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Переднс слово.
Отся

книжка

злоэкена

з ріжних

частий і в

ріжних часах, хрч творить одну цїлість. Перші
три розділи були написані р. 1905, коли пере
миська українська громада запросила мене дати
ряд відчитів. Сповняючи ту просьбу земляків я

середні віки та житє їх
найбільшого поета Данта 'Алїґієрі, яку й відчитав
у Перемишлї на трьох вечерницях, а зимою то
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тодї написав студію

Чпро

го-ж року також у Самборі на двох. Ся моя сту
діялєжала'майже два роки в рукописї, поки на
_рештї за згодою голоного редактора „Літературно
наукового Вістника" проф. М. Грушевського я
дав її до сего місячника, в якім вона появила ся
в книжках за місяці март,
1907,

т.

ХХХУ'ІІ,

Іст.

37-61, і 240--258). Як

зволї

цвітень

445-461

і

май

(ЛНВ,

іт. ХХХУ'ІІІ

ст.

продовженє тої студії, яка

головного редактора одержала

титул „Се
реднї віки і їх по,ет“,я-'дав у дальших пятьох
книжках того місячника'(т.ХХХ\ГІІІ, ст. 428_455,
т. ХХХІХ, ст. 66_77 і 832_348, т. ХЬ, с. 80-94,
805¬З21 .і 472-483) деякі_уступи з „Божествен
ної Комедії“, поперетикані моїми увагами з метою,
із безсмертного твору
Данта те, що було найкрасше інайцїкавійще для
сучасного читача, полишаточи на боці богато та

дати українським читачам

У'І
мати значінє

кого, що могло

та інтерес для се
редньовікових читачів та земляків поета, але Їте
пер далеке від наших інтересів і важке для'зро

зуміня без'докладних коментаріів. Думка про таку
,,Дантівську антольоґію“'займала мене від давніх
лїт, іще від тоді, коли я бувши учеником ґімназії
в Дрогобичі,
в німецькім

Читав

деякі уступи Дантовоі поеми
перекладі, _а потім пробував читати

польськім

перекладі Станіславського.
Сю думку виконав я не вповнї задля обмеженого
місця в місячнику та задля щеякого поспіху, до
цїлість

у
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якого змушувала

мене важка

літературна праця.
Тоді вже, 1907 р., не можучи випустити в світ
своеїпрацї окремою книжкою, я потїшав себе надїею, що згодом верну ще до неї і доповню те,
що буду вважати потрібним. Ся м'оя надія справ
мое бажане за
дила ся 1911 р., коли сповняючи

ряд „Товариства прихильників української штуки
й науки" ухвалив випустити в світ мою працю про
Данта окремою книжкою в збільшенім обемі. На
жадане голови

'

М. Гру
шевського се видане мало вийти в Киіві, аби без
сего

зайвих перешкод

,,'Говариства“

і коштів

і

могло

проф.

доступне
Зараз же тоді

бути

як найщиршій українській громаді.
я переглянув
повиправляв вступну студію' про
середні віки, написану на основі гарної книжки
молодого віденьського

письменника Карля Федер
на „Варра 1899. Ьеіриіё, ВегІіи иші \\Ііеп“, у серії
„Вісііізег пші І)агѕіе11ег“6 Ііегапѕёезеіоеп Чоп Юг. Еп

роІрІі Ьовііаг, і. ІІІ. Я користував ся сею працею, пе

_
'

_

'

кп

'
,

_

ре'ймаючи з неї головну концепцію історії середніх
віків та-майже всі найважнїйшіподробицї, хоч окрім

деяких Цитатів я не перекладав із неї дословно нї
чого, і в своїм представленю користував ся також
деякими иншими жерелами. Найважнїйшим доповнового виданя треба вважати роз
дїл ПГ., у якім 'на основі цітованоі там книжки
ненєм отсего'

Крафта та німецької історії італійської літератури
Ґаспарі подано з поясненями вибір ліричної та
лірично-дідактичноі поезії Данта. Дуже богато До
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повнень та пояснень додано до вибору уступів із
усіх трьох частий „Божественної Комедії“, най
більше з ,,Підз`емелля“, менше з „Чистилища“, а
найменше з „Раю-“_ Нема сумніву, що у всіх трьох
частях сеї поеми знайшлось би ще не одно таке,
що могло би зацікавити сучасного читача, та про
те я не хотів занадто обтяжати його тими усту
пами, Що іноді при читаню вимагають незвичай
ного напруженя уваги та фантазії, і надію ся, що
не пропустив нічого важнїйшого, а дав і піднїс.
не одно таке, на що

доси

навіть

лїсти, критики та коментатори

фахові спеція

не звертали уваги.

Випускаючи в світ отсю книжку я вислов
ляю лиш одно бажанє, аби українська публіка
присвятила їй хоч десяту часть тої уваги, скілько

я вложив

у отсю працю,

зглубляючи думки та
картини генїяльного письменника та перодаіочи
їх нашою мовою як найблизше до оріг'іналу.

-Писано

д. 3.

падолиста

1912.

-

”Поправки важнїйших похибок Друку.
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дАнтЕ АлїґІЄРІ.
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Вступ.
Цівілїзація середніх віків так відмінна від нашої,
так своєрідна і по свойому суцільна, що ще й доси
широкі круги суспільности раді-б були завернути до
неї всю людськість і утвердитиі на віки те, що про

орґанічного росту. Зворот до середніх ві
ків у католипькій теольоґіі та в католицькім розуміню
ся на
соціяльних теорій, се факти, які доконутоть
наших очах; до- орґанїзації суспільности на середньо
вічних ідейних основах змагають недвозначно сучасні
клєрикальні партії, що творять значну силу в Німеч
чині, Франції, Італії та инших краях; Ще не виклю
чена можність повороту до _середньовікових порядків;
ще папствоуй його Уприхильники не стратили надії на
приверненє'святоі інквізіції, на здушенє наукової кри
тики і свобідноі думки, на опановане школи й дер
жави. От тим то порядки і світогляд середніх віків
усе ще й по за кругами істориків-спеціалістів звер
тають на себе увагу широкої публіки, а головні діячі.
тих часів не тратять свого романтичного блиску.
пало силою
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.

найвизначнїйших репрезентантів середньові
ковоі півілїзаціі належить Данте Аліґієрі, найвизнач
нїйший поет італійської літератури, якого студіованє
_

До

ще й доси в Італії творить основу студій над рідним
язиком і письменством у школах.
В ньому можна бачити ініціятора всіх новочасних
,
јлїтератур, бо він своїм трактатом „Ве у111§агі е10(11110“
'переломав панованє середньовікової латини і відкрив
перед народніми язиками широкі перспективи розвою.

4

Як граничний камінь стоіть він на переході від се
редніх до новійших віків. Віруваня і змаганя серед
ніх віків він перетопив у орґанічну єдність і вилив
немов у бронзі в своїй безсмертній поемі, як найкра
Та при тім сам він чоловік уже
щий іх памятник.
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наскрізь нового духа, був одним із ініціяторів віку гу
манізму. Глибокий траґізм йогоособистого житя ійого
політики, якій він бажав служити, збуджує наше спів
чутє. Не диво, що не лише в Італіінайвиднїйші пись
менники починаючи від Боккачія і кінчаючи Кардуччі
не
мало праці популярізованю
його
присвячували
та коментованю його творів та
думок, пояснюваню
дослїдам над його житєм, але й новійші европейські
учені, Французи, Німці та Англійці видають раз ураз
нові праці про нього. Істнують в Італії і в Німеччині
спеціяльні товариства для студій над- Дантом, появ
ляють ся що раз нові переклади його творів, яких
глибокі думки і поетичні образи приваблюють цікавість

широкої публіки.
Данте являєть ся найвисшим виразом, поетичним
того, що називаємо середнїми
вінцем та увічненєм
віками. Вся культура, всі віруваня, всі муки й надії
-тих часів знайшли вираз у його поемі. Та рівночасно
як людина ґеніяльна він усім своїм єством належить
до новійших часів, хоча думками й поглядами корінить
ся в минувшині. Відси певна двоістість його появи;
консервативний і правовірний у своїх поглядах, усіма
своїми силами він був революціонером і сівачем духо
вих революцій. Ніцше називав його гієною, що виє на
могилах; Скартаціні називає його найбільшим ново
часним поетом. Італія величає в ньому батька своєї
національної літератури, творця і незрівняного майстра
італійської літературної мови; католики бачуть у ньому
правовірного ученика Томи з Аквіну, та не брак і та
ких, що бачили в ньому єретика.
Нарис ідейного ґрунту середніх віків та іх ціві
лізаціі поможе нам зрозуміти також появу Данта і
оцінити його значінє для загальної літератури.

І. Середні віки.
Упадок стариниого світа і перехід його до се
редніх віків, се одна з найтраґічнійших і найстраш
нійших епох у історії людськости. Найбуйнійша фан
тазія при найбільших зусилях ледви може уявити собі
обєм і глубіиь того упадку. Пригадаймо лише деякі
характерні дрібниці. Ще в четвертім віці по Христі
Італія, Греція, Мала Азія, Сирія, Єгипет та північне
ся як один великий
огород або музей: вони густо заселені, покриті Цвіту
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побереэкє
ЧПМИ,

Африки представляють

МНОГОЛЮДНИМИ

МІОТаМИ,

В .ЯК'ИХ

бЛИСКО'І'ЯТЬ

ДО

сонця мармурові будівлі храмів, театрів, громадських
тих
будівель та приватних палат. У найменшихіз
міст у тім часі й у таких, що стояли лише завдяки
`>ненастанній боротьбі чоловіка з пустинею і тепер від
копують ся з глубоких пісків Сагари, були обік теат
рів школи, ринки, портики, лазні; смітник зглядно ма
лого города в долішнім Єгипті Арсіное, покритий піс
ком, зберіг нам много тисяч рукописних уривків кля
сичних авторів, у тім числі й такі неоцінені перли,
як Атенську політику Арістотеля, поезії Бакхіліда та
Міміямби Геронда. Павзанїй описуючи свою подорож
незлічимих скарбів
по Греції втомляе нас описами
різбарськоі, будівничоі та малярськоі штуки по всіх
ії містах, по всіх закутках та островах. Ще в чет
вертім віпі по Хр. стоять усі чудеса Атен, Алєксан
бібліотеки,
стоять величезні
>дріі, Перґаму, Ефеса,
академії, скрізь цвите промисл, іде жива
торговля,

›
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оживлений
йде
лунають учені диспути,
нечувано
письменський рух.
.
Але все се_провінція, яку затемніоє своїм блис
ком і богацтвом столиця-Рим. За часів Траяна мало
се місто півтора мілїона мешканців' 423 храмів, 154
скатуй богів із золота та слоновоі кости, 2 кольоси,
22 великі статуї на конях, 8785 статуй цісарів і Рим
78 бібліотек і театрів,
лян, 1852 криниць і басенів,
із яких найбільший міг помістити 22888 глядачів, та
крім того великий цирк з 385000 сидэкенями. Щоб
дати понятє про його велич, досить буде сказати,
що в ньому були б помістили ся всі мешканці Львова,
Кракова і 38 більших галицьких міст. Місто мало
2000 палат і 867 нубличних бань; пригадаю, шо так
само великий нинішній Відень має їх лише 57. В
однім Римі було більше дїл штуки, як їх сьогодні
мають усі столиці світа- на купу.
І все те як сон, як привид пропадає, щезає, роз
сипає ся порохом протягом яких 200_-300 літ. По
війнах з Ґотами Рим числить усього 5000 мешканців,
а по відходї остатнього грабівника,
ґотського короля
Тотілі в р. 596 через 40 літ стоїть зовсім пусткоіо,
немов зазначуючи тою павзою конець старинного світа.
І рівночасно в Греції замикають остатню грецьку
школу в Атенах, а христіянські монахи палять бібліотеку в Алєксандріі. Не минуло пару сот літ, а з
безмірно богатої греко-римської літератури лишили ся
лише нужденні
та шматочки.
відломки
Подумаймо
лише: зі 100 драм Софокля лишило ся нам лише сім,
із 70 трагедій Айсхіля так само лише 7, із незлїчених
грецьких комедій маємо лиш 11 комедій Арістофана,
із грецьких ліриків не маємо майже нічого, з незлі
чених і многоваэкних фільософів ледво Плятона й Арі
стотеля більше-менше в повні, а твори таких велет
нїв, як Демокріт і Епікур, пропали цілком; із величез
ної наукової літератури майже' ніщо, з істориків ледво
десяток тай то в уривках, із малярства майже нічого,
з
будівель та різьби мізерні останки. І подумаймо

.

Щ
І

-

-_
. _

І

`_"'Ґ."2"й""
Б- ~
_
.'
.

~

і

___7_

далі, що навіть ті мізерні останки мали силу в ХУ. та
ХІГІ. вв. обновити европейську людність, двигнути ії
з варварства, попхнути'до нового розвою, і що вони
й доси не перестали заплоднювати нашого духа ітво
рять непохитну основу нашої цівілїзації.
Переглядаючи
розмір тої нечуваноі, всесвітньої
руїни жах проймає нас до дна душі. Аджежті Рим
ляни та Греки7 в ІІІ.
ІУ. віці певно й не думали, що
за яких 2004800 літ ся їх півілізація розпаде ся,
вовки витимуть'у їх храмах, а нужденні вапнярі па
литимуть вапно з іх мармурових богів та героїв. Нев
жеж се явище було конечне, полягало на якімось за
коні історичнім, який може грозить і нашій цівілізаціі,
може новими страхітями окошити ся на наших вну
ках або правнуках? Які були причини тої руїни? Які
в
-обставини зложили ся на неї?
Певна річ, причин було богато, але найголов
нійші були три: внутрішня гниль і безхарактерність,
до якої зійшло цівілізоване людство старого світа під
впливом таких чинників, як безтямна мішанина рас,
невільництво, самоволя
пакуючих та деморалізація
всіх сфер, далі характер і розширене христіянства, а
нарешті напади варварів. Про першу з тих причин,
_про того внутрішнього рака, що точив блискучий на
зверх організм старинноі культури, богато можна би
говорити, тай богато було говорено, особливо з боку
христіянських противників поганства або строгих кон
серватистів з поміж поган. Ми не будемо широко роз
водити ся над сим явищем, хоча мусимо зазначити,
що воно дуже складне і само потребує ще багато по
яснень, яких не можуть нам дати скупі оотанки того
часної культури та літератури.
Що до христіянства, то ми також на думаємо
нехтувати його великого і доброчинного впливу на
відродженє людий. Воно без сумніву дало
моральне
старинному світови, що або задихав ся в безтямній
й розпуці,
роскоші, або потанав у чорній зневірі
внсшу мету житя, вказало йому новий світ ідей і
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/вірувань, давало його душі зовсім иншу силу

й

иншу
наскрізь
матеріялістичні
школи,
та
і навіть
дінічноі
фільософи епікурейськоі
уніж давали метафізичні
спекуляціі неоплятоніків.
Су-_
тих
всіх
проти
фільософів опсртих на розумі, підши
тих скептіцізмом, критикою та матеріялізмом христі
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волю, ніж могли

йому дати

нове, нечуваний
янство 'давало
щось зовсім
підєм
чутя, непоборну дісціпліну доґми, принади раю і стра
ховища пекла. Перекладаючи мету людського 7житя з
сього овіта в загробний воно навчало чоловіка пану
вати над собою, йти простолінійно
не оглядаючи ся
ні на що, концентрувати всі своі змаганя до одної
точки. Серед того розніженого, знудженого дармоідством,
зогидженого панованєм або пригнобленого вічним стра
хом і непевністю і в тім страсі забобонного, хиткого
та безрадиого людства христіянство творило сильну
фалянґу людий смілих, безоглядних, готових на всякі
відданих
одній високій
жертви і на всякі терпіня,
ціли, доктрінерів і ентузіястів, але при тім солідарних
Се були великі
супроти иншовірців, і характерних.
сімена відродженя людства, і історик не може іх від
мовити первісному христіянству.
Але сей світлий образ має також свою темпу іыто
дуже темпу сторону. В відношеню до тогочасної греко
римської культури, держави, науки, штуки й літератури
христіянство без сумніву було реакцією, було темною,
ворожою силою. Не даром його колискою була Сирія!
Воюючи з многобожєм воно виступало вороэко проти
всяких його слідів у літературі, штуці, науці й житю.
Воно прокляло поганські храми, як осідки злих демо
пів. за яких уважало богів грецького,
римського,
египетського пантеону. Воно бридило ся поганськими
жертвами, але з тим самим обридікенєм дивило ся
також на поганський театр, бож і в ньому виступали
ті самі боги та півбоги. Руйнованє поганських хра
мів, розбиванє ідолів (ідол від грецького відома зна
чить образ, загалом твір штуки) вже від ІІІ. віку
вважаєть ся заслугою христіянина, доказом його свя

Пд

и.:

_

__9__
тости. Поганська література, просякла наскрізь . полі
теізом, не цікавить христіян, особливо від коли у _них
появляєть
ся своя власна
безформна,
література
наівна, варварська що до язика й композиції, обскурна,
полємічна, легендарна та історична, з рідкими блисками
чистих, високих думок, з частїйшими вибриками темно
го фанатизму, безкритичности,
сліпоі ненависти або
дикої орієнтальної фантастики, як прим. у незлїчених
апокріфах.
Христіянська полєміка не раз безсовісно
та безсоромна, христіянська історіоґрафія
брехлива
безкритична йтповерхова. Ніколи не було так богато
анонімів та псевдонїмів, ніколи не було так частих
писань під сфінґованими
прозвищами. І отся літера
поганської літератури
тура, що після греко-римськоі
навіть з доби упадку робить на нас таке враікінє, як
коли б ми з дня, хоч і захмареного, і з повітря хоч і
міста
занечищеного
міязмами великого
входили в
темний погріб, де чути запах трупячої гнилизни,-ся
література мала за пару сот літ витиснути, здушити,
знівечити архитвори великих ґеніів старовини. Вона
затопила навіть своїх власних батьків, або в значній
мірі сфальшувала їх останки: з найдавнійших пись
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христяінської церкви трьох перших віків
лишилися нам або` мізерні уривки, або дуэке підозрені
менників

фальсіфікати.

Та

.

досить того. Христіянство вбивало клин
далеко глибше, в родинне, державне і громадське житс
старинного світа. Воно проповідувало
відречене про
зелітіввід поганськоі родини і давало можність вико
нати таке відреченє; відривало
дїтий від родичів,
эвінок від муэків, муіків від жінок; усі инші соціяльні
звязки уступали на бік перед одним головним не

церквою. Церков була для христіянина всїм--батьком
і матірю, сімєю й громадою. Вона дбала про його ма
тсріяльні й духові потреби, опікунала ся ним від
-колиски до гробу і вела його певною рукою в загро
Ібову райську світлість. Він не признавав держави, в
якій цісар велів уваэкати себе богом, не признавав

властий, а бодай старав ся обходити ся без них. По
малуі й усе житє його сусідів поган робило ся для
нього огидним та ненависним, повним гріхів та образи
божої.
зовсім натуральної
Адже христіянська етика
а особливо
поганськоі,
була явним противенством'
Коли поганство вимагало від горожанина
римської.
поперед усього послуху властям, то христіянин безмірно
важнійшим уважав послух Богу чи його заотупникови
-священникови або епіскопови. Коли поганство все
памяти
вважало
нарід,
спеціяльно
ще по старій
власти,
римський,
христіянин був
жерелом усякоі
певний, що всяка власть походить від Бога, хоча, що
правда, іноді насилає ся на нього за його гріхи. Коли
поганство головними чеснотами
горожанина вважало
бачило
гордість, смілість, неуступчивість,-христіянство
свій ідеал у покорі, податливости та незлобности. Не
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рівність доходила аж до дрібниць щоденного побуту.
Культурний чоловік грекоримського світа любив гарну
одежу, пахощі, чистоту, ґімнастику, тілесну красоту,_
христіянин усе те вважав чортівською

покусою, гріхом
та злочином. „Отсе ти сину-говорить апостол Филип
до Стахія в однім апокріфі_доси
довгі літа був сліпий
(себто був поганином). а тепер до тебе загостив Опа
ситель і зробив тобі ласку. Не втїшай же ся від тепер
вином і не_мий ся, бо се власть ідольська: не хвали
ся сріблом ані золотом, _бо се сїти смертні“. І справді
старі житія говорять нам про аскетів і подвижників,
що жили не миючи ся по 80 літ, держали свої рани
на сонці, поки в них не замножили ся червяки, і по-7
тім, коли ті червяки падали з ран, вони самі при
кладали іх назад говорячи: ,,Їжте, що вам Бог призна
чив“. Ненависть
до поганської
держави і громади
збільшилась особливо в ІІІ. і ПГ. віці в часі пересліду
вань, і тисячі христіян покидають цівілїзований світ,
залюднені міста й села і тікають у пустині, жиють
там у страшенній нужді, в брудї, занедбаню й темноті,
віддані лиш одній думці, думці про спасенє душі

ття-1 ч,

__

11~__

свойого тіла, через відмовленє йому
і привичок. Світ і природа, що для
й Римлянина були жерелом усього
всеї радости, в очах христіянина се
минущі тіни, іллюзіі, чортяча мапа, жерело зла, гріха
та чортячоі покуси. Більшого, повнїйшого противенства
годі уявити собі. Не диво, що вже найдавнійші по
ганські письменники, які мали нагоду стикати ся з
і
христіянами, були поражені` тим противенством
або
вважали їх або зовсїм безумними,
Люкіян,
як
як
Таціт,
забобонними,
або
заклятими
бездонно
воро
'

через умертвленє
всіх його потреб
старинного Грека
житя, всеї краси,

гами всеі людської суспільности.
Правда, від коли в р. 825 через Константина
Великого христіянство здобуло собі формальну толе
ранцію, а фактичне панованє в греко-римськім світі,
образ сей зміняєть ся, але не на ліпше. Христіяни

нетолєрантнїйшими
супроти не
христіян і навіть супроти своїх власних сект, як були
колись погани супроти них. Переслідуваня христіян
римськими кесарями не мали ніколи цїхи реліґійних
се були політичні та адміністраційні
переслідувань;
заходи, в яких Римлянам ходило о певні чисто полі
тичні акти, прим. признанє власти кесаря через заку
а в яких христіяни
ренє кадила перед його статуєю,
бачили нарушенє своєї реліґіі. Аж христіянство перше
дало світови зразки війн і різанин за таке або инше
гріха, натури
розумінє Бога, Трійці,
первородного
Сина Божого і т. п. Аріяни в Александріі одного дня
вирізали 2000 Афанасіян; ті при найблизшій нагоді
ся ім іще з процентом. Переслідуваня,
відплачують
свари, інтриґи, обопільні очорнюваня, плюгавленя та
внклинаня творять огидливий та страшний образ. Де
недавно перед тим фільософи дебатували про високі
пізнаваня, фізики та математики, обчислю
_ проблеми
вали закони тисненя та математичні правила, а кри
тики розбирали й коментували твори Гомера та Со
фокля, там тепер ревли нетямущі аскети, кулаками
та палками попираючи свої доґматичні концепції про
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Погансъкі
школи пустіли,
Гомоузіос та Гомойоузіос.
поганські бібліотеки та храми нищено, поганська на
ука йшла в забуте або була виклинана як незгідна з
одиноким жерелом правди, знаня й снасеня_святнм
письмом. Со був перший наплив варварівмнесповна
сто літ перед навалою дійсних варварів
з півночи і
зі сходу.
Та ось у Іі'. віці починають ся страшні напади
з півночи. Ґерманські племена
нроривають римський
вал
Ьііпоѕ ~~камяний поріг`
укрінленями побудований
від верхнього Дунаю здовж Рену аж до Німецького
ся в зроманізовану
і' здобуту для
морязтвривають'
культури Ґалію` ширячи грабунки, різню та пожежу.
Слухи про іх безмірну жорстокість, про замилуванє
своїм бранцям,
до страшних мук, які вони віддавали
Римлян,
жахом
здавна привиклих до розли
проймають
та
стогнапя
до
людий нрибитих на хрестах.
ву крови
Чутка йде, що ті дикуни. Свеви, Вандалі, то не люди,
то внплоди злих домонів та диких лісових жінок. За
Ґалією паде в руіну Еснанія, здобута Вандалями, які
опиняють ся аэк у Африці. Инші орди йдуть до Італії:
Аляни, Ґоти, Льонґобарди. За ними йдуть Гунни, ще

Тих, що уціліли

від різні, же
як худобу в нсволю. Ледви побо
нуть нозвязуваних
рено Гуннів, лсдвн ґерманські племена поосідали на
залитих кровю та покритих руінами землях, аж ось
надходять нові хмарифз півдня Араби, з півночи
Нормани; знов різні, грабунки та пожеэкі. Майже 600
літ тягнеть ся та страшенна оноха; старинний світ
конає в крови й огні; коли стихла буря, всі поборсжа
моря змінили ся до ненізнаня,
Середземного
були
одною великою пустинсю, по якій де-до плентали ся
нсрелякані, на. пів дикі, темні та забобонні люди.

страшнійші нищитолі.

були народини середніх віків. Щоб зрозуміти
їх історію, треба все мати на оці ті три основні еле
менти, що надавали ім фізіономію в західній Европі:
евіта, хриетітпзтво
і те
останки старого римського
нове, що принесли ґерманеькі племена.
Се

__13__„
Ті

племена

принесли з собою поперед усього
февдальну сістему володїня землею, основану на тім
прінціпі,.що вся земля--власність короля, який міг
надавати її разом з оселеними на ній людьми своїм
та заслуженим
людям, а з них кождий
довіреним
своєю чергою в своїм наділі міг роздавати менші
носїлости своїм підвласним.
Посїданє землі було не
розривно звязане з повненєм воєнної служби. Король,
се не тілько властитель
усеї землі в державі, але
також як такий жерело всякого права; той, кому він
передав' часть своєї землі, одержує також ео ірѕо часть
його законодавчої сили, робить, ся в повнім значіню
малим королем у своїм удїлі. Кожда баронія, кожда
громада, кожда корпорація в громаді може мати окремі
права, окремі прівілеї, надані їй у ширшім обсягу
меншим
паном.
королем,
февдальним
у тїснїйшім
що в римскій державі було одно для всіх,
ся
тепер прівілеєм, набирає тисячі місцевих
робить
відтінків та степеновань, у яких звільна виростає ідея
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місцевої самоуправи.

'

на
Февдалізм іде до роздроблсня суспільности
більші або меньші атоми. Одинокий звязок, що держить
ті атоми при купі, се звязок чисто ідеальний, ідея
вазальської вірности. Вірність князеви, королеви, його
його знакови робить ся 'найголовнійшою
прапорови,
чеснотою, найвисшим
ідеалом февдального світа; раз
тої вірности не стане або над нею візьмуть перевагу
инші, еґоістичні мотіви, і весь той світ розлстить ся
на атоми. Історія середніх віків, се вічне хитанє між
тим ідеалом вазальськоі вірности й еґоістичними
пори
вами, звичайно сильнійшими від ідеалу, се ненастан
ний ряд революцій та потрясень, із якого нарешті ви
ходять нові полїтичні орґанізми, новочасні монархії.
З римської традиції середні віки заховали вла
стиво тілько одну в повній, навіть у скріпленій формі,
а власне політичний
ідеал римської імперії. Хоч як
дивним може се видати ся, а про те факт такий, що
ґерманьскі племена, руйнуючи старинний світ, не мали
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зовсїм того почутя, що вонипочали нову добу люд
ської исторіі, що старі римські порядки минули безпо
воротно. Їм усе здавало ся, що Рим як -був так і`е
головою світа. Римські барони називали себе консу
лями, потім сенаторами. Титул римського _цісаря не
вигасав ніколи; з разу його носили цісари Константино
польські, поки в р. 800 Карло Великий не відновив
римського цісарства на заході, велівши себе самого
коронуватн в Римі. Правда, сей титул мав зміст зо
всім не подібний до старої римської імперії, але він'
був живим відгомоном права на володінє цілим 'світом
і окружав особу новоспеченого імператора недосяжним
німбом. Нерозривно з сим титулом
ішли дальші його
атрібути:--латинська мова як урядова в цілій імперії
і римське право, перемінене по февдальному звичаю
на прівілєґію, яку цісар
міг надавати поодиноким
краям, містам та корпораціям.
Але найважнійшим,
складником' того
пануючим
житя, що повстало на руїнах старинного світа, робить
ся хр-истіянська Церков. Ґерманські наіздники, що роз
валили Рим бажаючи знайти в ньому притулок і до
мівку, застали там христіянство пануючою релігією і
приняли його також за свою релїґію. Правда, се було
дивне христіянство, прищеплене до тих на пів диких,
буйних, жорстоких душ. Воно не відібрало ім ані їх
буйности, ані іх жорстокости, але внесло в них роз
двоенє, дісгармонію, вічне хитанє між супротилежними
екстремами. Тут безмежний еґоізм, вибухи дикої лю
тости, безоглядна жорсткість супроти ворога~а потім
хвилі тяжких докорів сумліня, подвиги найвеличнійшоі
саможертви та самозреченя. Тут ужнванє роскошів не
погамоване та не вязане ніякими приписами
моралі,
там важка покута, аскетичне каяне та терпінє. Ті дикі,
непочаті, а величезними силами наділені душі не знали,
Що то значить зупиняти ся на половині дороги, пану
вати над собою чи то в злому, чи в доброму. Вони
потребували зверхньоі гальми, пана, та володаря, якому
о могли віддавати свої сили та пориви, за якого одві
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моглиб давати попуск своїй натурі.
обсягу
світських, політичних інтересів таким володарем такою
свідомости був князь, король, цісар-загалом
опорою
найвисший февдальний пан. Але сього мало. Їх душа,
виведена
рівноваги дісгармонією іх варварських тра
їх христіянськоі віри, потребувала також зверх
дицій
ньоі, видимоі опори, реґуляторадэкивого
паравана
папа,
ся
епіскоп
Таким
римський,
зробив
зверхника.
отець, від самого Бога наділений властю вязати
роз
рішати те, чого не може звязати ані розрішити ніяка
людська власть, ніякий людський розум. Папа на полі
духових інтересів те саме, що цісар на полі світських
інтересів. Він один наділений необмеженою властю;
епіскопи та прелати мають лише
Іинші духовники,
стілько власти, скілько він ім дасть, володіють лише
силою його вповаэкненя
затвердженя. Але при тім
папа зарівно як іцісар мають ту найвисшу власть
лише як репрезентанти
не завдяки своїм особам,
верховної над Цілнм світом власти Риму. Рим-голова
тіл, відбитка творця на землі.
світа, володар душ
Еоша сарпі; шппёіі, теніс огЬіѕ ігепа гоіпшіі. Він
панує над світом силою відвічного боэкого присуду.
Сам Бог спровадив Енея, побожного героя,
руїни
само
як
сам
так
Рим,
велів
йому заснувати
Трої
Бог спровадив сюди зверхника апостолів, св. Петра,
велів йому 25 літ кермувати відси кораблем Христовоі
запечатати свою науку своєюкровю. Єванге
Церкви
ліе
Христові слова обернені до Петра, се непохитний
його
власти Риму; Вірґілій
фундамент духовної
так само непохитний фундамент
Енеіда, се високий
він, хоч не освічений
світського верховодства Риму.
Христовою вірою, чмав обяви святого Духа пророкував
поеми
про народженє Христа, тим то його слова
середніх віках великого, на пів каноніч
набирають
з
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ного значіня.

цісарство, се два лиця верховної власти
Риму над світом, два мечі уділені Богом Римови. Але
якіэк мають бути іх обонільні відносини? Беручи істо

Папство

й
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рично нема ніякого сумніву, що до самого кінця УПІ,
віку папи ані не думали рівняти себе з цісарями.
Вони чули себе так само цісарськими підданими як і
иніпі епіскопи. Карло Великий прийшов до Риму як
необмежений володарь, він велів пані зложити на перед
присягу, а потім велів йому коронувати себе. Він за
його
твердив даровизнув на користь папи, вчинену
батьком'ІІіпіном, але розумів сю даровизну як ленно,
як користованє з доходів певної країни, але не як тво
ренє окремої папськоі держави. Щоб іще нагляднійше
показати, що вважає римську цїсарську корону атрі
бутом своєї. власти, а не чим иншим, він сам коронує
свойого сина на цїсаря--не в Римі, а в Аквісґранї.
Але історія повернула на инший шлях. Протягом ІХ.
віку на папськім престолі засідали один по одному
енерґічні, а Карлові наступники були
мужі здібні,
переважно недоумки та слабодухи. ІІапство здобувало
собі чим раз більшу силу й повагу; рівночасно з тим
утверджує ся погляд, що римське цїсарство, се пано
ванє поперед усього над Римом, що римську корону
можна одержати лише в Римі і лише з рук папи.
Відси лиш один крок до погляду, що папа може кому
хоче дати, а кому не хоче не дати ту корову, що
панська власть висша цїсарськоі, що цісар є цісарем
лише з власти й наданя пани, що світський меч вла

стиво--слуга духовного.
ІІапство мало всякий інтерес у тім, піддержувати

такий погляд і уґрунтовувати його всякими способами.
спосіб був_фальшо
Найвигіднійший і напростїйший
ванє документів. ІЦе в ІГІІІ. віці, зараз по першій да
ровизні земель, які надав пані Піпін Малий, повстає
в Римі фальшованиіі документ про те, що буцім то
вже Константин Великий зараз по принятю христіян
ства наділив папу зсмлями,і що отже Піпінова даро
визна не була чимось новим та нечуваним, але лише
відновленсм первісної Константинової даровизни. В ІХ.
віці папство йде крок далі, фальшує декрети Піпіна
та _Іюдвіка ІІобожного, якими надасть ся панам у да

'ч-"т

\

рованих їм землях далеко більші права й компетен
ції, як були в оріґіналах. Але найбільшу донеслість
для всеї дальшої історії мало третє фальшівництво,
так зв. Ізідорових Декреталїй.
Великий церковний
письменник
семого віку Ізідор Севільський
уложив
пап
як
давніх
збірку вироків
норму поступуваня в
ріжних канонїчно-правних випадках на нізнїйше; в
другій половині ІХ. віку появляєть ся, первісио десь у
північній части Франції, ся Ізідорова збірка з.текстом
значно відмінним, із якого-випливає,
що папи вже
власть над
тодї мали першенство і повну духовну
усїми епіскопами,
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світським

Сї фальшовані

д.
духовним
зовсїм
инше
становище в
Декреталїі надавали Церкві
державі, як мала вперед, робили її силою майже не
залежною від держави, міцно зцентралїзованою.
При
знаня
і
браку історичного
критики
фальшівництво
знайшло віру тим більше, що воно відповідало
фак
тичним відносинам, які виробили ся були в другій по
ловинї девятого віку.
Не диво, що між тими обома властями, з яких
коэкда виводила свій початок від Бога, мусїло прийти
Додаймо, що самі цїсарі з разу причи
до конфлікту.
нили ся до скріплсня папської столиці. В десятім віцї,
по вимертю Каролїнґів і роздїлї держави на Францію
й Німеччину, цїсарі з саксонської дінастії енерґічно
беруть ся до заведеня порядку в Італїї. Там під остат
нїми Каролїнґами запанувала була повна анархія, вічні
війни могучих баронів мілс собою, напади Норманів та
Арабів, розбої та різанини. уБезладє збільшали папи.
Кілька римських родин раз у раз дерло ся за папський
престол, проти пап повставали антіиапи, які не вдово
ляючи ся світським оружєм у боротьбі з противни
ками` хапали ся за духовне, втягали в ту колотнечу
пана Бога, викликали своїх противників, обкладали
всїх їх прихильників.
інтердіктами й екскомунїками

Пристрасти були піднсссні до нечуваної міри.
гом 40 лїт на папськім престолї сиділо вісїм

Протя

пап,

із

І

її?І

_18_
яких пятьох убито або задушено, два зрекли ся пре
стола, і тілько один умер як пана природною смертю.
Аж дісар Генріх ІІІ. зробив конець тій анархії і в р.
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1046 на синоді в Сітрі віддалив усіх трьох претенден
тів до папськоі корони і поставив напою свойого до
віреного, німецького нрелата. Римляни бунтували ся,
отроіли новопоставленого папу, але цїсар уиер ся й
поставив другого; протягом кількох літ пять нап із ні

мецького роду засідало на римськім престолі. Були се
люди енерґічні й розумні, і ім таки удало ся довести
до звороту в організації духовенства. Вони нокористу
вали ся реакцією проти надмірної рознусти та світсь
ких обичаів духовенства, яка з початком ХІ. в. розпо
чалась у Франції в манастирі К-ліні, завели целібат
духовенства, зорґанізували манастирське житє і зцен
тралізували церковну адміністрацію. По добі розстрою
й унадку церков підносить ся до нечуваноі сили і ви
ступає до боротьби з Цісарством.
Починає ся звісна і памятна в історії боротьба
за інвестітуру. Епіскони, манастирі та церкви посідали,
переважно завдяки Щедрости цісарів, величезні обіпири
землі для вживаня доходів із неі на підставі ленного
права. Вони були через се цісарськими вазалями; че
рез се й виробив ся звичай, що Цісарі надавали епі
скопства, а папа затведжував іх. Зверхність цісаря в
надаваню світських бенефіцій тим менше могла під
лягати сумнівови, що, як ми бачили, цісарі ставили
силою того самого права й самих пан у Римі.
Та вже пана Миколай П, хоч сам із німецького
роду, запровадив кардинальську крлеґію, яка мала ви
бирати пан без вмішаня цісаря. Иого настунник Гри
горій і"П*льонґобардського ноходженя,~сягнув далеко
висше, зажадав для панського престола ленноі зверх
ности над Угорщиною, Чехією, Польщею, Русю, Есна
нією, Дальмацією, Хорватією, Англією, Швеціею, Нор
веґією та Даніею та над новозаснованим
норманським

королівством Сіціліі й долішньоі Італії: в тих краях
мав папа бути таким самим світськнм февдальним
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ЁМ19..
яким був цїсар у Німеччині, а король у
вверхником,
Франції. Надто зажадав папа, щоб усюди еніскопи та
'посідачі духовних бенефіцій були вибирані капітубіами
і затверднєувані напою, також
без ніякого вмішаня
світського
володаря. Цїсар Генріх ІІІ, хоч сам вели
кий прихильник духовенства, відповів на се: „Я не
можу цілої третини всіх лен моєі держави дати- обса
дэкувати чужими руками“. Папа доказував, що вибір
духовних на духовні уряди світського людиною про
тивить ся каиоиічному праву. „Добро~мовив цісар,~
собі духовні духовних на духовні уряди,
вибирайте
але ленна віддайте!“ Та про се знов духовні не хо
тіли чути нічого. Почала ся бО-літня війна., що стра
шенно зруйнувала Італію, нідрізала
сили Німеччини,
заповнила паиованє двох цісарів і шістьох пан. Один
із них, Пасхаліс ІІ, згодив ся був на цїсарську про
позицію, аби духовні окупили свободу свойого вибору
від світських дібр, ал(` ціла єрархія пов
відреченєм
стала проти того і собор скликаний у тій справі від
'
кинув папський проект.
Боротьба була нерівна, вела ся нсоднаковим ору
экєм і породила страшенну
замішанину в поплутаних
ібез того відносинах. Папа викляв усіх еніскопів,
що приймали
інвестітуру з рук цїсаря, звільнив іх
вазалів від вірности їм і цісарсви. Се мало наслідком
розлам не лише в державі, але й у Церкві, бо часть
вазалів не послухала панського декрету і Часть епі
скопів стала по стороні цісаря. Та світська власть не
могла устояти ся. Коэкде іі пораженє було дійсним
коли натомісь ноэкде
пораженєм,
стратою,
дійсною
їй
блиску,
пораженє Церкви додавало
мученицького
іі
її
й
Число
вплив
побільшувало
збільшувало
надуші
прихильників. Цісар Генріх ПГ. мусів унокорити ся,
мусів три дні і три ночи босоніэк стояти в снігу на
иодвірю замку Каносси. Боротьба за інвенстітуру скін
чила ся в р. 1122 конкордатом вормацьким, поякому
вибір достойииків церковних призвано капітулам, але
ленна полишено світській власти.
Ладанє світського

.-2О__..
уся боротьба властиво лишила ся без резуль
тату-найлїпший знак, що в нїй не ходило о інвесті
туру, що інвестітура була тут формальною притокою,
а основа була далеко глибша: ходило о те, хто має
мати верх і провід у кермованю світом, духовна власть,
чи світська.
Ся велика історична боротьба не була
полагоджена вормацьким
конкордатом і швидко роз
горіла ся на ново з подвійною силою. Церков пере
перла в Нїмеччинї
вибір свойого прихильника От
тона ПГ. Вельфа на цїсаря, але сей, скоро став цїса
рем, виступив
супроти претенсій папи до Неаполя й
Значить,

Сіцілії.

По нїм ідуть цїсарі

з

дінастії Гогенштавфів~

ряд блискучих, здібних, рицарських постатий, найтра
ґічнїйша дінастія в европейській історії. Вони ще раз
відновляють ідею римського цїсарства та його верхо
владства, посвячують усї свої сили, здібности й засоби
тої
все те розбиваєть ся о опір
здїйсненю
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боротьба Ґвельфів і Ґібелїнів ще
церкви. Довголїтня
раз наповняе Італїю кровюйруїнами, засіває її нїмець
кими та італїйськими кістками, ще раз відживляє в
памяти людській кроваві образи жорстокостий із часу
мандрівки
народів. Папа Інокентій ПГ. бунтує синів
цїсаря Фрідріха П. проти батька, благословить скрито
вбійцїв, що заприсягли ся потайно згладити цїсаря.
„Преславні сини церкви, -пише він про них у однім
рескріптї, _-над якими Бог обертає своє блискуче
лице“. Зі свого боку цїсар Генріх П. велить збунто
ваним сіцілїйським баронам вилуплювати очи, обли
вати їх смолою й палитиуинших _закопувати живцем,
а одному велів
влоэкити на голову розпалеиу зелїзну
корону і прибити її цвяшками. Свою жінку, що була
з роду сіцілїйських князїв і сімпатизувала
з бунтівни
нами, він змусив придивляти ся тим нелюдським мукам.
Не диво, що сучасні, потрясені до дна душі тими
страховищами, твердо вірили,
що війна між Ґвельі
Ґ
й
того, що два чорти,
ібелїнами
пішла
з
фами
Ґвельф і Ґіболь, вирвали ся з пекла, внесли роздор
у
'
світ і дали носвареним нартіям свої імена.

_*

112;

ч'

__,
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Ж
__ пише один хронїст _
„Душа моя здрігаєть ся
оповідаючи' про стражданя мойого часу й його руїну.
~Отсе вже двацять лїт кров Італії ллєть ся як вода із
за апостольського престола та цїсарського трону“. А
инший хронїст, Фра Салїмбене з Парми пише: „В ча
сах цісаря Фрідріха, особливо коли його позбавлено.
держави, то були люті війни. Люди не могли орати
анї сїяти анї збирати, анї засадэкувати винограду, анї
збирати вина, анї жити в селах; лише зовсїм близько
міст працювали люди під охороною рицарів; узброєні
вояки нильнувал'и робітників весь день, а селяни тим
часом працювали. І се мусїло бути задля мародерів
та розбійників та волоцюг, що дуэке були розмноэкили
ся. Вони хапали людий і затягали їх до вязниць, ви
мушуючи на них окун. Вони забирали воли, різали їх
або продавали. А коли люди не давали окуну, то ві
їм зуби,
шали їх за ноги або за руки, виламували
їм
або
в
рот, щоб їх зму
розщіпи
терни
стромляли
сити до вистараня окупу, і завдавали їм муки страш
нїйші та лютїйші від самої смерти.І жорстокійші
були вони від демонів, і чоловік зустрічав тодї ин
шого чоловіка на своїй дорозі' так радо, як радо був
би бачив чорта. І країна була безлюдна та пуста, -бо
не було орачів і ніхто не ходив дорогами. І горе в
краю росло раз-у-раз. Розмножили ся страшенно птахи
ся, балсанти та куропатви
й звірі лїсові та осмілили
та перепелиці', зайці та серни, оленї, буйволи, дикі
кабани та хижі вовки. І вони не знаходили як у пе-.
ред коло сел собі на ноэкиву ягнят та овець, бо села
були готь попалепі, і. тому вовки величезними тїчнями
бігали довкола міських оконів та ровів і вили раз-у
раз із великого голоду. А по' ночи вони заходили до
міст і роздирали людий, що спали на підсїнях або на
возах, ба навіть экіпок і малих дїтий. А инодї підко
__
ся крізь стїпи до хати і роздирали малих дї
в`пували
тий у колисках. Ніхто б сьому но новірив, хто сього
'не бачив на власні очи, так як я бачив усі' ті стра
ховища, що діяли ся в тих часах“. Кому не пригаду

_22_
ті

нравдивим ночутем, хоч з кепським знаннем
граматики написані слова парменського монаха важ
кого стогону нашого Слова о полку Игоревім про часи,
коли „в княжих крамолах візци человьком сократиша
ся“, коли „по руской земли ріъдко ратаеве кикахуть,
часто враньі граяхуть трунія себіі дьлячеш? Ми
41
краще, як хто инший, моэкемо відчути правду та силу
,
таких малюнків!
Се була доба наіівисшої сили нанства. Інокен
тій ІІІ. осягнув нарешті те, що бажав осягнути Григо
рій УП: його нрисудам нокоряли ся цїсарство, Італія,
Франція, Англія, Норвегія, Арагонїя, Леон, Угорщина
й Арменїя. Він вирік горді слова: „Як у кивоті завіта
налиця лежала обік манни, так у грудях пани зло
экено обік знаня боэких законів також строгість зни
А папа Григорій ІХ.
щеня і лагідність номилуваня“.
писав: „Карки королїв і князів гнутЬ ся під ноги свя
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з

щенників, а христіянські цїсарі мусять свої поступки
нідчиняти не лише рнмському пані, але також иншим
духовним. Судити`святу столицю, якої судови'тайно й
явно піддав Господь усю землю, він тілько сам має
нраво“.

<

.

Панство стояло на зверх як небосяжна, незломна
сили Фрідріха Барбаросси,
незви
скеля; велитенські
чайний розум та енергія Фрідріха ІІ. розбились о ту
Кон
скелю; Манфред погиб нередчасно, а нещасний
радін поніс свою молоду голову на ешафот. А про те
із Ґібеліпами,
коли скінчила ся боротьба Івельфів
і
погасли
пожежі,
висохло
коли
показав ся
море крови
не
якого
певно
ані
результат,
надїялась
одна з вою
ючих сторін. Хто нобіднв у тііі війні? Цїсарство певно
ні, хоч із другого боку воно й не щезло, а трівало,
звільпа переходячи в легенду, в привид і фікцію, аж
до р. 1806. Але чи нобідило напство? ІЦе менше від
цїсарства. Не минуло й сто літ від нроголошеня
гор- .
дих слів Григорія ІХ, а вже в Англії 'підносить
го-І _,
пів столітя, а'в Ні
лову Віклеф, у Чехії Гус,-_ще
меччині новстае Гуттен, завзятий борець проти рим

_?І

.

/

_-зз
ськоі

власти й римської
.
реформація.

і

коррунції, 'повстае Лютер

і

Війна_Ґвельфів і Ґібелїнів була мов скажений
танець, що закінчив середні віки. Несамовита пара
в страшних обіймах заґальо
папство й цїсарство
пували в сліпу вулицю, з якої не було виходу, а го
ловна течія людської історії пішла в иншийбік. Уэке
в боротьбі Фрідріха Рудобородого, ще більше в бо
ротьбі Фрідріха ІІ. міста зачинають уграти важну, рі
шаючу ролю. По чиїм боцї міста, того звичайно по
біда. А італїйські міста стають Частїйше по стороні

_

сторонї цїсаря, і папи о'пирають ся на
них.'0 тверді мури Медіоляну, Павії, Пізи, Алєссан
та
дріі, Фльоренціі розбивають ся зелїзні панцирі
військ. Та міста рівночасно
тверді лоби цїсарських
нової
сили, що звільна підіймала
були репрезентанти
_голову, аби завоювати світ. В них, власне в північній
Італії зароджував ся в ту пору велитень
гуманізм,
що вказав людськости нові дороги розвою, і се був
той іегізіпѕ ёашіепѕ, що вийшов властивим перемож
цем_із кровавоі боротьби Ґвельфів і Ґібелїнів.
пап, нїэк по
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ІІ. Культура середнїх віків.
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Що таке _культура? Не вдаючи ся в хитромудрі
дефінїції, ми могли би вказати ряд конкретних явищ
і прикмет, що в нашім умі нерозривно вяэкуть ся з

~

нонятєм культурного житя, культурного чоловіка. Куль
турний чоловік у нашому розуміню любить чистоту іі
порядок, экиве в гарнім домі обставленім
гарними
меблями; у нього на стїнах образи, в шафі книжки, в
він їсть здорову і смачну
домі музичні інструменти;
страву, одягаєть ся порядно, хоч і не виставно, про
часом працї,
житє з унормованим
вадить правильне
забави й спочинку. В його голові нагромаджений засіб
знаня не лише фахового, потрібного йому для щоден
ного занятя, але також загального, ненридатного для
практичних потреб, але такого, що творить так званий
світогляд чоловіка, вчить його розуміти тисячні явища
зверхнього світа Й людського экитя. уВін любить лїте
ратуру, штуку, науку, читає ґазети, віддаєть ся инодї
такому чи иншому спортови, буває в товариствах, хо
дить до театру, на концерти, инодї на політичні збори.
ВИЗНЦЧЭЄТЬ

СЯ ІІЄВНОЮ ТОВЄІРИСЬІСОЮ

ОГЛаДОЮ

В ПО

водженю, вміє держати себе натурально і людяно в
усякім товаристві, вміє говорити поважно й жартувати
не нарушуючи чемної нодоби, опановує старанно всякі
вибухи пристрасти, гнїву та пересордя, загалом веде
себе

корректно.
Коли візьмемо хоч би нашого селянина з глубо
ких гір або з запалого Полїся і схочемо запрезепту
вати йому за чергою всї ті приналежности і прикмети
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від
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нього_коли він охоче бути щирим-сердите
бурко
тане: ,,Е, панські витребеньки! Чистота, мило, пахощі
-_тьфу! Еамяний дім дорогий, книжка непотрібна, кон
церт, театр-пуста забавка“, і так далі, і так далі.

Для його житя, що йде 'в бідности, брудї, в тяжкій,
часто страшенно незарадній боротьбі за кавалок сухого
хліба, все се зайве, ненотрібне. Він так привик до
свойого житя, хоч і почуває його невигоду, що навіть
коли доля'всміхнеть ся йому, коли у нього знайдуть`
ся і гроші й достатки, він не догадаеть
ся усунути
вонючоі калюжі з перед свойого порога, віковічного
бруду, задухи та хробацтва зі своєї хати, завести на
своїм столі ліпшу страву, так само як не зуміє на
старости літ розпростувати свою згорблену від важкої
праці та віковічного унокореня спину або як не по
_трафить у кождім данім випадку зупинити свойого язика,
щоб не заклясти в батька-матір, не вдарити чи то ху
добину, чи жінку, чи дитину, і не збрехати
перед
^
паном.
У многому подібне до того селянина було стано
вище середнїх віків. Ми бачили, що се були часи не
настанних війн та заколотів, ненастанного безладя,
нородженого февдальною сістемою. Люди поперед усього
мусіли дбати про те, щоб заховати свое житє, щоб за
робити на хліб_хто.працею на полі, в ремеслі, а хто
грабунком та вбійством. На инші річи ім не ставало
часу, тай того найконечнїйшого
бракувало аж надто
часто. Середні віки, се часи періодичного голоду та
пошестий, що забиралп тисячі жертв.
У ненастанних заколотах люди шукають захисту
в замках та укріплених містах;
на місцях не захи
щених укріпленями не оплатить ся будувати порядних
хат; селяни живуть у нужденних лїнянках, у нечерах
або в ямах виконаних у землі, ночують разом зі своєю
худобою, в тісноті, темноті, брудї. Але й папи в зам
ках та міщани по кріностях живуть не много ліпше.
В замку, що міг би бути нині вигідним поміщенєм
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для 5,10 або 20 культурних людий, у тих часах эки
вояків з кіньми й
вуть сотки або й тисячі узброєних
вони
сплять
на
помостї
покоїв, заба
чурами;
купами
вляють ся в дні свобідні від війни безконечними обі
наідають ся сяк чи так печеного
дами та пянством,
мяса та винивають збанами, иноді конвами погано при
готовленого пива, меду або вина, доходять по пяному
до сварок, які доводили звичайно
до розливу крови,
часто до каліцтва або й забійства
тут таки, в самій
ідальнї. Конверзація за столом, навіть у присутности
володарів і дам, ведеть ся цінїчна, груба; навіть пісні
менестрелів та вірші рецітовані при тих забавах такі,
що иовійший історик літератури не важить ся в своїй
студіі повторити хоч би самі титули більшої їх части.
Найлюбійші забави тих людий, се лови на грубого
звіря і турніри_одні й другі забави того рода, що
при них рідко коли обходило ся без розливу крови,_
без каліцтва й убійства.
Не о много краще живеть ся й по містах...

собіыговорить один новійший
-_середньовіковий Рим з його 900 веэками,
„Представмо

з

дослідник
темними

з розвалин
шляхти,
величнїх
збудованими
старииних монументів, Кольосея, тріумфальних луків,
великого цирку. В місті йде вічна боротьба могучих
патріціїв Конті, Франґіпані та инших моэкиих фамілїй.
Що хвиля із за якоїсь нової кровавої пімсти, із за
якихось нових виборів, із за якоїсь наруги або бру
тального жарту иочинаєть ся війна на ново: вулиці
ланцюхами, будують нові веэкі та стріль
загородэкують
ниці, з усіх домів стріляють,
доми ворожих фамілїй
і
облягають,
руйнують;
кожда
дільниця
підиалюють
міста раз у раз виглядає як табор якоїсь иншоі партіі. `
`
Р иьіі бУ л о в мно г их, мн огих містах
І тік
і с ам о я к
Італїї“. Аяк виглядає щоденне лситє в тих містах! По

палатами

перед усього вдаряє коэкдого дослідника страшенний
бруд. Вулиці' не мощені, скрізь бездонні калюлсі, про
каналізацію ані думки, виходки та виливи виходять
на вулицю, куди з домів викидають
усяку нечисть,

„27,
відпадки; наслідком сього страшенний _смрід.
усякі
в
помешканях
Вікна
маленькі_ тай рідко розставлені,
покоі темні, номоети переважно покриті соломою, меблі

мішковата; не
рідкі тай нужденні. Одіж незугарна,
харність загальна; навіть дами з висших станів не
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миють

ся по цілому

тижневи.
Відповідна до сього матеріального7 боку була й
духова культура.
Штука читаня й писаня річ дуже
князів та баронів не
рідка; богато цісарів, королїв,
вміє читати ані писати; книжка по дворах можно
владцїв-рідкий гість і_вважаєть ся великим скарбом.
Комунікація між поодинокими містами та провінціями
безмірно утруднена та небезпечна, доріг і гостинців
мало, на них повно скрізь рогачок та митниць, а по
не пений
свойого
над те ніхто на такій дорозі
добра., свободи й житя. Тим то люди сидять у своїх
кутах; у дальшу дорогу вибрати ся може хиба той,
хто має або сам оружну дружину, або має нагоду при
лучити ся до такої дружини якогось можного пана. Про
сучасні події люди не знають; найважнїйших річий
дізнають ся пізно, не раз по роках, припадково, з на-7
слуху. Місце нинішніх ґазет заступають чутки та
слухи, та вони при загальній темноті й забобонности
тодішніх людий набирають звичайно дивовижного, чу
десного кольориту.
Того, що ми тепер називаємо поліцією,
сторо
жею безпеки, державним судівництвом, у середніх ві
ках нема зовсім. За свою особисту або своїх підданих
_безпеку кождий пан, кождий город мусів дбати окремо
і на власну руку; судівництво в кождім краю, в кождім
місті, для кожного стану й корпорації
було окреме,
законом,
не
а звичаєм,
жадним державним
усталене
поведенцією або привілеєм; найвисші, коронні трибу-'
нали урядували рідко, були далеко і бували часто до
ступні більше для брязкучих, ніж для правничих та
перґаментових доказів. Тай що варті були хоч би най
коли коронна
прихильнійщі вироки`тих трибуналів,
власть звичайно не мала ніякої екзекутиви? Февдальна
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сістема, роблячи цїсаря всевладним,
па
абсолютним
ном цілого краю, робила його разом із тим великою
нулею. Він роздавав землю в лено своїм вазалям, ті
роздавали іі поменшим вазалям, і кождий такий зверх
ник разом із землею віддавав підвладним
і частку
своєї необмеженої власти. Роздавши всі державні лена
цісар лишав ся зовсїм без нічого, мав лише стільки,
скільки посідав свойого приватного маєтку, і коли не
хотів із своєї кишені докладати до свойого Цісарства,
то не міг у державі зробити нїчого, до чого не подали
йому помічноі руки вазалі. Те, що сьогодні творить
машина, бюрократія,
суть держави-адміністраційна
тоді не істнувало.› ІЦоб виконати присуд у якій будь
справі, де' засуджений не хотів покорити ся добровіль
но, цісар мусів кликати під оружє військову силу; він
звичайно поручав екзекупію
(коли ходило о сильного
із
своїх
винуватпя) комусь
довірених вазалів, або му
сів сам вирушати в поле проти свойого ніби підда
ного. Кожде місто, кождий замок, які він здибав по
дорозі, могли ставити йому опір, замкнути перед ним
своі брами, і їх приходило ся облягати, здобувати з
великими стратами в часі' й людях. Екзекуція вироку
або кня
звичайно бувала страшним
судом; цїсарські
зівські походи, підняті первісно з найсумирнійшою
метою
поми
коронаніі,
справедливости,
зробленя
реня ворогів, значили ся рядами пожеж, шибенинь,
замків та пограбованих
міст.
зруйнованих
Середні
віки, се часи безмежно довгих процесів,.із яких деякі
тягли ся по пару сот літ, часи ненастанних спорів за
межі, за компетенцію, за першенство та набуті права,
часи вічної провізоріі,що хвиля на вічні віки призна
ваних і зараз потім топтаних і нівечених привілеїв,
вічного нормованя і вічного безладя.
Та серед сього хаосу звільна починають вироблю
вати ся тривкійші, яснїйші нентри~міста~ Ґерманські
племена, що розвалили римську державу, хоч заховали
іі фірму, прийшли з лісів та ніль: вони пе знали міст
іне любили іх. В іх суспільно-політичнім порядку

_
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__29._
для міст -не було місця. Февдалїзм був порядком сіль
ським, оперував лише такими понятями, як замок, двір
і село. Піддані для нього були селяни, що робили на
хліб під охороною замку, або ремесники, що Пріщю
вали в самім замку, а по части в селі. Господарська
на якій був оснований
сей лад,
сістема,
було так
зване натуральне господарство. Коэкдий замок, коэкдий
двір з придїленим до нього рейоном підданства, се
власними
правами,
окремий світ для себе, наділений
сконцентрованими в особі пана. В тім світі все обер
таєть ся довкола нього, але за разом так, щоб по за
тим центром не мати по змозі ніяких звязків, ніякої
залежности. Сей малий світок вистарчає сам собі у
всім; він экиве тим, що сам собі заробить, заспокоює
всі свої потреби продуктами своєї власної праці; довіз
чужих товарів обмежений цлами, митами, спеціяльни
ми правами. Те, що витворить людська праця в тім
тїснім околі, а що збуває по заспокоєню необхідних
потреб людности, йде звичайно до панського скарбу,
творить його достаток, побільшуваний від часу до часу
грабунком у посторонніх, так само остро відмеэкованих
світах або здобичею в далеких війнах. Податків у ни
нішнім значіню слова не було. Пан брав від підданих
роботизну або натуралїї---худобу, дріб, збіэкє та инші
рільні продукти, а сам за лено платив цісареви- чи
в загалі зверхникови не грішми, а услугами, воєнною
службою. Гроший було дуже мало і потреби їх не
відчувано так як нині.
Та ось звільна, звичайно на руїнах римських
мунїціпій та навязуючи до їх на пів забутих традицій,
світ
розвивають ся міста і вносять у той хаотичний
нові елементи нового ладу. Під охороною мурів івій
.ська тут у перве віднаходять люди троха спокою,
мають час подумати про ширший
світ і висші куль
турні потреби. Перший мотор-жадоба зиску, гонить
мешканців надбереэкних міст на море, до торговлі. На
морі дорога була безиечнійша нїэк на суші; там не
було ані рогачок, ані мостів, ані вузких -проіздів, де

Generated on 2015-04-26 19:06 GMT / http://hdl.handle.net/2027/inu.30000029302092
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

н_30___
чатували на купця на пів голі розбійники та закуті в
зелїзо рицарі, ще гірші розбійнйки. Правда, й по морі
Існували-чайки піратів, прибережних мешканців або
далеких Норманів, але з ним'и була лекша рада: ви
старчило мати' більший
корабель або кілька більших
кораблів і на кождім порядно узброєну залогу, і можна
було легко оборонити ся від них. А торговля, особливо
зі Сходом, була дуже поплатна.
Під конець середніх
віків рицарство починає набирати замилуванядо пиш
ної зброї і дорогих, заморських строів: шовків, атла
сів, адамашків, футер. Перли
дороге камінє почи
нають украшати зарівно щити, шоломи-та мечі рица
рів, як і одежу та тіло їх пань. Дамасценські шаблі,
сараценські панцирі роблять ся дуже попитним і до
рогим артикулом так само, як перські тканини, коври,
шалї. Міста., що причинили ся найбільше
до розши
пишноти,
того
до
реня
замилуваня
тягнуть із нього
найбільшу користь. Вони виробляють собі привілеї на
торги й ярмарки, на вільні станіі й факторії, на сво
монети; З міст
беду від мит і оплат, на битє власної
і до хат, гріш і товар, вироби
ідё` на села, до замків
упромислу й вісти про далекі краї та невідомі порядки
за морем,
ідуть продукти далекої чужини, індійське
корінє, приправи до страв, моди одежі, нові звичаї й
`
'
У
нові культурні потреби.
'
Але з них іде ще щось більше. Февдальний лад,
се лад раг ехсеііенсевоєнний; його мета-евійна; його
зверхник, се головний воєнний ватажок; аванс у ньому
залежить від хоробрости, сили, здібности до мордованя та
оснований на ро
_грабованя; се лад арістократичний,
довім прінціпі більше ніж на особистій вартости й за
слузї. В містах здобуває собі перевагу инший прінцін
праці, особистої заслуги, знаня і вмілости,
застуги
коло загального добра. Корпорація, загал рівноправних
горожан займає тут місце одного
февдального пана.
Хоча доступ до того загалу рівноправних не кождому
можливий і нікому не легкий, та все таки він не за
городжений незломними межами родовоі виключности,
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допускає набуванє прав людьми низше вродженими, до
пускає свобіднїйше круэкляне суспільних соків. Корпо
спіль
рація, громада рівноправних дбає пильно, щоб
не право не було вкорочене ані супроти загалу, ані
супроти одиниці. Виробляєть ся почутє клясовоі солі
дарности, `яке Французи
доси називають еѕргі'с (111
Коли
один член корпорації
согрѕ-духом корпорації.
визначить ся Чимось, здобуде чи то більший маєток,
чи висшу почесть, чи більшу заслугу, вся корпорація
почеснїйшою
своїм члені;
почуває себе вшанованою
змаганє до ширшої конкуренції, благородна
повстає
емуляція між рівними, щоб випередити один одного,
між низшими, щоб дістати ся
круг висших. Виро
бляють ся звільна прінціпи новочасноі демократії, що
лягла непохитною основою всеі нашої новочасноі куль

тури.

і

і

і

й

й

В

в

й

в

Троянська війна, Еней

і

ликий

і

Верґілій представлені

або чарівниками.

рицарями
середньовіковими
Загалом факти поганськоі історії інтересували
ка
виємком хиба початкової,
тодішніх людий мало,
зочноі історії Риму та легенд про Трою; для сих не
з
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Не було
того, що ми нази
середніх віках
ваємо наукою. Найвисшим, одиноким духовим інтере
сом була релїґія, було змаганє до снасенія душі. Віра
була жива, 'історичне знанє дуэке мізерне,
критика
по то
чоловік,
навіть
рівна зеру. Оередньовіковий
дїшньому найученійший, зовсїм не мав перспектіви
обставин; він вірив, що римське цїсарство трі
часу
ває непорушно
що, значить, римські
до його днів,
цісарі були такі самі цісарі, як
цісарі його часу,
жили
таких самих февдальних обставинах, окруэкені
баронами, князями та рицарями. Ту саму перспектіву
на Христа:
віршованій старонімецькій
переношено
євангелії черця Отфріда Христос являєть ся добрим,
ласкавим князем`(Негио§), апостоли, се'його воєводи,
ученики, се його дружина.
середньовікових повістях
повно таких-по нашому-б
сказати анахронізмів та
наівностий, які тоді не разили нікого. Александер Ве

_32___
-/погасав інтерес через те, що, як уже було згадано, в
історії Риму й його заснованя добачувано боже призна
чене до панованя над світом, політичне, світське откро
і майже рівнозначно з реліґійно
венє, рівнобіжне
откровенєм, зложеним у Біблії. Не диво,
церковним
що до сього лєґендового пня троянського походжеия
Римляи силкували ся в середніх віках навязувати свій
всі пануючі
початок усі знатнійші шляхетські
роди,
доми не лише в Італії, але також уАнґлії йФранцііі
навіть геть пізнійше в Польщі та Угорщині знайдемо
в старих гербаріях масу видумок на сю темуАнґлійці,
се -нотомки Енеєвого сина Брута (Вгп'с-відси Брітти,
-
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Брітанія).
та політично-прав
По за снми ґенеальоґічними
не
ними спекуляціями давня історія
цікавила середньо
анекдотою,
не
о
скілько
людий,
вікових
була
фанта
стичною казкою. Понятє розвою, ґенетичного
звязку

х

подій було ім зовсїм чуже та иедостуине; понятє чуда
натомісь було їм близьке, одиноко природне і зрозу
мілеґзовсім навпаки, як у нас. Найважнійша історія
для них була свята історія, біблїйна, історія сотвореня,
впадку і відкупленя людського роду. І тут, розумієть
ся, для них не було цікаве те, що ми тепер називаємо
історією Ізраеля; іх цікавили чуда та моральні науки,
найвисші абстракти та найдальші пляни божі. Біблія
сама була занадто вбога, занадто скупа та привязапа
до матеріяльних фактів, щоб могла вдоволити бажанє
і смак тодішніх людий до наднатуральних спекуляцій.
Вони _доповнювали біблійні оповіданя сотками власних
догадів, видаваних зараз же за факти, сотками комен
тарів та апокріфічиих лєґенд, високо поетичних та ґе
нієльно сімболічних, иноді одначе просто абсурдних.
Вони знали оповідати про сотворенє ангелів, що попе
редило творенє світа, про бунт і упадок ангелів, про
те як жив Адам _по вигнаню з раю, про його запис
даний чортови, про обяви дані Богом Енохови, Авра
амови, Мойсеєви та погаиським Сібілям. Вони знали
й про Христа масу такого, чого не було в євангеліях,
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знали історію кождого аиостола, де проповідав, де й
якою смертю. помер. За те вони основне не знали то
го, що діялося довкола них,
до них
у найблизших
часах; про своїх сучасних володарів та видних діячів
вони з повним переконанєм оновідали та записували
річи так само правдиві, як те, що Александер Маке
донський воював з песиголовцями або що Константин
Великий надав пані римському країну в необмежене
›
нанованє.
Ще сумнійше було з середньовіковим~ знанєм
природи. Коли читаємо тодішні ніби наукові писаня, а
в них згадки про природу, то нам здаєть ся, що ті
люди не мали очий і не вміли дивити ся на те, що
їх окружає. На правду іх не цікавило те, що було в
них на очах; у природі так само як і в історії вони
вміли бачити лише чудесне, незвичайне, фантастичие.
Своє знанє про природу вони черпають не з живої
дійсности, не з обсервації, а з старих писань, із книг
отців церкви, з Плїнія або з грецького ,,Фізіольоґа“ та
йому подібних творів. Тілько така зоольоґія знаходила ,
у них віру і була гідна їх уваги, де були відомости
про те, як лев родить _ся мертвим, а його батько
як орел ослїппіи від старости
оживляє його хуханєм;
летить до сонця і припечений ним відзискує зір; як
крокодиль плаче зівши чоловіка, а пелікан розриває
свої груди, аби своєю кровю нагодувати своїх дїтий, і
як фенікс по 100 лїтах житя сам себе спалює на'огні
з пахучого дерева, аби на ново відродити ся зі свойого
попелу. Тілько така мінеральоґія мала у них повагу,
що говорила про дванадцать дорогих каменів на на

груднику архієрея при жидівськім храмі іпро чудесні
прикмети тих каменів. Ботаніка цікавила тодішніх лю

дий лиш о стілько, о скілько говорила про чародійські
зіля, про дерево, з якого виростають степові барани або
про иише дерево, якого плоди падучи в море роблять ся
качками; сі відомости мали де-яке практичне значінє, бо
7з
остатньоі прим. середньовікові монахи виводили тезу,
що качка, як плід дерева, належить до пісних страв,
1

_0

пануюча
наука того часу була
теольоґія,
наука про Бога, про ангелів і чортів, про
рай і про пекло. Треба справді подивляти інтензів
ність думки та працю фантазії, якої ужили середньо
вікові люди на те, аби на основі деяких старинних
спостережень і уривків витворити повну, заокруглену
світа. Се
систему божого пляну будови й кермовання
був, можна сказати, найвеличнійший витвір середніх
віків, не вповнї оріґінальний, але вповнї продуманий
'і викінчений та оживлений його духом. Головний на
рис, так сказати, плян тої будови дістали середні віки
в спадку по старовині. Грецький учений Птолємей був
творцем чи може лише консеквентним редактором тої
системи, що лягла в основу світогляду середніх віків.
Ще чотириста літ перед Христом учений мислитель
здаєть ся,
був4 думку,
Арістарх із Самоса висловив
Вавилонців, що земля_не плоский
від
переняту
кришталевою
півкулею неба, але7
кружок прикритий
що вона куля, яка обертаеть ся довкола сонця разом з
Оя думка не приняла ся; проти
иншими
планетами.
неї сто літ пјзнійше виставив Птолємей такий погляд,
що земля, се куля,'але недвижна, окружена більшою `
небом. Довкола сеі першої кулі
кришталевою кулеїо
мов лушпини
на горісі дальші
сімох
йдуть
планет, до яких числено сонце, місяць, Меркурія, Ве
неру, Марса, Юпітра й Сатурна. По за тими сферами
стоїть осьма, знов кришталева
сфера, яка раз-у-раз
рухаеть ся безмірно швидко і для того називаеть ся
ргіпіпш піоЬііе, жерело всякого руху. Від неї перей
мають рух низші сфери планет; чим дальше від неї,
а близше до землі, тим сей рух повільнійший; земля
в осередку всіх тих сфер стоіть зовсім недвижно. .Ще
найвисше,
далі над тою подвижного
сферою стоіть
огнисте небо, так зване емпірейське
вічно недвижне;
тут у власній особі проживає Бог окружений ангель
ськими хорами, тут розташовані то висше то низше
в міру своїх
заслуг на землі живуть у вічнім бла
жепстві душі праведників. У середині того неба стоіть
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предвічний
трон святої Трійці; просто напроти нього
на землі лежить осередок земної поверхні, Єрусалим,
вибране місто, де вчоловічений син божий своєю смертю
довершив діла .спасеня людського роду. Голгофа, гора,
на якій умер' Христос, се пуп землі; ся гора повстала
з того, що в ній
був закопаний велитенський череп
праотця
людського роду Адама; кров Христа, спли
ваючи з хреста і просякаючи в землю, охрестила го

лову Адамову і уможливила праотцсви людий поворот
яким він записав чортови
до раю, а його контракт,
своє потомство,
і спалений Христом,
віднайдений
спасенє всього людського роду. В нутрі
уможливив
земної кулі знаходить ся пекло ¬~ вічний огонь нечу
ваноі сили; вулькани, що вибухають відтам иноді з
божого доиусту, дають' нам про нього понятє і зара
зом незбитий доказ істнованя пекла. Воно повстало в
хвилі, коли Бог “скинув збуитованого Оатану й його
прихильників у низ; гримнувши своїм тілом до землі
Сатана вибив у ній величезну яму і опинив ся аж у
самім осередку земної' кулі, де його сила божа замо

Таким робом (Затана сидить у
точці найдалі віддаленій від Бога. По за найвисіною
розпла

вічним

ледом.

й емпірейським

небом нема далі нічого.
Ми тепер, стоячи на високій горі знаня, здвигис
ного кількома столітями еішперіментальноі науки та
критичного мисленя, легко можемо здвигати раменами
на тїсноту,-наівність та фантастичність тої концепціі'
Але не забуваймо,
що середні віки думали зовсім
инакше ніж ми, клали собі иншу мету і йшли до неї
иншими дорогами,
ніж ми. Наша мета
свобідна
наука, вільність досліду, вільність власної'думки була
тоді невідома., неможлива. Мета всякого знаня була з
гори відома, певна, незрушима. Все, що чоловік по
винен і потребує знати, обявлено йому Богом у святім
письмі; по за тим усяка мудрість, по словам св.
Павла, се дурнота перед Богом. Задля слабости люд
ясне для пізній
ської' природи не все в божій обяві
ших поколінь, хоч певно було ясне для тих, кому
сферою

--
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обявляла ся нервісно божа воля. Відси потреба пояс
нень. Але й поясненя не повинні бути премудрі.
Бог
обявляв себе і найвисші
правди
людському родови
в
часами,
і народах; правда,
місцях
ріжними
ріжних
лише вибраному
все найважнїйшс він обявив
наро
ґЖидам,
і через них потім Христовій церкві,
дови
але дещо
він обявив також праведним і мудрим по
ганцям, таким як Арістотель,
Плятон, І'Ітолємей та
Верґілїй. Середньовікова вченісгь полягає на тім, ущоб
із тих єдино дозволених і раз на все даних жерел
уміючи черпати знанє. Цитати з письма святого, з
отців церкви та старинних фільософів мають для се
редньовікового чоловіка непохитну повагу і повну до
казову силу, далеко більшу, ніж може мати свідоцтво
наших змислів, досвіду та обрахунку.
світогляд такий, як виложено
Оередньовіковий
висше, називаєть ся грецьким словом ґеоцентричним,
тобто таким, у якому земля вважаєть ся осередком
світа, і антропоцентричним, тобто таким, у якому чоло
вік уважаєть ся осередком усього сотвореного. Для
нього земля цвите й родить, для нього сходить і за
ходить сонце, кружать по'небу планети, обертають ся
"сфери, Иому в осторогу посилає Бог комети і небесні
появи, допускає демонам потрясати підвалини землі та
ригати пекельним огнем, йому за кару або в нагороду
громи, надходять повені та
дують вітри, гуркочуть
гради або природа пишаєть ся гарним веремєм. Для
чоловіка Бог сам або через своїх ангелів, святих та
творив і творить раз-у-раз незлічені чуда;
пророків
за нього йде від віку ненаетання боротьба між небес
ними й пекельними силами, для його ратунку навіть
син божиіі, друга особа Тройці, вступив із неба, став
ся чоловіком, приймив бідність, труди, наруги, муки
смерть. Як від божого трону через Голгофу й Єру
салим до Сатани в осередку землі йде проста лінія,
по якої обох кінцях стоять екстреми противні собі і
вічно ненорушні, а в середині між ними замикаєть ся
все рухоме і сотворене і минуще, так ідеї первісної

'1 .

святости,

потім

гріха, 'упадку

і'
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людий, божої кари
відкупленя людей сином божим та його церквою тво
рять другу ідейну, етичну основу того світогляду.
Можна навіть сказати, що ся етично-релїґійна кон
цепція була жерелом космоґонічноі. Бож хоча середні
віки були найменше моральною добою, яку зазнала
людськість, і виявляли найбільше злочинів та прогрі
хів проти пізнаноі та признаноі тоді (не тепер) мо
ралі, то про те ніколи в світі не говорено, не пропо
відувано стілько про мораль, як тоді. Всі людські по

з погляду
їх -моральности
або'
ступки
осуджувано
а
не.
з
на
їх
грішности,
розумність, пожиток
погляду
чи
З
для одиниці
громади.
моральними окликами на,
устах палено грішників, що провинили ся більшим
знанєм або незалежним думанєм, палено та мордовано
єретиків, Жидів, морісків, руйновано цілі краї. Виве
дена з рівноваги душа тодішніх людий раз-у-раз вико
нувала дикі скоки між небом і пеклом,_між смертель
ними злочинами і рознучливим запопаданєм за яки
мись надзвичайними заслугами. Категорії: вина, гріх,
кара, ласка божа були основними фундаментами _люд
ського мисленя й почуваня і відбили ся також у цілім
світогляді того чису, в цілім розуміню будови.світа та
його призначеня.
,
не
знали
віки
також того, що ми нази
Середні
ваємо школою. До самого ХІІІ. віку манастирі
були
майже одиноким притулком учености; більшість світ
ських людий не вміла ні читати ні писати; писарі,
в деяких
корпораціях,
судах, державних
секретарі
трибуналах
бували духовні; ще й доси в англій
ській мові писар називаєть ся сіегй, від латинського
по манастирях
сіегіспѕ;
мето
учено
традиційною
-~
й писати
ся, по латині,
дою читати
розумієть
ґраматики, діялсктики та поетики, так званого ігіуіиїп
і Чиаіігіуіпш;
коропою вченя була фільософія і тео
льоґія, з тим розумієть ся, Що перша ~ слуга другої, .
апсіііа іііеоіоёіае. Вона мала при по
ріііІоѕорІііа
мочи всіх попередніх наук-доказувати правди теольо

_

а

І
~

,_зе_'
'

ґічні і боронити їх перед нападами єретнків та ин
ших вір'. Основою тодішньої фільософіі був Арісто

--

тель
властиво 'лише шматочки його думок, доховані
в иізних латинських перерібках, та пару менших пи
сань ІІлятона
Тімей, може ще Федон, та писапя
нізного латинського фільософа Боеція. З тих шматоч
ків будовано нескінчені будови заключень, доказів та

_

м

сілльоґізмів
_що не 'знали

рОЧЄНЬ ОДНОГО

І

ІСОМСНТЕЪТОРЗ,

ДО

АРЇСТОТБЛЯ

ДЕІЛО

ЦЄПІРЯАД

мисленю. Він запитує: -що
усьому середньовіковому
думати про суть абстрактів і іх відносини до конкрет
абстракт, а ми своїми
_них явищ? Прим. слово звір
змислами бачимо певного даного пса, коня, вола і т. д.
Чоловік -_ се загальне означенє, а ми бачимо даного
Івана, Михайла, Семена і т. д. Чи є що реальне по
за тими загальними означенями: звір, чоловік, дерево,
камінь
чи нема нічого, а є тілько ті ряди кон
кретних явищ, що підпадають нашим змисламїг І коли
ті загальні означеня
лише формулки нашого ми
сленя, то дальше питанє, чи вони конечні і чи, вони
правдиві? Се питанє набирає властивого значіня, коли
підемо крок далі і візьмемо такі абстракти, як муд
рість, красота, правда, за якими наші змисли можуть
ще менше добачити конкретного змісту, ніж за озна
ченями: мудрий чоловік, красна річ,.правдиве Іслово.
І що думати про ті духовні натури, яких. істнованє
подає нам релїґія, як ангели, чорти, Бог? Чи абстракти
істнують на правду окремо від конкретних предметів,
чи се може пусті словаЇг А коли істнують, чи їх істно
ванє тілесне, чи ні? А коли справді істнують, то чи
істнують лише ііерозлучно з відповідними конкретними
предметами, чи також окремо від них. прим. мудрість
чи лише в' мудрім чоловіцї, чи також окремо яко муд
рість? Як звісно, грецький фільософ Плятон твердив,
що.по за світом конкретних явищ є світ ідей, себто

и
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шкільна фільософія тих часів,
властивої
школи _- схолястика.
Пару
се була

-

_

прообразів усіх річий. Ті Іідеї старші від річий; се
образи всіх річий в умі їх творця перед їх сотворе
,

ы

“шт
. _, в „г-Ї
,~_.А
'

е

за

і

1

~^

істнували перед річами (апізе геш) і в них
_ лежить
суть рі'чий. Поодннокі річи, се тілько відбитки,'
_конії' тих прообразів, які виявляють ся нам у'річах
(іІі ге); тілько з річи, от же роѕь геш ми своїм умом
і заразом
видобуваємо назад прообрази, абстракти
явищ,
постигаємо
те;
що від почину лежало в
суть
у-мі божества. Се була основа одної школи схолястич-~
ної фільософії; ми назвали б її ідеалїстичноюјбо вона
основувала ся на припущеню істнованя ідей незалежно
нем,

І

отже

„І

від річий і швидше ніж були річи; тодішні часинази
вали сей погляд реалїзмом тому, бо він признавав аб
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-страктам реальне істноване по за річами. Противники
сього' погляду, котрі твердили, 'що абстракти, се лише
'назви (пошіпа), форми нашихЇдумок,
із яких нічого
не можна заключати про якесь
дійсне істнованє, нази
і
у
'вали 4ся номіналїстами.
=
Боротьба тих двоху 'напрямів тягнеть ся чере

прибирає ріжні форми.у По -обох'
смілі уми, великі мислителї, та __
побіда лишаеть ся на боцї номіналїстів. Се було.аж
при кінці ХІІІ. в. і на се вплинули дві важні обста
вини: нізнанє дїйсних писань Арістотеля, якого евроь
пейські вчені одержали через посередництво Арабів, і
повстанє унїверсітетів у ХІІІ. віці. Вони повстають з
разу. в'Італїі-наіістарший
у Салєрнї, що був тілько.
школою медицини, далі в Парижі,_Павії, Падуї, _Больо

усі середні віки,
'боках виступають

нїї, Неаполі.

Хоч

міэк

довго ще перева
духовні,
універсітети від разу мають
-більше світський характер. Се організації наділені
значною автономіею. Студенти зорґанїзовані на пів по
ректора,
військовому, по націям; -вони вибирають
або єпіскопа. .Часто_
`підлягають
судови професорів
приходить до бійок між студентами й міщанством, та,
про те міста добивають ся мати у себе універсітетщ
що стягали звичайно велике число молодїжи; в~Больо-'
нїї бувало їх по 10000, у Парижі по 20000. Правда,
наука 'у тихзакладах іде мертва, а бодай у мертвих
формах: викладають звичайно після одного тексту,_лкиіі
знають

учителями

то про те

.
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_40___
часто основою викладів
поясняєть ся коментаріями;
'було коментованє старшого, авторітетного коментарія.
Про свободу навчаня так само як і про свободу до
сліду нема ані гадки; часто ново креовані доктори
мусять складати присягу, що не будуть учити нічого
нового, свойого, а тільки те, що їм передав учитель_
се значило јпгаге іп уегЬа шаяіѕ'сгі. УОсновою навчаня
все була книжка, ніколи житє; ходило не о річ, а о
слово; доказувано не досвідом, а сілльоґізмами; побіджав
той доказ, який мав за собою більше авторітетів, а
авторітет надавало авторови не знанє, а імя. Перепі
июванє слів, се була основна хороба середвьовікового
мисленя. Побіда номіналїзму була доброчинною крізою
«в тій хоробі і за разом знаком, 'що людське знанє
.
починає набирати реальнійшого змісту.
Малюнок духового змісту середніх віків був би
неповний, коли-б ми не згадали ще про одну хара
'
ктерну течію, що йде обік схолястики, не раз мішаючиА
ся з нею, хоча на правду творить іі повне запереченє.
Се була середньовікова містика. Містика, се властиво
вотум недовіря для розуму, його дослідів, метод та
осягнених ними результатів. Се зусилє людського духа
осягнути иншою дорогою те, чого не можна осягнути
розумом, а власне піднесеним, розбуженим до крайньої
можности чутєм. Христіянство з його проповідю аскезп,
відреченя від світа, заглубленя в одній думці_спа
сеня душі_вказувало здавна дорогу в той бік.Хри
стіянські доґми про Трійцю, про втіленє і подвійну
натуру сина божого, про тайни, особливо про евха~~
рістію, про співділанє ангелів і святих у людському
житю, про ненастанне спокушуване людий дсмонами
та про безпосереднє сусідство пекла з людським жит
лом давало сильні імпульси й теми для чутєвого -по
будженя, для екстаз і бажаня-війти в безпосередній
контакт з тими надземними і надлюдськими силами.
Середні віки, се доба екстатиків, візіонерів, стіґмати
ків та містиків. Женщини-мабудь у перве в історії

христіянськоі цівілізаціі,

у

ведуть

перед.

Образ

Христа
с

'

~

__.Н_

'-

замученого і розпятого за людські провини вражає їх
серце, розпалює його неземною любовю, бажанем-тер
піти ненастанно разом зі спасителем. Свята Тереса з
Еспанії, наречена Христова, у якої коэкдої пятницї на
руках, ногах, на боцї й на чолї відновляють ся ікро
вавлять ся рани Христові, весь вік затонлює ся в роз
гадуваню Христових мук і тим умирае, що не може
свята Бріґітта
вмерти. Свята Мехтільда в Нїмеччинї,
в ПІвеції заглубляють ся в болї Матери божої під
хрестом, мають візії та обяви про муки 'Христові з
уст його Матери. В Італії здобуває велику славу і
великий вплив свята Катерина з Сієни. Бажане тер
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піти разом з Христом, умерти і воскреснути разом із
ним, пронирати з головою у всі терпіня людськости,

щоб таким способом стати ся гідним усїх радощів- раю
стаеть ся основним змаганєм многих містиків.~ Домінї
капець Якопоне да Тоді, первісно адвокат і веселий
'чоловік, потім завзятий аскет, автор славного гимну
своїм гимнї: „О
ЅЂаЬа'в шаіег сіоіогоѕа, співає в однім
Боже, з ласки своєї пошли менї хоробу! Пошли - менї
переміину пропасницю що третій день, і зроби так,
щоб вона мучила мене й Четвертого дня,_нї, вели їй
відвідувати мене день_у день. Пошли менї погану во
~дянку, біль зубів і біль голови; дай, щоб мене клїщило
в животї, щоб люті болї корчили
мій жолудок, щоб
Ђ
хрипота стискала моє горлоі'ї
°
Инші заглубляли ся в роздумуванє мук пеколь- _
них та `іистилища: довгий ряд візій одна страшнїйша
від другої лякав фантазію вірних описами жорстоких
мук, позичаючи фарб із живої дїйсности, що котила ся
візія апо
перед очима. Попереду йшла апокріфічна
стола Павла, далї звісне ходжене Богородицї по му
нах, далі візії святого Анзельма Кентерберійського,
святого
поки
Патрікія,
Тундаля,
нарешті
рицаря
великий учитель схолястики Тома з Аквіну не пере
по всїм правилам схолястичної
робив систематично,
діялєктикн

цїлого нагромадженого
матеріялу
І

в своїй Ѕптша іііеоіодіае.

в систему
'
'

-42-

'

Але не лише в сей темний закуток, повний стра
ховищ та погрози, лїтало екзальтоване чутє містиків.
Не забуваймо, що основною, движучою силою містики.
була безмежналюбов, увільнена, на скілько на се ноз
воляла людська вдача, від примішок усього тїлесного,
любов до Бога й до людий. Ся любов у фантазії одних,

всї муки Спасителя,
всї стражданя
відживлювала
його Матери,
пекла і всї
громадила всї страховища
чистилища,
аби зворушити
вітханя
душі грішників,
силою відірвати їх від земного, болотяного шляху. Го-
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ЛОВПИМ

рЄПРРЗЄНТаНТОМ

СРГО НЗПРЯМКУ

МОЖНН,

ВВЗШЗ'ГИ

Еопанця Домінїка Ґузмана, основатсля ордону Домінїпанів і святої іънквїзіції для поборюваня иншовір
цїв та єретиків. Иого орден, офіціяльно званій опіо
мав у середніх віках популярну
ргебісаїогнш,
назву
І)отіпі сапеѕ-пси госноднї, що роздирають вовків
єресї. У инших ся любов виявляла ся світлими обра
зами, словами повними сердечного співчутя, щирости'
та пестощів, відчуванєм свояцтва і братерства з усїми
людьми, з усею природою оживленою й не оживленою.
`
Головним репрезентантом
такої містики був святий
Франческо з Ассізі, основатсль ордена Францісканів.

Не строгість, не лютованє -супроти не так вірую

чих, не силуванє людий до спасеня, не допомаганє.І
їм дійти до. раю та уникнути пексльних мук через
насланє на них пекельних мук, тортур та паленя жив
цем тут на зсмлї було метою сього великого чоловіка.
Він, потомок рицарської- родини, за молоду веселий
панич, що перебувши
смертельну
хоробу відчув на
собі стражданя всього людства і проняв ся глубоким
снівчутєм до всїх людий, особливо хорих, тсмннхі
грішннх у своїй темнотї, він і проповідав то співчутє,
вчив жити в всселііі покорі, при скромнііі праці, в`
тихих послугах людям, радуючи ся боъким світом і його
прегарними творами. В його гимнї написапім
італій
ською мовою, однїй із найстарших памяток тої мови,_
ЧИТЕІЄМО:

'

.

__43__
Найвисший, всемогучий, добротливий Пане!
Від тебе йде жита, величність, слава
І все благословенство.
Тобі вони належать ся одному;
Ніхто з людий не варт тебе назвати.
Хвалю тебе, мій Пане,
В усьому твойому творіню,
А особливо через сонце,
Сестру нашу й паню,
Що день приносить нам і світло.,
Що так прегарна, проміняста й блискуча.
Вона твій образ, ти Найвисший!
Хвала тобі, мій Пане,
Через мойого брата-місяць, через зорі.
На. небі ти створив їх, Чисті, красні,
І гарів тій далечині блаженній.
_Хвала тобі, мій, Пане через' брата вітер,
Через повітре, мряку, синяву
І через всякий стан погоди;
Бож ними ти удерэкуеш нас всіх, твоїх дїтий.
Хвала тобі мій Пане,

,
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Через сестру мою, се жерело,
Такпожиточне, смирне, чисте й ясне.
Хвала тобі, мій Пане, через брата мого
Огонь, яким освічуєш ти ніч,
Він гарний, доброчинний, сильний і могучий.
Хвала тобі, мій Пане, через нашу
Сестру і матір землю, що нас всіх
Держить, провадить, що дае нам плоди,
Квітки барвисті й соковиті трави.
Хвала тобі, мій Пане, через тих,
Що милосердять ~ся задля любви твозі,
Що тут терплять, витримують спокусп._
Блаженні, що терплять, усе спокійно,
Бо ти, Найвисший, ім колись даси корову.
Хвала' тобі, мій Пане, через ту
.Сестру мою, через ту смерть тілесну,
Якій ніхто живий уйти не може.

_..44__
О, горе тим, що мруть в гріхах смертельних!
Блаженні ті, що покорились твоїй
Пренайсвят'їйшііі волі: не почують

Вони вже муки другого конаня.
Хвалїть усї й благословіть
Мойого Пана вдячними устами,

І всї йому служіть у покорї превеликій!

Хоч і як вірно заховані тут доґматичні концеп-І
пії про гріх і вічні муки (друге конанє), 'та про те
та безмежна любов святого Франческа до всеї при
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роди заповідає витанє нового дня і нового світогляду.
Раз чоловік почує себе братом, членом тої природи,
близьким їй і підлсглим тому самому законови, що й
вона, то відси вже лиш один крок до студіованя тої
природи й її законів. Як бачимо, й містика, найвисше
зу'силе серсдньовікового духа в напрямі чисто спіріту
алїстичнім, дійшовши до свойого вершка, кидає золотий
міст у будущину, на стрічу новому знаніо, новому
розвоєви.

До кінця ХІ. віку панувала в західній Европі
неподїльно латинська мова й література. Святе письмо
було головним предметом студій; экитія святих, лєґенди
та апокріфи заступали місце лєктурн; піснї духовного
змісту на латинській мові співали ся не лише вцерк
вах та манастирях, але також у кімнатах вельмоэкних
пань і навіть у воєнних таборах. Певна річ, простий
народ мав свої піснї на народнїй мові, але ті піснї
були поганського змісту і на них не звертано уваги.
Карло Великий був може одинокий освічений чоловік,
що велїв збирати і записувати їх, та й то його збірка
Швидко пішла в непамять. Аж у ХІ. віцї починаєть ся'
під впливом еспанських
у Франції нова література
Арабів. Від них середньовікове рипарство иабираєть ся

-більшс Цівілїзовапих звичаїв

і товариської оглади так
них
від
виходить переворот схолястичної`
фільософії. Сей вплив на сам перед обіймає Францію,
яка в ХІ. і ХІІ. віках робить ся провідницею Европиі

само,
-

як

.

_.45"
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якої мова здобуває собі обік латини чільне становище
по дворах пануючих та по рицарських замках. Усі
терміни рицарського ремесла, зброї, забав, установ¬
француські. У Франції повстає перша рицарсска поезія
висшого стилю, яку потім перекладувано та перероб-І
бювано в Німеччині, Італії, Англії, Швеції, Чехії і на
вітЬ у нас.
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Треба завважити, що Франція в ту пору не була
одною державою ані навіть не мала одної мови. Фран
цуське королівство, се була північна Франція з містами
Парижем, Ремсом та Орлеаном. Деякі части тенерішньої
Франції, головно Бургундія, належали до німецького
цїсарства. В південній Франції велика часть краю, го
ловно провінції Турень Мень та Пуату, належали до
Англії; решта, головно теперішня Провансія, се був
ряд-зовсім незалежних князівств, бароній та міських
Тут у Провансії, в найблизшім
републїк.
сусїдстві
Арабів, і розвелось уперве нове рицарство, не подібне

середньовікового, розвели ся двірські зви
чаї і та тонка чемність, що й доси називаеть ся тодіш
нім терміном
куртуазія. Тут 'повстало нове поняте
любови, такої, якої _.не знала ані клясична старовина,
ані христіянська традиція. В клясичній старовинї лю
бов, се зносини мущнни і женщини без ніякого. особ
ливого містичного значіня. В часах розцвіту клясичної
літератури ся любов займає в поезії не дуже видно
місце. В часах унадку тої літератури вона служить
канвою безконечних романів, поборює ріжні перешкоди,
виливаеть ся в довжезних листах та монольогах зако
ханих, але все таки не набирає ніякого глубшого зна
чіня. Христіянство з разу не много змінило сей стан,
аскетизм,
але коли в нім узяв перевагу оріентальний
що виріс на ідейнім тлі гностицизму,
тоді призвано
женщину твором нечистим, низшим від мужчини, зна
рядом покуси і сосудом гріха. Любов до женщини
стала гріхом. Тим духом надихані многі дуже попу
лярні в середніх віках легенди, як ось легенда про
святого Олексія, що була темою найстаршої
з захо
до первісного
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вапих до нашого часу сэтарофранцусъких поем, як по
вість про В-арлаама й Иосафа і богато инших. У ґер
манськнх народів, що розвалили римську дерэкаву, був
инший погляд на экснщину, мабуть экивійший слїд дав
нього матріархату, по якому женщина уважала ся го
ловою родини, опікункою родових традицій та збере
гатслькою домашнього огнища. В Провансії зароджує
ся новий погляд, який бачить у жепщинї шерело най
висшої радости і роскоши, наню над житєм і смертю
чоловіка, цвіт і корону всїх творів; служба жснщинї, се
паіівисша задача рицаря; нагорода з її рук, се для
нього наіівисша почссть і найдорожша заплата. Жен
щину люблять за для її краси, яку всличають у піс
нях, голосять світовп в пишних промовах, заступають
силою оружя в турнїрах. Повстають
спсціяльні спі
ваки, трубадури, що присвячують весь свій час і дотеп
вихвалюваню красоти та доброти своїх вибраних дам.
Со по кабінетні пости, се риЦарі або рицарські чури,
що мандрують від двора до двора, від міста до міста,
від замка до замка з піспсю на устах і з відзнакою
своєї дами на шоломі. Їх усюди приймають радо, гос
стять і обдаровують, можні королї та князї користують
ся їх услугами та їх піснею. В рядї' трубадурів
знахо
димо людиіі ріжного стану, почавши від рсмесників,
конюшнх та слуг, а кінчачи на моэкних рицарях і ко
роновапих особах. Служба одному ідсалови, сила пое
тичного слова єднає й рівняє їх усїх. „Усї ми нале
жимо до одного стану“
співає один із коронованих
трубадурів. Наіівиднїйші між ними, со Бсрнсф із Вен
тадура, що походив із низького стану, син бідного зам
кового слуги у віцскороля Еґлїса ІІ. з Вснтадура, Пєр
із Овсрнї та Епсрик із Побілєну, родом міщани, Борт
ран до Борп та Рамбо до Ваксра рицарі, "а нароштї
князі: ґраф із Оранжу, князь Рюдсль де Блея, король
Річард Львинс Ссрцс з Анґлїї та Альфонс П. араґонсь
кнііА Усі вони послугують ся одною мовою південно
'ак званою Іапёпо (Гос. У північній
француською,
Франції, що послугувала ся окремою мовою, так зва
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ною Іапё'пе (Тоні, розвиваєть ся инший рід рицарськоі
поезії, а власне епос, якого основою послужили з од
ного боку перекази про Карла Великого та його перів,
а з другого боку на пів мітичні кельтські
традиції
і
з пристола,
про короля Артура
рицарів Круглого
мішкою христіянської традиції про святий Граль. Поли
шаючи на боці сю північно-француську поезію, ска
жемо ще кілька слів про південно-француську
поезію

У

до давнїйшої середньові
противенстві
ковоі поезії вона майже зовсім не тикає релігійних
тем. Навпаки, ненастанне величане любови й женщин

трубадурів.
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мусіло робити її немилою духовним.
співає Бернард і Вентадура:

В одній канцоиї

Напевно Бог сам здивував ся,
Як я з коханою розстав ся;
Для нього я лишив її,
Він мусить вдячний буть мені,
Бо знає, що без неї
Нема снаги моєї,
Він сам мене потїпіити не може.

А

Бертран

де Борн,

набільше войовничий із тру

чоловік незвичайної енерґіі та сили слова, в
якому були закоханікоролеви, який сам своїм словом
побудясував синів проти батьків і розривав союзи, і
якого житє та діла були темою для многих пізнійіпих
бадурів,

поетів,

не може

без пересердя

згадати установлений у
Франції
почином-духовенства боікий спокій, ігепда
Всі, себ со'наказ, щоб від суботи до вівтірка здерзкати
'
ся від мордованя, розбоів та рабунків:
Спокій мене мучить,
Я все волю бучі;
Я доііми не знаю,
за

Я віри

не маю.

Понеділок, вівторок,
Усе мені рівно,
Рік, місяць чи тиждень,
Все бити ся вільно.

_
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Не даром Данте, хоч високо ставив його як поета,
його в пеклї в поганих
западнях, як він
зустрічає

свою власну відрубану голову держить у руці високо
перед собою мов лїхтарню. Додаймо до того глубокий
упадок моральности духовенства в Х. й ХІ. віках, то
зрозуміємо,
для чого трубадури нарешті дійшли до
настрою впрост ворожого духовенству. Із Еспанїі через
посередництво Арабів та Жидів вони переймали богато
орієнтальних, первісно
індійських оповідань, у яких
яркими фарбами мальовано фарисейство, захланність
та неморальність духовних. Із ХІІ. віку дійшла до нас
люта латинська сатира п. з. Еуапё'еііш ѕесшісінш Маг
саѕ агёеніі. „Починаеть
ся євангеліє Марки монети.
Во время оно мовив папа до Римлян: „Коли син чоло
вічеський прийде до сидженя нашої величности, то
запитайте його поперед усього: „Друже, з чим прихо-_
диш? „А коли буде далі вперто стукатиі вам не дасть
його у тьму кромішну“. І стало
нічого, то викиньте
ся, що бідний духовний прийшов до двора папи і
мовив: „Змилуйте ся хоч ви надо мною, придверні
папи, бо рука бідности діткнула ся мене. Я бідний і
прошу вас, допоможіть мойому нещастю й нужді“. А
вони почувши його обурили ся дуже і мовили: ,,Друже,
будь ти проклятий з твоєю бідністю! Щезни, Сатано,
бо ти не знаєш, яка мудрість
крие ся в червінцях.
Амінь, амінь, говорю тобі: не війдеш ти в радість
не віддаси йому свойого
твойого, поки
господина
остатнього гроша“. І бідний пішов і продав свій плащ
і свою рясу і все що мав, і дав кардиналам і при
дверним і підкоморіям. А вони мовили: „Щож се зна
чить на стілько голов?“ І викинули його за двері, і
за дверима він плакав гірко і не знайшов иотіхи. А
швидко потім прийшов до двора богатий духовний,
грубий, товстий і надутий, що в колотнечі забив був
чоловіка. І він дав на сам перед придверному, а в
друге дав підкоморію, а в третє кардиналам. І вони
думали проміж себе, що дістануть іще більше. Та коли
почув тсподин папа, що кардинали та слуги дістали

так; з:
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так богато, то занедужав смертельно. Але богач післав
йому мікстури з золота й срібла, і він устав зараз і
видужав зовсїм. Потім скликав пана до себе карди
налів і слуг і мовив до них: „Глядїть, брати мої, щоб
нїхто не зводив вас пустими словами, а держіть ся
мойого прикладу, щоб і ви брали так, як я' беру“.
Під впливом арабського фільософа Аверроеса
ся у Францїї релїґійний скептіцізм,
почав ширити
недовірство та байдуэкність до христіянських доґм і
обрядів. Духовні жалували ся, що по дворах князів
та по містах у Провансії не лише не стрічають по
шани, але дуже часто зазнають насміхів та наруги,
так що мусять перебирати ся в світську одежу вихо
дячи на вулицю. Але рівночасно з тим буйним лїбер
тинством, що гордо відкинуло
всї аскетичні форми
христіянства, починає ширити ся в
середньовікового
Провансії инший аскетизм, далеко острійший іконсе
квентнїйший від того, якого прикладом були католицьві
монахн. В У' П. чи УПІ. віцї по Хр. в глубокій Сирії
під впливом манїхейської секти повстає учитель нової
секти Павло із Самосати. Його учеників прозвано
Павлїкіянами. Вони держали ся строгого і чистого
способу житя, відкидали святе письмо старого завіта,
товкували новий завіт більше морально нїж доґма
тично, і уважали сей світ витвором злої сили, вба
чаючи призначене чоловіка в тім, аби побороти всї
_покуси того зла., що являють ся чоловікови як світ і
власне тїло, і злучити ся по смерти з добрим прінці
ном, що живе далеко по за обсягом усього сотворе
ного. Грецька
тих Павлїкіян.
церков переслїдувала
Цїсар Гераклїй вислав значну часть із них на зато
ченє в гори Македонїї. Тут вони зіткнули ся з Болга
рами, що тодї що були переважно поганами і тілько
що починали
Під впливом
приймати
христіяпство.
Павлїкіян у Болгар витворила ся в Х. віці' нова віра,
прозвана богомильством. Отся віра почала ширити ся
з Болгарії на захід до Сербії, Боснії та Дальмації,
відси перейшла до північної Італії, де ненастанпі війни,

'
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спустошепя та грабівництва приготовили для неї дуже
податний ґрунт,і де знайшла собі фанатичного та та
лановитого
апостола в особі збіглого
монаха
Фра,
Дольчіно, а з Італії уже в ХІ. віці перейшла до Про.
вансіі. Тут вона розширила ся швидко і сильно, осо
бливо по містах. Їі центрами зробили ся богаті міста
Тулюза, Еаркасон та Конкорецо. Сі нововірцї, яких
у Італії прозвано Катарами або Патаренами, у Про
вансіі Альбігензами, а в північній Франції Буґрами,
себто Болгарами,
відкидали
всяку єрархію і всякі
Церковні обряди, і тим стягли на себе смертельну не
нависть римського духовенства. Папа Іннокентій ІІІ.
оголосив проти них хрестовий похід; знайшли ся ри
царі і князі, що за ціну провансалських скарбів і бо
гатства готові були купати ся в крови єретиків. УІ
бсзмірно
кровавій і жорстокій війні єресь справді
втоплено в^крови провансалвської
людности, а разом
із єресю знищено заможність, розвій, штуку й літера
туру південної Франції.
Але нового духа, що перший раз пробудив ся-в
Провансіі, не знищено. Недобитки богомилськоі секти
ся скрізь по Европі, стиха підготовляючи'
розбрили
ґрунт для релігійної реформації. Новий літературний
стиль, витворений
трубадурами, знаходить захист у
Сіцілії, далі в Неаполі, в Німеччині, в поезії мінен
зінґерів. У ХІІІ. _віцї ся провансальська течія застає
в середній Італії грунт відповідний
для дальшого
Вже
згадано,
що тут
розвою.
перве витворилиА
було
ся богаті і могучі міста, що містили в собі огнища
нової освіти, з торговлі здобували значні богатства і
вміли вибороти та виробити собі значну самостійність,
іноді з републіканською
формою правліня. До того
значно причинила ся -та обставина, що італійське ри
царство не зробило ся так як у Німеччині, Франції,
Чехії та Польщі верствою сільських дідичів, не жило,
в укріплених замках по недоступних горах та лісах,
але з давна оселило ся по містах, де витворило верству
богатих патріціів. Отсі патріції звільна починали чути

у
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себе солідарними з міщанством, хоча розумієть ся з
застереженем свойого першенства. Їх двори робили ся
першим ринком відбуту для продуктів заморської _торговлї і міського промислу.

'

Коли по містах пішла мода на унїверсітети, на
висшу освіту та літературну діяльність, натріції і тут
захотіли бути першими. Їх двори роблять ся правди
вими музеями та академіями. Вони збирають до себе
_вчених людий, лікарів та фільософів, дають захист
вільнодумцям,
переслїдуваним
нераз світською і ду
'
ховною властю, громадять бібліотеки, протеґують' по
етів, письменників, малярів та різьбарів, одним сло
'вом, роблять ся головним і чільним діячем просвіти
й поступу на протязі звиш трьох століть; От тут тоІ
в середньоіталійських'
містах, головно в Больонїі та4
Фльоренції, повстає в тринацятім віці новий поетичний
стиль, у якому провансальский культ женщини зливаєть
ся в одно з тонкостями схолястичної
абстракції та
тлубокої містичної екстази. І тут любов до женщини
була основою поезії, але ся женщина чим раз більше
із земної істоти робить ся символом, ідеєю, абстрактом.
Культ іі з культу земної красоти робить ся чим раз
більше культом якогось висшого й ідеальнійшого зма
ганя, тугою до жерела якогось висшого пізнаня. Твор- цем сего нового стилю був Ґвідон Ґвінїчеллі, родом із
_Больонїі, член впливової фамілії Прінчіяні. Иого славна
канцона про повстанє любови була немов маніфестом
нового напряму. Він говорить:

У

серці благородному живе
Любов як пташка в зелені лісній.
Любов сотворена не швидше,

Як благородне серце; серце теж

Сотворене не швидше як любов.
Отак і сонце також не було
Сотворене перед повстанем світла,
А світло не повстало перед сонцем.
І як блиск входить у огонь, так входить

„__
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Любов палка у серце благородне.
І так, як сонце з камня дорогого
`Вндобувас блиск, так женщина
Любов видобуває поглядом своїм
Із серця благородного мущини.
І як найвисший дух спливає з неба
І світ порушує та порядкуе,
'Гак благородне женщини лице
Порушить може серце чоловіка.

Тут поет зуниняєть

до межі єресї,

і додає:

ся

бачучи,

що договорив ся

Ах, женщини лице! Як Бог колись
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'

Озветь ся до душі моєї:
„Як смів ти се сказати, чоловіче?
Як смів мене зробити образом
Земної женщини й порівнанем любви?“~
Я відповім: „0 Пане, я не міг
_Инакше, бо вона була як ангел
Прекрасна, і для того мусїв я
Ії любить, хвалити й обожати,
І се не міг гріхом я уважатіґ.

Любов у такому розуміню набирає висшої, майже
релі'ґійної сили; вона підносить того, хто їй віддає ся,
ублагороднює його, але за разом відриває його від
дїйсности

і

в дальшім

розвою доходить до неприродної
маяченя. До поетів сеї
ідеалїзації
до хоробливого
нової
школи
належать головно Фльорентійцї Ляпо
Дженї, Дама Фрескобальді, мелянхолїйний
Дженї аль
Фінї, Ґвідон Орлянї, а головно приятель Данта, Ґвідон
Кавалькапті і сам Данте, що являєть ся її заверше
пєм у першім періоді своєї дїяльности. Особливо варт

і

уваги Ґвідон Еавальканті, полїтик і трубадур, учений
слолястик і вільнодумець, якого поезія мала значний
вплив па поезію Данта.

Хто се приходить, людям радість несучи?
Блнщить її лице, як місяць у ночи,

53

_

А

з нею в парі йде сама любов.
Ніхто живий не сміе перед нею

Заговорить, а може лиш зітхати.

,
.
_
І

і

В

А

Коли-б я був огнем, я запалив би світ.
Коли-б я вітром був, розніс би землю всю.
Коли-б водою був, залив би всю ії,
як би Богом був, я-б щезнуть ій велів.

я

в

Коли-б я папа був, прокляв би вас усіх,
всіх тих христіян всадив на вікн
ад;
всім на незабудь
бувши'цісарем
Велів би голови за покотом стинать.

А І

Коли-б я смертю був, то поперед усіх
Я-б батька свойого вхопив
поміж живих.
Як би окиттем я був, то втік би геть від цього;
моєю матірью зробив би я так само.
з

`

А З
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її,

,

Противенством до тої поезії була різко реалістична
поезія людова та міщанська, якої найорігінальнійшим
репрезентантом був дикий та розпусний Чекко Анго
лієрі з Сієни. Се був завзятий ворог Данта і написав
не мало иамфлєтів проти нього та проти инших арі
стократичних співаків нової школи. Женщина, Шинок
і газардова гра, се головні теми його поезії. Але
женщина у нього не абстракт, лише дійснаилюдина,
сієненська міщанка, дочка заможнього щевця. Иого лю
бов до неї, се не містична екстаза ані абстракційна
але дійсна, палка пристрасть. „Таку жен
символіка,
він в
своїм
серцем, -ґ говорить
щину я полюбив
~сопеті,
однім своїм
що як би хто хотів зробити
мене цісарем і я за для того мав лиш дві години не
бачити
то я-б відповів йому: „Ти драбе, іди геть
писав
іповісь ся!“ Він ненавидів своїх родичів
однім його
радісні пісні на смерть свойого батька.
сонеті висловлені ось які почутя:

як би Чекко був таким, яким не є,
'Го гарних всіх дівчат забрав би я собі,
Анншим полишнв погані та старі.

54

На днї його дикого пессімізму лежить якийсь.
важкийбіль і роспука, що прориваєть ся декуди гірким
окриком: „Моє серце таке сумне за для соток причин,
що сто раз на день я бажав би вмерти“. Ось у до
датку переклад одної пісеньки з тих часів, що має
титул: „Жалощі коханки хрестоносця“:
Всім людям хрест розрада,
Мені лиш він не рад;
Всіх хрест виводить з ада,
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Мене спихае в ад.
0 хресте паломничий,
Як ти мене пригнїт,
Мені дівчині бідній
Затуманив весь світ.
Пан цїсар у спокою
Держить країну скрізь,
Лиш проти мене одної
Тяжку війну піднїс.
0 вишнїй пане світа,
О Боже Адонай,
Мое кохане любе
В своїй опіцї май!

У

пристанї вже човни,
Готові відплисти.
Мій любий, у далеку

Чужину ідеш ти.
0 Боже, творче, пане,

Оберегай їх путь!
Вони-ж як слуги твого
Хреста в війну сю йдуть.
Прошу-ж тебе, дольчетто,
'Ги весь мій біль пізнай,
Зроби з нього сонетто,
В сирійський вишли край.
Бо він мені дні й ночи

у

-

."--

__зз
Спокою не дае._
В далекім, заморськім краю,
Там, там жите мое.

`

Всї ті елементи складають ся на появу й поезію
Дзига; той середньовіковий світ, зібраний у мінятюр
„них але живих образах, живе в Дантовій поемі. І
.

політичний ідеал римського цїсарства, і противенство
'двох мечів, світського й духовного, і середньовіковий
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февдальний нелад з його жорстокостями та чеснотами
такими як вазальська вірність і горда незалежність
особи, і схолястична вченість з ії хитро аж до най
'дрібнійших деталів обдуманою будовою світа, і містика
тайники бути й
з її змаганєм зглубити незглублоні

іноді до
Іївіри, і горяча релїґійність, що доходить
і широкий «зір дійсного
нетерпимости,
`доґматичноі
_„мудрсцщ що черпає свою экитєву мудрість із глубокоі
криниці власного терніня; і високо розвинена та строго
продумана поетична техніка, глубина замислу та ля
підарність вислову, і високе, абстрактне
розумінє
й
і
із
тим
повні
не
любови.
женщини
разом
уступи
Цзрівняного реалізму, що доходить аж до брутальности
її не жахає сяхнїякого страховища, ніякої погані, аІ з.
=другого боку устуни повні 'високої екстази та незрів
-няноі симболїки.

ІІІ. Данте і його писаня.
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Хоча вся поезія, всі писаня Дантові мають форму

немов автобіографічних
признань та оповідань, то про
те аллєгоричний та симболістичний
спосіб його гово
реня спричинив те, що ми майже ніколи не маємо
певности, чи якесь його оповіданє розуміти дословно,
як дійсний причинок до його автобіоґрафіі, чи симбо
лічно та переносно, як певну форму, певну фазу його
духового розвою. А посторонніх свідоцтв та докумен
тів, що позволяли-б нам прослідити житє сього незви
чайного чоловіка та сконтролювати признаня розсипані
в його творах, маємо дуже мало. Тим то й не диво,
ЩО ВЛЁЮТИВИХ,

ІіОНІЄрРТНІ/ІХ Та аВТЄНТІ/ІЧНИХ, ДОІСУМЄНТЗМИ
дат із Дантового житя маємо дуже не

стверджених
багато, а не мало з того, що давнійшими
біоґрафами
та коментаторами від самого ХУ. в. вважало ся пра
вдивим, певним і нерозривно звязаним із іменем Данта,
прим. його відносини до Беатріче, при близшімогляді
розпливаєть ся майже мглою або що найменше відхо
дить у сферу невияснених гіпотез, коли не легенд.
Данте родив ся у єЄІЭльоренції в р. 1265 в часі між
18. маєм і 17. червнем. Иого імя було властиво, Дуранте,
тривкий, із якого пішло скорочено Данте. Иого про
звище Алігієрі вказує на німецьке походженє його

се очевидно старонімецьке
роду. Алігієрі,
Альдігер
або Вальтегер-Держиспис, де в чому близьке до назви
другого велетня поезії Шекспіра, яка означає тря
СИСПИС.

.
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Дантова сімя була без сумніву давня й заможна,
хоча не належала до шляхетських родів; у реєстрах
шляхетських родів нема назви Алїгієрі. Та про те Данте
без сумніву вважав себе шляхтичем,
і то не сам; за
такого вважали його всі у Фльоренціі. Мабуть у жен
ській лінії він походив від лицаря Какчіяґвіди, що ці
сарем Конрадом був піднесений до рицарського стану
і згинув у хрестовій війні. Швидка політична карієра
Дантова, недоступна для. людий нешляхетського роду,
а далі обставина, що він міг оженити ся з дочкою од
ної з найможнійших шляхетських фамілій Фльоренціі,
показують, що про шляхетський рід нашого поета су
часні не мали ніякого сумніву.
Мати нашого поета називала ся Белля; її родо
вого прозвища
не знаємо, так само як не знаємо
хрестного імени його батька. У Данта була від иншоі
матери сестра, що пізнїйше була замужем за фльорен
тійським міщанином
Львом
імени не
Поджджі~їі
знаємо, і був також двоюродний брат Франческо. Ані
про батька, ані про матір, ані про брата та сестру
Данте не згадує в своїх писанях 'ніколи ані одним
словом. В р. 1283 згадуєть ся в тогочасних актах про
Дантового батька, що він умер уже кілька літ тому
назад-Данте міг мати тоді найбільше 15 літ. З одного
жартливого сонета, який написав швагер Дантів, Фльо
резе Донаті, до нашого поета, можемо догадувати ся,
що батько Данта був простий, досить неотесаний чо
ловік; в усякім разі він не мав впливу на вихованє
сина. З його мовчаня про матір можна би догадувати
ся, що вона вчасно відумерла його,#дехто з учених
думає навіть, що вмерла зараз при його врожденю.
Брат поета Франческо був заможним міщанином; його
імя стрічаємо в кількох документах із р. 1298, де він
ручить ся за свойого брата і де згадано про те, що
Франческо вже й перед тим позичав Дантови гроші.
Про молодість нашого поета, про його шкільну
науку, вчителів та опікунів не знаємо нічого. Данте
сам у одній пісні свойого Підземелля називає своїм
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учителем Брунетта Лятінї, автора по італійськи напи
саної енцікльопедіі
Теѕогеіізо (скарбничка). Але Бру-`
нетто Лятіні за часу Дантового дитинства був фьорен
тійським сенатором, тоб то належав до найвисших
міських достойників, і для того думку, щоб він осо
бисто був чи то приватним, чи публичним
учителем
Данта, треба вважати зовсім виключеною. Може Данте
говоритьА образово про Брунеттові писаня, що 'були
для нього жерелом науки, а може він слухав надто
публичних діспут та викладів славного сенатора. З
власних признань нашого поета можемо догадувати ся,
що він 'у молодих лїтах крім латини вивчив ся про
вансальської
та північно-француської мови, був на
упїверсітетах у Падуї, Больонїї, а може і в Парижі,
знав добре француську та провансальську
літературу.
Маючи 24 роки він почав брати участь у політичпім
житю свойого рідного міста. В місті йшла непастанно
боротьба між Ґвельфами й Ґібелїнами, але колишнє
значінє тих окликівґсторонників
верховенства папи
і прихильників верховенства цїсаря, затерло' ся було
до тої міри, що -інодї Ґвельфи, прогнані з міста, шу-І
кають помочи у цїсаря, а иншим разом папа висилає
свойого лєґата до Фльоренціі, щоб помирити ворожі

партіі і уможливити прогнаним Ґібелінам поворот до
Фльоренції. Та про те і Ґвельфи й Ґібелїни були
шляхетські партії, з яких одні хилили ся більше до
а другі
демократично-лїберальних,
до
монархічно
обоіх
Супроти
партій
автократичних форм правлїня.

стояв Афльорентійський народ зорґанїзований
у цехи,
ґільди та дільниці. Сім богатших цехів творили грошеву арістократію, так званий ророіо ёгаѕѕо (товстий
народ), а кільканацять дрібних цехів і робітники тво
рили поспільство, ророіо пііппіо. В другій половині
ХІІІ. в. йде ненастанна боротьба тих трьох елементів
у місті, і разом із тим ненастанний зріст і розвій та
збогаченє міста. Досить буде сказати, що за сей час
і Ґ вельфи й Ґібелїни по два рази ходили на вигнанє
і знов вертали до міста, що в тім часі були два

_

`.

.
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народа проти шляхти, що міську констітуцію
перемінювано ще найменше вісім разів, та два рази
місто, з тим, аби сей
руйновапо мур, що оперізував
'
пояс зробити ширшим.
Чи при
Дантова сімя належала до Ґвельфів.
першім прогнаніо Ґвельфів у р. 1260 Дантів батько
такожходив на вигнанє, сього не знаєіио,~-та здаєть
ся, що ні. В р. 1289 Данте, 24-літній, брав участь у
поході Ґвельфів проти прогнаних Ґібелїнів і в битві
під Ареццо, що скінчила ся побідою Ґвельфів, головно
завдяки хоробрости Дантового швагра Корсо Донаті.
Правда, Дантовим швагром і тяжким ворогом зробив
ся сей небезпечний
чоловік значно пізнїйше, коло
1295 р., коли Данте оженив ся з його сестрою Джем
мою Донаті. Про його подружнє' житє не знаємо нічого;
що Данте в тім подружю не знайшов щастя, се певна
річ. У своїх писанях він ніде не згадує про свою
жінку, хоча мав із нею четверо дітий. Одна його дочка,
Беатріче, була монахинею; син Пєтро студіював права
в Вероні, другий Якопо жив у Фльоренціі; одині
другий мали написати коментарії до творів свойого
батька, але ті коментарії не дійшли до нас. Від Пєтра
походить фамілія ґрафів Серего Алігієрі,
що живе й
доси.

'

'

на ши
Данте жив по осягненю повнолїтности
року скалю, наробив багато довгів, які його родина
мусіла сплачувати довгі літа пізнїйше. Може сі довги
були в звязку з його політичним житєм. Він належав
кілька разів до ради сто, а хоча Ґвельф., голосував
протижадань папи; раз, а може й частійше був пос
лом фльорентійськоі
республіки; король Неаполя, 'що
коло р. 1295 гостив у Фльорснціі, так уподобав його,
що став ся його особистим приятелем. Нарешті в р.
1300 його вибрано пріором, тоб то начальником тим
часовово правительства, і се було причиною його не
щастя. Під його пріоратом вибухли розрухи в місті;
причиною була бійка між Дантовим шваґром Корсом
і Дантовим приятелем поетом Ґ відоном Ка
'Донаті
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_60__
вальканті.
Для втихомиреня
народа Данте разом з
иншими пріорами присудив прогнати інїціяторів сварки.
Ґвідо Кавальканті, прогнаний до містечка Сарзани,
вмер там по двох роках наслідком нездорового, боло
тяного клімату. Донаті покликав на поміч папу Боні
фація УПІ, а сей вислав до Фльореиціі нїби то для
легата
помиреня
посварених
партій
французького
князя Валюа. Сей прибув у сам задушний день 1301
в
кількох сот людий. Фльорентійська
р.
супроводі
старшина згодилась отворити йому брами лише` під
сею умовою, коли присягне, що в'їде до Фльоренції
він і його дружина без оружя і не змінить фльорен
тійської констітуції. Валюа присяг, але по 'кількох
тижнях згромадив довкола себе ще більшу узброену
силу, роздразнив народ вимаганем надмірних данин, і
вжив вуличних розрухів за причину до оружного ви
ступленя. Дружина князя обсадила _брами і впустила
вигнаного Ііорсо Донаті. Скинено давнійшу старшину,
головою міста поставлено сторонника Корсового Канте
де Ґабріеллї, і сей не гаючись підписав вирок, яким
давнійшу старшину, в тім числі й Данта, за підкупуване
урядів, ошуканство, здирство, хабарництво, бунт проти
папи і князя Карла та забуренє спокою засуджено на
грошеві кари по 5000 дукатів, на зворот неправно
поздираних дібр до трьох днів, а в противнім разі
загрожено конфіскатою та спустошенєм їх дібр. Надто
засуджено їх на вигнане з Тосканїї на протяг двох
літ, а надто деякі з них, як ось Пальмієрі' делї Аль
товіті, Данте, Лїппо Бекке та Орляндуччіо
Орлянді
як фальшівники та ошуканці мали бути на вічн'у па
мятку записані в публичному статуті і на завше ви
ключені від усяких нубличних урядів та почестий. Д.
10 марта 1302 р. сей засуд відновлено, розширено на
а з уваги, що засу
десятьох инших Фльорентійцїв,
джені не ставили ся перед урядом, обложено їх бані
цією, призвано всіх вигнаними
з міста
й його посї
лостий на вічні часи, а коли би хто з них був спійманий
на фльорснтіііськім ґрунті, мав бути спалений на стосїЇ

птги.. бцґгж-Ђ 'цпг-

`

ц

Данте покинув Фльоренцію в самі різдвяні свята
1801 р,, щоб ніколи більше не побачити ії. Решта
його житя, се сумна історія вигнаня, бідности, блуканя,
розчаровань і надій, та праці, що мала зробити його
безсмертним.

Про історію його вигваня і дальшого житя зна
ємо дуже мало. Якийсь час по виїзді з Фльоренціі в'ін
держав ся в близькости міста разом з иншими виг
нанцями. Вигнані Білі злучили ся з вигнаними давнійше
Ґ ібелїнами, почали обмірковувати способи, як би знов
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чи то силою чи підступом дістати ся до Фльоренції.
Але се було, як каже Данте, „товариство дурнів і
сліпців“; іх заходи швидко розбили ся, а Данте мав
із них лиш те' хиба, що д. 10 марта 1302 р. Фльорен
тійці поновили вирок на нього і признали його на віки
вічні вигнаним із міста, а коли-б його зловлено на
теріторії, мавбути спалений живцем.
фльорентійській

Данте не довго держав ся купи своїх співвиг
нанців; він каже сам про себе, що „став ся сам для
себе нартією“, відлучив
ся від них і пішов у світ
шукати захисту й хліба. Докінця житя він не пе
рестав тужити за Фль0ронцією,Гкілька разів робив
заходи, щоб переблагати міщан і склонити їх до від
кликаня засуду, тим більше, що виданий на нього
вирок був виразом лише партійної злости, а не на
слідком якихось проступків з його боку. але всі його

заходи були даремні. Перед роком 1302 бачимо його
час у Вероні у тамошнього магната Бар
короткий
тольомео делля Скаля; пізнійше жив він тут довший
час у його сина, славного воєводи прозваного Кап
Ґранде делля Скаля. В р. 1306 був він гостем марк
ґрафа Маляспіни в Люніджіяні; надто маємо звістки,
Що він бував у Падуі, Больоніі та Парижі, чи то
слухаючи викладів славних професорів, чи то викла
'даючи й сам на тих унїверсітетах, на подобу тепе
рішніх приватних доцентів. Іїе раз йому доводило ся
терпіти нужду й униженя. Иого предок Наччіяґвіда

_62_.
пророкує йому-і
власного досвіду:
Пізнаеш

очевидно

він

написав

ті

слова

з

яким солоним тїстом
Смакуе хліб чужий, як твердо в гору
І в низ ходити сходами чужими.
ти,`

хлопцем, бачив його
на власні очи, оповідає, що се був маленький, непо
казнпй чоловік, завсїгди згорблопий і з густою, чорною
бородою. Традиція малює нам його ипакше, з лицем
гладко обголеним, з висуненою
долішньою губою, з
сильно розвитою долїшньою щокоіо,'закривленим
носом
і з очима, що по влучному слову Врхліцкого.
у

Боккачіо, що бувши малим

Огнисто в глуб зникають наче острий
Безмилісний пітилет, руці послушниіі.
йому надія. В р. 1809 розій
шов ся слух, що німецький цїсар Генріх І'ІІ. Люксем
бурський збираєть ся в похід до Італії, щоб відновити
традицію Кароля Великаго і Гогснштавфів, коронувати
ся в Римі, відбудувати старе римське цїсарство. Ста
рий Ґвельф Данте зробив ся Іібеліном, надіяв ся від
і мира на
ладу, справедливостп
цїсаря приверненя
світі, надіяв ся при тім і повороту до рідної Фльо
ренціі. На привитанє цїсаря він написав трактат Ве
шопагсІііа, де виложив свій ідеал всесвітноі монархії
та іі завдань. А коли Генріх ТП. в р. 1810 справді
появив ся з військом у Італії, Данте повитав його з
великим запалом і такий був певний побіди цїсаря,
що понаписував огнисті листи до Фльоренціі, Риму і
всіх італійських князів, де виказував іх злочини і
заповідав швидкий час відплати. Він пристав до ці
сарськоі дружини, його представлено цісареви, і Данте
величав його новим Мойсеєм та „агнцем божим“. Але
похід цїсаря розбив ся, Генріх не осягнув своєї ціли
і вмер 24 серпня 1812 в Буонконвенто. Се
був остатній,
важкий удар для Данта. Тепер пропали всі його надії.
Фльорентіііці в р. 1812 поновили свій засуд на нього,
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а в

1815

його ще й на його синів. Від
сцени; ми не знаємо, де він
тепер Данте щезае
пробував у найблизших лїтах; аж коло р. 1820 стрі
чаємо його _в Равеннї, у тамошнього князя Ґвідона де
Полєнта. Тут він умер д. 14 'вересня 1821 р., маючи
56 лїт від роду. Рим довгий час переслїдував
його.
В р. 1329 кардинал Бертрам ді Пуатє велів прилюдно
спалити його книгу „Ве топагсіііа“ і хотїв спалити
також його кости „на вічну ганьбу й знївечене його
памнти“, але один із родини де Полєнта і один Фльо
ся тому і вратували
останки
рентієпь
спротивили
зі

найбільших

ґеніїв,

яких

видало людство.
швидко по Дантовій
Зрештою
Фльорентійцї
смерти
зрозуміли кривду заподіяну поетови, і робили богато
разів заходи, щоб добути з Равенни його кости, але
все на дармо; остатнїй раз такі заходи були роблені
ще 1864 р. Над нижею в мурі францїсканського ко
стела в Равеннї, де лежить Дантове тїло, стоїть досить
незугарно викувана з мармуру його подобизна, а під
нею віршований латинський напис, що кінчить ся ось
одного
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з

розтягли

яким двостихом

і гірким докором для Фльоренції.

Ніс сІашіог Вапіеѕ раігііѕ ехізоггіѕ аЬ огіѕ,
Оиет Ееппііз рагуі Шогепгіа таіьег апіогіѕ.
(Тут я запертий, Данте, вигнанець з рідного краю,

Якого вродила Фльоренція, мати, що мало любила).

Я розповів

тут біоґрафію Данта, так сказати,
зверхню, Данта як публичного діяча й політика. Менї
лишаєть ся ще доповнити її кількома рисами з його
приватного жити. Було вже згадано, що Данте був же
натий з Джеммою Донаті і мав з нею двох синів.
Вигнанє розлучило його не лише з рідним містом, але
й із сїмєю, бо його жінка, сестра головного політичного
Не вї
-ворога Дантового, лиіпила ся в Фльоренції.
домо, за що пійзнїйіпе, в 1812і 1315 були засуджені
його сини; можливо, що вони падїючи ся політичної
зміни з приходом Ці'саря, навязали були зносини зі
. своїм
батьком.

__64_.
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Та

дрібиицї. Ми вже згадали, що' сам
Данте в своїх писанях нїколи не згадує про свою
жінку й своїх дїтий, і коли міряти факти його житя
його власною мірою, то найваэкнїйшим фактом буде
ось Що.<Малочи 9 лїт Данте побачив раз на вулнцї
дївчинку, роком молодшу від нього, в суконцї червоній
як кров. „В тій хвилї дух житя, що пробував в най
тайнїйшій комірцї серця, почав тремтїти так сильно,
що в найтихійших пульсах видавав ся менї страшним“.
Потім він видав її часто, аэк одного разу, коли вже
мав 18 лїт, побачив її одягнену в нребілу сукню, між
двома дамами старших лїт; вона обернула свої оЧи
в той бік вулицї, де він стояв, боязливий і несмілий,
і поздоровила його чемно з невимовною ласкавістіо,
так що йому здавало ся, що побачив остатню мету
всякої роскоші. В ночи після сеї стрічі він мав дивний
сон: він бачив її знов, коли в тім явив ся Амор,
виняв у нього з грудий серце, яке тут эке заікевріло
ся мов горючий уголь, і примусив 'її з7їсти його. Сей
сон описав Данте в своїм першім сонетї, який у від
писах норозсилав виднїйшим
поетам Фльоренції та
инших італїйських міст. Ось сей сонет у перекладї
на нашу мову:
все

те

Кожна душе тужна і серце благородне,
Котрим на вид прийде отсе мое писане,
Щоб відповідь менї прислали, як вам видно,
Від Амора, Що всїм нам пан, мое витане.
Минула майже вже третина ночи,
Коли горять всї зорі найяркійше,
'Годї у снї менї явив ся Амор,
Якого спогад ще й тепер мене жахае.

Він був веселий, та в своїй руцї

Мое держав він серце, а в обіймах
Дївчину сонну в білому завою.
Збудив 11 і серце те палкее
Їй з'їсти дав з принукоіо мягкоіо,
А потім плачучи він геть пішов із нею.
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Деякі з тих поетів поприсилали
йому відповіди
на ґгой сонет, відгадуючи
значінє його сну. Із тих
'відповідий Данте заховав тілько одну, свойого прия
телл Ґвідона Кавальканті.
Ось переклад його сонета,
заразом проба його поезії:

Ти бачив, думаю, всю благодать,
Всю радість і добро, Що чує чоловік,
Який зазнав вподоби того пана,
ІЦо в світї почести й любви панує.

Він там живе, де всяка мука гине,

І

судить все любовно та прихильно;
До чоловіка тихо в снї приходить,
І серце вийме, та не зробить болю.

Твоє він серце взяв, бо знав як бог,
Що дївчину твою повинна смерть забрати,
І сего боячись він дав їй серце з'їсти.
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А

як він плачучи _
Від тебе геть пішов, се сну конець значило,
Якого відігнав його противник.
Що ти бачив,

Під противником сну треба розуміти смерть. Отсї
сонети,
два
до яких мабуть пізнїйше були дописані
Дантові пояснненя,
треба вважати завлзком першої
його книжки, Уііа Ыпоуа,
що присвячена власне історії
'
'
тої його любови.
Данте оповідає далї, як 'його любов змагала ся,
які роскоші й болї справляла йому, як він силкував ся
укрити її, але при тім увесь поблїд, зіслаб, і коли
його питали, з чого се у нього, він мусїв' відповідати:
„З любови“, бо признаки любови аж надто виразно
були, написані на його лицї. Але коли його питали
_.далї, в кому він так закохав ся, то він глядїв на них
усміхаючись і мовчав. Він оповідає про дальші свої
_візії і стрічі з улюбленою. Він мусїв опирати ся о
'стїну, така сильна дроэк проймала його за коэкдим
разом, коли бачив її.
Деякі гарні панї, спостерігши
се, почали вговорювати його: „По що ти любиш сю
.

можеш знести її присутностн`?“ Він
відповів 'на се славною канцоною, що починаєть ся
якої
словами: „Жінки1 що маєте, любови розуміне“,
повний переклад подаю далї ст. 85.
Далї оповідає Данте про смерть її батька, про
свою хоробу і як він у горячкових снах бачив її мерт
вою. Сї сни справдили ся_Данте видужав, а його
кохана вмерла. В безмежнім болю він кличе, наслїду
ючи слова Єремії: „0, як запустїло се многолюдне мі.
коли

панну,

сто!

Як

не

повдовіла

слова:

володарка

народів!“_~ось

які

свої

ви що ходнте любови шляхом,
Пождїть і поглядїте!
1).
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І

далї оповідає, як по смерти коханої він спро
невірив ся їй, обернувши свої симпатії до якоїсь благо
співчутєм дивила
родпої панї ((іоппа 2довше), що
вікна супротилежного дому. Та по якімось
ся на нього
часї він знов отямив ся, його кохана показала ся йому
він кінчить своє оповіданє ось якими слова-4
ві снї,
ми. „Оттим то коли сподобаєть ся Тому, яким кермують
ся усї річи, що мое жите потріває ще кілька лїт, я
надїю ся заговорити про неї таким способом, як нї
коли ще нї про яку не було говорено.
тодї нехай
він, Господь усякої ласки
щедроти, зволить узяти мою
душу туди, де вона могла-б побачити величність своєї
панї, що просвітлена 'глядить
лице того, оці еѕі рег
ошпіа ѕеспІа Ьепеуіісйиу'.
Хто була та панї, що першою своєю появою збу
дила
серцї 9-лїтнього хлопця таку могутню при
страсть'і зробила ся провідною звіздою цїлого його житя'?
того, що він подає про
Данте називає
Беатріче.
неї, ми можемо дізнати ся, що вона була Фльорентійка,
дочка якогось фльорентійського патріція, уроджена 1266
року, отже рік молодша від Данта,
померла десь

Див. далі, ст. 82.

.
Гари, Гь'г-тцд

.=

і?

_
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коло 1290. І більше нїчого не знаємо про неї. Аж у
другій половинї ХІУ' віку, яких 50 лїт но Дантовій
смерти, Боккачіо, що запрошений навмисно до Фльо
регщії читав там виклади про Данта і коментував його
подав на підставі інформації
Божественну Комедію,
від якоїсь достовірної особи, що се була молода Беа
тріче, дочка близького сусїда Дантових родичів і виз
начного пана Фолъко. ді Портінарі, що пізнїйше вий
шла замуж за молодого Оімоне де Барді і вмерла 1290
року, проживши 24 роки. Пять сот лїт вірено сим Бок
качієвим словам, поки нарештї близший розгляд не по
казав, що вони властиво нї на чім фактичнім не оперті,
а суперечать усьому тонови, всьому змістови Дантової
Уіьа Ыпоуа, де автор оповідає про Беатріче починаючи
від її дитинячого віку азк до смерти, і анї словом не
згадує про її замужє. А прецїнь эке, твердять критики,
воно неправдоподібно в найвисшій мірі, щоб Данте' по
казавши Беатріче такою безмірно сильною в любови,
зовсїм промовчав про її вихід замуж, -щоб сей вихід
не зробив на нього нїякого враэкіня. Нї, Дантова Беа
тріче не була замужня, вмерла панною і лищила ся
для Данта назавсїди символом чистоти, ласки й свя
тости.
Оказано вже висше в огляої змісту Чііза Ыпоуа,
що Данте ще тодї в Фльоренції мав намір звеличати
Беатріче так, як не була звеличана зкадна жінка пе
ред тим, а з канцони ,,І)оппе, он” ауеізе І'іп'ьеііеьо (і'а
шоге“ видно виразно, що вже тодї він думав говорити
безоднї. З сього почали
про неї мерцям у пекольній
догадувати ся, що Данте ще в Фльоренції, навіть іще
перед смертю Беатріче, отже перед 1290 роком, заду
мав плян иншого твору, де мала бути описана його
мандрівка по пеклї. Але тим часом прийшли відомі
нам полїтичні випадки, що вирвали Данта з його спо
кійного та безпечного житя, кинули його в широкий
світ самітним, бездомпим вигпаппсм, пхпулн його в
вир полїтичпої боротьби з тою фатальпістю._ слу
жити упадаючій справі; оттим то й плян сього нового

`
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твору

відступає на зад, а

з

ним разом

і

фіґура Бе

атрічі.
Найблизший твір,
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що вийшов з під Дантового
по італїйськи і складаєть
пера, був знов написаний
ся так само як Уііа Ыиоуа з поезій і коментаріїв до
них. Він має титул 11 Сопуіуіо (вечеря) і був написа
ний на вигнаню .в роках 1806-8. „Від коли-так
починає Данте сей новий свій твір-гороэканам найкра

щої і найславнїйшої дочки Риму, Фльоренпії, подобало
ся випхнути мене з її коханого лона, де я родив ся
і виховав ся аж до вершка мойого житя, і де я для
їх добра всїм серпем бажаю спочити втомленою душею
і докінчити присудженого менї часу, від тодї проходив
я майже всї околицї, до яких сягає отся мова, ман
друючи і немов экебраючи, і проти своєї волї носив
на показ рану судьби, якою несправедливі часто звикли
докоряти побитим. На правду я човен без вітрила і
без керми, гонений по рішних пристанях та затоках та
берегах сухим вітром, що дихає болючим убоэкеством.
Многим людям я видав ся низьким, які, може ошукані
поголоскою, виробили собі в душі про мене инше по
нятє“. Сей трактат являєть ся немов доповненем до
Уіьа Ыпоуа. Навязуючи до оповіданя про смерть Вса
трічі і сіньоріну з вікна ((іоппа (іе Іа їепеѕіьгеііа), яка
і для
потїшила його в смутку по стратї улюбленої
якої він на якийсь час спроневірив ся памяти Беатрічі,
Данте говорить тепер, що ся (іонпа (іе Іа їепеѕізгеііа не
була ніяка дійсна жива дюдина, але фільософія, якої
студіям він присвятив три роки і сим буцїм то при
тьмив память покійної коханки. Вэке Веґелє зовсїм спра
ведливо піднїс, що се не зовсїм щасливий концепт
Данта, перемінити
дійсну, живу людину, про яку без
сумнїву говорить ся в Уііа Ыиоуа, на аллєґорію та
символ. При тім Данте попадає в суперечність, бо коли
в Чіїа Ыиоуа свої зносини з дамою з вікна він нази
вав виразно своєю хибою, нрогріхом, 'спроневіренєм
памяти Беатрічі, то тут, признавши ії уособленем фільо
софії, він віддає їй такі високі похвали, ставить її

_69-г
так високо, що занятє нею нїяк не можна би було
вважати якимось прогріхом. При тім ми знаємо на
певно, що Данте коло р. 1290 якийсь час вів досить
гуляще та веселе житє; його приятель Ґвідо Еаваль
канті написав тоді до нього ось який сонет:
День в день до тебе часто я приходжу,
Та страх болить мене твоя ледачість;
Жаль серця твого, що колись так чесне,
Й чеснот, що ними ти колись пишав ся.

Ти звик був більше уникать людий

І

сторонить від товариства нідлих,
І не забуду я ту любу днину,
Коли' про мене рік ти, що дружба

Й поезія злучила нас так тїсно.
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Тепер побачив я тебе таким мізерним,
Пісень твоїх тепер хвалить не смію
Нї явно другом твоїм не назву ся.

Прошу тебе, мій друже, прочитай
'Не раз сей вірш, щоб зло, яке нас поріжнило,
Пропало, та щоб власть лихого духа,
Який онанував тебе, ще довше не тяжила,

Душі твоєї далї не еквернила.
Дантів трактат „ІІ Сопуіуіо“, се тілько частина
більшої цїлости. Поет каже в передмові, що бажає в
ньому дати бенкет для тих бідних духом, що не мають

доступити до жерела знаня й фільософії. В
тій Цїли бере він 14 своїх канцон і додає до кождої
Але він успів обробити таким способом
коментарій.
лише три канцони, так що його трактат складаєть ся
з чотирьох частий, вступу і трьох коментаріїв. Пер
похвалї фільософії, дру
ший коментарій присвячений
гий говорить про шляхетство, а третїй про римське
цїсарство. Виклад Дантів тяжкий, навантажений середньо
Теми своїх трактатів автор
віковою формалїстикою.
в суцїльнім звязку, але
не викладає
систематично,
можности

~
'
-

,

ч
2

Ііпі

.1

І

.

'
4.4 ;_ц.

_70_.
уривками, нринагідно, як до того дають нагоду тексти
його канцон, покладені основою коментарія. Але зміст
книги наскрізь новочасний, можна сказати, революцій
ний, починаючи вже від самого язика. Книга написана
повість, майже
по італїйськи. Се тодї була нечувана
єресь. Людова мова допускала ся в буденній розмові,
в світській, любовній поезії, що найбільше в хронїках
та спомипах світських людий, але для правдивої нау
ки, фільософії та теольоґіі обовязковою була латина.
посмів виломити ся з того обовязку. Він,
Данте перший
сам покірно признаючи себе ділєтантом у високих нау
ках, бере на себе смілість вивести ті науки з мана
стирських келїй та унїверсітетських заль між широку
публїку. подати ії тим „убогим духом“ та голодним духо
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вої страви мілїонам, що доси були виключені від неї, і
для того навмисно пише свою книгу людовим, італїй
ським язиком. Мотивованю права живого людового язи
ка не лише до поезії, але також до науки, а значить,
права широких народнїх мас до участи в науці, яка
доси була лише привілеєм немногих вибранцїв,
при
свячено перший, вступний трактат ,,Бенкета“, що та
ким способом став ся першим свідомим і смілим сло
вом новочасних европейських національних рухів.

Не менше цїкава й революційна

також че

часть книги, присвячена полїтицї. Викладаючи тут свої
погляди на римське цїсарство, таке, яке витворило ся
його відновленя для заве
в його уяві, на конечність
й
ладу, Данте силкуєть ся осну
деня загального мира
вати сю перестарілу
ідею на зовсїм новій, так ска
зати, міщанській підставі. Він пише: „Не рід робить
чоловіка шляхтичем, але чоловік ушляхетнює свій рід“.
І додає з величньою 'ляпідарністю1 ,,Знаю, що тут су
нсрочу цілому світови“. Та далї з пїлою пристрастю
властивою його натурі він кличе: „Як то, коня нази
вають благородним, коли він сам щось варт ітак само
кажуть про сокола або перлу,-а чоловік має бути,
благородним лише тому, що його родичі були щось
варті. На таку бестіяльність
треба би відповідати не
Ж.
к

І

_

__71.._
'

_

словами, а ножами“. Як бачимо, сей правовірний ка
толик іґенїяльний поет мав инодї досить гайдамапькі
помислиІВін не любив накладати зубила своїм дум
кам, і в темнім чотирнацятім столїтю без остраху ви
пускає такі слова, за які й тепер у двацятім не дуже
би погладили по головпї. В однім роздїлї своєї книжки
він обертаєть ся до князів, що тодї панували в Італії,
і мовить: „О ви нещасні, що пануєте сьогодня, і ви най
нужденїйіпі, що підлягаєте панованю! Уважайте, во
роги божі, на близький переворот, ви, що держите над
Італїєю різку панованя! Говорю вам, Карло і Фреде
ріґо, ви королї й инші князї й тирани, поглядїть, хто
таке ваші дорадники, і вважайте, скілько разів кож
дого дня ті ваші мінїстрипоказують вам правдиву
цїль людського бутя. Краще-б вам було низько літати
найвисші
як ластівки,
анїж як яструби заточувати

круги над стервом“.
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В однім місцї своєї книжки

,,Бенкет“,

говорячи
вживаня
мови
в
лїтературі,
про потребу
народньої
заповідає Данте, що при божій номочи думає сей пред
мет обробити в окремій прапї. І ся праця, написана
-по латинї під титулом ,,І)е уніёагі е10(1пі0“, лишила
ся уривком: із задуманих чотирьох частий~ Данте на
писав лише дві. Він написав сю книгу по латинї,
бож власне йому Ходило о те, щоб нею переконати
'вчених і загріти до вживаня народньої' мови. Правда,
він признає тут народпїй мові місце лише в поезії,
загалом у белєтристицї, але не тому, як коли-б не
признавав їй права до прози, лише тому, бо по його думцї
поети виробляють найліпше мову, надають їй богат
ство, гнучкість і блиск, із чого потім можуть корн
стати нрозаіки.

В першій части сеї працї

застановляє ся Данте
над початком людської бесїди в загалї. Середні' віки
мали в тім пунктї готову нравовірну теорію, вид<,›буту
зі святого письма, і Данте нростодушно повторяе її.
Мова належить до дарів, наданих Богом чоловікови в
раю. Первісна мова була єврейська. Еотре з людий

__72__.
заговорило перше? З природи річи виходило би, що
балакуча Ева, але мова, се такий високий дар, що по
всїй правдонодібности мусів на сам перед проявити
себе у мужчини. Перше вимовлене
слово було Елі
імя Бога. Люди говорили по жидівськи всі аж до
вавилонського стовпотвореня; тут Бог номішав їх мови;
та робітників занятих при
кожда ґрупа ремесників
тій будові раптом заговорила иншою мовою; таким
робом повстало стілько язиків на світі, скілько там
було родів праці; котрі робили найделїкатнїйшу роботу.
тих мова зробила ся найбільше варварською. Лиш по
томки Євера одні зі всіх потомків Симових не нра
цювали при будові, і їм одним Бог. лишив первісну
Се
мову, яка від Євера й прозвала ся єврейською.
було зроблено тому, бо серед того племени мав на
родити ся Син Божий, і Бог хотів, аби він говорив
чистою,
а
не
мовою
мовою,
первісною,
райською
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замішаня.

Відси Данте перескакує'просто до Італії та ин
ших романських країв. Покревність язиків італійського,
француського та еспанського він відчуває, але поясни
ти її не вміє. На його думку ті язики близькі
собі
заміша
тому, бо були близькі від часу вавилонського
ня. Що латинська мова їх спільна мати, се йому й на
думку не спадає; навпаки, він думає, що латина-ви
твір пізнїйший, штучний, зроблений ученими навмисне`

для того, аби відгородити
пости.

науку

від загальної

доступ

Аж тоді, коли Данте стає на ґрунті своєї рідної
мови, він висловлює розумні, инодї глубокі погляди.
Він шукає італійської національної
мови, і не може
знайти її. В Італії він бачив 14 головних діялєктів,
та в кождім діялєктї можна ще розріжнити кілька під
парічій, укождім містї, в кождій верстві свої спеці
яльні говори. Де-ж тут шукати національної мови, спіль
пої, рідної, зрозумілої всім? Чи взяти котрий із г0то~
вих уже діялєктів? Данте не згоджуєть ся на жаден,
і хоч сам не раз узпає Рим столицею світа, то про

ј

__

__.1'..

а

І

/

.

.,
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Римлян найпоганьший

із

усїх7 італїйських,
так як зрештою й обичаї та поводжепє Римлян найо
гидливійші над усїх. Італїйський письменник, що хо
че писати справдї світлою й добірною народньою мовою,
не може обмежати ся на один діялєкт, на одну околиню.`
Іскри світлої й добірної мови розсипані по всїх діялєк
тах; письменник повинен із усїх брати що найкраще;
національна мова по Дантовим'вказівкам буде вибором,
те діялект

штучним витвором
рефлексії.
Снраведливо нізнїйші
и
недокладність у тім
Фльорентійцї закидали Дант
вислові: він промовчав, що п цюючи сам над витво
італїйської мови, основою ії
ренєм тої національної
таки поклав тосканський діялект, і тілько де-де збога
чував його занозиками з инших діялектів. Та про те
не можна думати, як прим. писав Маккіявеллї, що
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Данте промовчав се з зависти чи з сердитости на Фльо
те, ущо вирісши в
рентійцїв. Далеко правдоподібнїйше
уживаню тосканського діялєкту і пишучи ним із моло
ду, він сам навіть не почував його підставової ролї в
твореню його язика, а за те тим пильнїйше глядїв на
позички з инших діялектів і признавав їм більшу вагу,
нїж їм належало ся.

Та сяк чи так 'би ми дивили ся на Данта як на
части своєї поеми
язикослова (пізнїйше, в остатнїй
висловив
він
далеко розумнїйшіі глубші
погляди на
-~язика),
одна величезна заслуга лишаєть ся
_ початок
за ним і на язиковім полї: він був творцем італїйської
літературної мови; праця його ґенїя поклала для неї
від разу такий міпний фундамент, що на ньому стоїть
уся її будова й доси; що більше, вонау нього вже така

така готова, що й доси не застаріла. Данте
одинокий середньовіковий письменник, якого в його рід
нім краю розуміють і доси без'перекладаня. Що біль
ше, його мова на стільки свіжа, що й тепер служить
'основою науки у школах. Се справдї поява незвичайна,
-коли зважимо, як застаріли що до язика твори фран
цуських трубадурів та сііапѕопѕ сіе аеѕ'сеѕ, німецьких
такого
епопей,
а навіть
міннезінґерів, рицарських
вироблена,

„_74_..
„Тим і ріжнить ся_каже Веґелє_ істо
рія італійської мови від історії всіх инших язиків, що
так заранї'була відсторонена від усяких змін. Які там
причини зложили ся на се, то все таки найважнїйша
Ганса Сакса.

_

її виробленє і уживанє першорядним поетичним
була
ґеиієм і то в просторім поетичнім творі. 'Гілько через
такий твір, що захопив пїлу націю, могла нобідити
національна мова, могли поодинокі діалекти бути від
сторонені і панованє латини зломане“.
Ані книга ,,Бенкет“,

ані отся

розвідка про на
були докінчені. Прихід Цїсаря Генріха
родніо мову
У'ІІ. до Італії перервав Дантови отсї занятя і кинув
З того часу, 181О_ 1812, ми
його в вир політики.
маємо ряд його політичних писань, а власне згадані
та ин
вже його посланія до цїсаря, до Фльорентійцїв
ших міст, і книжку „Ве 1нонагсніа“. Не буду доклад
но розбирати змісту сеї книги; се був виклад середньо
такої, яку схарактеризувано
віковоі політики
при
віків.
починає
з
того,
огляді середніх
Данте
Що дока
всесвітнього
конечність
воно
одно дає
цїсарства:
зує
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ЗаіІІОруІ'іу

ЗНГЕІЛЬНОГО

СІІОІ'БОЮ,

ы

СПРЗВЄДЛИВОСТИ И ОВОбОДИ..
иісарство не може бути

_

Дальше він доказує, що те
і се було най
инше. як тілько римське. А в кінці
важнїйше,І властиве Дантове заключенє
пїсарство
папства;
незалежне
воно
зале
зовсім
від
мусить бути
собі
жить безносередно від Бога. Данте сконструував
таке цісарствоі надав йому таку авреолю власти й
величі, про яку не снило ся ніколи ніякому цїсареви.
А дивлячи ся на тогочасні відносини, де такого Цісар
ства не було, він мовить: „А коли цїсарський престол
стоіть порожній, то весь світ ходить блудом“. І він
почуває в собі покликане не лише холодною аргумен
тацією, але також огнистим словом поезії повернути
се в
світ із тої блудноі дороги, допомогти, наскілько
його силі, до побіди правдивого напряму і снраведли-`
вого порядку. Се, як побачимо далі, була також одна
з тенденцій
і справді
його остатнього, найбільшого
безсмертного твору, Божественної Комедії.

_

г'і'
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__75_
Вже з того, що сказано попередно, можна бачити,
чим був Данте для свойого часу, для своїх Фльореп
тійцівІ та Італїйців. Для Фльорентійців він був Із разу
молодим паничем, що в часах вільних від гулянок писав
непогані любовні вірші; пізнїйше зробив ся ворогом віт
чини, вигнанцем, якого в разі зловленя на фльорентій
ськім ґрунті ждало спаленє на кострі; далі прийшло ще
гірше, він став союзником ненависного Нїмця, зрадни
ком Італії, смів голосити незалежність цісаря від папи.
Для італійських князів він був бідним, беззахистним
книжником, ученим та письменником. Аж якийсь час по
його смерти, 20_80 літ пізнійше. Італія побачила на раз,
що вратила одного зі своїх найґеніяльнійших синів; Фльо
ренція протерла очиі пізнала, що той недавній ворог був
іі найбільшою оздобою і славою. Інтересно, що Данте, виг
*наний, боздомний, битий недостатком та тугою за рід
ним містом, ані на хвилю не сумнівав ся про своє значінє.
Він чув у собі такі думки, такі нляниі такі сили
ґенїя, яких не бачив ні в кого з окруженя. Не вспівши
розвинути їх у житю, в політиці, в партійній боротьбі,
він відвертаєть ся від світа, збирає до купи всю свою
силу, щоб написати твір зовсїм неподібний
до всіх
тих, які були перед ним. Думка про написане того
твору засіла в його голові ще з молоду; вже в кан
цоні Воппе, (рґауеіе інізеііе'с'со (Гашоге він вуста самого
Бога вкладає провіщанє, що він, єэДанте, має про Беа
1
тріче оповідати мертвим у адї. Иого Уііа Ыпоуа кін
чить ся оповіданнєм про візію, в якійтрала ролю Беа
тріче, про яку він хоче сказати такі слова, яких ніхто
Ще не сказав
про жадну женщину. Оповіданє візії,
оповіданє того, що сам поет бачив у чудовім привиді,
отсе тема головного твору його житя. Обєктивне пред
епос оснований
ставленє річи найбільше субєктивної,
на ліриці, пісня любовна, що розросла ся до розміру
Ілїяди_отсе Дантова Божественна Комедія.

Епосі

лірика. Ми вже сказали, яку лїрику мав
перед собою Данте, як у ній любов із чисто земної
переходила на небо, а женщина тратила тіло і кров і

~

перемінювала ся в символ і абстракт.

У

Дантовій Ко
вершка; Беатріче,

медії ся
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завсїгди

_.Ы.

симболїзація
доходить до
фльорентійська панночка, одягнена раз у кроваво-чер
вону суконьку, то знов у снїжно-білу одежу, перемі
няєть ся тут на духа, опікунку поета, на ясну нашо,
що в найвисшім крузї раю стоїть зараз обік Богородиці,
тоб то найвисше з усїх людських душ коло святої Трійці,
а в великім тріумфальнім походї небесних ликів стоїть
на тр-іумфальній
колїсницї тягненій херувимами, як
подобіє церкви Христової, Данте додержав слова, зве
личив Беатріче так, як не зумів, не носмів ніякий
поет звеличити свою любку, але за разом закрив її
такою густою млою містики, що вже найблизші
його
потомки не здужали пізнати ії дійсного лиця, і вона,
ся найбільше звеличена панна, лишила ся для нас на
загадкою.

оповіданє, епос,
Дантова Комедія, се поетичне
але так само неподібне до всїх инших епопей все
світної літератури, як і його любовна лірика. Доси
поети в епопеях малювали зверхній світ_Данте чи
нить се також; малювали мандрівки вІ світ' мерцїв
містичні почутя,
Данте чинить се також; малювали
сумнїви, блуканя, пригоди героїв-Данте чинить се
також. Але як-же відмінно чинить він се від усіх ин
ших! Коли для Гомера, Верґілїя чи Люкана світ мальований у поемі був чимось справді внїшнїм, посторон
нїм, далеким та давно минулим, Данте малює нам той
світ, який він сам бачив, тих людий, з якими знав ся,
окруженю, з яких по
про яких чував у найблизшім
глядами та традиціями жив, боров ся або згоджував ся.
Містичні почутя, сумніви та похибки малюють нам і
инші середньовікові
епіки, такий Вольфрам із Ешен
баху. Але там се лиш епізоди, частки більшої цїлости;
у Данта се чутє, його власне, субєтивне чутє, се основа
цілої епопеі, се атмосфера, в якій живуть усї його
постаті. Були й візіі загробового світа перед Дантом,
ще у Греків, І'имлян, у Гомера й Верґілїя; були і в

~

старохристіянській літературі малюнки пекольних стра

,

~

ховищ та райських роскоіпів, як ось Видінє св. Павла,
Видінє Ісаіі, Хожденіє Богородиці по муках, Подорож
святого Патрикія до чистилища, видінє рицаря Тун
даля. Але все се були маловартні, тенденційні фабри
кати, казки укладані для страшеня нростаків або для ілю

страції певних доґматично-теольоґічних
доктрін. Данте
те,
нам
оповідає
що сам він бачив на власні очи, вточно
означенім часі, коли мав 85 літ, починаючи від великодноі пятницї 1800 року, через весь світлий тиждень.
Він оповідає все так ясно, докладно і.плястично, що
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архітекти за його показом могли зрисувати докладні
пляни пекла, а незлічені малярі та мінятуристи кидали

на полотно та на папір образи сплоджені його фан
тазією в їх уяві. І коли иншіеніки оповідають
про
своїх героїв, людий посторонніх,
видуманих,_то
у
ніякого,
нема
осо
себе
він
Данте
оповідає про
героя
бисто: я. Данте Алігієрі,
тоді й тоді був там і там,
бачив те й те, почував те й те. І коли инші епопеї
малюють той зверхній світ холодно,_ спокійно_Данте
малює його в найвисшім напруженю
чутя, пропускає
всї образи крізь прізму того чутя, немов би весь світ
плавав, крутив ся і тремтїв на хвилях його могутнього
чутя.

'

Весь світ! Так, Данте малює нам не лише ті тісні
закутки, де він жив і куди блукав. Він малює всю
вселенну, весь величезний будинок світа. Те, що окру
жало його на землі, він переносить у підземний і над
земний світ, подїлений на три рази по девять кругів,
ЗаСЄЛЯЄ Ті
ЖИВИМИ, СУЧЭЮНИМИ
ЛЮДЬМИ, ПОКаЗУЄ.
нам їх муки й терпіня, їх радощі й надії; ми чуємо
їх плач і зітханя, бачимо їх жаль іпокуту, і доходимо

і

блаженства; Се образ
безмежного щастя
церкви Христової: в низу осуджені, по середині ті,
що кають ся й покутують, на вершку блаженні.

до образів

Але приглннувши ся близче сьому

образови ми
дізнаємо такого вражіня, немов би перед нашими очи
ма підтягано куртину: щезає величня декорація, щезає
весь той безмежний світ, ми нереносимо ся в душу

_78___
Данта. Се він зітхає й плаче на початку, се
він переходить усі страховища душевної муки, сумнівів,
прогріхів, се він висловлює своє обуреиє до найпога
пійших злочинів, до яких здібна людська природа, се
він всдений важкою житевою коиечністю сиускаеть ся
все низпіе й низше, туди, де панують
пожежі диких
(ЭІЪЭЛКРНИХ
НаМІрІВ, ОГИДЛИВОСТИ,
ПрИС'ГрШЗ'Гий,
ДЄМОНИ
злочинів і нсстерпна заморозь розпуки. Але його ратує
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самого

позрима сила-любов до Беатрічі, до чистої дівочоі
душі, до знаня, до чесности, до всього, що найкрасше
і
найліпше в людській природі. На самому дні темної
безодні в його душі доконуєть ся переворот-він ба
чить над собою зорі; надія на прощенє витає в його
душі, переносить іі через тремтяче море, і він звільна,
з Ігрудом розпочинає важкий хід каяття й покути. Ми
бачимо, як він усмиряє свою гордість, свою пристрасть;
він не дарує собі ані' одного гріха,і нарешті доходить
до повного очищеня. 'Гілько тепер він робить ся гід
ним бачити ту, що була ідеалом його молодости і про
відпою зорею його житя, і з нею разом піднести ся
високо¬ в сфери вічности, пройти планетарні
круги і
діііти до найвнсшої роскоші, яку дає повне пізнанє
всього, що єсть, було й буде, повне з'єднанє з найвисШЩО ТВОРЧОІО

СИЛОЮ.

Але й тут іще не конепь. Дантова поема, се не
малюнок даного закутка
дійсного світа, який
своїми
і
тоі істо
ногами,
малюнок
Данте переходив
ричної доби з іі героями й катастрофами, яку пере
жив Данте: се не лише малюнок того космічного
по
рядку. який тогочасна наука бачила в світі з його
поділом на землю, пекло, чистилище й небесні сфери;
сс не лише
малюнок індівідуальноі душевної драми,
ся
в
Що відбула
Дантовій душі: се щось іще більше,
"Ш І'.'Іубшо: се малюнок душевного перслому В душі
чоловікє, того псрслому, що почннаєть ся грі
коікдого
хоп` парушспєм
суспільного порядку та етичного за
і
кона.
через безодні завзятостн. зпевірп. рОЗПУКП дО
ХіЦІІ'гь до жалю. каяття. покутн, і кінчить ся роско
лише

`

___79..
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шами поєднаня, ідушевного відродженя та заспокоєня.
ССе віковічна повість
кождого з нас; кождого, хто ду
мав, любив, номиляв
ся, надав духом і знов підносив
ся. Та ні, се нс віковічна повість; греко-римська ста
не знала іі; старохристіянська
ровина
літера
її
слабі
в
званій
початки
повісти
дала
тура
перші
Псевдо-Клєментипами,
в Копфосіях св. Августина. Данте
силою свого ґенїя зробив на тій слабій основі першу
повочасну психольоґічну повість, першу студію ново
часної душі, виведеної з гармонії і раз у раз занятої
змаганєм знов дійти до гармонії.

ІУ. Вибір лїричної

та дідактичної

поезії

Данта.

тут, переважно прозових тво
рів, Данте полишив також досить значне число лірич
них та лірично-дідактичних поезій, яких лише неве
лика часть війшла в його нрозові твори, „Уіьа Ыпоуа“
та ,,Сонуіуіо“. Ті поетичні твори новійші видавці ді
лять на чотири ґрупи, а власне І. Поезії. що війшли
в Уіїа Ыпоуа_24 сонети, 6 балят і З канцони; ІІ.
Кандони-всїх 18; Ш. Балляти і сонети_перших 7,
а других 22; нарешті четверту ґрупу творять т. зв.
„Еёіоёііе Іаііне, поетична перепнска Данта з сучасним
йому поетом Сіоуанні (іі Уігдіііо, писана латинськими
гексаметрами на подобу Верґілїєвих Буколік; в тій
ґрупі містять ся два поетичні листи Вірджілія до
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Окрім розглянених

Данта і дві відповіди Данта Вірджілієви. В додатку
до третьої ґрупи видавці додають іще одну канцону,
дві балляти і 8 сонетів,А приписуваних Дантови, але сум
нївноі автентичности. Ті твори писапі були ріжними
часами від молодости аж до остатнїх літ житя поето
вого. Літературна вартість їх не однакова, а прим.
латинські посланія до Вірджілія можна вважати дуже
слабимиі манєрованими. За те між канпонами, со
нетами та баллятами,
особливо з дозрілого віку ав
тора, стрічають ся правдиві перли поезііј Не без під
стави говорить про них німецький видавець та пере
кладач: „Хоч би Данте не був творцем найглубшого та
найвеличпїйшого діла середньовікової поезії, то про те

_81його все таки треба би вважати найбільшим поетом
його віку. Його ліричні поезії, не вважаючи на всі їх
хиби, залежні від смаку того часу, все таки глубиною
та ніжністю чутя, природною правдивістю та дитячою
простотою перевисшають далеко все те, що сплодили
його сучасні, а деякі поезії після осуду італійських
критиків і доси не були перевисшеиі ніким із пізній
1).

ших італійских поетів"
Уважаючи не зайвим

З

а

4,

з

з

в

із

в

із

познайомити нашу громаду
також
вибором тих поетичних творів італійського
генія, додаю тут лише поясненє іх поетичної форми.
Форма сонета, якоі Данте не був творцем (вона пов
ХІ_
стала мабуть іще на провансальськім ґрунті
ХІІ вв.), але одним
найбільших майстрів, полягає
тім, що кождий твір складаєть ся
14 рядків, роз
яких дві перші мають по
ділених на чотири строфи,
дві дальші по
рядки.і характеризуеть ся надто

У

ямбічного одинацятискладового
розміром
та
сплетенєм
Данта ті правила
вірша
римів.
штучним
будови сонета заховані скрізь дуже точно, натомісь
инших тогочасних італійських поетів трафляють ся
сонети
більшим числом рядків, пор. прим. сонет Ґві
дона Кавальканті, поданий висше (ст. 69), який чи
слить також
своїм перекладі,
оріґіналі 17 рядків.
як
найповнійше
найточнійше
дбаючи про
передане
поета,
висловів
не
думок
скрізь додержував ані роз
міру поодиноких віршів, ані правильного числа рядків.
для Дан
Другий рід поезій, характеристичний
'товоі лірики, се балляти, дословно танечні пісні, зло
жоні також
віршів ямбічного ритму та не однакового
розміру,
строфах також не скрізь однаково збудо
ваних, де вірші пятистопові чергують ся
трисгопо
вими. Подібну будову мають також каицони, тілько
них строфи значно довші, панує розмір пяти
що
складового вірша,
трискладові вірші або зовсім не
трафляють ся, або трафляють ся дуже рідко.
1)

а

в

з

в

із

і

я

і

у

У

з

у

Generated on 2015-04-26 19:42 GMT / http://hdl.handle.net/2027/inu.30000029302092
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

постійним

КагІ

КгащОапЂе Аіієіііегі'ѕ Іугіѕсііе Сесіісііізе пші
Техіе, Перегѕеіиппё, Егійагппё.

оеііѕсііег ВгіеіууесііѕсІ.

еєепѕъпгё, 1859, ст. ІІІ.

'

--82-

'Ї

Для характеристики Дантової поезії не зайвим
буде перед оглядом його головного твору подати вибір
лїричних та лїрично-дідактичних його поезій, помі
щених по части в=його творах „Уііза Ыпоуа“ та „11
Сопуіуіо“, а по части захованих окремо. Збірка „Уііа
Ыпоуа“ містить у собі 24 сонети, три канцониі 4 т.
зв. балляти

(танечні пісні).
Подавши висше (ст. 64) перший сонет із „Уі'ш
Ыпоуа“ та поміщену тамже на нього відповідь Ґвідона
Еавальканті, (ст. 65) подаю тут поміщену зараз за ним
першу балляту, якій можна дати титул:

І.РОЗЛУКА.
ходите любови шляхом,
Пождїть і поглядїте,
Чи е де біль такий тяжкий, як мій?
Благаю лиш, послухайте терпливо,
І потім уявіте,
Чи я не дім і ключ усяких мук.
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_0 ви, що

Не за мою маленьку добрість Амор,
Лише з своєї ласки
Увів мене в жите' так миле й любе.
Що я не раз слова чув за собою:
„0 Боже, за які заслуги
Сей має серце так утїхи повнеі"
Тепер всі радощі мої пропали,
ІЦо досгарчав мені їх скарб, любови;
І я такий став бідний,
Що сам собі жахаюсь се признати.
І мов бажаючи робить, як той,
Що по неволі сором свій ховає,
Я вид показую веселий,
А серце знай гризе ся і ридае.

„Пропускаючи другий сонет і другу балляту сеї
збірки за для їх меншого літературного інтересу по
даю тут сонети ІІІ--П", яких титули ось які:

_83__
ІІ. ВІДНАЙДЕНЕ СЕРЦЕ.
Не давно вулицею ідучи,
Задуманий в немилій подорожі,

Я Амора зустрів

серед дороги

В простенькому убраню подорожнім.
Він з вигляду здавав ся так убогим,

Немов своє утратив пануванс;
В задумі йшов, зітхаючи, поволи,
Схиливши голову, щоб на людий не глянуть.
Побачивши мене він кликнув: „Данте!“_
І рік: „Іду з далекої країни,
Де серце гаялось твоє з моєї волі.
„Несу тобі його назад на нову втіху“.
І я приняв його в себе так всього,
Що щезло в мні воно, а як_я й сам не знаю.
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ІІІ. СПІВЧУТЄ.

Всі помисли моі лиш

про любов говорять,

Та всі вони такі ріжноманітні!

Один велить мені бажати іі власти,
Другий велить мені її в нівіщо класти.
Один з надією несе солодку радість,
Другий зневолюе ряснії сльози лити;
В однім лиш згідні, у благаню милосердя,
Зо страху тремтячи, що' серце обіймає.

Тому не знаю я, яке почати діло.

Я рад

би говорить, та про

що,_й сам

не знаю,

В любовнім тумані я день у день блукаю.

І

усіх їх привести до згоди,
Звернуть ся мушу я до тсі, що ворожа:
щоб

„О змилуйсь

надо мною, Мати Божа!"

Пропускаю далі сонет І”,
якому можна дати титул:

а

нодаю в перекладі

УІ,

'

_

"

і' ІЧЂШ

_-84
ІУ'. ВРАЖІНЄ МИЛОІ.
Все, що на ум менї прийде, вмирає,
Коли вгледэку тебе, клейноте гарний!
Зблизивши ся до тебе Чую, як
Окрикає Амор: „Утїкай, бо згинеш!“
Лице тодї являє барву серця.
І завмираючи шука собі підмоги;
І в опянїню сильного тремтїня
Я Чую, як кричить каміне: „Вмри, умри!“
Грішить, хто бачучи мене в таку хвилину,
Не покріпить мою трівожну душу,
Хоч би лиш показав, що чуе біль зо мною,
Нещасним, що його твій насміх убивае,
В якого поглядї кричить нереляк смерти
Очий, що раді б як найшвидше вмерти.
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Нам, новочаснимлюдям, тяжко вдумати ся в пси
хольоґію такого коханя, що при дуже рідких стрічах

в ньому
викликало
таке
Данта з його улюбленою
страшне враэкінє. Що така любов далека була від тої
приємности, яку родить стріча звичайних закоханих, про
се свідчить також сонет У'П, якому можна б дати титул:

І/ї'

ЗНЕВІРЄ.

Як часто вирина менї перед душею
Судьба сумна, яку менї готовить Амор!

І

потім сум мене пройма, так що не раз
Я кличу: „Ах, Чи ще з ким так бувас'ё"
Бо Амор напада мене усе так нагло,
Що майже аж жита із тїла ут'ікае;
Лиш дух живий у ньому зістаеть ся,
І сей менї про тебе повідае.
'Годї бодрю ся й сам собі бажаю помагати.
І пів мертвий, позбавлений всїх сил,
Біжу тебе-побачить і знов сил набрати.

Та скоро зір лиш підійму на тебе глянуть,
То серце так тремтїти починає,
Що з живчиків менї всю душу виганяс.

'

_35__
У'І. ПЕРША КАНЦОНА.

у

Жінки, що маєте любови розуміне,
Вам про свою сказати хочу милу,
Не з тим, щоб вичерпать іі хвалу,
А з тим, Щоб власне серце облекшити.
Скажу, що як її згадаю вартість,
Любов у мнї так солодко заграе.
Що як би лиш не брак мені відваги,
Я-б світ весь міг любовю розпалити.

Та не хочу високих слів клеїти,
Щоб з боязни слабим не показать ся,
А говоритиму' лиш легким тоном
Про стан 11 і вигляд благородний.
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До вас, жінки й закохані дівчата
Промовлю, бо ні з ким про сее й розмовляти.

У божім розуміню ангел кличе
І мовить: „Господи на світі видно
Чудесне щось у дїйсности, що йде
З душі і бе промінем аж до неба“.

І

небо, що йому не брак нічого

її

вмістить, благае Бога,
І. всі святі жадають сеї ласки.
Окрім

Лиш Мати божа в земних обороні

Стас, й Бог мовить, знаючи, що річ
Іде'про неї: „Любі, ждїть спокійно,
Най та бажана вами ще жив, _
Доки я схочу, там, де ще один

Жде з острахом 11 утрати. Він
Колись засудженим у Підземеллю скаже:
„Надію бачив я усіх блаженниґ.

Моєї пані жде найвисше небо.

Тепер скажу вам про іі прикмети.
Котра з вас хоче бути благородна,
Хай з нею йде; бо як вона йде Шляхом,

То Амор

підлі серця лід вкидае,
І'в них жага й бажанє завмирає!
А хто би зміг глядіть на неї довше,
Той мусів би здобріти або вмерти.

А як

в

і'ї стріне такий, Що варт

На ню глядїти, той відчує зараз
Їі блаженну силу, а ії привіт
Його щасливим робить, так що він
В тій хвилі забуває всяке горе..

І дав їй Бог найвисшу ласку ту,
Що зле не скінчить той, хто з нею поговоре.
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Про неї Амор мовить: „Твір земний
Як може буть так чистий і святині”
На неї гляне й сам себе впевняє:
„В ній Бог якийсь новий нам твір являе“,

.

Блиск перли оздобля іі лице,
Як личить кождій діві, не над міру;
В ній є, що лиш краси создать могла природа;
Вона взірець, мірило красоти.
З очий іі, куди лиш їх поверне,
Злїтають духи з полумям любовним,
Впадають в очи кожному, хто гляне
На неї,і заходять в саме серце.

іі

побачите
Малюнок Амора, якому в очи
Ніхто не можесміло поглядїти.
І в

усмішці

О пісне, знаю, як пошлю тебе,

До многих ти жінок підеш, промовиш.
Тепер прошу тебе, бо-ж виховав
Тебе я, Аморову ніжну доню,_
Де лиш прийдеш, скажи благаючи:
„Вкажіть мені дорогу до тієї,
Якої я оздоблена хвалою!“

.

__87__
А як

не хочеш ти ходити блудом,

Не гай ся поміж простим, підлим людом!

Показуй ся лиш жінці благородній
Або мужам, що благородство знають,
Вони тобі покажуть шлях найкращий.

В їх супроводї Амора знайдеш та;
Їм поручи мене, як лиш найкраще зможеш.
Поміщениіі за сею .канцоною

ся наслїдувапєм поданого висше
челлї, якому можна дати титул:
\/`ІІ.

сонет ІГІП являєть
сонета Гвідона Ґінї

ЩО ТАКЕ ЛЮБОВ?
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Любов і благородна серце-се одно,
Як мовить наш поет у своїй піснї;
Одно бсз одного так обійтись не може,
Як та душа розумна без ума.
Природа люблячн призначуе серцям
За пана Амора, йому-ж житло у серцї,
В якого глибині він сонний спочивае
Чи то коротший, чи то довший час.

А

в тім являеть ся йому краса в роеумиій

жінці,

Яка принадить зір його і

в серцї
Бажане збудить жити з нею в купі.

Бажане се живе в ньому так довго,
Аж поки дух любови не просне ся;
Те саме творить гідний муж і в жінці.

Що одначе чутє автора нс позбавлене було нїж

ности, про
титул:

се свідчить

сонет

ІХ,

У'Ш. ПРИНАДНІС'ГЬ

В очах носить Амора нанї

якому

можна

МИЛОІ.

моя:

І все, на що гляне, вона оздобля;
Де ступить, усякий за нею зорить;

Кого поздоровить, в тім серце тремтнть.

дати

-88 -.
Він хилить лице і блїднїе увесь,

.

І

соромом за свої хиби займесь.
Зухвальство і гнів перед неіо біжать.
Жінки, поможіть менї честь їй віддать!

Хто вчув 11 голос, у того в душі
Зростає солодкість, прихильність і щирість;
Тому той щасливий, хто бачить Її.
Де тілько явить ся із усміхом нїжним,
'Гам збуджує радість, чуте невимовне,Таке вона, чудо, нове, благородна.

7
*

Сонети Х і ХІ натякають на якусь сумну при
в житю його милої, що заставила її гірко пла
году
кати. Сей плач склонив до плачу також ії знайомих
очима.
жінок, які вертали від неї з заплаканими

Поет стрічає їх ізапитує про причину
якої з рештою догадуєть ся й сам.

їх смутку,
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ІХ. СТРІЧА З ЖІНКАМИ.
„Ви, що йдете з лицем таким похилим,
І в спущених очах несете жаль,
Відки йдете? Бо видно се по вас,
Що з місця ви приходите сумного.
„Чи бачили ви нашу паню милу,
ІЦо любими слїзми обличе росить?
Скажіть менї, бо се менї говорить серце,
`
Коли вас бачу, як сумні йдете!

`

„А як приходите з такого місця жалю,
То звольте тут при мнї побути троха,
І що вам трапилось, не замовчіть менї!
„По ваших бачу я очах, що плакали,
І вираз ваших лиць стурбований такий,
Що дивлячись на вас тремтить у мене серце“.

Х. ВІДПОВІДЬ ЖІНОК.
„Чи ти той муж, що про ту нашу паню
Співав так часто, а тепер звертаєш ся до нас?

_89__
По голосі до нього ти подібний,
Та постать мов зовсім якась не та.
„І ЧОМ ЖЄ СаМ ТИ ІІЛаЧЄШ Так СерДЄЧІ-ІО,
Що иншнм жаль дивити ся на тебе?
Чи плач іі ти бачив, Що не можеш
Укрити у душі своїй тяжкого болю?
„О плачмо разом і ходїм в жалобі!
Згрішив би, хто хотів би нас потїшить!

Ми чули, як вона крізь сльози говорила.
„У поглядї ії було так много горя,
Що хто-б хотів вдивнть ся в ню глубоко,
Той мусів би мертвий у низ упасти“.
Немов віщуванє близької смерти укоханоі являєть
ся канпона ІІ, яку де-хто вважає найкращим виплодом
Дантової лірики. Ось іі переклад:
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'

ХІ. ВІЗІЯ СМЕРТИ БЕАТРІЧІ.

ІІремила дівчина, зовсїм ще молода,
Богато вбрана в людські всі прикраси,
Була там, де я часто смерть до себе знав;

І бачучи мої сліз повні очи,
Та чуючи мої безтямніі слова,
Вона зі страху сильно заридала.

Та инші дами, що прибігли там
До тої, що так плакала за мною,
Велїли йти їй геть,

І

почали мене до тямки приводити.
Одна сказала: „Встаны Не спи!“
Друга сказала: „Чом ти так сумуеш'%“
Тут я покинув горячковий привид,
Промовивши імя своєї пані.

І

голос мій такий

був повний болю,
Пригноблсний трівогою _й слезами,
Що в серці я чув тілько те імя,
1 вид свій, стиду
краскою облитий,

Що все мое лице на раз покрнла,
На розказ Амора я обернув до них;
І враз мій вид така покрила блїдість,
Що їм здавало ся, немов то я вмираю.
„О покріпім його!“
промовила одна до инших нїжно.
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А ті питали часто:

„Що ж бачив ти, що впав в таке знесилле?и
А як по троха я прийшов до себе,
Сказав їм: „0 панї, скажу вам все!
„Міркуючи про те жите мое злиденне,
І бачучи, яке воно минуще,
Розплакавсь Амор, що живе у моїм ссрцї.
Тому затуманила ся душа моя
Так, що зітхаючи я мовив сам до себе:
„Адже й моя колись умерти мусить панї“.
І се так замутило мої змисли,
Що зажмурив я втомленії очи,
І так безсильним став
У моїм тїлї дух живий, що втїк.
Тодї в тяжкому енї,
Без свідомости і без дїйсности
Побачив я жінок сердиті лиця,
Що промовляли знай: „Вмираеш ти! Вмираєші"

Тодї я впав у горячковий сон,
В якому бачив страховинні річи.
Здавало ся, що я невідомо де бачу
Жінок, що бігають з розпущеним волосем;
Одні ридають, инші нарікають,
Слова ж їх наче стріли огняні стріляють.
Потім вдалось менї, що надо мною
Померкло сонце, заморгали звізди,
А сонце й звізди плачуть;
Що птахи у повітрі летючн падуть,
Здрігаєть ся земля.
блїдий, захриплий,
1 муж менї явивсь
І мовив: „Що ти? Знаеш новину?
Вона умерла, твоя гарна панї“.

__.91__
„І очи я підвів~вони зайшли слезами,
І бачив, наче манни дощ із неба
Летїли ангели, здіймаючи ся в небо.
А перед ними наче хмарка біла,
І всї за нею кликами: „Осанна!“
І більш нї слова, а тоб я сказав.
'Годї рік Амор: „Не втаю від тебе;
Ходи й поглянь, де панї та лежить“.
І сонний привид
Понїс мене до панї неживої;
А як я вздрів її,
То бачив, як жінки її серпанком накривали,
А на лицї її лежав спокій глибокий,
Немов сказать хотїла: „Мир менї“.
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І

сам я так спокійний став у моїм болю,
Як мира образ той, Що бачив я на нїй.
І мовив я: „Тепер менї ти мила, смерте!
Від нинї мусиш ти якимсь блаженством бути,
Коли до панї ти моєї загостила.
Ти мусиш милосерде буть, а не безсерде!
'Ги бачиш, що я з тугою такою
До тебе йду, щоб буть твоїм на віки,
Що справдї рівний я тобі.
Ходи, тебе мое бажає серпе!“
І я пішов, і весь мій біль скінчив ся.
А як я сам лишив ся,
ІІромовив зір підносячи у гору:
„Блаженний, хто там здрить тебе, душе прегарна!“
Тут саме ви покликали мене-спасибі вам!
мов ясний промінь крізь хмари про
незвичайна нїэкність поета в оонетї ХІІІ, який

Ще раз

блискує
можна затитулувати:

ХІІ.

ЇЇ

ПРИВИ'ГАНЄ.

Так благородно й скромно виступає
Моя голубка, як кого витає,
Що в кождого устах язик нїміс,

І

жаден зір на. ню поглянути не сміе.

"`

'ї 'І'Т'їїд' ...г

'5

`

Вона йде геть, коли хвалу собі почує,
Бо задоволенє й покора в ній почує.

Здаеть ся, що з небес вона зійшла на те,
Щоб на землі нам чудо показать святе!

Так мила кождому, хто лиш на неї гляне,
Що зором в серце' ллє чутє роскішно-пяне,

Якого не збагне

той, хто його не чує.

З лиця її, здаеть ся, вилітае
Лагідний дух любови й ласки повний,
Що до душі знай шепче: „О зітхай!и

Пропускаючи

ІІІ,

кладі канцону
смерти Беатрічі.

дальші сонети
в якій містить

подаю тут у пере
ся плач поета по

ХШ. ПЛАЧ ІІОЕТА ІІО СМЕРТИ БЕА'ГРІЧІ.
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Ті

очи, що біль серця впливали,
`

Такої муки, плаканя зазнали,
Що-від плачу немов сліпіі стали;
І коли рад я біль свій переперти,

,

Що звільна пре мене в обійми смерти,
Промовить мушу й біль словами впливати.
І згадуючи, що давнійше я,
Поки жила ще милая моя,
Так радо з вами
Про неї говорив, о благородні дами,
То не хочу й тепер ні з ким ярозмовляти,
Лиш із жіночим серцем благородним;
Про неї лиш тепер я слїзно му співати,
ІІро ту, що скоро так у небеса вступила,
І Амора в слезах мені лишила.

ТамЇу високім небі Беатріче,

В царстві, де ангели спокій держать,
Стоїть між ними й вас, пані, лишила.
Ані надмірний холод, ані спека
Її не вирвали від нас, як з иншими буває;
Се сталось лиш через іі велику Ідобрість.
Бо світло смирної душі ії
З такою силою проникло небеса,

т;
Їгп- ну: ірги:
'ду-'г
.

кт_¬-¬--г .- д ч'

'

и

“чи “11131

пшгч-'идмщ

д-гґ--ґ

г

Що Пана вічного у подив увело,
Й солодкее бажане
Його спонукало забрать той скарб великий;
І звідси він позвав її до себе
Побачивши, що се жите марне
Негідне так блаженної людини.

І так розстала ся зі своїм гарним тїлом

Принади повним ся душа блаженна,
Й живе прославлена в достойнім місцї.
І хто без слїз її згадати може,
У того серце камяне, лихе та підле.
Так що нїякий добрий дух в нього _не вступить.

Нї
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І
тут
Не має так високого порозуміня,
Щоб вартости її хоч троха уявити,
Тому й не почуваеть ся зневолений до плачу.У

одно серце

Та сум і тугу,
Зітхане і невтишнее ридане
І безутїшний жаль терпить душа того,
Хто хоч би раз побачив у думках,
Яка вона була і що ми потеряли.

Трівожать дух у мнї важкі зітханя,
Коли думки засмученій душі
Покажуть ту, що серце в мене роздїлила.
Не раз, коли подумаю про смерть,
Така мене пройма за нею сильна туга,
Що блїдість облива лице мое.
Коли ж уява ся мене обхопить дуже,
З усїх боків таку вчуваю муку,
Що рву ся геть з нестернного стражданя,
Тїкаю від людий,
Немов би гнав мене нестерпний сором.
І одинокий в моїм горі плачу
І кличу: „Беатріча ах, ти вмерла!“
І оклик сей сил додае менї.
Болючий плач, трівожнее зітхане
Отискае серце, скоро сам лишу ся;

_.±_-_ц_.І_.____..
_

= 7

_94__
Хто-б бачив так мене, той пожалїв би.
Яке було мое жите від того дня,
Коли моя кохана перейшла
У инший світ,
Сего сказать нїяка мова не зуміє.
Тому, панї мої, хоч би й хотїв я,
Не міг би вам сказать, як я живу.
Гірке жите таку менї приносить муку,
Так гнобить душу,
Що всякий би сказати міг менї: „Пропав тиі"
Хто б тілько глянув на лице мое, умер би.

Та почуваю я:

Моя кохана бачить мое горе,
Від неї я чекаю надгороди.
О пісне жалібна моя, йди плачучи,
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Шукай жінок і молодих дівчат,

Яким твої посестри
Колись утїху й радість приносили;
Ти доню моєї жалоби
Йдн безутїшно і злучи ся з ними!

Шісиацятий сонет передає поетові зітханяї'
ХПГ. ПОЕ'ГОВІ ЗІТХАНЯ.
Ходїть, послухайте
Ви благородні душі
Зітханя, що летять
Коли від болю я не

мої зітханя,
милосерні,
від мене безутїшно,
можу вмерти.

Бо мусїли-б в тім разї мої очи
Частїйше, нїж я бідний сам бажав би,
Лить сльози за коханою моєю,
Щоб від них серцю троха лекше стало.
Почуете, як кличуть ті зітханя
Не раз ту милу, що пішла від нас
У світ, що чесноти її достойний;
Почуете, як нехтують вони жита
Тут у обслонї тій душі сумної,
Яку покинула 'Гі потїха.

ЧЁ'і'ё'Ї'ї'ЇЇ".

І'ґ'г'щ “¬їд"'-""'-Р"'.."-"'“":-'.'ї¬"'т...- "-"'.

_
Четверта баллята
смертю:

95

__

розвиває

далї

тугу поета

за

ХУ'. ТУГА ПОЕТА ЗА СМЕРТЮ.
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Скільки раз, бідний, тілько погадаіо,
Що вже ніколи
Мою кохаиу бачити не маю,
Після якої я таку гриэку приймаю,
'Го спомини сумні
Такий навалюють тягар на Грудь менї,
.
Що я не раз скрикахо:
„Чого ще гаїш ся, душе моя?
Адже-ж ті муки, що зносити мусиш ти
У сьому світї, так уже ненависнім тобі,
Думки трівожні в мене викликають.“
Тому я кличу смерть,
Немов солодкий, любий відпочинок,
Зову: „ІІрийди! Прийди!“ з таким коханєм,
Що завидую кождому, який вмирає.
`-

Із усїми зітхаиями моїми
Мішаеть ся ридане,
Що раз у раз лиш накликае смерть.
До неї звернені усї мої бажаня
Від хвилї, як моя
Кохана. страшно так розстала ся зо мною.
Бо красоти її принада,
Що щезла нам з очий,
В такую велич виросла у царстві духів,
Що по всїм небі
Розсипала любовне світло,
Яке і ангелів витае
І в них для неї подив викликає.

Проиускаючи дальші сонети

Хі/'ІІ-ХУШ

сонет
у перекладі ще тілько остатнїй
Ыиоуа“, в якім поет ширше розвиває тему:

тут

Подаю
із „Уііьа

ХУ'І. ВЕА'ГРІЧЕ В ЕМПІРЕЙСЬКІМ НЕБІ.
Геть понад сферу ту, що кружитъ висше всїх,
Летить із серця мойого зітханс;

а
_

__

.

96__

Його до себе тягне міць новая, духова,
Яку вложив у нього Амор плачучи.

Ідо,своеї як дійде воно

мети,

Побачить паню там так ушановану
І так блискучу, що в той блиск її
Мандрівний дух із подивом взирае.
бачить в нїй таке, що як менї се каже,
Я зрозуміть не можу, так незрозуміло
Говорить він до серця хорого,
Що промовлять йому велїло.

1

Я знаю, він

.

`

про ту говорить благородну,
_Бо часто згадує імя те: „Беатріче“
І се ще лиш одно для мене зрозуміле,
Панї мої любі!

сонет, який написав
Данте ще перед смертю Беатрічі іякий не війшов
смерти збірку „Уііа Ыпоуа“, малює
у зложену по
ще любов поета досить реальною, хоч і в фантастич
нім одязї. Поет уявляє собі, що разом зі своїми прия
тслями, тоді ще молодими поетами, Ґвідоном Каваль
канті і`Ляппоном делї Уберті та з трьома їх улюбле-_
ними паннами пливе по морі далеко від' світового га
мору, і кождий із них може до схочу любувати ся
своєю милою.

Трохи'чи не найдавнїйший
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її

хуп. иАйдАвніііШі/Ій соиит.
Ґвідоне, я-б бажав,

щоб ти

і я і Ляппо

Були враз перенесені якимось чаром
На човен, і щоб нїс нас кождий вітер

ІІо морі

там, куди-б ми забажали.

Щоб жадна буря, жадна зла негода
Плавби спокійної нам не мутила,
І щоб між нами панувала згода
Й бажане жить до віку нерозлучно.
Щоб Монна Ванна і ще Монна Віче
_І третя, що числом зове ся ,,трицять“,
Тим самим чаром з нами враз знайшли ся;

у

,

І

щоб ми

всї вели

розмови про любов,
І кождий так був рад своїй коханій,
Як сам свойому щастю житєвому.
сих двох приятелїв у звязку з собою зга
дав Данте також пізнїйше в своїй книжці „Ве упіёагі
е10(111і0“, де говорить
(кн. І. сар. 18): „Хоча майже
всї Тосканцї отупіли в своїм сквернословію
(Ъпгрііо
те
менї
них
відомо,
з
иізнали
опіо), про
що деякі
кра
а
мови,
власне
(Кавальканті),
Ґвідон
соту народньої
Ляпон (Уберті) і ще один (правдоподібно сам Данте),
а також Чіно з Пістої, якого
всї три Фльорентійцї,
тепер негідним способом недоцїнюють“.

Про

По смерти Беатрічі, яка, коли улюбленою Дантау
була справді Беатріче Портінарі-а сего погляду нема
потреби зрікати ся-вмерла 9 червня 1290 р., його
увагу якийсь час займала инша жінка, бльондинка, про
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яку в чотирьох канцонах поет згадує під іменем Петра.
Оя любов далеко більше реалїстична та змислова, нїж
плятонїчна любов до помершої Беатрічі. Ось одна з
тих канцон,
якій можна дати титул „Жорстока“;
поезій
вона займає семе
у_ другій. книзї Дантових
місце.

ХІГШ.

ЖОРСТОКА.

В своїй промові хочу так жорстоким
Буть, як на правду є сей гарний камінь,
'
Що що години
Більш твердости й упору набирає.
Вона вдягае ся вдіяментову одїж,

І

через ню, чи через скору втеку

Нїяка з колчана

у

Стріла її невкриту не трафляє.
Сама-ж вона вбиває;
Від стріл її нїхто з нас не безпечний,

Удару смертного уникнути не може.

Стріла її немов крилата
Досягне кождого й пробє усяку зброю.
Оттим то перед нею й я нїяк не встою.

.

___98._
Нема щита, який вона-б не розломала;
Нема кута, де-б я сховав ся перед нею.
Мов на стеблинї цвіт,
Отак'пишаєть ся вона в моїй душі;
І так, здаеть ся, про мій біль не дбає,

Як корабель про непорушне

море.

Тягар, ЩО в низ мене стягає,
Такий тяжкий, що жадиим віршем не опишеш.
Гей, ти пило жорстока, безсердечна,
Що так по тихо вік мій підгризаєш,
Чи страху ти не маєш
Шмат за шматком у мене серце гризти,
Як я не можу знать, хто дав тобі сю силу?
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Бо гірше бєть ся серце

в

моїй груди,

Коли я думаю про неї,
А хтось чужий на мене зверне очи;
Тодї боюсь, аби думки мої
Не виблисли на верх, не зрадили мене.
Сего боюсь я більш як смерти,

Яка вже Амора зубами
Увесь мій ум заїла,

Так, що з думок моїх мов лист обпав,
І праця їх ослабла.
Він кинув до-землї мене й стоїть
На мнї з мечем, яким убив Дідону
Се той сам Амор,
Якого я прошу покірно й молю,
Та він помилуваня відмовляє.
Лиш інколи підносить руку, злодїй,
І грозить хореє жита мое згасити.
Простертого він горілиць
Дерэкить мене лїгма і пікнуть не дає.
Тодї в душі моїй лунає _крик трівоги,
І кров уся розлнтая по жилах
Тельмом збігаєть ся до серця,
Яке склика
блїдну я.
'Га він у лївий бік мене вдаряє

її,-і

Г'ГШ

_99_
Так сильно, що аж в серці біль скипае.
Я-ж думаю: „Коли ще раз
Він руку підійме,
То смерть мене візьме,
Поки його удар на мене впаде“.

О коб я бачив ще, як отсеї твердої
Він серце розбива, так як мое шматуе!
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То не була-б так чорна

Передо мною смерть, якій в обійми гонить
Мене її принада.
І в світлї соняшнім і в тїни напада
Вона, розбійниця страшна та кровожадна.
Ах, чом же не кричить вона за мною,
Так, як за нею я в горячій безднї ада?
Я-б зараз їй гукнув: „Опішу тобі на поміч!"
І радо-б се зробив. О, я-б ухопив
Її за жовті коси,
Які менї на лихо золотить
І кучерявить Амор,
І витяг би її та наситив ся.

Ухопивши її за жовті коси,
Я-б сїк її різками та бичами;
Від третьої години
Я-б так її продержав аж до ночи.
Не знав би милосердя нї пощади,

І

був би мов медвідь, коли жартує.
А як би Амор покарав мене,
То я-б помстив ся більш як тисяч разів.
В її прекрасні ті іскристі очи,
Що палять полумям у мене серце,
Глядїв би я так близько і так сильно,
Щоб за її так часті втеки
Помстить ся, а потім з любовю
Я-б полишив її в спокою.
Моя ти пісне, просто йди
До тої панї.

--1ООв мнї зранила й те забрала,
Чого менї найбільше треба.
Іди і серце їй пробий стрілою!
Бо славу здобува муж пімстою такою.

Що серце

Про сю саму женщину говорить ся також у кан
цонї ІХ, якій можна дати титул:
›
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ХІХ. ЛЮБОВ НЕ СПИТЬ І В ЗИМІ.
Ось я дійшов до точки зодіяка,
В якій по сонця заходї на небі
Являеть ся сузірє Близнюків,
Звізда-ж любови так віддалена
Від нас своїм промінєм блискотячим,
Що вигляда, мов зовсїм замрачена;
Планета-ж, що побільшує мороз,
Являеть ся нам вся по-над великим луком,
Де з всїх сїмох планет паде лиш мало тїни.
Про те мене не відступае нї одна
Любовна думка, від яких я гну ся,
І дух мій затвердїв, неначе камінь,

В собі ховаючи картину камяную.
Із Етіопії пісків, які тепер

Горюча куля сонця розгріває,
Дме буйно вітер і повітрє все колотить.
Дме понад море інаносить звідси
Такої мли, що як-би инший вітер
Її не розігнав,
То нашу би півкулю всю закрила.
Вона згущаєть ся і білими платками,
Ступеним снїгом, чи дощем холодним
Паде до долу,
Із того воздух весь і тьмить ся і сумує.
Та Амор, що свою мисливську сїть
Тягнув із неба через люті бурі,
Мене не покида; така прегарна панї
Отся жорстока, що заволодїла мною.

-101
Втекли всї пташки, 'що за теплотою
Летять з країв Европи, з над яких нїколи
Сїм звізд холодних не щезає;
У инших пташок голосу не стало,
І не дадуть його, аж бір зазеленїє,
Хиба що біль би змусив їх пищати;
1 всї веселі по своїй природї
Створіня, всї тепер позбавлені любови,
Бо холод зимовий їх серце замикає.
Лиш в мойому любов палає,
Відмінена пора менї не відбирає
Думок солодких, що їх навіває

'
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Дївчива, що ще молодістю сяє.

Зелене листє вже давно зівяло,
Яке під Бараном так пишно виростало
Ї світ красило, вмерла вся трава
І пощезали всї-гильки зелені,
Лиш не в смерек та лаврів та ялиць,
У тих дерев, що зеленї на зиму не теряють.
Така важка та остра ся пора,
Що всї цвітки на горах повбивала,
Які не можуть инею зносити.
Лише терна любови
Із серця мого Амор не виймае,
І певно буде в ньому він стриміти,
Поки мого житя, хоча-б я жив і вічно.

Із

А

І
-

экерел бухає вода й парує,
випари, що йдуть з нутра землї
безодень в гору,
тягнуть ся з

її

Закрили стежку, шо менї в днї гарні була люба;
Тепер вона потоком стала й буде,
Аж доки зимова борня не закінчить ся.
Земля затвердла,наче скло гладке,
І склом покрила ся вода мертвая

Через мороз, що з верха закував її.
Але з борні моєї
Я анї кроком ще не віддалив ся.
І не хочу, бо як солодка тая мука,

То мусить бути смерть солодша ще від неї.

-

102

0 пісне, що то буде ще зо мною

У

иншій, молодій порі солодкій,
Коли з усїх небес любов поллеть ся
На землю із дощами весняними,
Коли вже в ті морози
Любов у мнї жие і більш нї в кому?
До того часу я мабуть
Переміню ся в образ мармуровий,
Коли в дівчини серце`
Так які доси буде мармурове.
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В майстерній

будові сеї конпони критики згідно
завважують чергованє картин _ зимової природи з ре
флексіями поета про свої любовні
почутя. Подаю тут
іще четверту кавцону, що відносить ся до тої самої
невмолимої
дївчини. яку Данте характеризує назвою
Ріеьга (камінь). Ті чотири канпони мають де-яке
значінє,
бо походять
із часу, коли
автобіоґрафічне
до себе По смерти
Данте Прийшовши
Беатрічі був
якийсь час заполонений
сею новою любовю,
після
якої у иього в р. 1296 наступило одрулсенє з Джем
мою Донаті та розпочало ся семейне экитє, Кандона
четверта звернена до Пєтри. в рядї Дантових канцон
ч. ХУІП, має незвичайну форму т. зв., сеетіни,в якій
кожда строфа складаєть ся з 6 рядків, усїх строф 6,
із додатком
Їй можна биудати
кінцевої
терчіни.
титул:

ХХ. ТАКА ГАРНА, А ТАКА ХОЛОДНА!
До дня короткого й до круга довгих тїний
Дійшов я. Ах, всї гори побілїли,
І зїлля всї потратили краски;
Лише моє бажанс зеленї не тратить,
Так вкорінене в каменї твердому,
Що Чуе й промовляє, мов дївчина!
Отся дївчина молода так само
Холодна й зимна, наче свїг у тїни!
Як камінь, так мабуть її не зрушить

аж
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-

Весна -роскішна, що горби зогріє
1 білий килим їх у зелень перемінить,
Їх зїлями та цвітами покрие.
Коли вона головку заквітчає,
При нїй забудеш всяку иншу панну;
Її волосє_золото, так гарно
Мішаєть ся із зеленю, що Амор
Приходить в її тїни відпочити;
Мене-ж вона держить поміж маленькими
Двома горбками своїми
Сильнїйш від вояка із каменя твердого.

Її
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принада притяга сильнїйше,
Як камінь дорогий;
І
Кого зранить вонаІ тому нїякий лїк,

Нїяке зїллє не поможе.
Тїкав я через сугорби та скелї,
Щоб утектн від дївчини сієї,
Але від світла, що все бє від неї
Нїякі гори і нїякі мури,

Нї зелень листя весняного
Нї захисту нї тїни дать не можуть.
.

Недавно бачив я її убрану
В ею зелень; вид її збудив би певно
І в каменї любов,
Яку я навіть чув для її тїни.
Я визнав їй свою любов на гарній
Луцї покритій зеленіо, любов,
Якої жадна панна не зазнала,`
А нас громада гір високих окружала.

Та скорше-б ріки поплили у гору,
І-Іїж се зелене,

нїжне Деревне
Могло би запалати так, як инша
Прекрасна дївчина до мене,
Що рад би був увесь свій вік проспати
На сьому каменї й живити ся травою,
Щоб тілько бачити тїнь від 11 завою.

_

,

_10-1
Хоч гори кидали що раз густїйшу тїнь

ІІід зеленю пахучою, дївчина

Розсїяла її та заховала,
Як камінь закрива пахуча

зеленина.

Не потребую додавати уваги до сего перекладу,
що й тут, як у инших разах, я иарушив форму се
стіни, аби вірвїйше передати думки та вислови орі
ґіналу.
Можливо, що до сеї групи належить також жарт
лива канцона ХУ'ІІ, писала мішаниною трьох язиків,
провансальського, італійського та латинського. Для ві
дома читачів, як справляв ся Данте з такою язиковою
штучкою,
иаводэку
тут дословио першу строфу сеї
каицоии:

ііауеѕ
епієі ііЬі іесі,

Їа1ѕ тіѕ! рег оце Ьгаіі:

Оспіоѕ теоѕ? её
СІіе і'аі'со ш, Ііаі соѕі ѕріеіза'са Іташіе?
даш ашііуіѕѕепі уегіоа шеа Єггаесі!
ЅаЬои аиггаѕ (іошпаѕ е уоѕ ѕаЬеѕ,
Сііе іпёаппагог поп е (іеѕпо (іі ашіе.
Ти ѕаі Ьеп соше дашіе
Міѕегіпп ејпѕ сог, Чиі ргаеѕіоіа'шг!
Еп уаі ѕрегапіе раг (іе ті поп спг.

Аі

сіеи, Чиапг

піаіаііг

Ащпе Їогшпа гиіпоѕа (іашг

А соІпі, сііе

'і1

іепіро регііе,
аѕресізащіо
Не ёіапішаі Ьосса (іі їіогеізйо уегєіе!
переклад першої та третьої
канцони, якій можна дати титул:

А

ось

ХХІ.

НЕВМОЛИМА.

Ах усмішко фальшива, чом ти зрадила

Мій зір?
що я учинив тобі,
так
без
милости мене ти одурила?
Що
Уже-б слова мої почули
Греки!
Всї жони знають ти знаеш добре,
Що ошуканець похвали негідний

і

й

І
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строфи

сеї
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Тож знаєш ти, як радуеть ся вбоге
У того серце, що живе у тузї!
Я дармо надїюсь, вона не дба про мене.
О Боже, скілько-эк горя
І злої долї подаеш ти тому, _
Хто дожидаючи свій час теряе,
І навіть цвітки гарної нїколи не спіткае.
На певно серце в тої панни з леду,
Мов гадини, яка чутя не має,
Що свойому слузї вона не спочувае.
0 Аморе, ти знаеш, Що коли
Я не знайду підмоги,
То смерть знайду у муках через неї,

І

не живити-му себе надїею марною.
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О горе моїй

силї всїй,

-

Коли вона у серцї своїм
Не знайде співчутя для мене,
Щоб у приязне їй лице я міг зирнутп,
0 Боже, як же гарне те лице!
А я про те боюсь його,
Так много горя я зазнав від нього.
ли

Із фільософічних канцон, що війшли, або ма
війти в твір П сопуіуіо, подаю тут перекладом
починаючи

деякі

першою,

що містить

рефлексії

тора про смерть.

ХХІІ. ДО

СМЕРТИ.

0 смерть, тому, що нїкому менї жалїть ся,
Нїхто зі співчутя до мене не зітхне,
Куди лиш гляну, де лиш оберну ся;

Тому, шо ти-эк мене обрабувала
З відваги всеї, в муку одягла

І

наготовила менї усе гіркее горе;
О смерть, тому, що можеш ти житє
Моє зубоэкити і збогатити
По своїй уподобі,

До тебе мушу я лице свое звернути

ав

~_106Облите

краскою мерця блїдою.

До тебе прпступаю, милостива,
Оплакуючи той спокій солодкий,
Якого твій удар мене позбавив.
Забравши в мене ту мою' кохану,
Якій належало отсе моє все серце,

Яка була менї-правдивий вхід до раю.
0 смерть, який же супокій взяла ти

У
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мене, бо-ж до тебе йду я плачучи. Не вимовлю тепер всього свойого жалю!
Сама поглянь в мої ті слезні очи,

Поглянь на біль, який в душі я ношу,
На ті твої знаки, які на собі маю.
Ах, коли страх ударами своїми
Зігнув мене так дуже, що-ж учинить
Той біль, коіли побачу згасле світло
В очах, що все були менї провідниками?
Я-ж бачу, призначпла ти менї конець.
І роскошуюсь я моїм терпінєм,
Боюсь лише і чуєть ся менї,
Що щоб зменшити біль і муки тії,
Я вмерти забажаю,
Але нїхто менї не охоче смерть зробити.
О смерть, коли ти вбила ту святую,

Якої превисокії прикмети
ІІоказували досканалість того.
Що розум тілько міг у нїй доглянуть,
То ти засуджуєш і бореш чесноту,
Грабуеш красотї її мешканє
І ласцї божій відбираєш дїйство,
Зневажуєш красу, що їй властива,
Що благодати більш дає як сонце,
Бо має в собі знай небесне світло
У божеській подобі;
Ломаєш ти ітопчеш добру віру
В правдиву ту любов, яка її вела.
Коли згасила ти її прекрасне світло,
То Амор скрізь, де тілько він панує,

Сказати може сумно:
„Отсе найкрасший прапор мій пропав!“
0 смерть, почуй эке жаль за все те горе,
Яке паде на нас через її конець,
Бо більшого нїхто ще не зазнав нїколи.
Спусти свій лук, щоб гнана тетивою
Стріла від нього не злетїла,
Яку ти вже намірила, щоб серце

Її

пробити!

На милість божу, глянь сама, що чиниш!
Вгамуй свою неситую зухвалість,
Що завзяла ся вже оту замордувати,
В яку Бог стілько ласки свої влив!
О смерть, коли лиш маєш милосердє,
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То покажи його тепер!
Здаєть ся, бачу небо вже отверте,
І божі ангели на землю сходять,

Аби приняти ту святую душу`
Якій там у горі співають почесть.
О піснс,

бачиш добре, як тонка
Та нитка, що держить мою надїю,
І чим би був я без коханої тієї!
Тому з отсими нїжними словами
Спіши, дитя моє невинне, і не гай ся!
Вповаючи на тебе підняло ся
Мое благанє.
У тій покорі, що тебе усю вкриває,
Стань,квіточко моя, перед обличє смерти,
Чей розломаеш ти жорстокости верії,
Здобудеш змилуваня плід солодкий.
як тобі удасть ся смерти плян
Перемінити, то подай коханій
Про се як найскорійше вість, потїш її,
Щоб як найдовше ще вона для світа

А

Себе

держала,

Душа блаженна та, житя мойого панї.

Як бачимо,

уява поетова в отсїй канцонї зупи
няєть ся ще над хвилею перед смертю коханої і зма

_- 108_
гаєть ся силою своєї піснї відмінити смертний присуд,
хоча початок канцони ясно свідчить про те, що вона
написана значно пізнїйше по смерти Беатрічі. В дру
гій канцонї поет підіймаеть ся, як мало в котрім
иншім своім творі, на недосяэкну висоту середньові
кової думки та фантазії, і висловляе свої почутя в
зворотах, повних про те
дуже
глубоки'х та темних
високої поетичної краси. Тій концонї можна би дати
титул:

ХХІІІ. ВНУТРІШНЯ БОРОТЬБА.
О ви, що движете думками третє небо,
Послухайте розмову в моїм серцї,

Таку нову, що иншому нїкому

Її
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не вмію передати.
Те небо, що по вашій волї мчить ся,

Великі твори, хто й які ви там,
Втягло мене в той стан, в якому я тепер.
Оттим то й я вважаю відповідним
Звернути ся до вас
Зі словом про экитє, Аяке веду тепер;
Оттим то вас прошу послухати мене,
Вам виявлю мойого серця повість,
Як в нїм душа моя сумная Плаче
І як її вговорюе той дух,
Що промінем ярким
Із вашої звізди до неї входить.
Жите мойого серця хорого
Держала доси думка та блаженна, _
Яка не раз, а часто вилїтала
Аж до підніэкя вашого Владики,
Де бачила в небеснім сяйві нашо
І чула голоси про неї так солодкі,
Що все бажалось їй: „О коб і я
Була там з нею!“
Та ось явив ся инший дух, що сего
Прогнав і поборов з такою силою,

_109
Що серце в мнї тремтить, коли він появить ся.
І сей показує менї якуюсь иншу паню

І
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мовить: „Хто спасенним хоче бути,
Нехай вдивляєть ся у очи сеї панї.
Коли не удержить його трівога та зітхане“.
Такий ворожий він, немов би зїсти рад
Ту нїжну думку, що менї частенько
Про ппаню говорила, що там в небі
В коронї сьяє.
Рида душа моя і жаль її стискає,
І мовить: „Я нещасна! Чом тїкає
Від мене та кохана, що мене
Так часто потїшала?“
І лячно про мої вона говорить очи:
„0, що за хвиля,у якій вони
Побачили ту паню! Чом вони
Не вірили менї про неї? Я-ж казала,
Що в тої пані у очах
Той мусить бути, що таких як я вбиває.
Та се не помогло менї нїчого,
Хоч як уважно я тодї глядїла,
Бо не побачили ті очи того`
'Через котрого смерть мене посїла“.
„Але-ж не вмерла ти, а тілько заблудила,
Ти, наша душенько, що квилиш так і плачеш!“
Отак говорить дух якийсь любовний.
.Бо гарна панї та, яку ти чуєш,
Цїле житє твоє отак перетворила.
Що страх тебе здійма, і тим ти так ослабла,
Глянь лиш, вона так лагідна й приязна,
Так мудра і любови повна
У величі своїй,
І від тепер назви її мадонною своєю!
Бо як не відблукаєш ся від неї, то побачиш
Такі високі чудеса й красу,
Що скажеш: „Аморе, правдивий пане!
Ось я слуга твоя! Роби що хоч зо мною!“,

-110пісне, думаю, що не богато буде
Таких, що намір твій гаразд ізрозуміють;
Так темно й важко ти його виводиш.
'Го-ж якби трапив ся такий припадок,
Що ти попала-б до таких людий,
Які-б тебе не добре зрозуміли,
Прошу тебе, не трать відваги, пісне,
Дитя моє найменше й наймилїйше,
Але скажи їм сміло:
„По крайнїй мірі глянь, яке я гарне дїло!“
О,
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'І

Сей остатпїй зворот справдї чудово гарний, та
поет усе таки не номиляв ся прочуваючи, що його
пісня знайде не мало читачів, які зуміють не тілько
відчути красоту її форми, але також глубоку житєву
правдивість її змісту. Бо-ж очевидно основою її сим
болїки треба вважати той великий зворот у душі по
ета, а також у душі майже коэкдого Чоловіка, здібного
нещастя і
до високих поривів, коли після великого
після хвиль важкого сумнїву в його душі наступає
і, так сказати, консолїдація духових сил
проясненє
дляу нової житєвої боротьби. У Данта ся критична хви
ля настала в остатнїх роках ХІІІ в., по смерти Беа
трічі, і виявила ся його змисловою любовю до бльон
динки, яку він увіковічнив під назвою Пєтра.
Образ
хиб
та
і
Беатрічі,
очищений
від
удуховнений
усїх
по
слабостий земного житя, переміг
у ньому важку
змисловости
його
раз на все на шлях
кусу
іспровадив
високого та непохитного змаганя до духової незалеж
ности, яке допомогло йому перенести всї невигоди
вигнаня
ідонести стяг високої поетичної творчости
,
до самої смерти.
Рівночасно з тим переломом у сфері свойого чу
тя Данте займав ся головно студіованем фільософії,
яку тодї вважали найвисшою мудрістю після теольоґії.
Він читав Бетієву книжку
Сопѕоіаііо РІііІоѕорІііае,
а також Ціцеронів трактат
Ве ашісіідіаї), і знайшов
І)

Аііоіріі Саѕрагу. СеѕсІіісІііе (іег ійаІіенѕсІіеи

гашг. ЅігаѕѕіопгёГ 1885, І. Всі. ст. 243.

Ьіізе

_11І
у тих писанях дещо більше від фільософічної потїхи
в нещастю. Богато дечого такого, що вперед йому
бачилось мов у снї, тепер виясняло ся йому. Мудрість,
яка веде чоловіка в житю і робить ся основою його
поступків, видала ся йому чимось вічним і божеським.
Сю мудрість своїм звичаєм він персонїфікує в образї
своєї недосяэкної йому милої і величає її в третїй кан
цонї, яка пізнїйшим коментаторам
Данта найбільше
та аллеґоричного
могла дати привід до симболїчного
розуміня Дантової Беатрічі, в якій на їх погляд треба
бачити не дїйсну людину, а уособленє фільософії. По
сю канцону, яка, не вважаючи
даю тут у перекладї
на свій глубоко фільософічний зміст, має також велику

лїтературну вартість.
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ХХІУ.

ЗВЕЛИЧАНЄ МУДРОС'ГИ.

Амор, що в дусі розмовля зо мною
З тужливим спомином про мою паню,
Не раз таке менї про неї каже,
Шо ум мій з простого путя збиває.
Його слова такі солодкі й милі.
Що чуючи їх звук душа моя
Говорить: „Ах, я бідна, що не мозку
Сказать, що чую я отсе про неї .
І справдї мушу я по перед всього
Зректись сказати те, що чув про неї,
Бо розум мій все те обнять не може,
А й з того, що обняв,
Велику часть нїяк сказать не може.
Тому, коли мій вірш недомагає
Усю хвалу її проголосити,
То хай, хто хоче, ум слабий мій лае
За те, що не здолає
Все те, що каже Амор, висловити.
Сонце,

що світ весь оббіга довкола,

Не бачить, світячи

у. тих місцях,
Де пробува тепер моя кохана,
Нїчого красшого від неї, про яку

_112
Менї говорить Амор. Кождий дух

Глядить на неї, й кождий на землї
Закоханий все спомина про неї,
Як Амор свій спокій йому дає почути.
Її бутє так до вподоби Тому,

Що дав її його, що раз у раз
На неї Він свою зливає силу,
Геть понад вимог нашої природи.
Її душа пречиста,
Що з рук його блаженство те приймає,
Його всїм своїм видом виявляє.
Краса її стає всїм очевидна,
А очн тих, кому вона засьяє,
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Гонцїв до серця шлють тужливого,
Які зітханями із серця вилїтають.
На неї сходить сила божа, як
На ангелів перед престолом божим;
А гарна панї, що не вірить тому,
Нехай піде до неї й поглядить
На все поводженє її.
Коли вона промовить, хилить ся
У небі дух і віддає свідоцтво,
Яка висока вартість того, що є в неї,
Понад усе те, що є в нас.
Лагідність, яку всїм оказує вона,
Самого Амора що хвиля закликає
Так голосно, що він се чути мусить.
Про неї слїд сказати:
„Те благородне в пань, що є у нїй,
І гарне тілько те, що їй подібне“.
Ще й те сказати слїд, що вид її
Нам помага признати правдою
Те, що здаєть ся чудом.
Оттак вона скріпляє нашу віру,¬
І се їй від віків призначено було.

В її лицї являєть ся таке,
Що райські роскоші нам виявляє;

-113В її очах і в усмішцї солодкій
Показує нам Амор їх домівку.

Вони перемагають розум наш,
Як соняшне проміне зір слабий.
А що не можу я на неї впрост глядїти,
То мушу мало лиш про се сказати.

її

краси бють огники пальнії,
Одушевлені духом благородним,
Що творить в нас всї помисли благії.
Неначе грім вони вбивають
Всї злости вроджені, які нас упідляють.
То-ж котра жінка вчуз, як ганьблять
_
те,
Її красу за
що горда та жорстока.
Нехай глядить на неї,
З

0 пісне, ти, здаєть ся, суперечиш

Й

й

в

А Ії,

Тому, що вже одна сестра твоя сказала.
7Бо паню ту, яку лагідною ти робиш,
Вона жорстокою і гордою назвала.
Ти знаєш, небо ясне й чисте всє,
Само в собі воно нїколи не мутить ся;
Та наші очи з ріжних приводів
Не раз і сонце темним називають.
Так і сестра твоя, що гордою назвала
не правду дїйсную сказала,
той час.
так, як їй здавало ся
Бо
доси ще тремтить душа'моя
жахаєть ся, коли лише' згадаю
Про те, як зір її на мене надав,
1

видав ся жорстоким.
Як треба буде, оправдай ся так,
як лиш зможеш, то представ ся їй
так скажи: „Коли вам любо, панї,
говорити-му про вас на _всїх міспях“.

Я І І
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Прообраз лагідної доброти.
Вона й завзятого лагідним робить;
Про неї думав Той, що світ создав!

_

114

_

Заняте науками, а може й розчарована викли
кане другою любовю та внутрішнє незадоволене, сплод
в Данта хвилеву
акене тим розчарованєм,
викликали
реакцію проти твореня любовних пісень. Виразом тої
реакції являеть ся вступна часть канцони ПГ, якої
переклад подаю тут. Їй можна дати титул:

ХХУ'.

ПРАВДИВА БЛАГОРОДНІСТЬ.
Солодкі ті любовні вірші, що їх
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Шукати звик я у своїх думках,
Ііокину я тепер не тим, щоб ще

Не надїяв ся повернуть до них,
А тим, що згірдний та суворий вид
Менї до тих пісень моїх звичайних
Дорогу замикає.
Тепер менї здаєть ся на часї
Звернути й положить перо те нїжне,
Що доси я водив співаючи любов,
І заспівать про силу,
Якою чоловік стає на правду благородним.
Суворим, острим віршем

Я опрокину суд кривий
Тих, що доказують,

та підлий
немов то благородність

Те саме, що богацтво.
Почну-ж я покликом до того Пана,
Який живе в очах моєї панї,
Й через кого вона сама себе кохає.

Раз цар один узнав. що благородність

На його погляд,
(Зе власність дібр, одержаних у спадку,
У злуцї з добрим способом экитя.
А другий менше мудрий був,
І слово те так обернув,
Що пропустив його остатню часть.
Тому мабуть, що сам її не мав,
За ними йдуть уої ті, що тепер
Від роду лиш виводять благородність.
Який жив у богацтві довший час.

_115
Сей суд хибний
Так поміж нами закорінений,
Що благородним кождого зовуть,
Хто скаже сам про себе:
„Я син, я внук такого-то вельмоэкі",
Хоч би він сам не був нїчим.
Та найпідлійшим видаєть ся тому,
Хто правду бачить,
Коли хто шлях правдивий знає.
А з нього відбігає.
Сей наче мрець, що по земли ступає.

Хто мовить: „Чоловік се дерево з душею“,
Сей перед всїм неправду мовить,

А крім неправди
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ще й неповне мовить,
Бо може повного й не бачить.

Бо раз кладе неправду, а до неї
Ще додає неповноту.
Богацтво, як загально припускають,
Не може благородности нї дати,
Нї відібрати,
Бо в сути своїй воно річ марна.
Маляр не може змалювать картини,
Якої образу в душі не має,
Так, як високої вежі
Не може підмулить потічок,
Що з далека від неї пропливає.
Річ ясна, що богацтво_річ марна
Й несовершенна, бо хоч як велике,
Воно не дасть спокою,
А лиш дає гризоти та турботи.
Тому душа правдива й справедлива
Утративши його журби не знає.
Гадають: простий чоловік не буде благородним,
Від простого вітця
Не вийде рід, що благородним може стати,
Таке в них переконана.
Та тут вони сами собі перечать,

-116
Коли твердять,

Що благородність часу потребує,

І

благородність мірять давниною.
Адже-ж із того твердженя виходить,
Що всї ми благородні,
Або що всї ми прості люди,
Бо людськість давня й початку не мала.
Та сему я не вірю,
Й вони не вірять, як що до Христа
Науки признають ся.
Здоровий ум від разу ясно бачить,

Яка пуста їх мова.
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Тим я її фальшивою вважаю,
І відвертаю ся від неї.
_
А тут скажу свій власний погляд вам,
Що благородність і з чого походить,
І благородного по чім пізнати?
Кажу: усяка чеснота спершу
З одного кореня зростає;
Та чеснота, якої держачись
Щасливим чоловік в житю буває.
Вона, се сила з етикою згідна,

Розумно середину скрізь держати
І слова не ломати.
Кажу, що в сути своїй благородність
Вміщає доброту живого чоловіка,
Так як простацтво злість вміщає в собі.
Така то чеснота
Дає себе і иншим все пізнати.
Коли-ж і чеснота і благородність мають
Те саме дїйство й ті самі прикмети,
То мусить походить одна З другої,
Або обі із третього чогось.
Коли-ж одна з них вартістю своєю
Другу перевисшає,
То друга з Першої повинна походити.
З сеї основи слїд ось що ще виводити:
Де чеснота, там також благородність,

'Ну-1111'

':

;

_
Та благородність ще

117

_

чеснота;
Подібно небо там, де звізди скрізь,
Але немає звізд без_ неба.
Так на жінках, на молодїжи нїэкній
Ми благородність можемо вбачати,
Коли вони держать себе стидливо,
Хоч се іще й не чеснота.
Отак як бура краска з чорної,
Йде з благородности усяка чеснота,
Або вся суть її, як тут показано.
То-ж най нїхто не величаєть ся
по

Говорячи: „Я благородний з роду“.
Такими суть лиш тії божі дїти,
Що без похиби мають ласку в Бога.
Лиш Бог один дає сю ласку душам,
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Які в земному тїлї
Він бачить досконалими.
Се сїмя благородности й блаженства
В житю передасть ся лиш не многим.

Бо Бог дає його лиш душам вибраним.

Душа тією ласкою наділена

Не може скрить ся між людьми.
Від хвилї, як війде вона у тїло, у
Вона показує себе до смерти.
Послушна, лагідна і соромлива
Вона в молодости,
А тїло з суставами нїэкними
Краси і сили набирає.
В молодости вона умірена й рішуча,
Любови повна й доброго звичаю,
І щастя лиш в любві та вірности шукає
У пізній старости вона
Розумна й праведна й великодушна,
І радуєть ся щиро, чуючи
Чуже добро й говорячи про нього.
Нарештї у добі житя четвертій

А

Вона звертаєть ся до Бога.
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На ново, помишляючи про близьку смерть,
Прожитий вік благословлячи вдячно.
Глядїть же, скілько тут одурених!
До тих одурених іди, моя ти пісне!
А як знайдеш ся ти на місцї тім,
Де наша панї пробувае,
Не скрий від неї того, що

Я поручив тобі!
І можеш сміло їй сказати:
„Приходжу

про твою сестру я розмовляти“.

В своїм творі „ІІ Сопуіуіо“,
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коментуючи сю кан
цону, Данте завважує, що пишучи її він займав ся ме
тафізичним питанем, чи первісна матерія (шаьегіа ргі
та) була сотворена Богом, чи -нї. Як відомо, хри
стіянська Церков давно рішила се питане так, що
Бог сотворив усю матерію з нїчого. Зостановляючи ся
над тим питанєм Данте натрафив на такі трудности,
які на довший час відібрали йому охоту до метафі
зики

(Єаѕрту

ор. сіь. ст. 245). Сама канцона може
служити зразком вірші, в якій поезія переходить у
крою,
науковий трактат, розумієть ся, схолястичного
з льоґічною більше, нїж річевою будовою. Між Дан
товими канцонами маємо Ще дві такі самі, більше нау
кові, ніж поетичні продукції, а власне канцону ХІІІ

ХІ”
про прикмети рицарства
(Ьеёёіабгіа) і канцону
про зопеуте мущин, перед яким автор остерігає жі
нок. Бачучи голеъну вартість жінок у їх красотї, а
головну вартість мущин у їх чеснотї, Данте дуже остро
вла
вдаряе особливо на скупість мущин, протилежну
стивій рицарському станови щедрости, Скупий на його
думку невольник і слуга свойого добра.
Подібний він

до`

панського слуги,

Що скоро йде дорогою терпіня
За своїм паном, і не зна, куди
Він заведе його.
Оттак скупий, Що гроший пожадає,
Які над світом мають власть.
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За грішми гонить він, але далеко скорше
Втїка від нього супокій.
О ти заслїплене, нездібне знати,
Куди веде тебе безу-мний потяг твій!

На закінченє

сего ряду канцон
ХІІ”, яку при всїй

рекладї канцону
можна _зачислити до найкрасших
ґенїя. Ій можна дати титул.

подаю ще

її
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Три панї раз зійшли до мого серця
'І узяли його в полон;

Сидить же в ньому Амор,
Той владник мойого житя.
Всї три вони так гарні і і так чесні,
Що він, могутнїй пан
(Кажу се: в моїм серцї)
Про них заледво говорить посмів.
І кожда з них була сумна і в страху,
Немов утомлена та вигнана,
Всїми людьми занедбана,
Заслуг і благородности позбавлена.
Колись у давнину,
По їх словам, любили люди їх;

Тепер ненавидять і холодно приймають.
Отак опущені всїма
Вони прийшли до мене, мов д0 друга,
Хоч знали, що в мойому серцї Амор пан.
Одна словами многими свій біль
Передо мною виливала,
Оперши голову на руку,
Немов підтята рожа.
А голеє рамя, підпора смутку,
Вчувало потік слїз, що тїк з очий.
Лице слезами вмите.
Нї пояса, ні обуви не мала;

пе

теоретичиости
творів Дантового

ХХУ'І. ТРИ ПАНЇ.

Друга рука вкривала

в

ґ'. '

_
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Лиш тїло вказувало, що се жінка.
Коли-ж крізь плащ її подертий Амор
Побачив те, що жінцї слїд скривати,
Він милосердно, але троха злобно
Питав: „Хто ти й яка причина твого болю'ё"
„0 ти, житє немногих,
відмовила вона,_
До тебе нас веде природа наша.
Я, найсмутнїйша з них,
Я справедливість, матери сестра твоєї.
Як бачиш, бідна йду без пояса й одежі“.
Зітхаючи

Коли отверто так вона сказала,
То жаль почув і біль
Мій пан і запитав,
Хто ті дві инші, що прибули з нею?
Вона-ж слезами миючись
Почувши те питанє,
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Ще тяжше заридала

І

„Чи-ж тобі не жаль моїх очий?“
А потім додала: „Ти-ж певно мусиш знати,
Що Нїль із жерела малого випливає
Там, де велике світло
З верби на землю листє обриває.
Над чистими його струями
Породила я ту, що біля мене ось,
А се моє дитя кохане,
мовить:

Побачивши себе у чистім жерелї,
Ту вродило, що дальше он від мене“.
Зітхаючи мовчав хвилину Амор,
Бо мокрими очима,
Що з разу зиркали злосливо,
Він сумовиті сестри поздоровив.
А вхопивши одну й другу стрілу
Сказав: „У гору голови!
Ось любе те моє оружє,
Заржавіло, бо довго вже не вживане.
Великодушність, поміркованє

-121І

инші чесні з нашого колїна
Блукаїоть у жебрацькому лахмітю.
Та хоч яке се лихо,

Хай плачуть очи, жалують уста

Людий, яких се дотикає,
Що тут живуть під впливом сего неба,
Не ми, що вроджені на вічній висотї.
Бо хоч ми вигнанцї тепер,
Ми все-ж побідимо і знайдемо людий,
Шо вернуть блиск сим стрілам“.

А
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І

я, почувши

ту небесну мову

заспокоєнє й наріканя
Таких високих вигнанцїв,
Вважаю славою те вигнанє,
Яке мене діткнуло.
І коли суд або призначень сила
Схотїла, аби світ перемінив
На чорне білий цвіт,
То впасти з добрими все таки гідне слави.
І як би гарна та мета очий,
Що дух мій розпалила,
Через віддаленє не була скрита
Для зору мого,
Я легким би вважав те все,
Що тяжко так тепер зносити.
Та той огонь пожер уже у мене
І тїло й кости, так що смерть менї
До серця ключ вже приложила.
То ж хоч би я й чим провинив ся,
Богато місяцїв вже від тодї минуло,
Коли моя вина погасла,
Коли покутою своєю
Згасити може хтось свою провину.
О пісне ти моя, нехай нїхто

Покрова твого не нарушить,
Щоб позирнуть на те, що криє гарна панї!
Досить їм того, що видне у тебе.

_
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Відмов народови солодких ти плодів,
Які усякий рад хапати!
А як знайдеш такого друга чесноти,
ІЦо в тебе їх попросить,
То прикраси себе ти барвами новими,
І покажи йому, що цвіт з поверхнї гарний
Велить у серденьку плодів любви бажати.

Ся канцона, в якій поет згадує про своє вигнанє
як про факт довершений перед многими місяцями,
була написана десь коло р. 1805. Вона мала бути
коментована поетом у однім із остатнїх роздїлів його
трактату „ІІ Сопуіуіо“, якого Данте одначе встиг скін
чити. Ще пізнїйше, по походї Цїсаря Генриха УП до
Італїї, була написана канпона ХІІ, у якій пост з ту
гою звертаеть ся до свойого рідного

міста.

ХХ\"ІІ. ДО ФЛЬОРЕНЦІЇ.
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О вітчино, тріумфів

гідна й слави,

мати,

Великодушних
Твій біль перевисшив сестри твоєї біль.
Котрий твій син тебе і чтить і любить,
Почувши про дїла гидкі,
Що в тобі роблять ся, вчуває біль і сором.
Гей, скілько-ж то людий неправпх в тебе,
Готових дибати раз в раз на смерть твою,
Народови твойому подавати
Брехню за правду!
Додай же серця знеохоченим,
І розпали їх кров!
Всїх зрадників перед свій суд постав.
Аби на тебе знов зійшла
Та ласка божа й та хвала.
Що сердить ся тепер на тебе,
Хоч в нїй гнїздить ся все добро.
Щасливо панувала ти в-той гарний час,
Коли сини твої
Лиш чесноту собі підпорою вважали,

-12З
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І
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матїр слави та прибуток щастя в тобі мали.
*
Щаслива ти була
З святою вірністю й сїмома чеснотами.
Тепер ти з тої красоти обдерта
В жалобі ходиш, у злочинствах бродиш,
А вірнії Фабріції твої
На вигнанє пішли.
Тепер ти горда, підла й ворог мира.
0 ти збезчещена, ти партій зеркало
Від хвилї, як із Марсом подружилась!
У Антенорі ти караєш правдолюба,
Що йти не хтїв за описом
Твоєї овдовілої лїлеї;
Того, хто з всїх найбільш любив тебе.
Найбільш ти утискаєш.
0, звищ у собі те лихе корінє
І не щади дїтий,
ІЦо цвіт твій розривають і безчестятьі
Дай перевагу чеснотї у себе,
Аби померша Вірність
Знов ожила і справедливість меч свій
Знов у руцї держала.
Іди за світочем Юстінїяна
Й свої неправедні та підпальні закони
Поправ премудро,
Щоб світ і небо їх могли хвалити.
Своїм богацтвом чти й краси синів,
Шо найбільше тебе шанують.
Не роздавай добра свойого тим,
Котрі його негідні,
_

Аби розсудність і її всї сестри
Війшли до тебе й ти не воювала

з ними.

Спокійна й славна на небеснім крузї,
Шаповала від всїх щасливих духів
Ти панувати-меш, коли все теє вчиниш;
Імя твоє, так зганьбленс тепер,
Ти зможеш велично Фльоренцією звати.
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_

Коли вкрасить тебе колись любовь братерська,

Щаслива буде в тобі вроджена
Душа усяка.
Тодї доступиш ти усеї чести й ` сили
І станеш стягом всего світа.
Та як не зміниш ти свойого корабля'
Керманичів, то жди ще більшої
Хуртовини, а то й страшної смерти,
Страшнїйшої від тих убійств, що криком
Тебе недавно наповнили.
Тепер же вибирай, чи братолюбіє
Волиш ти і в спокою проживати,
Чи ненаситною вовчицею зістати.
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Іди-ж тепер, моя ти пісне, сміло
И суворо, бо любовь веде тебе,
Іди в мій край, через який я тут
Ридаю й плачу.
Знайдеш там благородних, та їх світло
Не світить ся у тьмі;
Вони похилені, заслуга їх в багнї.
Ти-ж крикни голосно: „Вставайте, бо до вас

Я тарабаном промовляю!

Беріть оружє й піднесїть се місто!
А то жиє воно в пониженю,
Во Капаней і Красс жеруть його,
Аїілявр і волхв Симон і Грек фальши-вий,
І Магомет слїпий,
І Фараон, а з ними ще й Юїіурта!Ь`
Потім зверни ся ще до тих міщан,
Що справедливости не відцурались,
І їх благай, аби достоінство
Свойого міста привернуть старались.
Для поясненя сеї канпони треба сказати, що се
стра Фльоренції, згадана в рядку З. значить Рим; сїм
чеснот, у оріґіналї ѕе'ьле (іоппе, сїм пань` згадані в ряд
ку 24, ее чотири моральні і три теольоґічні чесноти:
розсудність,
справедливість,
уміркованє іхоробрість,

_
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віра, любов і надія. Фабріції згадані в рядву 27, се на
тяк на відомого непідвупного та непохитного Римля
нина Фабріція, про якого згадує Данте в Чистилищі
п. ХХ р. 25. Антенора, згадана в р. 32, се другий від
діл остатнього
круга Дантового Певла, в якім ка
ся
рають
зрадники вітчини. Антенороіо назвав Данте

на основі середньовівовоі традиції, буцїм то
Троянець Антенор зрадив свою вітчину. Лілея згадана
в р. 34, була гербом міста Фльоренціі. Говорячи Про
в рядках 38_86 Данте
переслїдуванє
правдолюба
правдоподібно натяває на нечувано острий засуд, ви
даний Фльорентійцями на нього самого. Як відомо, за
зовсім недоназані злочини його засуджено не тільво
на вічне вигнанє з міста, але навіть на спаленє на
вострі в разі, як би його спіймано на фльорентійсь
вій теріторії. Вісім імен старинних злочинців, згадані
в рядках 88-86, значать вісім родів проступків іна
тявають на 8 місць у Дантовій поемі, де говорить ся
Про них. І так Капаней значить гордість та богохуль
ство (Підземелле ХПГ, 68), Ерасс_захланність (Чист.
ХХ, 116), Аґлявр
зависть (Чист, ХПГ, 139), Сімон
волхв_продажність (Підзем. ХІХ, 1), фальшивий Грев,
се відомий із Верґілієвоі Енеіди Оінон, що одурив
Троянців і- заставив їх втягти до міста деревляного ко
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те місце

--

ня, у Данта

представник

брехні

(Підзем. ХХХ,

38),

Магомет-єресї (Підзем. ХХУП, 31), Фараон затвер
На занінченє сего
дїлости,
а Юґурта_віроломства.

вибору ліриЧноі-дідактичноі поезії Данта подаю тут
у перекладі сонет ХПГ із третьоі книги його поезій,`
звернений до Цїсаря Генріха УП.

ХХУ'ІІІ. ДО ЦІСАРЯ ГЕНРИХА У'П.
Ти бачиш мої оЧи сліз жадні
З за нових лих, що серце мое рвуть;
Прошу тебе в імя тіеі, що ніколи
Не відступати-ме, о пане мій,
Вздоров їх від жадоби тої!
Правицею твоєю відплати
Тому, Що справедливість убивае,

-Іь
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А потім до великого тирана утїкає,
І ссе отруту з нього, яку той
На злобу всего світа впливає.

Таким морозом страху він ударив
Серця всїх вірних твоїх, що з них кождий
Мовчить. Та ти, небесне світло, ти, огнищс
Любови, піддвигни ту чесноту,
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Що хоч одягнена в твою одежу,
Лежить тепер і гола і холодна!
Без неї ся земля спокій знайти не годна.
Для поясненя другої строфи сего сонета треба ска
зати, що під убійцею справедливости
Данте розумів
І”,
великим
Климента
під
тираном француського
папу
а під отрутою, яку він ви
короля Филипа Красного,
ливав на світ, захланність, шо між иншим спонукала
його знївечити воєнний орден Темпляріїв. Тому, що
папа Климент У' був замордований у половинї 1313 р.,
можна догадувати ся, що сей сонет був написаний
1312, або в початку 1818 р.
Данте познайомив ся
граматиком Джіованнї дель Вірджілїо, що
ученим
на
викладав
унїверсітетї в Больонїї. Сей написав до
нього в р. 1318 віршоване посланіе латинськими гек
його перестати писати
саметрами, в якім заохочував
італїйською мовою, а написати щось справдї гідне па
мяти класичною латинською мовою, за що йому при
звано би почесний вінець. Данте відповів на се по
сланіє також віріпованим письмом латинськими гекса
метрами, по чім вони оба ще раз обміняли ся таки
ми-ж поетичними листами. Так повстала поетична пе
реписка Вірджілїя з Дантом, яка з боку Вірджілїя свід
чить про те, що він дуже високо ці'нив талант Данта,
але дуже слабо розумів значіне його писань італїйсь
кою мовою. Свої відповіди
па Вірджілїеві посланія
Данте держить у гумористичнім тонї та в стилю кля
сичних Верґілїєвих Буколїк. Як зразок сеї поезії з

Під конець

з

свойого

житя

_121щ
остатнїх лїт Дантового жити та його відносин до больо
нського

професора подаю тут у скороченім перекладі
перший вірш Вірджілі'л до Данта і початок відповіди
Данта на той вірш.

ххіх. дж. вівджілїо до дАнтА.
Голосе Муз богорівний, що світ весь піснями новими
Радуєш, і те, що смерть залива, вратувати бажаєш
Гилькою животворяшощнам відкриваючи поле трояке
Того житя, що по смерти всїм суджено по їх заслугам:
Грішникам пекло, чистилище тим, що покутують, небо
Душам щасливим,-чому-ж, жаль ся Богу, усе ти
бажаеш
Скарби такі дорогі розкидати юрбі непросвітній'ё
Ми-ж просвічені від тебе, віщуне, нїщо не дістанем?
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ти-я

звертаюсь, а до просві
щених.
Але народньою мовою!“ Вчений гордує простацтвом.
Хоч не богато відмін, але говорів тисячі в нього,
Адже нїхто з тих, в котрих рядї шестим себе ти
поставив,
Анї-же той, що тебе аж до неба провів, нїчогісько
Не написав язиком пастухів. Ось чому, судів віль
нодумний
Наших поетів, і я поговорю з тобою, коли хоч
Трошка попустиш менї для свобідиої мови вудила.
Не розкидай щедро так свої жемчуги ти перед свині;
Не одягай касталїйських сестер у таку неподобпу
одежу,
Але, благаю, промов тою мовою, що тобі може
Славу зсдвать, загрими голосною такою,
Віщою піснею, що стати може добром всего світа.
„Не до

юрби_кажеш
'

Натяк на уступ Підземелля (п. ІУ', ст. 145) де Данте
стрічаєть ся з найбільшими 'поетами старовини Гоме
ром, Горацієм, Овідієм і Люканом, які разом із Вірґі
лїєм, що проводив його через Підземеллє та Чистилище
аж до входу земного раю, творять число 5, до якого

він дочислив

себе

ян шестого.

128
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ххХ. дАнтк до дж. вівджілїя.
Я прочитав на терпливім папері начеркані Чорним
Вірші до мене, що видоів ти мов самим Музам
я лона,

Саме, коли оглядав по звичаю із кози на паши.
Був я під дубом тоді, і стояв Мелібей біля мене.

Отже мій друг забажав і собі тії вірші пізнати,
И мовить: „А що там таке тобі, 'Гітіре, Мопс отой
пише?^'

Я усміхнув

ся, тій

В решті по приязни
„Дурню,

Що

Мопсе, та

він

я відказав

глупе _плетеш?

налягав що раз
більше.

йому

здержавши

усміх:

Ти подбай лише про
свої кози!

Їм ти потрібний, хоча тебе журить лиха наша страва“.
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Данте не дає нїякої-відповіди
свойому вченому
а
тілько
ся
вислати йому з
кореспондентови,
рішаєть
аби він
десять кварт козячого молока з просьбою,
уживаючи його змінив свій погляд.
Отсей невеличкий огляд лірично-дідантичної по
езіі Данта, хоч не вечерпує всего скарбу його творчо
сти в тім роді, так сказати, дрібної поезіі, все таки
а навіть житє
дає таке доповненє до характеристики,
пису поета, якого доси не має ні одно славянсъке
письменство.

У. Божественна Комедія.
А.
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Підземеллє.

В однім із остатнїх

житя написав
Данте просторий лист до свого протектора й приятеля,
прозваного Кан-ґранде делля Скаля, князя веронського.
Данте присвятив йому третю часть своеї поеми п. з.
,,Рай“ івикладає в своїм листї плян і значіне цїлости.
Думаю, що сей власний виклад автора буде найлїп
шим ключем до зрозуміня його твору, і для того по

років

свого

даю тут важнїйші уступи листу в перекладї.
„Коли хочемо дати вступ до одної части твору,
то мусимо знати цїлість, якої вона творить частину.
От тим то й я, бажаючи сказати дещо про третю
'часть своєї Комедії, вважаю потрібним у формі вступу
висловити
дещо про цїле дїло, аби протерти дорогу
до лекшого зрозуміня одної части.
_„Шість точок треба мати на увазї починаючи
всяке навчане: предмет. причину, що спричинює йо-о,
форму, мету, титул книги і вміщену в нїй фільософію.
Що до трьох точок ріжнить ся та часть, яку я по
становив присвятити Вам, від дїлости, а власне що
до предмету, форми й титулу; що до инших точок во
на не ріжнить ся, коли придивимо ся їй докладно.
„Поперед усього треба знати, що значінє сього
твору не однозначне, а многозначне. Перше значіне_
дословне, а дальше можна назвати аллеґоричним або мо
ральним. Для лекшого зрозуміня прошу придивити ся

І

ЁІд-Ь___.

,

--130
словам: „Коли Ізраіль вийшов із Єгипту, син
Якова з поміж чужого люду, тоді Юдея стала його
храмом, Ізраіль став панованєм ііого“. По дословному
змислу тут оповідано про вихід дітий Ізраіля з Єгип
ту за часів Мойсея, та в аллєґоричнім змислі се значить
наше спасеніє доконане Христом, у моральнім змислї
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отсим

поворот душі з риданя й нужди гріховноі до стану
ласки, а в анаґоґічнім змислі вихід праведноі душі
з неволі дочасного зопсутя до свободи вічноі слави, Іхоча
ті містичні змисли мають не однакові назви, то всі
можна назвати аллєґоричними, бо всі вони відріэкняють
ся від дословного або історичного змислу.
„Із сього видно, що й предмет мусить бути по
двійний, відповідно
до одного або до другого змислу.
тим
то
й
От
предмет сього твору треба розглядати по
части в його дословнім, а по части в аллєґоричнім
значіню. Лише дословно беручи, предметом цілого тво
ру буде стан душі по смерти, тай годі. Бо се й пред
ставлено 'в цілому сьому творі.
Але валлєґоричнім
змислї предмет поеми-чоловік, що силою своєї віль
ної волі, через заслугу або незаслугу, підпадає спра
ведливій відплатї або карі.
форма буває двояка: форма розвідки і форма
грактованя. Перша з них трояка після потрійного по
ділу: першим поділом увесь твір розпадаєть ся на три
великі пісні, другим коэкда велика пісня на дрібні
пісні, третім поділом кожда дрібна пісня на вірші. А
форма трактованя річи поетична, творча, описова,. ви
гинае шлях, перескакуе, а при тім означуе, розділяє,
хвалить, ганить і повчае прикладами.
„Титул книги: „Починаєть ся Комедія Данта
Аліґієрі. Фльорентійця родом, але не обичаями“. При
тім треба знати, що слово „Еомедііґ' складаеть ся із
село, і (Ъбіу спів, отже ніби сільський спів. От
Кедрщ,
же комедія, се рід поетичного оповіданя, що ріэкнить
ся від усїх инших. Від трагедії ріэкнить ся вона в пред
метї тим, що траґедія починаєть ся величне й спокійно,
але доходить до вонючого і страшного кінця, а імя

„І

-т гт-ц

_
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від требуо; цап, і Фбті-спів, отаке цапиний
спів, то значить вонючий як пан, як видно з трагедій
Сенеки. А комедія починаеть ся жорстоко, але річ
кінчить ся щасливо, як видно з комедій Теренція. І
тому деякі бесідникн в своїх привитанях замісь приви
таня роблять „траґічний початок і комічний копець“.
свое має

„Так само обі ріжнять ся способом
траґедії він високий і величнїй, у комедії
низький.

вислову: в
недбалий і

,,Із сього ясно, чому й отсей твір називаєть сяА
комедією. Бо коли глянемо на його матерію, то вона
з разу страшна й вонюча, власне пекло, а на кінці
щаслива, баэкана і блаженна, власне рай. Коли гляне
то він недбалий і низький,
мо на спосіб вислову,
власне загальний говір, яким розмовляють навіть баби.
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І

Із

сього ясно. чому

ВЁЪЮТЬ

ТЁІКОЖ

ИПШЇ

твір називаєть

рОДИ

ПОЄТИЧНИХ

ся

комедією.

ОПОВЇДЗНЬ,

а.

Бу

ВЛаСЕЄ

пастирська пісня, елеґія, сатира, нрисвята. як навчає
'
про се Горацій-та про них тут нема мови“.
Далі Данте розбирае третю часть своєї поеми, та я по
мину сей розбірі зазначу лише мимоходом, що сам іі титул
зовсїм не підходить під ті схолястичні дефініції. Данте
назвав свою поему не Сошобіа, а Сопіпіебіа, твір по
середній між усіми відомими йому в поетицї і несхо
жий що до свойого укладу з жадним із них, твір по
середній між опікою, лірикою й драмою, бо містить у
собі елементи всіх трьох родів і не належить виключ
но до экадного з них. Се й була та елементарна, не
свідома оріґінальність Данта, та його, так сказати, мо
дерність у його віці, те почутє ненодібности його тво
ру до всіх инших знаних йому зі старовини й су
часних літератур, для якого він плутаючи ся в фор
мулках Горацієвої поетики не вмів знайти вислову й
імени і назвав його сошшесііа. Пізнійші поколіня від
чули яснїйше той його характер і додали до його
(ііуіпа, божественна, а властиво
назви прикметник:

віща.

„__ѕІг>

пр..Поема

:' '

-

_-132

-

“чет”

,,Сошше(ііа“

зачинаеть
ся половинною
житя поетового2Ые1 шеиио (іеі сашшіп (іі доѕьга
уіїа-на половині мойого шляху житевого. починаєть
ся описом грізної житевої крізи, одної з тих, які ин
ший ґенїяльний поет Шекспір, охарактеризував
сло
вами: бути чи не бути? Данте не знайшов у собі
стілько сили й інтензівности вислову, аби оповісти
ся йому, і дав нам на
ясно, що саме притрафило
вступі загадку, змалював свою внутрішню крізу ал
лєґорично, не скрізь ясно та безсуперечно
1).

точкою

у

Я

На серединї шляху житевого
опинив ся десь
темнім лїсї,
Від простої відбивши ся дороги.
сказати годї, що за скрута,
Який він був густий, цїпкий, колючий,
Згадать його, то знову жах проймає,

і

а

Такий жах, що лиш смерть жахнїйша троха.
я добро
там знайшов!
Та гов,
Скажу-ж про все, на що там надивив ся.

у

я

Не тямлю вже, як
туди зайшов,
Так сон мене ломав
тую пору,
Коли утратив я правдивий шлях.

Та ось дійшов я до герба крутого,
.

в

Де вже кінчила ся ота долина,
мнї трівогою стискала.
Що серце
й

в

гору
бачу: верх хребта
Зирнув я
вже
Облив ся
промінєм того сонця,
Що просто нас веде всїма стежками.

в

Ііальші виривки поеми подаю

й

своїм власнім пе
рекладї, дбаючи особливо про можливу близькість до орі
ґіналу. Деякі рядки мойого перекладу схожі дословноз
перекладом перших десяти пісень „ІІекла“ доконаним
не диво, бо оба ми йшли до од
В. Самійленком, та се
ної мети.
')
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Тоді мій жах утишив ся по троха,
Що там клубивсь в безодні серця мого
В ночи, яку провів я в тій трівозі.
Як той, що ледво дишучи допав ся
На беріг із бурливих валів моря,
Обернеть ся й глядить в

іх

вир неситий,

Так і мій дух, усе ще мов на втецї,
В зад оглядав ся і вдивляв ся в шлях той,
Що ще нікого не пустив живого.

А як

спочило втомленее тіло,
Пустив ся йти пустими манівцами,
Все дужше стаючи на низшу ногу.

Та глянь, немов на початку узгіряу
Пантера легка й бистра виринае,
Плямистою вся шкірою покрита.
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І вже мені не входила з очий,

А так

мене в дорозі тій спиняла,

Що кілька раз ось-ось я мав вертать ся.
Був час, як саме починав ся ранок,

Вставало сонце з тими зіроньками,
Що з ним були, коли любов Господня

У

перве рушила ті гарні твори;
Се й додало мені надій подужать
Звірюку тую в дзяпканистій шкірі,

І ранній час і ще й весна роскішна.
'Га ні бо, новий страх нагнав на мене
Вид льва, що враз мені тут показав ся.
Здавало ся, що він на мене суне
Задравши голову, голодний люто,
Так що немов повітре аж трясло ся.

А ще й вовчиця, хоч худа страшенно,
А на всі похоти богата, бігла,
Що не одному вже вік затроіла.

_

134

Від неї так я отяэків всїм тілом,

Сам вид ії проняв таким страхіттем,
Що я надії збувсь зійти на гору.

І

наче той, що зиску йде шукати,

А час настав, і він зазнає страти.

І журить ся всїм серцем і ридає.
Так і менї зробив той звір невгавний,
Що йшов напроти мене й крок за кроком

Впирав мене туди, де сонце тахне.

Оттак спускав ся я все низше, низше...
Аж ось моїм очам явив ся хтось,
Сказать-нїмий від довгого мовчаня.
Побачивши його в пустинї дикій,
„О змилуйсь наді мною!
Чи ти лиш тінь, чи справжняя людина?“

Я закричав:

Обоє

Мантуанцї родовиті.
у

В І

'),

хоч пізно,
„Родив ся я під 1Олїем
Римі під Благим Августом
жив
часи богів фальшивих та брехливих.

„Я був поет, Анхізового сина
Співав добрягу, що прийшов із Трої,
Коли згорів препишний Іліон.

і

В

в

„Та чом же ти вертаеш
яр поганий?
не
пнеш
ся
на
Чому
роскішну гору,
якій всіх радощів
благ основа'ё"

з

Я

„Ох, так се ти Вірґілій, жерело,
Що лле широкий плав живого слова?“
відповів
лицем засоромленим.
„О світло

в

З

й

й

почесте усіх поетів,
За довгі студії
любов велику,
якими вчптувавсь я
твою книгу,
1)
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А він: „Не чоловік. Був чоловіком,
І родичі мої були Льомбардцї,

Оеб-то

за житя Юлія Цезаря.

-185_
„О майстре мій, письменниче

єдиний,

Єдиний, від котрого я придбав
Той- гарний стиль, що честь менї приносить!
„Дивись, он звір, що в низ мене впирає!
Ратуй мене від нього, мудрий, славний,
Бо перед ним тремтить мій пульс іжили“.
„На инший шлях тобі подать ся треба,
Відрік менї уздрівши в мене сльози,
Як хочеш вийти з нетрів тих лїсистих.
„Звірюка та, шо так кричиш від неї,
Нїкому не дає пройти дорогу,
І доти гонить, доки не убє.
„Така вже в неї злопагубна вдача.
Що не наситить ся її захланність,
Нажерши ся ще більший голод чує.

її

на смерть зубами.

і

і

І

„Похилу він Італїю спасе,
За котру вмерла дївчина Камілля
Ніз
Евріаль, як кажуть
Турн

').

„Він жити-ме не глиною, не грішми,
Лиш мудрістю, любовю й чеснотою,
А рід його між Фельтром буде й Фельтром

!).

Що загризе

В

у

„Тай пожене її по всїх містах,
Аж поки не вжене
саме пекло,
якім її стара родила зависть.
„Для твойого-ж добра мірку я:
Ходи за мною, буду вождом твоїм,
Цо вічних проведу тебе містах.
при тім гра
-Льомбардії

в

й

1

і

')`

Віщованє про князя делля Скаля
_
місто
слів; Їеіїго-хорт
Фельтро-гора
біля Верони.
Все особи Вірґілїєвої Енеіди.
я)
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„Богато звірів з нею парувалось,
І більше буде ще, аж прийде Хорт,

_-186

-

..

„Почуеш там розпучливіі крики,
Побачиш душі давніі, зболїлі,
Що кожда з них другоі смерти просить.
„Побачиш тих, що раді, хоч в огні
Сидять, бо ще не втратили надію
Хоч будь коли вернуть між люд блаженний.

„Та як до них захочеш ти піднять ся,
Дух проведе тебе гіднійший мене,
З ним я лишу тебе, сам віддалю ся.

У

„Бо ген в горі, там цар такий панує,
Там град його, його високий трон;
Щасливий той, кого він там приймає”.
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І

тебе, поете,

я сказав: „Прошу

Того імям, якого ти не знав,
Щоб сего лиха й гірших ще уйшов я,_
„Веди мене туди, дс ти казав,
Аж поки взпрю Петра святого браму
І душі ті, що ти списав так сумно“.
І він пішов, а я слідом за ним.

Та швидко, В другій пісні, на поета находить
„Се так,-міркуе він,-Еней з божого
малодушність.
допусту ходив до пекла, Павлови апостолу божа воля
дала бачити

найвисше

„Та я, чого я йду?

небо.

І

хто позволив?
Я не Еней і не Павло святий,
Себе нікого гідним не вважаю“.

Вірґілій 'заспокоює його:
„Коли я вірно річ твою похопив,
Твоя душа попала в малодуше,
Що часто баламутить чоловіка
І відхиля від чесного змаганя,

Як звіра

в

сутінку фальшивий привид.

„Аби позбув ся ти трівоги тоі,
Скажу, чого прийшов я і що чув я.
Від разу, як біду твою почув я.

. ¬ _.,чгг

.

_137_
І І

й

*),

„Я був у місці, де ще висять душі
гарна,
жінка кликнула мене блаженна
питав, яке її велїнс?
я

`

У І

в

неі оЧи як зірниці,
„Горіли
стала зтиха, любо промовляти
своїй мові ангелиній ось що:
мантуанська,

„О ти душе рицарська,
в

світі ще не вмерла
жити-ме, як довго руху стане!
ним не дружить,

дебрі пустинній
экаху відвернув ся.

з

Знайшов заваду
На своїм шляху,

щасте

й у

і

„Мій друг, хоча

з

І

Якої слава

у

в

„Бою ся, щоб він так не заблудив ся,
поміч стала,
Що я за-пізно йому
Таке про нього чула я
небі.

і

І

„Я Беатріче, що тобі говорю,
Прийшла відтіль, куди мене знов тягне;
Любов мене змогла тобі все те сказати.

я

й

З

„Коли я стану перед своїм паном,
похвалою нераз тебе згадаю“.
Замовкла,
тут почав
говорити:

У

.
„0 панно чиста, ти одна, якою
Рід людський все перевисшив, що містит
собі небо крім кругів найменших,

В

в

„Так радує твій наказ мою душу,
мент усе сповнить~і то здалось би пізно.
Що
Ні слова більш! Яви свое бажанє!

')

т.

Лїмбі, де душі

зв.

висять між небом

і
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і

твоїм преоздобним словом
„Іди-ж
всім, що треба для його ратунку,
мене потїшив.
Спасай його, щоб

пеклом.

старннних праведників

_188

_

„Скажи чому се ти не завагалась
Зступить аж у сей центр з висот небесних,
Хоча до них тебе знов тягне туга?и
„Коли ти щиро прагнеш сеє знати,
Рекла вона,-скажу я коротенько,
Чом не злякалась я війти в се центро.
„Лякать ся треба лиш такої річи,
Що має міць комусь чинити лихо,
А инших нї, бо не страшні вони.
„Я стала з ласки божої такою,
Що ваше горе не торкнесь до мене.
Й огонь пожежі сеї не дошкулить.
„Є в небі ясна панна, пожалїла

Тих перепон, куди тобі йти кажу;
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1

строгий присуд зломано для неї.

„Вона взяла Лючію до послуги
І мовила: „Твій вірний жде від тебе
Ратувку й я тобі його ввіряю“.

„Лючія ворог всякого знущаня,
Схопилась і прийшла, де я була,
Сидїла-ж я в Рахелї прабабусї.
„І мовить: „Беатріче, слава Богу!
Чом не поможеш тому, хто так дуже
Любив тебе, що над юрбу сам виріс?
„Не чуеш ти плачу його й риданя,
Не бачиш, як він бореть ся зо смертю
Над річкою, яку не здужа й море?“
„Нїхто на світї не хапав ся швидше
За користю іне тїкав від лиха,
Як я, коли почула сю промову.
„Зійшла я в мить з стільця свого святого,
Дуфаючи на річ твою поважну,
Що чинить Честь тобі й послухачам".

“І

-139 _
„Коли отсе мені проговорила,
Блискучі очи в сльозах відвернула,
Щоб наклонить мене йти як найшвидше.
„Ось я й прибув до тебе, як хотіла,
І відполошив ту ~гидку звірюку,
Що на се взгірс шлях тобі заперла.
„Тепер же що? Чому, чому спинив ся?
Чого така зневіра в твоїм серці?
Чом запалу й рішучости не маєш,
Коли такі три панї благодатні
Про тебе дбають у небесних дворах,
І річ моя добро таке віщус?“

Як ті квітки, зігнуті й затулені

Нічним морозом, скоро сонце гляне,
Підносять се й розкриють ся на стеблах,
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Так в мене мужвя сила підняла ся,

І

серце так відвагою заграло,
Що я почав мов вільний муж казати:

„О милосердна, що прийшла на поміч,
Й ти рицарю, що швидко так послухав

Правдивих

слів переданих тобі,

„Ти серце в мене наповнив бажанем

Ітиу

слід за твоіми словами,

Так, що на перший намір я вернув ся.
„Іди-ж, одна нехай в нас буде воля,
А ти мій вожд і майстер і указчик!“
Так я сказав, і як він рушив далі,
Пішли ми в провал лісовий, глубокий.

'

Се було остатнє ваганє Данта і послужило, як
бачимо, до змальовавя гарноі сценки в небі та до дра
матичноі сцени між Дантом іВірґілїєм. Далі починаєть

Іся третя пісня правдиво монументальними

рядками:

*

_140_
„Крізь мене йдуть До городу терпіня,
Крізь мене йдуть у безконечні болі,
Крізь мене йдуть в пропащі поколїня.
„Творця мого склонила справедливість,
Мене створила божа всемогучість,
Найвисша мудрість, першая любов.
„Нїякий твір не був передо мною,
Крім вічних, вічно й я тривати буду;
Хто входиш тут, покинь усю надію!"
Отсї слова понурими красками
Вздрів я написані на шпилї брами,
Й сказав: „Учителю, іх змисл жорстокий“.

Та він мені як чоловік бувалий:
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„Хто йде сюди, покинь усі ваганя,
Покинь всю трусість, як коли-б умерла!
„Дійшли ми вже туди, де, як казав я,
Побачиш душі болїстями биті,
Що стратили добро ума свойого“.

Тоді мене за руку взяв рукою,

З лицем веселим; я почув ся в силі,
І він увів мене у тайники.

Які зітханя, плач, різкі стогнаня

Ревли тут під беззоряним тим небом,
Так що я й сам розплакав ся як стій.

Всїлякі мови, лютії проклятя,
Слова скорботи, викрики сердиті,
Пискливі, хриплі гласи, оплески рук
Творили галас, що раз-в-раз клубив ся
У темнім та безчасовім повітрі,
Немов пісок той, що ним вихор крутить.

Мені морока голову стискала,
Й кажу: „Учителю, що се я чую?
Що се за люд таким побитий горем'ё'і

“ї

тич

._
А вінменї:

11}1-

„Се завід той жадібний,

Який заводять душі безталанні,
Що ирожили без ганьби й без, хвали.
„Замішані у тім ледачім хорі І
Ті ангели, що хоч не були в бунтї,
Та й з Богом не були, самі собі.

„Їх небо випхнуло, краси їх не вменшивши,
Тай ад глубокий їх не взяв до себе,
Щоб грішники не мали слави з них“.

Я мовив: „Майстре, що-ж їх так болить,
Що так страшенні лементи здіймають'ё"
А він: „Скажу тобі се коротенько:
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„Вони не мають вже на смерть надії,
А їх тупе житє таке вже підле,
Що завидують всякій иншій долї.
„Про них на світї не лишилось згадки,
Гидує ними милосердє й правда;
Не говорім про них! Зирни й минайГ'

Минаючи ще одну громаду подібних підляків, що
були немилі Богу й ворогам своїм, Данте пізнає де
кого з них і хоче забалакати, але Вірґілїй велить йому

поки не дійдуть-до Ахеронта. Данте мовчить
ирисоромлений і збентежений. Стріча з Хароном; він
веслом підганяє тих, що йдуть лїниво до його човна.~
мовчати,

Як в осени листочки опадаютъ
Один за одним, поки вся гиляка
Віддасть землї усю свою оздобу,

Так і Адамове погане племя
Валилось з берега один за одним
На даний знак, немов пташки на ваб.

І поки ті плили по чорних хвилях,

І

поки ще на той бік пересїли,
Вже тут нова їх набиралась купа.

142

Вірґілій повчає Данта, що ім

не туди треба пере

ся, бо „Не перевозять ся туг добрі душі“. Втій
хвилі затрясла ся земля, з неї 'вибухла буря і черво
возити

не промінє, і Данте зомлів. Він прокидаеть ся вже
на другім боці ріки від грому. Та те, що бачить
коло себе, се ще не пекло, се Перший круг, т. зв.
Лімб, де пробувають праведні душі старовини, яких
одинокою провиною було те, що не були хрещені; во
ни не мучать ся, а тільки зітхають тужно.

Сю важну

з

ріжних поглядів пісню (четверту) по

даю тут у перекладі.
Глубокий сон із голови моеі
Грім перервав, так що я пробудив ся
Мов той, кого би хтось збудив насильно.
відпочили ми очима; я довкола
`
Оглянув ся натужуючи зір,
Щоб місце те пізнать, де опинив ся.
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І

І

справдив я, що я стою на краю
Долини многобольноі безодні,
Що голосами мук безмежних гомоніла.
Глубока, темна, млою вся покрита,
Так що пустивши зір свій у долину
Я нічогісінько не міг пізнати.
„Отсе тепер війдем в сей світ сліпий“,
Почав поет поблідши всїм лицем,
Я передом, ти з заду йди за мною!“

А

я, відчувши блідість сю болючу
Сказав: „Як я піду, коли боіш ся

Ти, що мене скріпляв

А він

в

моїй тревозі“.

до мене: „Муки тих людий

Там у низу відбились співчутем
На мойому виду, що ти приняв за боязнь“.
„Ходім, найдовший шлях нас не лякае“.
Так він війшов ія пішов за ним
У перший круг, що бездну окружае.

_14З_
Там, скілько слух менї міг донести,
Плачу не було, лиш самі зітханя,
Що вічним воздух тут тремтїнем наповняли.
Се походило з болїсті

без мук

Громад, що там були численні та великі

Дїтий, жінок, мужів усіх віків.

До мене мовив вчитель мій благий:
„Чом не питаеш, що за духи се,
Яких тут бачиш? Знай, нїм підем далі:
,;Вони не грішні, але їх заслуги
Не важні, бо хресту вони не мали,
Тієї віри, в якій ти живеш“.
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„А що жили ще перед христіянством,
То не могли як слїд вгодити Богу;
Для того я також тут пробуваю.
„За сю лиш хибу, не за жаден злочин
Пропащі миі мучимось лиш тим,
Що живемо у тузі без надії".
Почувши се я біль почув важкий,
Бо знав великі тих людий чесноти,
Що тут завішені у Лїмбі Підземелля.
„Скажи менї, мій вчителю, мій пане,
Почав я хотячи впевнити ся у вірі,

Яка усякий блуд перемагае,_

„Чи вийшов відси хто чи то через свою
Заслугу власну, чи чужу в блаженство?“
А він значіне слів тих зрозумівши
Сказав: „Не довго був ще я в тім стані,
Коли сюди явивсь один Могучий,
Увінчаний святим знаком побіди.
„Він вивів відси душу Праотця
І його сина Авеля і Ноя,
Мойсея, що закон дав, Авраама,

_-

144

„Що був послушний Богу, і Давида,
Царя Ізраіля, ві'гця його й синів
ЗРахилею, задля якої він

~

„Трудив ся довго, й много инших душ.
та знай,
Що перед тим нїхто з людий не спас ся“.
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Усї вони у рай пішли,

Отсе Вірґілїеве оповідане натякае на вхід Ісуса
Христа по смерти до пекла і на виведене ним із нутра
пекла душ біблійних праотцїв та патріархів і инших
старозавітних
праведників. Се оповідане невідоме ка
нонїчним евангеліям, але основане на апокрифічнім т.
зв. Нїкодимовім евангелію, що полягає на дуже старій
христіянській традиції, яка знайшла свій вираз у ви
знаню христіянської. віри, уложенім першим нікейсь
ким
собором 825 р., в якім між иншими доґмами
про Христа згадано також „сошедшаго въ адъ“. Вір
ґілїй говорить про сю подію як її наочний свідок не
забаром по своїй смерти; як відомо, він умер р. 17
по Христовім Різдві, отже вхід Ісуса до пекла пови
нен був стати ся 16 лїт по його смерти.

Далї оповідае Данте:
Поки він говорив, ми йшли без впину,
Проходячи скрізь через лїс густий,
Лїс'духів, що носили ся в повітрі.
Ми відійшли не дуже ще далеко
Від краю бездни, коли вздрів я огник,
Що проганяв півкулю темноти.

Ми ще були досить віддалені від нього.
Та не так дуже, щоб не міг пізнать я,
Шановних

духів, Що сидїли біля нього;

„0 ти, всїх мудростий і штук оздобо.
Хто духи ті з таким шановним видом,
Який від инших всїх їх відріжняє'ё"
До мене він: „Імен їх честь і слава,
Що йде про них скрізь у житю земному,
З'єднала в небі ласку їм, що тут їх вивисшає“.

_

Базы

.'_І.

ґјјт

цчп

_

145;

В тій хвилі голос я почув вимовиий:

„Вшануйте найчільнійшого поета!
Вертае дух його, що відси віддалив ся“.
Коли замовк і втишив ся той голос,
Великі душі штири нам на зустріч
Пішли; іх вигляд був ні втїшний ні сумний.

Мій добрий вчитель так провадив річ:
„Глянь на онтого із мечем в руці,
Що йде по перед трьох, як пан вельможний!
„Отсе Гомер, найвисший з всіх поетів.
Той, що за ним-сатирик се_ Горацій,
Овідій третій, а Люкан остатній.
„Тому, що кождий з них зо мною спільну має
Поета назву, як окликнув голос,
Вони честь віддають мені, і добре роблять“.
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Оттак побачив я сю славну школу
Князя пісень величніх, що над всіми
Немов орел над птахами літас.
Промовивши слів кілька між собою
Вони поглянули з привітами на мене;
Всміхнув ся мій учитель на сю почесть.

Та більшу почесть ще мені вчинили,

Бо приняли мене в свое число,
Так що я шестий`став у їх соборі.

Оттак всі разом ми пішли до світла,
Говорячи таке, що тут слід промовчати,
Як там нам кождому промовить випадало.
Сей уступ дуже вимовно свідчитьЕпро високе По
чуте власної вартости у Данта, з тим хиба обмеже
нем, що суд потомности ставить йогоыґенїй далеко
висше від усіх чотирьох названих ним Римлян. В кін
цевих строфах сеі пісні Данте представляє пишиий за
'мок облитий ясним світлом, обведений сімома мурами,
положений серед зеленого парку; тут пробувають Іге
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і Лятін, Брут і Тарквінїй, „а з
боку самотою Салядін“, далі фільософи, лікарі і т. и.
рої старовини,

Цезар

Не можу тут сказать про все докладно,
Бо тема в мене так богата й довга,
Що часто слів не вистарчить для фактів.
О двох поменшало число шістьох нас;
І иншим шляхом вів мене мій вчитель

Із супокійного повітря у тремтяче,

І

я війшов

у край, де не було вже світла.

В дальшій,пятій піснї Данте описує другий круг
Підземелля,

починаючи

ось якими

словами:
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Оттак із першого зійшов я круга
До другого, що творить круг тїснїйший,
Та більше мук містить, що крики викликають.
Страшний стоіть там Мінос і зубами
Скрегоче, винних спитуе при вході,
Сидитьі розсила, як обвине себе
Хвостом. Коли яка душа нещасна
Прийде до нього й всі свої злі вчинки
Признасть, то він, усіх гріхів тих знавець.

Пізнас зараз, де їй місце в пеклї,
І стілько раз хвостом себе обкрутить,
На скілько ступнїв в низ її зіслати.
Все перед ним стоіть богато душ,
І кожда йде, почує присуд свій,
Промовить, вчуеј спадає в низ.

Не можна сказати, щоб се був образ дуже щас
ливий, тай саму сцену такого суду автор не пробував
описатиддокладнійше.
Могутнїми контурами обрисовує Данте се перше
місце кари.

-

-
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Мінос промовляє до Данта:
„О ти, що входиш у ею пристань, муки
Мене зуздрівши так озвав ся Мінос,
Спинивши урядованє своє,

„Глянь, куди входиш і на ЩО дуфаєш,
не вповай на те, що вхід такий широки'й!“
Мій провідник до нього: „Що крнчиш?

І

отсей наш хід фатальний!
Його схотїли там, де можуть учинить
Те, що захочуть. Не питай про більшеі"
„Не зупиняй

Тодї до слуху мого донесли ся
Риданя болю; я війшов туди,
Де слух мій заповнив великий лемент.
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Війшов я в край, де всяке світло тахнє,
В край, що реве неначе море в бурю,
Коли в нїм борють ся вітри противні.
Пекельний вихор, що не зна спочинку,
В шаленім гонї рве з собою душі,

Шпурляє, перекидує болючо.

Як журавлї з своїм жалібним співом,

.,

Протягнені в вітрах ключем предовгим,
Так тїни, биті вихром тим холодним
Летїли й лебедїли з тої муки.

Між тїнями людий, що померли через свою любов,
«. Данте пізнає одну пару, Ґвідона да Полєнта та його
братову Франческу з Рімінї, що закохавши ся в дївері
і придибана з ним у чулій сценї була вбита її мужем
разом із Ґвідоном.

І

я почав: „Поете, рад би я
Поговорить з тими двома, що в купі
Летять і в вітрі як листки вертять ся“.

А він менї: „Зажди, поки прилинуть
До нас близенько, заклини любовю,

Що їх сюди звела, й вони прилетять".
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І

скоро вітер іх до нас привіяв,
Підняв я голос: „О стражденні душі,
Ходіть к нам на розмову, як що вільно!“

Як голуби, що їх кохане кличе,
Летять до свого теплого гніздочка,
Розправивши свої легенькі крила,

Так вирвавшись вони з роя Дідони,
До нас летіли крізь туман поганий,

Такий був сильний мій благальний поклик.
„О ти душе ласкава й милостива,

Чи нас ти

йдеш відвідать крізь сей темний
Туман, нас, що той світ сплямили кровю?
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„Коли-б Цар світа був до нас прихильний,
За супокій твій ми-б його просили,
Що жаль тобі сих наших мук несвітських.

„Скажи що хочеш вчути. що сказати,
Послухаем, розмовимо ся з вами,
Поки затихла буря, як ось зараз.
`,,Земля, де я родила ся, лежить
Нац морем, де у нього По впадає,
Щоб з допливами своіми спочити.

„Любов, що швидко в чистім серці тліе,
Зняла його повабом виду мого,
Який я втратила й кривдую доси.`
„Любов, що любкови платить любовю,
Дала мені його так знадить к собі,

Що бач, і тут мене не попускаесь.

„Любов на спільну смерть нас-завела;
Каіна *) жде того, хто нас ізгладив“.
Такі слова почули ми від них.

*) Каіна-найглубший
ся братовбійці.

пекольний круг, де муча'

-
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Почувши душ тих жалібную повість,
Я вид схилив і так держав похилий,
Аж відізвавсь поет: „Чого задумавсь?“

Я

в відповідь почав: „О горе, горе!

Які солодкі мрії й пориваня

Їх підвели на той фатальний крокі"
Потім до них звернувсь я і промовив
Отсї слова: „Франческо, твої муки
Мене до сліз гірких, святих доводять.
„Скажи менї: в часі зітхань солодких,
Коли й як Амору ви піддали ся,
Пізнали ще невисловні бажаня?“

Generated on 2015-04-28 17:52 GMT / http://hdl.handle.net/2027/inu.30000029302092
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Вона-ж рекла: „Нема такого горя,
Як згадувать свої щасливі хвилі
В нужді-се й твій учитель добре знає.
„Коли-ж ти так горячо хочеш знати
Найперший корінь нашої любови,
Вчиню, як він: розплачу ся й скажу.
„Одного дня для розривки читасм,
Як Лянчільот в любви запутавсь в сїти;
Самі були ми і без злої думки.

„Та раз по разу ми при тім читаню
На себе зиркали і червоніли,
Аж уступець один нас переміг:
„Ми прочитали, як бажаний усміх
Коханка притягнув до поцїлуя,
І він, що вже не відстає від мене,
„Поцїлував уста мої тремтячи.
„Звідник“ була та книга й її автор.
В той день уже ми більше не читали“.
одна душа се вимовляла,
Ридала друга так, Що я від жалю
Утратив память, і немов при смерти
Звалив ся, наче 'груп паде до долу.
Поки

-_150_
Ся славна сцена давала ріжним авторам імпульс
і тему до лїричних пісень, оповідань і драм, та про
те Данте з незвичайним ляконїзмом свого вислову
і
незрівняною плястикою
картини являєть ся й доси
недосяжним майстром.
У шостій піснї Данте представляє третїй круг
Підземелля, де карають ся обжори. Подаю тут у пе
рекладї важнїйші уступи з сеї піснї:
Коли вернула свідомість, що згасла
Зі співчутя для тих двох свояків,
Так що мене зовсїм стуманив смуток,
Нові я муки й мучених нових
Побачив скрізь, куди лиш повернув ся,
Куди лише очима озирнув ся.

Я був у третїм крузї. Круг дощу,
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Ііроклятого, холодного, важкого
І вічного, що не стає нїколи.

Грубозернистий град і снїг і чорна злива
Раз враз валять ся з темного повітря;
Смердить земля, що весь той спад приймає.
Жорстокий звір, страшний, поганий Цербер
Трьома пащеками по песьому знай бреше
На кождого, хто тут страждати мусить.
Червоноокий, чорна морда в пінї,
Живіт надутий, а на лапах кігтї,
Якими духів дряпа й роздирає.

Ті виють під

дощем немов собаки,
бік
тїла
Один
закривають другим,
І часто обертають ся, нещасні небораки.

Коли зустрів нас Цербер, змій великий,
Розняв пащеку й зуби показав,
І все його тїлище затремтїло.

Мій провідник простяг до долу руку,
Узяв землї і укинув повну жменю
В неситую иащеку ненажери.

таги
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[як

той пес, що бреше з голоду,
Затнхне зараз, скоро жир дістане,
І квапить ся прожерти й халаснути,

Так замовчали враз всі три пащеки

Пекольноі собаки, що брехала
Так, що всі душі там бажали буть глухими.
Ми йшли по душах, що поприхиляла
Вага дощу, ступали наші ноги
По іх воздушних тілах, мов по суші.

Всі, хто там був, за покотом лежали,

І

лиш один підняв ся в гору й сів,
Коли зуздрів, що ми йшли біля нього.
„0 ти, кого веде хтось по тім пеклї,_
Промовив він,-пізнай мене, як. можеш,
Бо ти родив ся ще поки я вмерс.
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Я відповів: „Та мука, що терпиш

ти,

Скрива тебе мабуть у моїй тямці,
Так що менї здаеть ся, що тебе
„Не бачив я ніколи.

Та скажи,

Хто ти й за що приняв так люту кару,
Що хоч є й гірші, злїйшоі нема“.

А він

до мене: „Город твій так повний
Ненависти. що міх перевершив ся,
Містив мене у тім житю веселім!

„Мене сограждани „Свинею“ ') прозивали
За те, що все я був ненаїсна прожора;
За те й тепер сей дощ мене карае.

„Та не я сам в такім сумнім тут стані.
Богато нас таких, що се терплять
За сю-ж вину“. Більш не сказав нїчого.

') В оріґіналї Сіассо.

її.
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Я рік

до нього: „Чякко, удїл твій
мене
сльози жалю витискае.
У
Але скажи, коли се знаеш, на що

На сее він: „ІІо довгому роздсрі
Прийде до крови, партія дикійша
Прогонить другу зі страшним скандалом

1).

„Зійде сей город із партійних сварів?
І хто з них правий? І скажи причину,
Чому така незгода там пануе?“

а).

з

них закпить судьба: ся впаде
По трьох роках, побита-ж підійметь ся
Такою силою, що гра тепер фальшиву ролю

„Та потім

у

З

„Є там два праведні, та їх ніхто не слуха.
Захланність, гордість, зависть,_се три іскри,
іх серцях огонь зайняв ся“.
яких

Сим він скінчив свою гірку промову,
Та я сказав: „Повчи мене ще троха,

Хвилину ще даруй для дальшої розмови.

в

')

в

то
Дикою партіею (раг'пе ѕеІуаЗдіа) називали
дїшній Фльоренції партію Білих або Ґібелїнів, мабуть то
му, що вона завязала ся
лісі УаІ (іі ЅіеуеЇї противни
цею була партія Чорних або Вельфів, що стояла по сто
ронї папи.

Сей натяк відносить ся до француського короле
вича Шарля Валюа, брата короля Филипа
Красного,
пана
якого
Воиіфацій У'ІІІ вислав до Фльоренціі ніби то
нїй спокою. Впущсний до міста він огра
для заведеня
бив місто. прогнав Ґібелїнів,
місті са.
запанував сам
мовладно.
у

і

в

')
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й

„Високо нести-ме вона чоло
Немалий час, тиснути-ме противну.
Хоч як вручати ся та буде
нарікати.

_-
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„Скажи менї, де дїлись Фаріната,
Теґґайо і Якопо Рустікуччі,
Арріго Моска й інші справедливі,
„Що в городї добра робили много?
Де зможу їх знайти, бо рад би дуже знати.
Чи в небо всї вони, чи в ад попали!"

А він: „Вони

серед іще чорнїйших духів.
Провин богато їх загнало в ад глубокий.
Коли зійдеш туди, то може їх побачиш.

„Та як повернеш на той світ солодкий,
Прошу тебе, згадай про мене людям!
Більш не скажу тобі й не відповім нїчого“.
Тут простий зір він зизом повернув,
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Зирнув ще раз і голову схиливши
Впав ниць до долу між слїпих громаду.

Мій провідник сказав: „Він більш не встане,
Аж ангельські його розбудять труби,
Коли прийде карати власть ворожа.

„Тодї знайде з них кождий гріб сумний,
Одержить власне тїло й давнїй вид,
І вчує, що йому судило ся на віки“.
Отак у тій понурій завірюсї
Душ і дощу ступали звільна ми
В розмові тихій про житє будуще.

Я запитав: „Учителю, чи муки
Зростуть іще по присудї страшному?
Зменшить ся, чи забстрить ся терпінє'ё"

Він відповів: „Згадай мудрця науку,

Що чим досконалїйший живий твір,
Тим він живійше біль і радість відчуває.

„А що отся проклятая громада
До досконалости нїколи не дібєть ся,
Ждать їй в будущім більше мук, як доси“.

- 154_

“ен-тит
'

Оя остатня
розуміня такого

строфа дала привід до малого непо
совісного
як Кароль
перекладача,
Айтнер, який переклав іі ось як:

Ппіі Ітапп апсіі (ііеѕе шаіаііеіізе Воііе
учаіігііаі'еег УоПешіипр,ґ піе 8е1ап5еп,
Ѕо Ііоїі'і ѕіе'ѕ (іосіі іп Ъиішпііз шеітг аІѕ ігііііег.

211

Із сього виходило

що грішні душі в Підзе
меллю мають надію дожити в будущині
до зменшеня
своїх мук. Се одначе не передає докладно погляду
Данта чи Вірґілїя висловленого в сьому місці, де ска
зано дословно:
би,

Тпіэ'еосііе Чпеѕіза ёепіе ІпаІаєіеіѕіа
Іп уега регі'еиіоп Ёіашшаі поп уада,
Ві 1а, рііі сІіе (іі Чпа, еѕѕеге аѕре'сіа.

Що по нашому значить: ,,Тому, що сей проклятий
ніколи не дійде до правдивоі досконалости,
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люд
остатній

рядок троха темний і значить дословно: „По
тім боці надіє ся бути більше як по сьому“. Італійсь
кий коментатор Боккачіо додав до сих слів пояснене:
„Ѕага рііі іогшеп'оаіа сііе абеѕѕо-буде терпіти більше
мук (у вічности), ніж доси“.

При кінці шостої пісні

Данте з В_ірґілієм дохо
на
якого
дять до четвертого круга,
вступі демон Плют,
їх
ворог“,
„великий
зустрічає
чортівським окликом
„Раре Ѕаіап, раре Ѕаізап, аІерре!“ Еоментатори доси
не могли вияснити сего оклику, особливо його остан
нього слова. На мою думку се остатнє слово відповідає
слову „Ыешре“, вжпваному львівськими духами в' зна
чіню: „Ходи сюди! Уважай! Слухай! ,,Раре“ очевидно
значило би стільки що „тату“, ,,отче“. Вірґілій втишує
демона, якого лає назвою „проклятого вовка“, короткими
словами іпоказом,що їх прихід дїеть ся з божоі волі.

І

мов вітрила

ті надуті вітром,

Як машт зяомаеть ся, падугь до долу,
Так само в низ упав сей дух жорстокий.

.

„і

--
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В У'ІІ-ій пісні після сеі стрічі Данте

входять у низший,

четвертий круг яскині,

з

Вірґілїєм

Що-раз вглубляючи ся в мук безодню,
Що мов в мішку вміща провини всего світа.
О Боже справедливий! Хто напхав

Так много мук, трудів страшних, як я
Се там побачив? І чому наш гріх
Нас так карас? Як в виру Харибди
Ламає хвиля хвилю й беть ся в ньому,
Так мусить люд в тім крузї клекотїтин

Тут бачив я душ більше, як де инде;
З усіх сторін із вереском страшенним
Тяжкії тягарі вони грудьми котили.
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На питанє Данта Вірґілій поясняє, що сі душі
Були попи, що лисини носили
На головах, і папи й кардинали,
Які в Ізахланности всю міру перебрали.

В осьмій пісні Данте й Вірґілій доходять

до

ріки

яка розливаєть ся в широке озеро, через яке
перевозить іх Флєґіяс. У тім озері чорнім від болота
плавають душі, що за житя грішили гордістю та сер
дитістю. Вірґілій поясняе між иншим:
Стикса,

„Як многих чтять як королів на світі,
Які в болоті тут погрузнуть наче свині,
Погорди безмір лиш лишаючи по собі!“

Вони наближають

міста Діс,
до якого вступ надзвичайно утруднений. Поборенє тих
описує Данте в піснях осьмій і девятій,
трудностий
але сей опис повний аллеґорій та натяків темних уже
для його сучасних. Тому подаю лише закінченє девя
тоі піснї. Вступивши в нутро пекольного міста Данте
побачив

ся

до

пекольного

-156
З обох сторін широкії поля
Покриті душами, що в муках верещали.

Як коло Арля, де загачено Родан,
І коло Полї близько від Кварнера,
Що там межу Італїї значить,
Цїлу рівнину могилки вкривають,
Так само й тут було їх повно скрізь;
Та тут були се сховища страшні.
Між могилками скрізь огнї горіли,
Гробницї-ж в них були розпалені,
Як в ремеслї ковальському зелїзо.
В гробницї кождій віко відхилене,
З під нього чути було крик і лемент
Душ, що лежали в нїй у лютих муках.

Я запитав: „Учителю, хто тії
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Заперті в тих гробницях огняних,
Що видають стогнаня так болючіЗ"

Він відповів: „Се сект учителї

І

сект прихильники. Оті гроби
Містять їх значно більше, як ти бачиш.

„Бо рівні з рівними лежать тут в купі,

Гроби-ж їх більше або менш горючі“.

В десятій піснї Данте цїкавить ся тими гробами,
яких віка відхилені і яких не стереже нїхто. Вірґілїй
поясняе:

„Позакривають всїх, коли вони
Повернуть із долини Йосафата
З тїлами, що там на землї лишили.
„В гробницї

з сеї сторони лежить

Із Епікуром вся його ватага
Тих, які вірили, що тїло мре з душею".
.

Дальшу
ОДИН

ІЗ тИХ,

розмову Данта з Вірґілїем переривае
Що лежать у огняних домовинах, словами:

-

-е-15'7

„Тосканче, ти що по огненнім місті
Живий ідеш і скромно так говориш,
Будь ласкав, зупини ся в сьому місці!

„Твій говір вказує, що ти вродив ся
В тій славній вітчинї, якій я може
В своїм житю занадто надокучив“.
Отсі слова почули ся раптово
З одної домовини, я-ж зі страхом
Ще близше до привідці притулив ся.

А він сказав: „Оглянь

ся!

Що тобі?

Се Фаріната у труні простуєсь,
До пояса його побачить можеш“.

І вже я зір свій впер

А він підняв чоло

в

його лице,

своє і груди.

Немов би пекло все мав за ні-за-що.
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Привідці руки справні та охочі

Мене до нього пхнули між гробами.
І він сказав: „Числи ся зі словами!“

І

скоро став я при його гробниці,

Він поглядів і якось із призирством
Спитав: „А хто були у тебе предки?“

А

я бажаючи йому вгодити,

Не скрив нічого, все йому представив,
А він підвівши брови троха в гору
Сказав: „0 так, були се вороги
Моі і моїх предків й моіх партій,
І я два рази виганяв їх з міста“.

„Хоч виганяв, вони зусюд верталиг

Відмовив я,-і раз і другий раз,
Та ваші тої штуки не навчились“.

Тоді в відкритій скрині тій явилась

Ще друга тїнь край тоі, лиш по груди
Зринаючи, мов ставши на колінах.

_158

_

Оглянула мене, немов бажала
Побачити, чи хто не йде зо мною.
Але як те підозрінс минуло,
Промовила з плачем: „Коли в тюрму сю
Сліпу ти йдеш через талант високий,
То де-ж мій син? Чому він не з тобою?“

А я йому:

„Не сам собою йду я,
Мене веде отой, що там чекае,

Та ваш Ґвідон мабуть його зневажив“.
Слова його й та кара, Що приймав він,

Мені відкрили вже його наймення,
Тому я й дав таку відповідь просту,

Побачивши, що я немов вагав ся
І не давав відповіди від разу,
Він впав і вже не говорив ні слова.

А другий гордий, той, з яким розмову
Я не скінчив ще, не змінив обличя,
Не зрушив шиї, не здвигнув ся боком.
„Коли мої-тягнув він Далі мову
Не вивчились як слід тії науки,
Мені се гірш, як тая домовина.

„Та перш, ніж пятьдесять разів засвітить
').

'),

Свій вид та панї, що оттут панує
Ти взнаеш сам, яка тяжка се штука

у

„І

як щоіти на красний світ повернещ
Скажи, чого народ наш так лютуе
всіх своїх законах?“
Проти моїх
')

в

Себ-то місяць, бо
пеклі сонця не видно.
Натяк на будуще вигнане Данта
Фльоренції,
Розмова
нїби
1300,
то
вигнано
йде
Фарінатою
р.
його 1302 р., не 50 але 25 місяців пізнійше.
а

в

з

з

2)

Generated on 2015-04-28 17:57 GMT / http://hdl.handle.net/2027/inu.30000029302092
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Він раптом випроставсь і крикнув: „Як ти
Сказав: з н е в а ж и в? То він вмер уже?
Вже любий світ його не тішить очи?“

тег; г-гт

-4159
А

_

я відрік: „Велика різанина,

Арбію червоно закрасила,
Тому наш храм такі караня каэке“.

уіЩо

1)

Тодї зітхнувши він Чоло порушив
Тай каже: „Там я був не сам один,
'Гай з иншими повстав

не без причини.

„Але один я був, як одностайно
Прираджено Фльоренцію знївечить,
Що став отверто у її защиту".
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Сей епізод вводить нас у філъозофію партійних
розладів і боїв, Що шарпали Фльоренцію в ХІІІ іХІУ'
віках і затроїлй й Дантове житє. Діяльність Фарінати
внесла в ті бої нечуване доси роздразненє, і тому його
появою
до найнизших кругів
маркуєть ся перехід
злочинів, що мають своє жерело в затвердїлости злої
волї та безсовісности.
Данте запитує далї Фарінату, чи не може віщу
вати йому долю, яка чекає його в будущему, очевидно
в тій вірі, що духам, Хоч і в Підземеллю, будуще
відоме більше як людям.
„Коли спокій знайти твої нащадки мають,
'Го розвяжи менї-просив я-_той вузол,
Що засудом звязав мое жита.

'

„КОЛИ Не ПОМИЛЯІО СЯ, ВаМ ВИДНО На Перед,
Що біг` Часу нам принесе з собою,

А нам теперішністю

се закрите“.

Він рік: „Ми бачимо, як слабозорий,

Те, що від нас віддалене не дуже;
На стілько ще нам світить Пан найвисший.
Се значить: фльорентійський

сенат,

що:засїдав у
церкві,
наслідком
кровавого пораженя фльорентій
нкійсь
ського війська над річкою Арбіею на Монте Аперто ухва
лив н'і при якій амнестії не допускати до Фльоренції
нїкого з роду Де-лї Уберті, до якого належав Фаріната.
1)
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_

„Та ми не знаємо, чи се по нас,
Чи перед нами, і коли нїхто з вас
Насне повчить, не знаємо про вас нічого.
„То-ж зрозумієш, що знанє все наше
Мертвим ізробить ся від тої хвилі,
Коли будущини замкие ся брама“.

Тоді мов почуваючи ся до вини,
Промовив я: „Скажіть тому, що впав,
Що син його ще доси між живими“.

„А що не відповів я на його питане,
Хай знає, що се я був, і що блуд свій
Пізнав уже, який мені ви розяснили“.
Тут провідник позвав мене до себе,
'І'о-ж духа я просив, щоб як найскорше

Сказав мені, хто з ним лежить в тім гробі?
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„Лежить нас тут у купі більш як тисяч,
Сказав він,_Фрідріх Другий теж між ними,
І кардінал '),-про инших промовчу“.

Тут він сховав ся, я-ж звернув свій хід

До старшого поета, тай ще думав
Про ті слова, що видались менї ворожими.

Він рушив далі, і коли ми йшли,

Він мовив: „Що задумав ся ти так?к
І відповів я на його питанє.
„Сховай у дусі, що чув проти себе,
Упоминав мене учитель мудрий,
І памятай отсе,-тут палець він піднїс,-_
„Коли там станем перед промінем солодким
Тієі, що її прекрасний зір все бачить,
Від неі шлях житя тобі весь ясний стане“.

Італійські коментатори називають того кардінадіа.
Оттавіяно Убальдіні. Не вважаючи на свій духовний стан
він був завзятим Гібелїном, а при тім недовірком і Ци
Ї)

віком.

_

1.61

_

пісня важна

особливо тому, що тут
поет у _поетичній формі дає виклад не. тілько пляну
трьох' найнизших кругів Підземелля 7, 8 і 9-го, але
надто виклад абстрактних, доґматичних та моральних
поглядів, що лежать у основі сеї величньоі конструк
ції. Входячи стрімким провалом у низину семого кру
га, з якого до них доходить страшний
сморід, вони
минають могилу папи Аиастазія П, еротика, що був
напою в рр. 496-8 і належав до секти т. зв. Фоті
ніян. Аби не йти мовчки важкою дорогою, Вірґілій
поучає Данта в довшім викладі:
Одинацята

„Мій сину, в середині

скель отсих
Лежать-сказаввін- менші три круги,
Так само степеновані, як ті, що ми пройшли.

„Усі вони проклятих духів повні,
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Та щоб ти далі знав, на що дивить ся,
Почуй, за що і як покарані вони.
„Мета всіх злостий, ненависних Небу,
Се кривда, а усяка кривда шкодить
1 смутить
ближніх. силою й обманом.

„А що обман-гріх власний чоловіка,
То він найбільш немилий Богу, і тому
Обманщики стоять найнизше, й їх

у

„Кара найтяжша мука. Перший круг
Містить насильників, а що насилле

Бува трояке, то й уся будова
„На три поверхи ділить ся круглясті.
Насиллзм можна согрішить трояко:
Супроти Бога, ближнього й себе самого.
'

„Грішить насиллем на самій особі
І на маєтку: вбійство, тяжкі рани,
Пожар, руіна, хиже грабівництво.
„Оттим то вбійці, люті забіяки,
Розбійники й нищителї терплять
У першім крузї всї окремими гуртами.

-

162

_

„Насильно може й сам на себе дехто
І на свое добро теж наложити руку,
За те терпить він марно в другім крузї:
„Хто самохіть зігнав себе зі світа,
Добро свое програв та змарнував,
І нарікав, де рад би мусїв бути.
„Нарештї Богу чинить ся насилле,
Коли хто серцем Бога зневажає
Або перечить і злословить всю природу.
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„Тим напятнованів иайменшім крузї
Содоми пятнами й Каора ті злочинцї,
Що Бога хулячи свое сплямили серце.
„Обман що кажде нідгриза сумлїне,
Звернути може чоловік на того,
Хто йому вірить, або й на такого,
„Хто не йме віри. Другий сей обман
Зрива вузли любви, якими вяэке нас
Природа; от тому то в другім крузї
„Терплять облесні, брехуни й підлизи,
Чарівники, фальшівники, злодії,
Продажні, курварі та всяка погань.

„А перший рід обмана убивае
Любов, яку дала природа в кровних звязках,
Що плодять найширійшее довірє.
„Оттим то у наймеишім крузї, в осередку
Цїлого _світа, де сидить сам Діс,
Оя зрада вічно трощить ся за кару“.

Пропускаю конець сеї піснї, а також пісню 12-ту,
які не мають для нас більшого інтересу. В 18-тій
піснї Данте сходить дО дРУГОгО пояса 7-го круга, де
не бачить нїяких людських ностатий, тілько самі тер
ни, а про те чує скрізь стогнанє та наріканє. За пора:
І
дою Вірґілїя він зриває гилячку з одного терна.

-163_
Простерши руку троха перед себе
Вломав гилячку я з терна одного,
'Та терен крикнув: „Чом ти рвеш мене?“
відломав я гильку, потекла
Краплина крови чорної, і голос
Озвав ся знов: „По що ти рвеш мене?

_Де

„Чи й крихти милосердія не маєш?

Людьми були ми, а тепер тернами стали,
Не торгай нас, ми-ж не гадючі душі!“

Як на огні сире поліно соки

кінців пускає і бульками
Виходять краплі з нього і' сичать,

-З обох

Generated on 2015-04-28 18:02 GMT / http://hdl.handle.net/2027/inu.30000029302092
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Так з місця, де я відломав гилячку, 4
Ишла кров з словами враз, і гильку я
Пустив і став з переляку німий.
„Коли-б про се він міг був хоч подумать,
Ображена душе,_сказав мій провідник,
Хоч знав про се з моєї вже поеми,
„То певно був би й не торкнув тебе рукою.
Та ся чудесна річ мене самого
Спонукала йому се предложити,
..Чого й сам жалую. Скажи-ж йому тепер,
Хто ти, щоб він в відплату твою славу
Звістив на світі, до якого верне“.
Промовив корч: „Які-ж солодкі ті слова!
Не промовчу нічого, та нехай вам
Не прикрить ся, що дещо ширше скажу.

„Я той, що мав в руках оба ключі
__До серця Фрідріха й крутив їх так легенько,
ІЦо відмикав його і замикав до схочу.
..Кождїський я секрет виймав із нього
Й таке довірє мав в високій моїй власти.
Що сну й спокою я не тратив ані разу.

Ь1____.-
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„Ледача зависть, що з дворів цїсарських
Лихих очий своїх ніколи не спускае,
Вона, загуба всіх, дворів зараза,

„Всіх душі проти мене розпалила,
Вони-ж і цїсаря такрозпалить зуміли,
„Що

почесть радісну змінив на люте горе.

„Мій дух, зневірою придавлений тяжкою,
Хотївши через смерть уникнути погорди,
Довів до того, що скривдив я власну правість
„Клянусь сего корча поплутаним корінєм,
Що пану свойому, найвисших почестий
Достойному, я віри неізломав нїколи.
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„Коли хто з вас назад на світ поверне,
-Хай моїй памяти приверне честь,
Яку лиш зависти підлога заплямила”.
Сей прегарний епізод говорить про визначного
політика Петра Деллє Вінє (Реігпѕ аУіпеіѕ), родом із
Капуі, що був канцлером і найліпшим довіреним цїса
ря Фрідріха ІІ. За його антіпапську політику папа
Іннокентій У, кинув на нього анатему, та се з разу не
позбавило його довіря цїсаря. Тілько пізнїйше зависні
двораки обмовили його перед цїсарем, що він наду
живає цісарського довіря, і цїсар велів його ослїпити.
Діткнений сим страшним нещастєм Петро сам зробив.
конець свойому житю. Пропускаю конець сеі пісні, а
також пісню 14-ту, як менше цікаві, богаті на натяки
із старипноі історії та мітольоґії, а за те виймаю з
15-тої пісні уступ про Брунетта Лятінї, з яким Данта
вязали якісь тіснійші, не в повні вияснені особисті
зносини. Брунетто Лятіні був секретарем Фльоренції,
але його скинено з уряду під закидом фальшівництва..
по чім він покинув Фльоренцію
і незабаром по тім
умер у Парижі. Данте стрічає його в Підземеллю серед
громади мандрівних духів, яким полумя випалює очи.
Те, що говорить Брунетто до Данта, повне неясних
натяків, із яких можна вирозуміти хиба стілько, що
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Брунетто віщує Дантови вигнанє
слова Данта до Брунетта повні
`
прихильности.
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Фльоренції, За то
щирого поваэквня та
з

сповнило мої просьби небо,
Відмовив я,-то ви-б не були ще
„Коли-б

Відлучені від людської природи.
„В душі моїй живе ще й доси сильно

И болить мене ваш любий, дорогий
Батьківський

образ,

як в житю земному.

„Ви з уст до уст мене навчали, як
Повинен чоловік безсмерте заробляти.
Як вдячний я за се, поки живу,

„Язик мій голосить не перестане.
Те, що ви про мое жита сказали,
Затямлю з иншими для опізнаия
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„Тій панї, що стрінуть ся з нею маю.
Одно лише скажу вам ще: коли лиш
Мене мое сумлїне не картае,

„Я все принять готов, що доля принесе.
Не новина для мене се нещасте.

Хай колесо свое Фортуна. повертає,
Як хоче, а рубач свою сокиру!“
Пропускаю також дальші піснї заповнені на
тяками на ріжні італїйські відносини, і подаю тут
лише виривок із 19-ої піснї, де мучать ся т. зв. Сімо
нїсти, що захапували церковні добра не для духов
них цїлий, а для задоволена себе й своєї рОдиНи. В

третїй нечері осьмого круга пекольної будівліу бачить
Данте грішників позастромлюваних
у довгі рури до
ногами,
так
з
що
каэкдого грішника видно лише
гори
ноги по коліна, і ті ноги горять вічним огнем. Особ
ливо один грішник фицає ногами дужше від инших, і
Данте хоче забалакати з ним, Вірґілїй
над ту дивоглядну домовину, і Данте

,

.

грішника:

заносить

промовляє

його

до

-166_
„Хто ти, душе жалібна, стрімголов
Поставлена, мов паль на місці вбитий?
Коли тобі се вільно, вимов слово!“

Я став як монах, що сповіді слуха
Кликнув

що вже впертий в яму,
його, щоб ще часок пожити

І).

Скритоубійці,

А

сей ревиув: „Чи ти вже тут явив ся?
Чи ти вже тута, Боніфаціе?
На кілька літ письмо мене здурило.
„Чи ти так швидко наситивсь тих скарбів,
За для яких не завагавсь красуню
Знасилувать, щоб знять іі порфіру?“

І

Став як той муж, що хтось за дурня має,
він стоіть, не може відповісти,
Бо не розчовпав даного питаня.

Тоді Вірґілій рік: „Скажи йому,

І

Що ти не той, про кого він питає“.
я сказав, що він мені нараяв.

і

І

дух на те аж закресав ногами,
плачливим тоном
Зітхнув важенько
Промовив знов: „Чого-ж від мене хочеш?
в

я

був,
„Коли цікавий знати, хто
сі
сього
скелі
Що задля
трУдИВ ся.
То знай: носив я плащ той світовладніій,

в

„І

як на те був сином Медведиці,
На жир захланним для своїх медведят.
міх.
Що там пер скарби, тут себе впер

Натяк на кару скритовбійців, яких живцем стрім
голов закопували
яму.
в

')
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Се друга згадка про папу Боніфація, що тоді ще
був живий. Той, що кричав, се його попередник, папа
Микола ІІІ,
роду Орсіні (медведі-від огѕо), що так
само як Боніфацій знасилував „гарну даму“, римську
се
Церкву для особистих користий. Данте почувши
запитанє,
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„Під головою в мене вперті инші,
Що перед мною церкву продавали,
Тепер тут дусять ся в скальних щілинах.
„І я туди столочений ще буду,
Як той прийде, за кого я приняв
Тебе в своїм нерозважнім питаню.
„Та довше тут мої горіти будуть ноги,
І я стою вже стрімголов упертий,
Ніж він стояти ме з горючими ногами.
„По нїм прийде пастух із заходу,
Ще шаленїйший кат і беззаконник,
Той і мене й його покрити мае“.
наступника
тут на Бонїфацієвого
Климента У, Ґасконця з роду, який за протекцією
француського короля дорвав ся був папськоі корони,
та швидко потім був зкинений із престола.
Данте натякає

А

_
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малюнок чор
ось проба Дантового гумору
тівської дружини над смоляним озером (пісні 21-22).
Коли був хто в венецькім арсеналі,
Коли зимою там смолу розтоплять,
Щоб конопатить судна перегнилі,

Що вже не можуть плавать: сей будує

Собі нове, а той старе латае
З боків ушкоджених плаванєм довгим;

Сей з переду щось клепле, той із заду,
Сей несла теше, а той линви крутить,
А той вітрила направля подерті,

Так-не

огнем, а божим провидінем
Кипіли в глубинї густіі смоли

І береги кругом липкі творили.

Я бачив їх, та в них нічого більше,
Як лиш бульки, що кипяток здували,
Коли весь плин то дув ся, то знов надав.

'чи

-1
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І

поки нїмо так я в низ дивив ся,
Мій провідник закликав: „Глянь-но, глянь-но!“
І потянув мене із мого місця.

Я обернувсь як

той, що отягаесь

Побачивши таке, від чого жах проймає,
І так його перестрах подолає,

Що глянувши кидаеть ся тїкати.
За нами бачив я, як чорний дявол
По скелї біг і живо наближав ся.
0, як

диким вид його здавав ся,
Які страшні були його всї рухи,
Простерті крила, побігущі ноги!
эке

На своїх плечах острих і високих
Нїс грішника узявши на коркоші
І впявшись пазурямн йому в ноги.
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На мостї ставши крикнув: „Малебраі-іке,
Отсе вам пан суддя з святої Цітти! 1)
В смолу його, а я біжу по инших!

„У тому містї з біса їх богато:

ІІродаэкний кождий з них окрім Бонтура,
За гроші з чорного там біле роблять".

І

з моста бух

його,а сам по скелї

Погнав-нїколи

хорт іще так швидко
Не гнав за злодїем з ланца зірвавшись.
Сей впав до дна, та зараз вирнув знову
Задом; та дяволи, що стерегли там,
Гукнули: „Ге, тут пану не поможе
„Святе лице, тут купіль не така,
Як в Серкіої). Но хочеш коштувати
Гачків тих наших, то неУ виринай же

*)
я)

Член інквізіційного
Річка коло Люкки.

трибуналу в містї Люкка.
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І

З

смоли на верх!“
вхопили його
Стома гаками
кричать: „Ховай ся!
Лиш потаємно хлипай, скілько можеш!и

в

Се так, як кухар кухтів заставляє
Вилками мясо, що сплива
окропі,
Втискати силою на дно кітла.

.

сам пронятий жахом на сей вид велить
сам іде до
Дантови сховати ся за камяний стовп,
своїми гаками,
чортів. Вони кинули ся на нього
але він зупинив іх одним словом ізажадав розмовити
іх ватажком.
ся
з

зі

а

Вірґілій

Всі крикнули: „Іди

ти, Лихохвосте!“

і

І

а

инші стали дальше,
виступив один,
Він підійшов
рік: „Чого вам треба?“

й

наказ долі?
Пусти мене, бо. небо захотіло,
одного вів страшним сим шляхом“.
Щоб
я

„Як би не божа воля

у

в

І

А

чорта так всі гордощі упали,
ІЦо гак йому під ноги покотив ся,
спокою!“
рік чортам: „Лишіть' їх

й

А

провідник озвавсь до мене: „Ти там,
Що скулений сидиш за стовпом моста,
Ходи сюди до мене
будь спокійнийІ"

і

вийшов

я

Я

побіг до нього скоро,
А всі чорти на здогони за мною,
Вже думав я: ось-ось потопчуть заказ.

І

всім тілом мов прилип до свого

не спускав очий
Провідника
Із тих почвар, що шкірились страшенно.

і
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„Чи віриш, Лихохвосте,-мовив майстер,
Що ти-б зустрів мене на сьому місці,
Безпечного від всіх гаків тих ваших,

_

170

_

-

'

"пг-ґ-'Пэгчд .
_

.

Гаки спустили, та один як крикне:
„Еі/і, дам йому хоч раз по старій панї!“
А инші: „Гей же, всип йому порядно!“

Та той діявол, що держав розмову
Із моїм майстром, швидко обернув ся
І мовив: „Годї, годі, ЗабіякоІ"
До нас сказав: „Сюди не можна далі
Отсею скелею, бо шестий лук
Запав ся там і потонув в безодні.

„Та як

про те в дорогу вам спішить ся,
То йдїть сим проломом. там далі буде

Новая скеля добра для дороги.

„Туди я власне шлю декілька своїх
ІІриглянуть, чи там хто із мук не виліз,_
То з ними йдїть, вони вас: не зачеплять.
.Ходїть сюди, Крилатий, Хмароходе,_
Гукнув до них,_і ти, Песяча Мордо,
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А ти

веди всю роту, Бородачу!

„Ти Яструбе, махай, і ти Драконе,
І ти Вилачу з клами, й ти Зубачу,

Мотиль пекольний і Огняник лютий!
„Кругом огляньте ті кипучі смоли,
А сих безпечно проведіть на скелю.

ІЩо не розвалена йде край безодні!“
„О майстре, Що за пики!“ скрикнув я.
„Ах, красше йдім самі без їх проводу!

Ти-ж знаеш шлях, по що нам їх ескорта.
„Коли ти так уважний, як звичайно?
Поглянь лише на них, як скалять зуби!
Їх брови грозять нам, що ошукають!“

А він

'

'

до мене: „Не вдавай ся в страх!
Такий вже звичай їх, що скалять зуби,
Се-ж лиш до тих, що там киплять так гірко“.

_

'.
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І в лїво ми звернули ся на греблю;
Та поки рушить, кождий чорт ватаэкнї
Язик довжезиий показав і зуби,
А сей їм задом рикнув мов трубою.

Я бачив, як кіннота

путь рушала,
До штурму йшла під своїм стягом в купі,
А инодї як утїкала з поля;
в

Я скорогонцїв бачив у Ареццо,

и

Погонцїв бачив з бистрими возами,
Турнїри бачив, всякі перегони,

То з трубами, то із битем в литаври,
То з бубнами, з огнями замковими,
По нашому звичаю й по чужому,
`

Та ще не'чув таких труб дивовижних,
Щоб в рух гонили пішаків і кінних,
Чи кораблїв знаками й звіздним шляхом.

І

ми пішли в чортів тих супроводї.
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Нівроку ровта! Що-ж, у Церкві бачиш
Святих, а в коршмі оглядай пяниць!

Та на смолу свою звернув я ввагу,
Щоб увесь зміст баюри прослїдити
І весь той люд, що там у нїй варив ся.
Як ті дельфіни, що хребтом горбатим

Дають матрозам знак, щоб пильнували
Судна свойого, бо зриваесь буря,

Так инодї один чи другий грішник,

Щоб біль влекшнть, плечима винуряв ся
Й щезав скоріш, нїж блискавка щезае.

І

мов

ті жаби на краю калюжі

Лиш писками з калюэкі визирають,
А лапки й тулови в водї' ховають,

Так тут усюди грішники робили;
Та скоро Бородатий наближав ся,
Швиденько знов у кипяток пірнали.

я-і

Одного бачив
досі серце
Стискає жах-що якось запізнив ся,
Як жаба, що на березі здрімалась,

А

инші поскакали; в тім Кігтястий,
Що був в близу, та хап його за патлн
Засмоляні, і витяг в верх, як видру.

Я знав уже чортів усїх по йменню,
Коли їх вибирали, й прислухав ся,

Як тут вони зняли пекольний вереск:
„Огненник, швидко! Кігтями впивай ся
В його хребет, зідри з нього всю шкіру!“
Отак ревли усі чорти прокляті.

А

я: „Мій майстре, коли се можливо,
Розвідай, хто се бідний той сарака,

Що впав ся своїм ворогам у руки?“
Мій провідник наблизив ся до нього
запитав, хто він, а сей відмовив:
„Родив ся я у князївстві Наваррі.

Generated on 2015-04-28 18:17 GMT / http://hdl.handle.net/2027/inu.30000029302092
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

І

„Дала мене у панську службу мати,
Приживши від якогось волоцюги,
Що свій маєток і себе розтратив.
„Служив я в доброго князя Тебальда,
І там я наробнв лайдацтва много,
А тут в смолі караю ся за нього“.

Та тут Зубач, якому з рота кли
З боків мов у одинця вистирчали,
Шарпнув

його одним, аж сей зайшов ся.

Попалась мишка лютим кицькам в лапи!
Та Бородач обняв його руками
И кричав: „Геть ви! Візьму його на вили!“

І

рік лицем до майстра обернувшись:

„Питай його, коли від нього ще що
Дізнать ся хочеш, поки не порвемо“.

_

_..

-г

.,-

-ъ

'.-

на

.-

ц-І-

-11

т1...-ІцЂччї-'г-Іъ-пці-г-І

'дд-ІІ
.

`

_173_
Мій провідник: „Скажи, чи знаеш ще там

Кого з злочинців в тій смолї, що був би
З Італії родом?“_Він: „Ось-що розстав ся

„Я перед хвилею з таким сусідом.
Ой, щоб я й доси з ним лежав в укритю,
То не бояв ся б тих гаків та кіхтів!“

Огненник крикнув: „Годі вже стерпіти!“
за рамя гаком його поцупив,
вирвав з нього немалий шмат мяса.

І
І

А Велетень хотів за обі ноги
Його вчепить, та тут же ватажок
Сердито всіх скинув іх очима.

„Хто-ж був той, що розставсь ти з ним, ідучи
До сього берега собі на лихо?“
А він відмовив: „Се чернець Гоміто,
„Той із Галлюри'), всіх ошук пасуда,
Що мав в рукав врагів свойого пана
І заробив собі на іх-похвалу:
„Злупив з них гроші і пустив їх вільно,
Як сам признавсь: тай в инших своїх врядах
Брав хабарі не в роздріб, а гуртами.
„З ним враз сидить і пан Михайло Цанке
Із Льогодора. Ті все язиками

Молотять про Сардинїю свою!

Як сей чортяка скалить зуби!
Я-б більше хтїв сказати, та бою ся,
Що він ось-ось мені в ковтун упнеть ся!“
„Ой-ой!

з

_')

Гоміто
Галлюри. славний свого часу ошука
нець
хабарник, був повішений за те, що за гроші ви
пустив із тюрми ворогів свого пана.

і
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Коли вони притишили ся троха,
Спитав мій майстер зараз у злочинця,
Що з болем хукав на свою ще рану:

-

г

-174_
Та

ватажок,

до Мотиля звернувшись,

Що витріщивсь уже його попасти,
Ревнув: „Ти шибенику, геть махай!“
„А хочете Льомбардів чи Тосканцїв,

Почав на ново грішник бідолашний,
'То я вам їх покличу скілько треба.
„Коли-б лиш ті злорукі троха втихли,
Щоб ті були безпечні від їх пімсти, _
То я ось тут на місцї замісь себе-б
„Покликав вам їх сїм; лиш раз.би свнснув,
Як звичай маемо собі свистати,
Коли на двір хто хоче вихилять ся“.

Та сей, богач на всякі хитрі штуки,
Віннер: „А вже-ж, що я щасливий дуже,
Коли своїх упхну у більшу муку“.
Крилач не вдержавсь і йому в відповідь
Сказав до инших: „Ну, як хочеш скочить,
Я за тобою не пішлю погоню,
„Лиш крила розпрістру по над смолою.
Йдїть геть зі скелї! Беріг буде щитом,
ІІобачим, чи ти сам від нас міцнїйший!“

А

перший той, що був найменше рад

').

Читачу мій, ноглянь на жарт сей новий!
Чорти всї вперли зір в противний беріг,

в

і

і

в

Наварець хвилю виглянув корисну,
землю
одній хвилинї
Впер пяти
їх
всї
пляни
номішав.
Штрикнув

_

')
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'Та тут піднїс Псоглавець песю морду,
Зубами кланцнув, гавкнув: „Шо за злобу
Сей видумав, щоб до смоли дістать ся!“

обіймах.

Себ-то

Бородач,

що

все

ще

тримав

грішника в
і

--175_
Тут всі

себе виновними почули,
Найбільше-ж той, що був зачинепь жарту.
Він кинувсь, крикнув: „Ось тебе я маіо!“

Та не попав; не швидші були крила,
Як страх, що того аж на дно занурив,

А

сей летючи гордо випер груди.

Та Мракохід, розлючений тим жартом,
Пустив ся в лет, щоб Крилача побити

За те, що злодій вирвавсь через нього.

А злодій

То він на друга
1

їм щез

вже давно

з очий,

кігтями накинувсь,
тут вони над озером зчепились.
з

Та був Крилач незгіршая шульпіка,
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Вчепивсь до нього, і оба посполу
Бебехнулись в оту смолу кипучу.

Окріп їх швидко помирив, та крила
З смоли піднять ім не було спромоги,
Так цупко в ній вони позалипали.
Жаль стало іх Бородачу й кумпанам,
Післав як стій штирох на другий беріг
З внльми й гаками; ті погнали живо
На місце бою з сего й того боку
І стали склеєних тягти гаками
З смоли, в якій вже обпекли ся значно.
Оттам ми їх у тій смолі й лишили.

У

28-ій

пісні

описує Данте свій хід Через ше
-сту яскиню (Ьоіба) девятого круга Підземелля, в якій
дмучать ся лицеміри.
Мовчки, самі йшли ми без товариства,
Один в перед, другий за ним, неначе
Ті Міноріти, що мандрують шляхом.

Та сварка, що ми бачили, звернула
Мій ум на тую Езоііову байку,

„

„І

І

В якій говорить ся

і

ро жабу й миш.
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Ос та Езопова байка в перекладі на нашу мову:
„Полова миш на лихо собі подружила ся з жабою.
Жаба в злім намірі привязала ногу миши до своеі. З
разу ходячи по полі вони збирали собі поживу. Коли-ж
наблизили ся над беріг озера, жаба потягла миш у
У
глубину, сама любуючи ся водою і квакаючи з радости.
Нещасна миш занурена в воді здохла і плила привязала до
жабиноі ноги. Побачивши ії ястріб ухопив іі пазурами.
Жаба привязана до миши потягла ся разом із нею,.і
обі стали жиром истреба“. 1) До сеі байки Данте на
вязуе рефлєксію, що біси так само одурили один од
ся пошкодити ім. Він боїть ся іх
ного, змовивши
дальшого переслідуваня7 і чує з далека іх наближенє,
та просить Вірґілїя. аби захистив його. Вірґілій зав
важуе, що така сама думка повстала в тій хвилі і у
нього, і вони оба разом звертають ся на крутий спуст,
і`
що вів до шестоі яскинї. Вже Демони надлетіли,
вони оба побачили над собою їх широкі крила.

Тоді обняв мене мій провідник,
Як мати криком збуджена, коли
Довкола себе бачить блиск пожежі,

Хапа дитину й довш не гаіть ся,
Як лиш, аби на себе плащ накинуть,
Про ню лиш дбаючи, а не про себе.
І з перевісища твердої тами
Спустив ся він плечима. в низ по скелі,
Що творить беріг шестої яскинї.
Не бігла швидко так вода в лотоках,

Що рушае колеса млиновії
При самім спадї на їх лопатки,

Як майстер мій шугнув у низ по скелі,
Мене до груди тиснучи так міцно,
Немов я син його був, не товариш.
1)

РаІопІае Аеѕоріае соІІесьае,

НаІтпіі. Ііірѕіае 1901, ст. 147, ч. 298.

ех гесоёпі'сіопе

_

СагоІі

--177І ледво ми на днї обриву стали

Ногами своїми, а вже біси над нами
Явили ся; та він не мав вже страху.
Бо та висока Мудрість, що вчинила'
Їх сторожами пятої яскинї,
Ім змоги не дала із неї виступати.

В низу нам люд мальований явив ся,
Що тут і там ходив помалу дуже
З слїзми в очах, утомлений, прибитий.
На них були плащі з капузами,
Що й очи закривали, того крою,
Як у Кольонії монахи носять.

Такі, шо Фрідріхові проти них-солома
І

у

ті

плащі, що вічність обтяжають!
ми звернулись знов
лївнй бік
Із ними враз, що тілько плач свій знали.

Та люд сей тягаром утомлений
Так звільна йшов, що ми при кождім кроцї

Ви, що так біжите

в

із

в

зі

Нову компанїю їх зустрічали.
своїх
Данте бажає знайти між ними когось
тій хвилї, коли він висловив Вірґілїєви се
земляків, та
своє бажанє, один
тих обтяженихскрикнув за ними:
„Спннїте ноги
повітрі темнім!

І

„Від мене може ти дізнаеш ся
Того, чого бажаеш“.
до мене
Сказав Вірґілїй: „Стій! Звільнїмо

кроку!“

і

і

Я

побачив, як їх два
станув
Що сили перли ся за нами поспішитп,
шлях вузкий.
Та їх спиняв тягар

кітлах.

1

них палити їх

у

в

1]

Середньовіковий переказ оповідае. що ці'сар Фрід
велїв
полїтичним злочинцям надівати оловяні плащі
ІІ.
ріх
1
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Позолочені з верха, аж слїпили,
Але внутрі всї з олова, тяжезні

_178
Коли прийшли, то довго поглядалп
На нас з під лоба, і оба мовчали,
А потім рік один з них до другого:
„Сей, бачить ся, живий, бо рушаєть ся
Горлянка в нього. А коли оба
Вони мертві, то по якому-ж праву
Ідуть сюди без тих плаіців тяжезних'?“

Потім до мене рік: „Тосканче, ти тут

У

зборі нещасливих лицемірів.
Не погордуй сказать нам, хто ти й відки!“

А

я до них: „Вродив

і виховав

Мене прекрасний город той над Арном,
І тіло ще живе, яке я доси мав.
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„Хто-ж ви такі, яким, як бачу, біль
Тяжкий слезами із очий спливає,
І за що мука та, що вас огнем проймає?“
Один сказав мені: „Плащі ті золочені
Такі тяжкі від олова, що від їх тягару
Тріщать під нами камяні помости.

„А ми Больонці, і „Веселими братамик
Були, я Каталяно, сей Льодріні'о,

А город твій нас вибрав головами
„Двох, хоч одного лиш звичайно вибирали,
Щоб ми спокій їх берегли; та ми
Таке накоіли, що й доси ще
Сліди показуюгь коло Гардінго. І)
') Каталяно й Льодерінго належали до рицарського
закону, прозваного іменем св. Марії, якого члени одначе
були вільні від усяких законних шлюбів, із за для свого
пишного та гулящого житя булі прозвані „Веселими
(Кгаіі Сойепіі). Оба названі рицарі належали
братамиц
до ріжних партій, один до Гвельфів, а другий до Ґібелї
нів, та про те в р. 1265 Фльорентійці вибрали іх обох бур
містрами (росіеѕъа), в тій надії, що вони зроблять конець
партійному роздорови. Та оба вони дали підкупити себе
вельфам і спричинили упадок партіі Гібелінів, якоі військо
побито коло Гардіні'о, недалеко Фльоренціі, і якоі сторон
ників. а головно родину (ІеёІі ІІЬег'сі, прогнано з Фльо
ренпії, при чім розграблено також іх добра

179

І

_

ясказав: „О братчики, погані ваші“_,

Та більше

не' сказав нічого, бо мій зір
Впав на мерця, хрестом прибитого
До голоі землі трьома палями.'

Побачивши мене він дико ворухнув ся,
І стогнучи у бороду зітхав.
Коли побачив се брат Каталяно,
Сказав: „Отсей розпятий, що його
Тут бачиш, радив фарисеям у свій час:

/

„Хай пропаде один, щоб люд увесь не гинув“.

1)

„За те лежить він голий тут поперек
Дороги й мусить відчувать на собі
Тягар усіх, котрі проходять через нього.
„Простертий

так лежить і тесть його

В онтім рові, й всі члени тої ради,
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Що були усїмеием зруйновапя

У
киню,

Юдеі”.

24-ій пісні мандрівці
проходять
сему яс
в якій
карають ся злодії.
Дорога тут така

трудна, що Данте обезсилепий утомою мусить сісти й
спочити. Вірґілій упомннає його до дальшого ходу ось
І
якими словами:
„Тепер повинен ти всі лінощі стрястй,
Бо на перинах лежачи вигідно
І тепло вкритий, ти до слави не дійдеш.

„А хто без слави вік свій там проводить,
Той на землі й сліду не полишае,
Як дим в повітрі, піна на воді.
„Тож уставай, перебори утому,
Стань мужнїм духом в боіо житевому,
Хай лінощі тебе не зупиняють!“
Представивши в 2з-ій пісні кару, яку терплять
злодії, яких представником являєть ся мітичний Какус,
') Мова тут про жидівського первосвященника Ка
яфу, який засудив Ісуса на смерть.

-
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що вкрав

Гераклеві воли, Данте починає

26-у

пісню

іронїчною апострофою до свого рідного міста:

Тїш ся, Фльоренціе,

що ти така велика,
Понад краями й морем беш крильми,
Імя твое і в пеклї популярне!

Поміж злодїями знайшов я пять
Із твоїх горожан, і стид учув зза того,
Тай і тобі з них не велика честь.

Переходячи до осьмої яскинї

він опиняється

в

ся фальшиві
дорадники, огорнені в
Між ними він бачить подвійне
одноцїльне
полумя.
полумя, а на його запит відповідає йому Вірґілїй:

крузї, де мучать

„Тут мучать ся Улїс і Діомед,
Товариші тепер у своїй муцї,
Як спільники були колись у злости.
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„В отих огнях вони тепер зітхають
За підступ деревляного коня,
Через який вони здобули Трою“.

„Коли-б вони могли у тих огнях
Заговорить, прошу тебе, мій майстре,
Прийми сю просьбу ти за тисячу прохань,
„І не відмов менї пождати тут,
Аж зблизить ся до нас огонь дворогий.
Ти бачиш, як я тужно жду його".
Він відповів: „Похвальна просьба ся,
І я сповню їі тобі охітно,
'Га ти держи на поводах язик!
„Я заговорю сам, бо зрозумів я,
Чого ти хочеш. Греки се, то може
Твоїм словам вони-б не відповіли“.
до нас той огник наблизив ся,
І провідник мій виждав місце й хвилю,
Заговорив до нього він ось як:

Коли~ж

-ґт'
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,,Ви, що оба в однім огнї живете.
Коли я за житя вам прислужив ся;
Чи прислужив ся много вам, чи мало,
„Коли писав високомовні вірші,
Постійте і одии із вас най скаже,
Де через власний блуд він смерть найшов?и
В тім більший ріг. з огню старого того
Почав трепати ся лопотячи,
Як плащ, якого поли з вітром бють ся.

А

потім порушаючи вершком,
Мов язиком, що хоче говорити,
Промовив він отсї слова: „Тодї,
„Коли мене пустила Кірке, що більш року
Мене держала по блнзу Гаети,
Поки Еней назвав ще так те місце,
любов до сина, анї
Привязанє синівське до вітця старого,
Анї любов подружня, що я нею
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7,Не здуакала

„Втїшать мав Пенельопу, потягу
Нестримного у мнї перемогти_
Зпайомити ся далї з ширшим світом,

З прикметами та хибами людий.

„І я пустив ся на широке море
На власнім своїм кораблї, з малою
Дружиною,

яка мене нїколп

„Не покидала. Аж до меж Еспанї'і
Обплив оба я морські береги,

Аж

І

до Марокка й до острова Сардів

инших островів облнтих морем.

'

„Старий уже й слабий з товаришами
Прибув я до вузкої тїснини,
Де полишив Геракль знаки граничні,
„Аби нїхто не важивсь плистн далї.
Праворуч полишив я за собою
Севіллю, а лїворуч Цевти мури.

*

_182_
„Брати,-сказав я,-що по тисячах
Пригод зайшли аж на далекий захід,
Той невеличкий вечір житевий,
Який ще вам лишив ся, не відмовте
На те, щоб звідати ще дальший світ
Засонця заходом, пустий, безлюдний.
„Вгадайте про походжепс свое!
Ви-ж не на те родились, абн жити
Як скот, а лиш на те, аби в экитюу
Знане і чесноту все здобуватіґ.
„Промовою отсею, хоч малою,
Я зацікавив так товаришів,
Шо й здержати не міг їх від дороги.
„От ми на захід корабель звернувши,
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Зробили крила із вітрил прудкіі
І все держали ся у лїву руку.

„Що ночи бачили ми инші зорі
Другого бігуна, а північний під нами
Був так глубоко. що й не виявлив ся
„З за морських хвиль. Пять раз уже стояв
У повні місяць і пять раз мінив ся.
Як вирушили ми у ту дорогу,
„Аж ось нам темная гора явилась
Далеко, так висока. що менї
Здалось, що висшоі не бачив я ніколи.
„Ми скрикнулп з утіхи, але швидко
Заплакали, бо від землі нової
На нас подув такий бурливнй вітер,
Що зараз розломав передній машт.
„Три рази обернув він корабель
В шаленім вирі, а четвертим разом
Зад корабля підняв ся геть високо,
„А в воду подала ся часть передня.

І так подобалось Всевишньому,
Що море лиш захлипало над нами“.

_ѕ'вцч

_

-

183

Отсе оповіданє Одиссея про його смерть, невідоме
грецькій анї римській старовинї, дуже характерне для
Данта й його часу, в якім уже починали будити ся по
чутя та бажаня, що в ХП"-~ХІ" вв. зазначили ся в
історії Европи довгим рядом смілих подорожий на за
відкритими, які зазна
хід і великими ґеоґрафічними
чили перехід від середньовікової до новочасної історії,
Із 27-ої піснї, якої акція відбуваеть ся в тій са
мій яскинї. наведу тут лиш уступ. де описано появу
ґрафа Гвідона де Монтефельтро, славного лицаря ХІІІ
в., що за свої воєнні та грабівницькі походи на ста
'
.

рости лїт покутував у манастирі._

Як сіцілїйськнй бик ревнув страшенно
Від болю того#по заслузї сталось
його,

з міди викував

Так глухо, не находячи дорогн

Нї виходу

~

з

огню, слова звучали
Того, що надійшов тепер до нас.
я

я

І

ц.

я почув: „0 ти, до кого
Тепер говорю, ти, що по льомбардськи
не чіпаю!“
Сказав менї: „Йди геть! Тебе

я

з

й

приходом,
припізнив ся я
мною,
зо
Не пожалїй поговорить
не жалую, хоч весь горю огнем.
Як

„Хоч троха

із

з

тих милих
„Коли недавно вийшов ти
латинських,
яких
мене
Країв
Мої великі злочини прогнали,
Натяк на сїцілїйського тирана Фаляріса, якому
Атенець Періль викував мідяного бика для муч'еия тих,
яких тиран засуджував нк смерть. Тиран вірний свойому
характеровн велїв атенського майстра першого всадити в
сей згинув
того бика
замучити огнем,
страшних
муках.

у

і

і

1)
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І голосом страшної муки так
Ревів, що бик, хоч був із мідн весь,
Здавало ся, й сам був пронятий болем

'),

ІІому-що

_184_
„Скажи чи люд Романії жие
В війнї, чи в мирі? Бо я з гір, з У рбіно,
Із тих сторін, де Тибер випливає.“

Я

ще стояв схиливши ся уважно,
'Га в бік торкнув мене мій провідник,
мовив: „Говори з ним! Се Латинець“.

І

А

я, вже мавши відповідь готову,
Почав негайно ось яке казать:

„Душа захована там у низу!
„Твоя Роман'я не була нїколи
Й тепер не вільна від гнобитслїв,
'Га жаден з них не панував тодї,
Коли покинув я той світ веселиїґ.

_У
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28-й пісні Данте з Вірґілїєм проходять де
вяту яскиню девятого круга, в якій мучать ся єре
типи. Данте починає сю пісню характерними рядками,
в яких призиає безсильність людської мови для пов
ного опису тих страшних мук, які терплять еретики.
Хто міг би, хоч невязаним глаголом,
Сказать всю кров і описать всі рани,
Які я бачив тут, хоч би й оповідав
Не раз? Втомив би ся язик усякий,
Не здужав би наш дух обняти всего,
Що тут містило ся в малім просторі.
Головним
представником
фальшівників
ся тут Магомет,
якого вид Данте
являєть
ось як:

Нїяка бочка, у якій не стало

Одної скалки, не така дїрава,
Як той, котрого я тепер побачив,
Розколений від тїмя аж до сраки.
Кишки йому звисали на колїна,
Видні були Їх звої і жолудок,
Що зїджене на гній переміняе.

релїґії
описує

-185
Коли я пильно впер свій зір у нього,
Він розтворив- руками свої груди
І мовив: „Бач, як сам себе я роздираю!
„Бач, як розпорений я,-Магомет!
Передо мною плачучи йде Алї
З лицем від тїмени роздертим аж до шиї.

„І инші всї, яких ти бачиш тут,
Що сїяли роздори й зіпсутє
Ііоміж живими. ходять тут розтяті.
„За нами ходить біс, що нас рубае
І крає шаблею так безсердечно,
Що козкдий раз у раз новий біль відчуває.
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„Коли пройдем отсю дорогу мук,
У нас помалу заживають рани,
'Га потім він їх задас на ново.
„Але хто ти, ще так глядиш зі скелї?
Чому не йдеш піддати ся тій карі,
Яку провинами своїми заслужив?“

„Він ще не вмер, і не за гріх він тут,
І не для мук,~на се відмовив майстер,

А лиш для показу усего того

_

`

„Повинен я, що вмер давно, провести
Иого через усї круги пекольні.
Ось так воно, як я сказав тобі“.

Більш як сто духів зупинило ся
Почувши се в рові, щоб поглядїти
На мене, й з дива муки забували.

„0 ти, що не-в довзї побачиш сонце,
Перекажи, нехай там фра Дольчіно,
Коли не хоче швидко в слїд мій стати,
„Подба про запас живности, аби
'
Онїжна завія не доставила
Новарцеви побіди, яку-б він

ы'

-186„Инакше не одержав так без труну”.
.
Отсе сказав до мене Магомет
Піднявшн одну ногу вже до ходу,
А потім рушив далї своїм шляхом.

Отсї загадкові

слова Магомета

до Данта відно
сять ся до одного з найпїкавійших епізодів у історії
італїйських сект. Фра Дольчіно, провідник сектантсь
кого руху т. зв. Катарів або Патаренів. був проводи
рем своєї секти в кількох війнах із папістами в рр.
1308-1807, а побіджений д. 28 марта 1307 р., дістав
ся до неволї разом зі своєю жінкою Марґарітою, ібув
містї
після страшних мук'спалений у льомбардськім
Верчеллї. Варто зазначити, що секта Катарів або
Патаренів, до якої належав Дольчіно, була ¬ перене
сена до північної Італїї з Болгарії в Х
була
Богомилів,
секти
якої
голов
продовженєм болгарської
ною основою було непризнаванє духовенства та аске
тичне житє, одначе без відреченя від подружя. До
Юлїй Кроне
оповідає
кладнїйше
епізод
про сей
Раіагепег,
Іііѕіо
в книжцї „РІ-а
І)оІсіпо
ппб (Ііе
гіѕсііе Еріѕобе апѕ (іеп ріешопьеѕіѕсііеп Веііёіопѕйгіе
ёеп. Ьеіриіё 1844,“ на якої основі я надїю ся на иншім
місцї представити його докладнїйше. Дантові слова,
наведені висше, писані ще за житя Дольчіна,
відно
сять ся до його першого похиоду з Тиролю на Верчеллї
зимою під конець 1308 р. Иого противником був епі
скоп Новарри. Тоді єпіскоп і злучені з ним рицарі не
могли побідити його, а нещастє зустріло
його аж 4
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в.і

роки пізнїйше.

Пропускаю дальші піснї, в яких Данте з Вірґілї
єм входять із девятого круга в десятий, і подаю тут
лиш опис того десятого круга та славний і страшний
пеколь
епізод про Уґолїна. Доходячи до остатнього
ного круга Данте під проводом Вірґілїя переходить
величезне ледове поле, в якому
в прорубах стоять
заморожені душі грішників_зрадників, клеветників і
братовбійпїв. Один, на якого Данте иаткнув ся но
гою, починає лаяти, але на Дантове питане, хто він

'-

187А

ґ

такий, не хоче відповісти нїчого. Данте розсерднв ся і
починає микати його за чуба, а той не говорить,
тілько гавкає по собачому. Один його сусїд,також за
мерзлий у леду, з пекольним
гумором говорить до
І
нього:
„Ей Бокка, що тобі?
Чи не досить тобі ще скреготу зу.бного,
Ще й гавкать мусиш? Чорт тебе лоскоче!“
від разу в тім грішнику Бокку делї
Абаті, який у кровавій битві під Монтаперте стояв
нїби по стороні Фльорентійцїв, алеІ був у порозумішо
з ворогами і в рішучій хвилї'відрубав руку фльорен
тійському хорунжому, так що стяг упав до долу і се
ред фльорентійського війська повстало замішаиє, що
довело до їх повного погрому. Данте з погордою від
вертаеть ся від нього і натикаєть ся на инший, страш
'
нїйший вид.
Данте пізнає
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Вже відійшли ми добрий шмат від нього,
Аж бачу: два в одній замерзли дучцї,
Одного голова над другого мов шапка.
І як голодний ласо хлїб шматус,
'Гак верхнїй в нижню голову зубами
Впиваеть ся, де мозок в карк уходпть.

Так гриз колись у лютости 'Гидой
Виски у Меляніппа, як отсей
Гриз чашку й мозок і сусїдні части.
„О ти, що сим поводженем звірячнм
Свідчиш про злість на того, що кусаеш,

Скажи, за що се? і будь певсн того.

„Що як твій жаль на нього справедливий,
'Го я, пізнавши вас і сього злочин,
Тобі на світї дам іще відплату,
Коли не всхнс язик, яким се мовлю",

-188І

грішник від гидкої свої страви
Відняв уста, обтер їх о волосє
›'Гієї голови, яку так люто жер,

І так почав: „Ти хтїв, щоб відновив я
Розпуку й біль, що тисне серце в мене
При самій думцї, не сказавши й слова.
„Та хай мої слова постануть сїмям,
Що зробить ганьбу зраднику, якого
Гризу. Послухай моїх слів і сліз!
„Не знаю, хто ти, нї яким ти шляхом
Прийшов сюди, та з мови твої чую,

Ти Фльорентієць будеш безсумнївно.

-

-

був граф Уі'олїно,
А сей
архіепїскоп Рудэкджіері,
Так слухай-жс, чом ми так близькі стали.
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„Ти мусиш знать,

я

„Шо наслідком його інтриг поганих
Йому я звірив ся, попав в неволю
І смерть понїс, про те нїщо й казати.
„Та того певно ти не міг почути,
`Яка страшенна смерть моя була.
Так чуй же й знай, як він мене укривдив.
тій вязницї темній,
Що „Клїть голодна“ через мене зветь ся,
І не одного ще замкне у собі,

„Тісна комірка

в

„Менї вказала крізь одну щілину
На небі місяць, як я сон зловіщий
Мав, що вказав менї моє будущо.

_

„Сей видав ся менї ловцем і паном,
Що гонить вовка й вовченят на гору,

Яка Ііізанцям Люкку заслоняє').
') Гора між Люккою й Пізоіо, що не позволяє з одного
_
міста бачити друге, хоч вони віддалені від себе ледво на.
'гри милі, назііваеть ся Монте Джуліяно.

„Худі, кусливі та навчені пси
Гвалянді та Смолянді та Лянфранкі
Летїли перед ним по-через_поле.
„Не довго й гнали, вовк

1),

і вовченята2)

Вже послабали, острі песї зуби
Вже шарпали і рвали їх боки.

'

„Коли-ж над досвітком я нробудив ся,
Почув я, як сини мої в снї плачуть,
Що тут були зо мною, й просять хлїба.
„Ти-б був без серця, як би не знав болю,
Подумавши, що в моїм серцї вилось,
І як не плачеш тут-над чим ти й плачеш?
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„Ми повставали, вже пора зближалась,
Коли звичайно нам вносили страву,
'Грівожно думав кождий про свій сон.
„В тім я почув, як у низу замкнули
Страшенну браму, і в нїмій розпуцї
Поглянув я своїм синам в обличчя.
„Не плакав, все нутро закаменїло,
Лиш дїти в плач! І Анзсльмуччіо мій

Сказав: „Чого глядиш так, татку? Що се?“

„Та не заплакав я, не вирік слова

За весь той'день і всю ту довгу ніч,
Аж ноки сонце знов на світ не встало.
„Коли маленький промінь світла вдер ся
В ту клїть болючу й на чотирьох личках
Побачив я і власний вигляд свій,
„То з болю став свої дві руки гризти.
Вони-ж подумали,що я так їсти хочу,
І повставали й мовили до мене:

Головні ґібелїнські роди в ІІізї, що повалили Уґолїна.
Уґолїно розуміє очеви
2) Під вовком і вовченятами
дно себе й своїх синів та внуків.
1)

--190_
„Ой татку, менше би се нас болїло,
Як би ти нами наситить ся міг.
Ти дав нам, то й бери се бідне тїло“.

„Я й стямивсь, щоб їх більше не смутити.
Сей день і дальший ми сидїли нїмо...
і
Ах, земле-тверде, чом ти не розсїлась?
„А як уже четвертий день розвиднивсь,

Мій Ґаддо кинув ся менї під ноги
І мовив; „Татку, чом же не рятуєш ?“
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„І тут-же вмер. І як мене тут бачиш,`
Я бачив, як у пятий, шестий день
Три инші мерли _один по одному.
„Я вже ослїп і мацав сего й того,
_И три дни ще кликав їх, аж поки голод
Не довершив того, що біль не здужав“.
Сказавшн со він з виразом жорстоким
Знов кинув`ся ту бідну чашку гризти
Зубами, як той пес, що кости глоджс.
Гей Пізо, Пізо, сороме народів,
Прегарний краю. де ѕі в мові Чути,
Чого-ж не йдуть скарать тебе сусїди?
Чого-ж не зірвуть ся Камрая і ҐорґонаЧ,
Щоб устє твого Арно загатити,
Щоб всяку душу в тобі затопити?
Данте з Вірґілїєм входять до найнизшого місця
пекла, де в ледовій скелї сидить головний пан сего
світа, Діс, Сатана. По при його тїло, щілиною в ле
довій корі Данте мусїв іти до самого осередка землї,
щоб дістати ся на противну півкулю:

Я занїміві одубів, читачу,

І не жадай, щоб описав се словом,
Бо кожде слово тут було-б нїкчемнс.

Я ще не вмер, але й живим не чув ся.

Подумай, як лиш іскорку уяви маєш,
Як там менї було в безодню ту лстїти.
1)

Два острови при устю ріки Арно

в море.

--191
Пан царства мук із ледовоі пущі

Тут вистирчав

І

до половини груди,

більше я подібний до іііі'анта.

'

Ніж ті гіганти до його ручищ:
Подумай, що за цїлість мусить бути,
Що величі часток тих відповідна.

'

Колись він гарний був, тепер обридліій,
За те, Що на творця наморщив брови,
Все горе в світі виплива від нього.

Яким эке дивом мав я здивувать ся,
Коли в його побачив три обличчя!
Одно на переді, як кров червоне,

Два инші,

Generated on 2015-04-28 18:27 GMT / http://hdl.handle.net/2027/inu.30000029302092
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

лучились З Ним, Гляділи
На середину двох рамен його,
Лиш гребнями відділені від себе.
Що

І

щаве не то біле, не то жовте,
А ліве було чорне, як у тих,
Що там живуть, де Нїлю водоспади.

Під

коэкдим з лиць тих крил

могутніх паря,

_До стати тій пташині величезній,
Таких вітрил не бачив я ніколи,

Вони не мали піря, подабали
На крила лиликів; він віяв ними,
І три вітри з іх подуву іпіли,

Що Коцит річку ледом всю стинали.

З

шістьох очий лилн ся сльози, з трьох
Борід плив стогін і кровава піна.у

А

в кождім роті він молов зубами
Мов костоломом грішника одного,
І

трьом тим прнчиняв безмірні муки.

Передній менше мучивсь від кусаня,
А більш від павурів, якими Діс
Иого раз по раз обдирав зі шкіри.

ч-1Ш*

_
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„Передня ся душа в найтяжшій муцї,
Сказав Вірґіль,- „Се Юда Скаріот,
Із головою внутр, ногами зверху.
„Із инших двох, що в низ главами висять,
Один, що в чорній наші мнеть ся -Брут
Чи бачиш, як він веть ся там без звука?

„А другий Кассій, з заміжнїйшим
'Га ніч заходить і пора вже нам

тїлом.

Забрать ся геть, бо все вже оглядали“.

За сим іде детальний опис переходу обох мандрі
вцїв у низ по замерзлим космам Сатани. Дійшовши
до кінця його ніг Данте почув на раз заворот уголові
і обхопив сильнїйше шию Вірґілїя. Коли ирочумав ся,
побачив ті ноги~ще далеко в глубинї, _а сам із Вірґі
лїєм був у иустій, безконечно довгій печері, якою во
_ни й пішли, поки не дійшли до її гирла, крізь яке,
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Я К Каже

аВТОр,

Побачив я крізь невеличкий отвір
Частину гарних тих красот небесних,,
І нам при виходї засяли зорі.
Оими словами кінчить ся опис Дантового пекла,
чорна книга людського стражданя та се
справдїшня
редньовікових жорстокостий. Що можна було зробити
в тім напрямі, в репродукції жорстоких фізичних мук,
плястикою. Розуміеть ся,
Данте зробив з незрівняною
на людий новочасної псіхічної орґапїзапії, що бачуть
усю основну недоладність тих описів, де муки дуіпев›
ні щезають за фізичними катуванями тїла. яке про
те раз у раз відновляєть ся, той опис не робить.
серйозного вразкіня страху. яке міг робити в середніх
віках, і мусить бути зачислений до довгого ряду по

в яких Цер
фантастичних вигадів старовини,
ковні вчителї старали ся розмальованем
иекольних
мук страшити уяву своїх овечок і тим страхом удершу
вати іх у покорі й нослусї.

дібних

УІ. Божественна Комедія.
Б. Чистилище.
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Деякі європейські критики та перекладачі Дантової
поеми, як
Берґер, Пох
Анґлїєць Карляйль, Нїмцї
гаммер та К. Федерн уважають другу часть Божествен
її частиною.
Іної Комедії, ,,Чистилище“-найкрасшою

,,Дантова поема, се великий Церковний триптик,-пише
Похгаммер-а його середня картина
найкрасша.
Пекло певно драматичнїйше і зложене з ріэкнороднїй
шого матеріялу, та тим самим більше зрозуміле для
публїки; ,,Рай" уносить ся в найвисших сферах люд
ської віри й чутєвої екстази; „Чистилище“_найбільше
людська, особиста частина поеми, інтімна й щира спо
відь душі поета. Тут він не тілько живописець нечу
'
ваних чудес і незглубимих тайників; тут він сам го
'Уловний герой поеми, малює свое етичне ,,я“ у всїх
фазах його розвою, його збочень інровин, та його сту
змаганє до духового відродженя, до
пневе
осягнеия
висоти,
тої экитєвої
до якої тілько здібна людська ду
Все
постороннє, що стрічаєть ся Дантови на сьому
ща.
шляху, хоч само собою інтересне й характеристичне.
має одначе головною метою його автохарактеристику“.
Перша пісня ,,Чистилища“ ночинаєть ся високо
поетичним образом човна, що нокинувши страшне, бур
ливе море випливає на красші, спокійнїйші води.
На красші води виплить напинає
Нові вітрила човник мого духа,
Покинувши

оте жорстоке море.

Співати-му про се другеє царство,

Де очищасть ся душа людськая
'І гідною стає війти до неба.

1

`

'

І

-т-т
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Та щоб мертва моя воскресла пісня,
бо-ж я ваш вповні
Святіі Музи

_

_

Нехай мені явить ся Каллїопа

І

супроводить піснь мою тим тоном,
Якого міць нещаснії сороки
Почули так, що стратили й надію. ')
Солодка барва східного сапфіра
Розлита скрізь в погіднім видокрузі
Пречистого повітря в першій сфері І)

'),

Дала моїм очам ізнов ту роскіш,
Коли я виринув з мертвого духа,
Що доси засмучав мій зір і груди.
Планета гарна, що любов скріпляе
Весь схід мов усміх любий роз'яснила,
Закривши Риби, що плили за нею.

4).

_

ся їх блиском.
північна ти стороно сирітська,
Не маєш змоги подивлять ті зорі!
небо тішить

О,

Здавалось

А

-

в

З

з

іх видом попрощав ся,
скоро я
Звернувшись троха на північний полюс,
якого Віз уэке був
низ скотив ся,

ґ

В

в)

в

1

в

')

Натяк на грецький міт про двацять сестер Піеріц,
співі за се були
що викликали Муз на супірництво
сороки.
перемінені
чисте
орігіналї: аег рііго іпііпо аІ рі-іпіо ёіго
_
пояса,
аж
тоб
то
до
до сфери місяця.
повітре
першого
з)

Венера.

Натяк на південне сузіре Хреста, невидне для
північної півкулї земної. Адам бачив його
раю.
Данте був одним із немногих Европейців
ту пору, що
знав про те сузірє.
в

экильців

у
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І

й

я звернувсь на право
духом линув
На другий полюс, бачив штири зорі,
Яких ніхто не бачив крім Адама

--195Побачив я в близу старця самого,
Що своїм видом збуджував пошану,
Яку лиш може мати син до батька.
Довжезна борода, де-де білява,
Така ж, як і на голові волосе,
З якого косми два на грудь звисали.
Проміне тих чотирех зір святих
Весь вид його так обливало блиском,
він дивить ся на сонце.
Що бачилось

-

„Хто ви, що напроти ріки слїпої
Втїкаете із вічної вязницї?“

_

Рік і хитнув чеснбю

бородою.

„Хто ваш проводир і яке світило
Вас вивело з глубоких тих темнот,
Що в вік чорнять підземную безодню?
Чи в небі видано нові порядки,
Що йдуть прокляті аж в мою яскиню'ё"
Проводир мій обняв мене поспішно,
уСловами і руками і кивками
Велїв йому поклоном честь віддати.

А

сам сказав: „Не сам собою йду я,
_Жона вступила з неба, по їй иросьбі
Отсьому був я проводом в дорозї.

„Та як ти рад довідати ся більше
Про наші наміри по щирій правдї,
вже не я тобі відмовить можу.

То

І

1),

„Сей вечера остатнъого не бачив ще
'Га близько Нього був своїм безумством,
мало що на віки не схитнув ся.

я

і

„Та, як кажу, я післаний до нього,
Спасать його,
не було нам шляху
сего,
яким
Окрім
тут прихожу.
')
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„Чи вже закон безодні так змінив ся,

Значить, іще не вмер, живий доси земним житем.

_196
„Я показав йому весь люд гріховний,
І ще хочу вказати всї ті душі,
Що чистять ся ось тут під твоїм берлом.

'

,,Богато-б говорить, як я його провадив;
З висот та сила, Що мене скріпляє
Й вела
тебе побачить і послухать.

_

„Ти-ж зволь його прихід сей одобрити;
Свободи він шука, так дорогого скарбу,
Як знає той, хто дав жита за нього.
„Ти-ж знаєш, не була тобі гіркою
Смерть в Утіцї, де ти відкинув шату,
ІЦо заяснїе у великий день 1).
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„Ми не нарушилн законів вічних,
Бо він живий, мене не держить Мінос.
Живу в тім крузї, де нескверні очи
„Твоеї Марції тебе благають зором,
Щоб ти, свята душе, вважав її своєю.
Так будь же ласкав нам задля її любови!
„Позволь пройти нам всїх твоїх сїм царств;
Я їй перекажу твою подяку,
Коли про себе там згадать позволиш".

По тих чисто

комнлїментах Вірґілій
римських
узискує дозвіл острого Катона, який стоічним зворотома
відхиляє від себе ті комплїменти:
„Що-ж, як вас шле й веде жона небесна,
Як ти сказав, то що мене так хвалиш?
Досить, що попросив її імям.“

_

Він велить

Дантови оперезати себе тростиною 1'
обмити собі лице, аби змити з нього весь бруд, і пока
зує на островець покритий тростиноіо:
') Мова тут про римського сенатора Катона, _іцо в
відібрав собі житє наслідком
Утіцї в північній Африцї
І
Цезарової побіди.

'

_197-~

.

„Не може жадна там рости ростина,
Що гильки мае й деревіе в зрості,
Тай не податлива на хвиль удари.“

Потім велить ім звернути з сеї дороги і йти за
сонцем та иідіймати ся на гору найвигіднійшоіо доро
-гою З тим він і щезає, а Данте й, Вірґілій ідуть на
зад у низ.

Перемагае сумерк тьму досвітню,
Що втіче перед ним, так що я вже здалека
Пізнав тріпотане морської хвилі.

І

-_

ми пішли по рівнині безлюдній,
Як той, що завернув з хибного шляху
Пізнавши, що йти далі ним безплодно.

Дійшовши в місце, де роса із сонцем

У
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спорі, а що місце те тінисте,
'Го й та роса лиш мало ще просохла,

_

Мій майстер розпростер обі долоні
Й поклав іх на шовковую травицю,

А

я, його вже зміркувавши

намір,

Йому лице наставив слізми вмите;
І він відмив на мні усю ту барву,
Яку було притуманило пекло.
Потім прийшли ми над безліодний беріг,
Що не видав ніхто гребця ні човна,
Який бажав би тут назад вернуть ся,

-

'Гут він опоясав мене, як хтів Катон.
0 чудо! Де він ту хитку ростину
Дібрав собі і вирвав, моментально
Вона від корня відросла на ново.

Так виглядає з невеличким
скороченєм перша
вона
„Чиотилища“;
дає добрий зразок того погі
1пісня
дного тону, повного житєвоі радости й нїжности, яким
траст

_

ся піла друга часть поеми
повний кон
до різких, пристрасиих та сердитих тонів, які

визначаєть

-198
переважали в Підземеллю. Друга пісня починаєть ся
описом ранку: Аврора запалює схід неба своїм білочер
воним лицем, що звільна набирає золотого блиску.

Ми все ще йшли здовж берега морського,
Як люди, що обдумують 'свій шлях,
Серцями йдуть, а тїлом ще стоять.

Аж глянь, немов при близькому свитаню
На заходї над самим рівнем моря
Марс рожевіе в випарах густих.

-

о, щоб ще раз се бачить!
Мені вдалось
Що по-над морем світло так летїло,
Що жаден лет тій скорости не рівен.

-

І

поки я на хвильку відвернув
Від нього зір мій, щоб спитати майстра,
Побачив світло се ще більше й блискучійше

усїх боків являли ся на ньому
Якісь біляві проблиски, а в низ
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Помалу плив із нього инший відблиск.

Мій майстер ще не мовив анї слова,
Аж перше білерозвернуло крила,
При чім пізнав він зараз стерника,

І крикнув: „Живо клякни на коліна!
Се-ж ангел божий! І стули долонї!
Таких послів ще часто меш видати.
„Глянь, людські способи він згордував,
Весел анї вітрил він не вживає,
Лиш крил своїх, у далечінь пливучи.
„Глянь, як він їх до неба обертае,
І бе повітрє своїм нічним пірем,
Що не линяе, як земна матер'я“.
Чим більше божеський посол крилатий .
Збижавсь до нас, тим він ставав світлїйшпй,
Аж зір мій не стерпів його близу.

_199
Я зажмуривсь. Той берега досяг вже
Човном таким прудким і так легеньким,
Що не лишав слїду свого на водах.

Пловець надземний при стернї стояв,
Блаженство на чолї його яснїло,
В човнї-ж сидїло більше як сто духів.
,,Іп ехіьп ІѕтаеІ (іс

Аеёурш'

Всї в один голос почали співати
Все до кінця, що в тім псальмі стоїть.

Тут він знаком хреста їх осїнив,
І враз вони всї кинулись на беріг,

А він відплив так швидко, як приплив.
Се душі, які ангел привіз до чистилища. Поли

шені самі на березі вони не знають,
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а

куди повернути
й
ся, а побачивши
Данта обертають ся до
Вірґілїя
них із просьбою показати їм дорогу. Вірґілїй відповів,
що й вони оба не тутешнї, та дістали ся на се місце
такою важкою дорогою, що тепер знайти вхід на гору
покаяня їм видасть ся чистою іграшкою.
Побачивши,
живий,
із
їх
бо
дихає,
що один
розмівників
душі здиву
вали ся й поблїдли, та Цікаво заглядали в його лице,
а одна протисла ся до нього й обняла його; він мав
охоту обняти ту душу, та тричі налапав лише саме по
вітрє. Тінь усміхнула ся на сей вид; се був знайомий
Дантів, співак Казелля, що уложив музику до деяких
Дантових пісень. Він оповідає Дантови про свою смерть у
однім манастирі при устю Тибру, а Данте просить його:
„Коли тобі яка нова заповідь
Не відняла і тямки й тону співів,
Ти, що не раз втишав мою всю тугу,
„Будь ласкав і порадуй своїм снівом
Мою натомленую душу, що сюди ,
Зайшла із тїлом і сумує важко".
„Любов, що в дусї промовля до мене“-1)
') Апіог, сііе

пеІІа піепіе піе ганіопа-перший рядок
канцони,
пор. висше ст. 111.
Дантової

--

200

_

Почав він тут так солодко співати,
Що й доси серце чуе солодощі.

Мій майстер, як і я і всі ті душі,
Що з ним стояли, так були проняті,
Мов нам про инше щось ані не снилось.
Ми слухали загарливо й уважно

Його співаня, та шановний старець
Гукнув: „А що се, ви ліниві духи?

1)

„Що за недбальство? Що тут поставали'!
Біжіть на гору і кору скидайте,
Що ще вам Бога оглядать перешкадэкає.“

Як голуби зібравши ся на полі

Не врукають по свойому звичаю,
А стиха дзьобають зерно чи хопту,

А

в тім явить ся щось, що

іх злякае,

В одній хвилині страву покидають,
Бо гонить іх важнійшая трівога,
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_

Отак і ся свіжоприбула ровта
Годі спів слухать, рушила під гору,
Як той. що йде, хоч сам мети не знає.

І

ми не менше швидко йти пустились.

Пісні

3-4

„Чистилища“ оповідають події пер
шого дня мандрівки поета на високу гору покаяня, що
на відворотній сторонї земної кулі по ґеоґрафічному
погляду Данта відповідає положеию Єрусалима й горі
Сіонській на нашій півкулї. При початку ходу Данте
осяяний сходячим сонцем добачає, що тілько його тіло
кидає тінь, а постать Вірґілія не кидає. Вірґілій поясняє
йому се не дуже ясною для нас теорією, яка видно й
його самого не вдоволяла, бо при кінці викладу „він
похилив чоло, не мовив більш
нічого й укрив ся
сумом“.

1)

Очевидно той

эке

строгий Катон.

с

_
і

--- '201

Та ось прнспіли ми до стін гори,
Й застали тут такі стрімкії скелі,
Що й найпрудкійші ноги _там нїнащо.
Найдикша та, найсамітнїиша стежка
Між Лерічі й Турбією, се сходи
Ще превигідні проти сеї збочі.
„Хто-ж скаже нам, де збіч ся так похила
Сказав мій майстер, хід свій зупинивши,
Де-б міг полїзти той, хто крил не має ?“

_

_

І

поки він схиливши вид до долу
Про недоступність збочі міркував,
Я роззирав ся до гори по скелях.

І

ось лїворуч бачу купу душ,
Що порушали ся немов до нас,
Хоч і незначно, бо йшли дуже звільна.
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_ рік я,_підведи

свій зір!
Он там ідуть такі, що нам порадять,
Коли ти сам знайти не можеш стежки!"
„О майстре,

І він зирнув на мене й з вільним видом
Сказав: „Ходїм до них! Ідуть помалу.
Кріпись в своїй надії, любий сину!“

У йшовши

з тисяч кроків ми дігнали
Юрбу на стілько, що від нас до неї

Силач міг камінь дошпурнуть рукою.

Вони всї тислись до скали твердої
Крутої збочі міцно й нерухомо,
Як хтось глядить у сумнїві важкому.

До них сказав Вірґілїй: „Душі влучні

І

вибрані, на мир той, що, міркую,
Ви всї ждете його, скажіть нам,

„Де збіч гори отсеї так похила,
Що можна вийти на 'Ґі верхівя?
Бо хто більш знає, більш не любить гайки“.

-

202

Як із кошари вівцї йдуть у струнку

По дві, по три, а инші боязливо
Стоять, схиливши писки й зір до долу;

Що перша робить, те-ж і инші роблять;

До неї тиснуть ся, як вона стане
Глупо-лагідно, а чому-не знають,

Так провідник блаженної черідки

Йшов проти нас наперед, все наперед,
Немов застиданий, честивою Ходою.
Коли переднї вбачили ту тїнь,
Що в праву руку падала від мене
На землю і стелила ся по скелї,

.

То кождий з них зацукавсь і спиняв ся,

А инші всї,

що тюпали за ним,
Собі-ж спинялись, хоч не знали, по що.

Вірґілій поясняє їм, що Данте ще

чоло

від нього тїнь. У тій купцї
душ пізнає Данте короля Манфреда, що в битві одер
жавши дві смертельні рани вмер і по смерти мусить
блукати довкола сеї гори трицять разів,так довго, як довго
трівало його непокаянне житє. В четвертій піснї нові
трудности дороги. Данте тратить силу, та Вірґілій
у
та
його
своїми
лєкцією
крінляє
астрономії.
упімненями
Її перериває малюнок забавної фіґури фльорентійського
промисловця на імя Белякка, який лїниво вилежуєть
ся на скелі і не поспішає на гору, а на Дантове пи
танє відповідає:

вік і тому сонце
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живий

кидає

„Що, братчику, поможе поспішати?
Придверник божий стереже там входу
І не пуска мене в огонь чистильний,
„Аж доки тут мене окружить небо
Ще стілько раз, як за житя робило,
Бо до кінця я відкладав покуту“.
_

В пятій піснї знов стрічають

що вказують

на

нього пальцями

ся

Дантови

тїни,

і впирають у нього

--

203

зачудувані
зори за те, що він кидає тінь. Данте змішаний озираєть ся на них, та Вірґілій упоминає його
славними віршами:

„І що се так турбує твого духа,
Що раз у раз ти хід свій зупиняеш?

І

що тобі за діло до

їх шептів'!

Ходи за мною, хай людці ті плещуть

!“

Знов здибаєть ся цілий хор душ, шо пруть ся в
гору співаючи Міѕегеге, і знову ті співаки побачивши
тїнь Данта, „вривали спів свій довгим, хриплим: ,,Иой!“
Вони висилають навіть депутапію з двох до Вірґілія
з запитанєм, що вони за люди. Вірґілій поясняє їм, що
Данте живий, і велить пошанувати його, бо він вер
нувши на світ може ще бути для них корисний. Даль
ше оповіданє Данта про наслідки сеї відповіди
тонким гумором:
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Я

блищить

ще не бачив стілько мряк огнистих,

Що під ніч неба синяву вкривали,

Ані серпневих хмар під захід сонця,
Як душ тих, що що духу в гору бігли,

А

потім з иншими назад до нас,
Як табуни без цуі'лів і оброті.

Еоэкдий просить Данта поглянути на нього, може
він знав його за экитя; кошдий має якусь просьбу та
його рідному
долегливість. Один просить переказати
ся для влек
молили
Фано
в
Романіі,
щоб усі
місточку
иіеня його мук; другий экалуєть ся, що його жінка
Иоанна забула про нього і він тут серед покутників
мусить стидати ся за неї; третій відкриває Дантови
секрет, як по його смерти демон спричинив повінь і
завіс його на дно моря; инший зачинає ще щось гово
рити, та його перебиває якась Пія:
„Згадай про мене! Я зову ся Пія,
Дала Сієна, а взяла Маремма
Мені жите; мій муж се ліпше знаєґ.

-

204

Пізнійші дослідники дійшли, що ся Пія походила
з благородного дому Тольомеї
в
Пелльо де ля Петра, підозріваючи
її до замку над Мареммою і велів

Сієнї, і що її муж
її невірність, завіз

утопити їі там.
Перлина шестоі піснї Чистилища, се Друга її половина (рядки 76_151), славна Дантова сатира чи
радше інвектіва на Італію. Здаеть ся, що се якийсь
окремий твір, написаний незалежно від Божественної
Комедії і нічим крім римів іодноі вставленої строфки
не звязаний із нею. Вона перериває епізод стрічі Дав
та й Вірґіліяз мантуанським трубадуром
Сорделльом.
Побачивши задуманого, мовчущого Сорделля Вірґілїй
запитує його про дорогу на гору, але той мовчить.
Вірґілїй закидає одно слово ,,Мантуа“, і тут Сордел
льо немов прокинув ся зо сну і промовив:
„Я Сор
делльо, о Мантуанче, з твойого міста“_і оба обняли
ся.
тут починаєть ся згадана інвектіва:
Італїє, рабине, доме болю,
Судно без стерникав великій бурі,
Не владарко країн, а люпанаре!

Як сквапно, бач, душа ся благородна
На сам солодкий звук рідного міста
Тут земляка свойого привитала!

А нині

тобі хто живе без бою?
Хто жив у тобі, всї грнзуть друг друга,
Хоч один мур і вал їх обіймає.
в

Шукай, нещасна, скрізь над берегами
Твойого моря, глянь у власне лоно,
Чи хоч часть в тобі тішить ся спокоем?
Що з того, що Юстінїян уздою

І)

а

х),

Тебе оховстав
сїдло порожне?
законів,
Не будь
був би менший сором.

Цїсар Юстінїян „оховстав Італїю поводами“, тоб
сіуіјјѕ.

то написав для неї книгу законів, Согрцѕ јпгіѕ
Та що
того-каже Данте,-коли сїдло порожне,
з
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І

нема кому виконувати тих законів.

тоб-то

у

_

205„_

Народе мій, тобіб слїд бути смирним,
Лишити Цезаря в його сїдлї,
Як би гаразд ти знав Господню волюї).
Глянь, як зовсїм ти диким звірем стала,
Острогами його не покорявши,
Коли рукою за вудила бралась.

А

2),

чом ти так покинув
Альбрехте Нїмче
Отсю звірюку дикуі уперту,
мав ти на хребтї їй остро сісти.

і

Нехай же правий суд із зір упаде
На кров твою, нечуваний
явний,
твій
наступник ще його лякав ся!
Щоб

у

і

Бо ти
батько твій стерпіли тее,
Заняті властолюбством там
себе,
Що був спустошений сад всього' царстваз).
о

Б),

¬

6)

Прийди, жорстокий, глянь на гнїт, що терплять
Твої шляхетні, вилічи їх болість!
Побачиш, як той Сантафйор
безпечний!
1)

Натяк на свангельські слова: „Дайте кесареви, що
кесарево“.
_

`

в

3)

в

І,

?)

Альбрехт
німецький цїсар, син Рудольфа Габс
бурського, не захотів піти до Італії та коронувати ся
Римі.
ого наступником був Генріх \/'І. Люксембурський.
Садом римського царства звали
середніх віках
Італію.
а

й

й

з

й

в

4)

5)

Капелетті, дві гібелїнські,
Монтеккі
про-те по:
між собою патріційські
Вероні, відомі
аміліі
свйрені
лія“.
експірової трагедії „Ромео
Філїпескі, анальоґічні дві ворожі собі,
Мональді
хоч також до ґібелїнського сторонництва належні фаміліі
Орвіетї.
Ѕапіаїіоге, графство
околиці Сієни, що тоді ду
же терпіло від панованя Гвельфів
в

6)

в
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4),

Прийди, побач Монтеккіх, Капелеттіх
Мональдіх, Філїппескіх
безжурний!
Сї вбиті сумом, инші підозрінем.

-¬
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Прийди і глянь, як Рим твій лементує,
Вдова опущена, кричить що ночи:
„Мій Цезарю, ах, чом ти не зо мною і"
Прийди і глянь, як люд твій тебе любить!
ЂІ як тебе не
зрушить жаль над ними,
Хоч засоромиш ся своеі слави.
1),

Коли-б я смів спитать, о Христе Спасе
Що хрест за нас приняв на сій землі:
Куди-ж звертаєш ти свій зір правдивий?

Бо вся земля Італії тиранів
Повнісінька; Марцелем робить ся

знайде.

Моя Фльоренціе, тирада будь
речі, що до тебе не торкаєсь

~Оій

Завдяки твойому розсудливому

люду.

в

в

У

многих правда
серці, та не поспіх,
Щоб не впопад до лука не хапать ся,_
Та
люду твого він на кінчику язика.

Сей-той не рад тягар громадський двигать,
Та люд твій резолютно заявляє,
Без крику, твердо: „Се берем на себе“.

Так радуй ся-ж, бо маєш повне право,
з

і

Богата, мирна
розумна ти!
Чи правду мовлю, се
дїл твоїх видно.
й

в

й

Атени
Спарта, що
старовину
Закони ставили
обичаі справляли,І
Зробили менш для доброго житя,

О

В

1)

ѕопіпіо Огіоуе.
орігіналі:
Марцель, про якого тут мова,
зуль, завзятий противник Цезаря.
2)
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Падлюка, що лиш прихвостнів

2)

у

Чи ти готуеш ся
незглубимих
Своіх совітах нам добро зробити
Зовсім для наших догадів закрите?

був римський кон

_
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Як ти, що заходи так хитрі робиш,
І).

Щоб те, що в жовтні ти в закон напряла,
Вже в пів падолиста не мало сили

І

й

Скілько разів за нашої вже тямки
Зміняла ти закон, монету, звичай
уряди,
скидала членів ради!

боку на бік

По нривитанню

х:

в

Вертить ся

з

у

у

й

як тобі
лобі світло стане,
Згадай се,
Побачиш, що ти наче той недужий,
своїх перинах супокою,
Що не знайшовши
своїм болю.

І

„Хто ви ?“

з

мандрівцями Сорделльо питає
дізнавши ся, що перед ним Вірґілїй,
мовить:
обіймає його коліна

пошаною

й

з

він

„О славо Латинян,

яким язик наш_

пекла йдеш?

З

Скажи, чи

з

2

Яка-ж заслуга чи якая ласка
Вдостоюе мене тебе побачить
Коли я гідний твій одвіт почути,
якого круга ?“

Вірґілїй оповідає йому, що перейшов

божоі волі,

усі круги

з

у

І

із

в

і

запитує, куди вхід на гору чистилища.
Сорделльо звертає його увагу на те, що нічна пітьма
знайти ту дорогу, та вказує ім
робить неможливим
роскішну долину, де можуть иідночувати
товаристві
якими
душ,
варто поговорити.
горбика він по
Ѕаіуе
казує їм ті душі, що сидять
низу співаючи

з

Веёіпа.

Похвала очевидно іронічна, якою поет
канризність флорент1йського люду.

змінчивість

1

_

з

І

й

,,Той, що сидить найвисше
має вид,
би
Як
якийсь свій довг забув великий,
иншими до співу не мішаесь,

І)
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Вказав, що в ньому за могутня сила;
вічний блиску моєї родини,

картає

-
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Цісар Рудольф, що влїчити міг був
Ті рани, від яких Італья вмерла.
Що аж тепер її хто инший гоїть.
.,Се

„А другий той, чий вид його бадьорить,
Се пан країни, де ріка береть ся
З-разу Молдава, в море йде як Лаба,
„Се Оттокар; ще навіть в пеленках

Він красший був, як бородатий син

Иого Вацлав, лінивець і роскішник“.
Сей славний

уступ про

Габсбурського
ширину погляду Данта
і про його знанє людий і відносин у ріжних краях.
У долині появляють ся два ангели, щоб у ночи хоро
нити душі від наізду первовічноі гадіоки, і Данте роз
Ма
мовляє з ріэкними душами, особливо з Конрадом
лясніною, якому хвалить його рід.
Рудольфа

-

-

в вашім краю
мовив я до нього,
Я не бував, та де-ж у всій Европі
Знайти таких, щоб Маляспін не знали?

„0

„Та слава й честь, якими дім ваш славний,
Підносить і панів і всю їх волость,

І

знають їх і ті, що там і не бували.

,,І

„Кленусь тобі, як справді йду ось в гору,
Що рід ваш чесний доси тої слави
Своєї щедрости й меча не позбуваесь.

й

й

привичка
природа вже дає
Иому ту здачу, що хоч світ весь криво
Блука, вони самі йдуть просто
чесно“.
подяку за сю похвалу його роду Конрад обі
Дантови,
він сам
своїм
близькім
вигна
цює
що
ню зазнає протекції
щедрости Маляспін.
девятій

піснї Данте

вступає

в

Аж

у

й

у

й

В

чистилище.

пані Лючія сама переносить його сонного на
гору перед вхід чистилища. Він іде
Вірґіліємі дохо
Небесна

з
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та короля Оттокара свідчить про
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дить до брами, в якій стоіть дверник із блискучим ме
чем у руці. Він запитує іх, хто вони й чого тут шу
кають, і Вірґілій поясняє йому покликаючи ся на не
бесну паню. Двірник велить ім війти на сходи.
Ми наблизили ся і перший ступінь
Був білий мармур, так гладкий, блискучий,
Що всю мою відбив у собі постать.

А другий був

аж пурпурово-чорний,

З хропавого, пропаленого камня,
Що в довж і в поперек був скрізь потріскав.

А третій,

що над обома здіймав ся,`

Здававсь менї порфіром кровянистим,
Як кров, що свіжо з жили вибухав.
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На нїм стояв оперши ся стопами
Післанець божнй, сівши на порозі,
Що виглядав мов скеля діяменту.
На три ті сходи із благим зусиллєм
Мене тяг мій проводир і сказав:
„Жадай покірно, щоб відмок він замок

І
І

я побожно впав до

ніг святих,

!“

`

перед тим ще тричі бив ся в груди,
І ласки попросив, щоб він впустив нас.

І

він меча свойого вістрем в мене
Сім Р вписав і мовив: „Ти-ж подбай,
Щоб там із тебе змито тіі рани".
Се були знаки сімох головних гріхів, яких сліди
повинен Данте змити зі своєї душі протягом своєї ван-.
дрівки по чистилищі.

Аби не розширяти занадто сеї і так уже широ
коі праці, я не буду подавати за автором детального

а тілько подам деякі уступи,
опису його вандрівки,
що визначають ся незвичайною плястикою або глуби
ною концепції. І так зараз за переходом від брами чи
стилища підіймаєть ся високий і стрімкий беріг із чи
9

_

210

стого мармуру, покритий майстерними
різьбами.
Тут
й
вози
народ,
Марії,
що
далі
~вирізьблено Благовіщенє
везуть кивот завіта, а далі подобизну Махалї, дочки
Саула й жінки Давидовоі, що сердито дивить ся, як
Давид танцює перед кивотом. А далі:
'

У

образї блищить висока слава
Царя Римлян, якого чеснота
Дала Григорію преславную побіду.
Говорю се про цісаря Траяна:
Вдова задержала його коня за новід,
У болю й сльозах вирізьблена живо
Довкола них великий тиск народа,
Їздців богато й золоті орли
Немов живі хитали ся від вітру.
перед ними всіми та нещасна
Немов говорить: ,,Пане, мстись за мене
За вбійство мого сина, за мій плач!“
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1

А він їй одвіча: „Зажди
Аж я верну ся“. А вона,

лише,

що в болю
Не знає впину, відмовляє: ,,Пане,

„А як не вернеш`?' Він: ,,Хто трон посяде,
Той зробить се“. Вона: „І що тобі поможе
Чужая чеснота, як ти свою не вкажеші”
На те він: „Будь спокійна. я повинен
Сповнити се, поки в дорогу рушу.
Закон велить і співчуте спиняе“.

І Траян спинив воєнинй похід, аби зробити пра
й месть бідній удові. Середньовікова лєґенда гово-_
рить, що папа Григорій прочитавши про Траянову чес
ноту, вимолив у Бога те, щоб той цїсар був увільне
ний із пекла,
се й значінє тої „преславиоі'Григо
рієвоі побіди“, про яку згадує Данте.

уво

_

На першім ґзимсі
що

двигають

чистилища він бачить душі,
більші або менші камяні брили, гнучи

-
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ся аж до землї лицями під іх тягаром; се кара за гор
дощі. З одним із тих грішників, Вільгельмом Альдо
брандескі, стрічаєть ся Данте; тут же бачить рисовника
Одерізі, що гордував своїми товаришами, а тепер знає,
ПОТОМЕИ ПРИТЬМИЛИ

ЩО

ЙОГО

СЛаВУ.

Марна та слава таланту людського!
Коротко Цвіт цвите в її вершинах
І гине під крильми часу грізного.

Так Чімабуе певний був майстерства
В малярстві,`а тепер всі славляль Джьотта,
А того слава вже шезає в тїни.

І

так один Ґвідон відняв другому
Майстерство мови; та' вже може є хтось,
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Шо їх обох із їх гнізда прогонить.

Один Ґвідон, се був Ґвідон Еавальканті`
фльо
і
поет
фільософ, що притьмив славу Ґві
рентійський
дона Гвінїчеллі, дуже шанованого поета з Больопїї; ос
татнї рядки натякають очевидно на славу самого Данта,
що мала притьмити
славу обох Ґвідонів. Та се не
спиняє Данта від рефлексії:

Що слава світа? Се лиш подув вітру,

Що віє раз відсїля, раз відтіля,
І в кождій стороні й імя міняє.
_

В 12-ій пісні Данте знов описує чудові різьби та

якими була покрита дорога до другого круга
чистилища. Світлий ангел проводить їх і змазує Дан
тови одно Р на чолі, і сей від разу чує себе лекшим,
мозаїки,

його ноги менше томитъ виступ
хід по рівнинї.

В другім крузї покутують

на гору, як на землі

завидющі;

вони

сто

ять у важких волосяницях,
держать один одного за
ся о камяну стіну, а у всіх очи
рамена і опирають
позшивані дротом,
як дикому шулїцї
Вчнняють, що спокійно не держить ся.

_

212

_,

В чотирнаііятій пісні маємо інтересну лекцію ґе
оґрафіі: один злоязичний дух ось як характеризує річку
Арно, над якою лежить Фльоренція:

„Не знаю, а здаєть ся справедливим.

Щоб згинуло імя 'іі долини.

,

І),

Бо від жерел, якими так богаті
'Високі гори, де з них рвесь Пельор
Як мало де подібних місць буває,

Аж до кінця, де морю знов звертає

моря ссало
них перлить ся,

з

сонце
дало,
те
що
рікам

в

І

Ті води,_що іх

_

з

Скрізь чесноту мов ворога, мов гадь
Всі гонять, чи через якесь прокляте
власної лихої вдачі.
Тих місць, чи
Так відмінили всю свою подобу, _
Що бачить ся, пасе там Цірце стадо.

Серед брудних свиний, яким би жолудь
Ялійше істи, ніж людськуіо страву,
Вона на сам перед перебігає.
збігши

_

в

А

низ 'здибає псів дрібних,
Що кусливійші понад свою силу,
Сердито річка їм рисує рило.

клятий, бридкий рів сей
Пливе ще низше,
а
псів вовки вже поробились,
Глядить
вона
тут
глубокіі провалля
й

з

в

І

_

й

бючи ся по порогах
Спадаючи
Здибає лисів так ошуки повних,
Що хоч би як хитрив, іх не спіймав.

у

Се був якийсь тогочасний дотеп,
ризовано жителів арненськоі долини:
Пельор
ком італійських
_

')
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Тому жильці нещасноі долини

_ сіцілїйські
Апенїнів.

яким характе
верхівях ґрафи

гори, що являють ся відрив

я

--213

_

_

_

Ґвіді ді Порціяно (від рогсо, свиня), дрібні поп-Арец
по, вовки
ненаситні Фльорентійцї, а хитрі лиси

Пізани.

При кінці другого круга (пісня 15) знов стрічає
іх ангел, велить ім іти в висший круг і змазує Дан
Утови друге Р на чолі.
_

~

Ми йшли в вечірнїм світлі й оглядались,
Куди лише наш зір сягнути може,
На зустріч блискам західного сонця.

Та бач, помалу дим на нас якийсь

Почав находить, темний наче ніч,
І не було де перед ним сховать ся,

_

Закрив нам світ, забрав повітре вільне.
Пекельна тьма в ночи` що не видала
Ніколи зірки на сумному небі,

Generated on 2015-04-28 18:50 GMT / http://hdl.handle.net/2027/inu.30000029302092
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Заволочена хмарами густими
Мое лице ще не так щільно тьмила
І не була чутю така противна,

Як Цим отой, що тут насїв на нас:
Його вітверті не зносили очи.
То мій свідущий, вірний провідник
Став біля мене й дав менї рамя

Як з поводатором іде сліпець,

Щоб не зблудив і де о що не вдаривсь,
Що-б поранить чи вбить його могло,

Так я йшов у диму тім прикрім, чорнім.

І

слухав, що мій провідник говорить:

„Гляди-ж, щоб ти від мене не відстав

У

!“

тім диму почули ся голоси, що співали пісню
„Адпнѕ Веіі" і Вірґілїй поясняє, що се душі, які ба
жають визволити ся з узів гніву. З одним із тих ду
хів, Марком Льомбардом, своїм приятелем із часів по
буту в Льомбардіі, Данте вдаєть ся в розмову про при
чину зла на землі; наводжу іі в перекладї як зразок
середньовіковоі

льоґіки.

4

214

Зітхнув глубоко Марко і промовив:

„Ах, брате, світ сліпий, і ти йдеш з нього.
і

„Ви всі живі усякую причину
Скидаете на небо, як би справді
Все через нього дїялось конечно.

„Та як би так, то була би даремна

-

Свобідна воля й не було-б по правді
За добре радість, сум за зло збирати.

-

_

ваших змагань
Не мовлю всіх, та хоч би й так я мовив,
Вам дано власть
добро від зла ріжнити,
„Небо дає імпульси

-

І),

„І вільну волю; ся спершу томить ся 1
В борні з призначенєм
та як зміцніс
то все поборе.

І

добре ведена,

'ё

і

і

в

й

Я

в

з

дороги,
„Отож як нині світ зблудив
То
шукайте;
вас причина,
собі-ж
наведу тебе на вірний дослід.
„З рук того, що любусть ся вже нею,

і

В

в

дитячих рухах,
Ще як її нема,
плачу
усміхах дитячих блиска,

„Душа виходить проста, невідуща,
Хиба що при примусї батька свого
Звертаеть ся до того, що їй мило.

речене

.

'

висше „небо“, та очевидно се
*
значіню долі, призначеня чоловіка.

і

оріґіналї тут, як
в

образове

В

й

її

„Спершу
дрібні дрібниці бавлять,
Манять її
вона біжить за ними.
_
Коли любов-узда її вподобань не кермуе.
')
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І

„Ви піддаете ся по добрій волі,
більшій силі
натурі красшій,
ваш
Вона-ж
дух формуе_що-ж тут небо

_

у

_

ь

2151.
.

„І

~

_

,

нї про

що не дбає.

_

Пасеть сясам

і

В

„От тим то люд, Що бачить вожда свого
погонї лиш за тим, що йому любе,

'

„Закони єсть, та чи хто1 їх держить ся?
Ніхто; пастух що стадови проводить,
Жувати вміє, та не має ратицьі').

-

_.

.

„Така узда потрібна, се закони;
Потрібний владар, як вежа у місті, І
_
Щоб мож було пізнать: се справжній город

1)1

`

›

У.

у

А

і

бачиш, що поганий провід,
„Отож
Се вся причина, що світ зіпсував ся,
не зіпсована
вас природа.

і

у

світї,
„Звичайно Рим, як вводив лад
Два сонця мав, що вказували ясно
Оба шляхи, шлях божий
шлях світа.
з

в

„Та ось одно згасило друге, меч
пасторалом, та ті
Злучило
купі

з

в

„Бо
спілцї одно ідного не боять ся.
Не віриш тому, глянь лише на колос,
Бо
сімя коэкде зїле пізнаеть ся”.

Із

гнївних виводить їх ангел словами: „Ве
аіі расііісі“,
вони входять
круг лїнивих. Вірґілій
широко викладає Дантови теорію любови як `аверела
злих змагань людських (піснї 17 118). Піснею
идобрих
у

19-ою

починаєть
ся опис третього
по чистилищі та візією Сирени.

дня

вандрівки

в

В

1)

оріґіналї: сііе (ііѕсегпеѕѕе (1е11а уега сіізіэаае 'а1
іогге,
Іа
шер
щоб можна було пізнати хоч вежу
справ
-

жнїмчмістї.

і

11), де

1

(ІІІ,

із

Мойсеевого _закона
Інтересний образ, узятий
кажеть ся, Що звірі, які жвуть жвачку мають
розколені копита (ратицї), се чисті звірі. Пастух, що веде
стадо, се папа, що вправдї вміє жвати,тоб-то вчити
ви;
давати закони, але не має ратицъ. не розріжняе духовноі
власти від світської, узурпує собі цїсарську власть.
.

І

і

і

круга

')
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Через насильство вам на зло виходять.

---

216

ггг-Із'

_

Мов сон менї явилась жінка зизоока
І гикава, з корсатими ногами,
З покрученими пальцями, брудна.

Я глянув, і як сонце розгріває

Холодні члени, що в ночи зацїпли,
Так повір мій язик її розпутав.

ІІ зараз випростувалась у гору,
Вже й на лицї цеглястім барва грає
Румянцем, як любов його бажає.

І тут у неї полилась' розмова,
А далі й спів, що я з трудом

лише

Від нього відірвати міг увагу.

,,Сирена я, солодкая Сирена,
Що моряків по морі блудом воджу,
Такий принадний голос мій для слуху.
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„Я Одиссея вивела з дороги
Своїм співанем. Хто мене послуха,
Той геть не піде, так його нчарую“.
Та ще вона і рота не заперла,
Коли явила ся жона святая
Прудка, при мнї, щоб тую пристидати.

„Віргіль! Віргіль! А се тут що за лихо
Вона кричала, і прийшов Вірґілїй,

'ё"

Очий не зводячи з лиця святої.

А

ся взяла тамту

і розірвала

На нїй одежу й показала голий
Живіт, що пахонув на мене смродом.

Вірґілїй звиняєть' ся, що вже три рази кликав
Данта, а сей не чув його голосу, і вони нарешті ру
шають у дальшу дорогу. Данте плаче; являєть ся ангел
співаючи пісню „Веаіі оці 1и§еп1;“, а Вірґілїй не без
докору говорить Дантови:
„Ти бачив ту старую чарівницю,
Що задля неї лиш над вами-б плакать,
І бачив, як від ,неі рвать ся треба?

-217~
„Досить тобі. Ногою тупни в землю,
І зір зверни на поваб той, що вабить
Нас вічний у кругах своїх великих“.

Вони входять у круг, де люди лежать лицем до
землі, стогнуть і плачуть. Данте запитує одного з них,
хто він ічому так лежить? Сей, бувший папа Гадріян

У,

відповідає

на його нитанє:

„Між Кіявері й Сестрі гарна річка
Спада зо скелі; з назви тої річки
Мій рід узяв також свое названа

1).

„Чом ми хребтом обернені до неба,
Почуеш зараз, та поперед всего
Ѕсіаѕ, спос! еёо їііі ѕііссезѕог Реігі.

з

я

зазнавав,
чимсь
„Заледво місяць
Який тяжкий той плащ великий тому,
Кому він чистий; инші тягарі всі

_

й

в

,,Пізнав, що там не заспокоїш серця,
Ні висше не підеш
житю земному,`
То
до небесного я запалав любовю.
з

В

„До тої хвилі дух мій був нужденний,
Богом, скупістю занятий,
розладді
За ню тепер караюсь я, як бачиш.

-

В

„Що скупість творить, тут виразно видно
очищуваню душ пронятих нею,
Гіркійших кар гора отся не мае.

земні річи впившись,
до висот небесних,
Так справедливість тут іх
землю тисне.
в

в

„Як наші очи,
Не підіймались

рід папи Гадріяна
Річка називаєть ся Ляванья,
кіль
У. Фієскі ді Ляванья. Він був напою всего місяць
навіть
ка день
нагло
не
мавши
срейського по
вмер
1

і

а

_1)
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Я

пух. На жаль, за пізно
„Супроти нього
навернусь; та ставши паном Риму,
Пізнав я всю житя його брехливість.

СВЯЧЄНЯ.

_

218

-_«

„Як скупість всю в нас до добра любов
Душила й добрих дїл не допускала,
Так справедливість покотом поклала
„Звязавшгь стисши нам і руки й ноги.
І доки е на те Господня воля,
Лежати-мам без руху і без сили“.
Двацята пісня малює дальший
ряд таких, що.
грішили захлаиністю. Опис сего круга Данте починає
сильним проклятєм захланности, яку образово називає
старою вовчицеіо.
Проклята будь же ти, стара вовчице,
Що більше, нїж всї инші хижі звірі,
Жреш у захланности твоїй неситій!
О небо що вругами своїми,

Як вірять, земних річий біг зміняеш,
Коли-ж явить ся той, що прожене Ті?
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У

крузї захланних серед загальнгоо плачу духів
Данте чує оклик: „Солодка Марієї" Почувши ще кіль
ка окликів того самого духа Данте наближає ся до
нього й запитує його, хто він такий? Дух відповідає
йому:
„Скажу тобі отсе не для потїхи,
Якої-б ждав від тебе, лиш тому,
Що ласки доступив ти перед смертю.
„Я корінь був ростини тої злої,
Що христіянські всї краї притьмила
Так, що в них рідко добрий плід доходить“.
Се був Гуґон Капет, що з різника зробив ся но
ролем Франції і предком капетінґської династії, якої
злочини він вичисляє в досить довгім оновіданю, що
кінчнть ся ось якими енерґічними рядками:
„Захланносте, що ще більш можеш вдїять
Над те, що кров мою втягла так в себе,
Що і про тїло власнеє не дбає?

у

',

_219У_..
„Щоб меншим здавсь будущий стид від давніх,
Ади, он лілії в Ананью входять,
Христа намісник наче раб в кайданах.
се його у друге висмівають,
_Його новою жовчю з отцом поять,
І мре він між злочинцями живими- 1)
„Глянь,'

.

'

„Глянь на нового ще Пилата злого,
Неситого, що сам без повновласти

У

храм жене на пажирних вітрилах! ')

„О пане мій, коли я звеселю ся
Й побачу месть твою, що в тайні скрита

Влагоджує твій гнів на сих злочинців ?“

Далї той сам Капет поясняє свій побожний оклик
до Марії Богородиці ось якими словами:
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„Те, що сказав я про єдину ту
Невісту духа божого,і що тебе
Заставило звернути ся до мене,
„Я поясню тобі. Замісъ молитв усяких
Нам тут положено, допоки день тріває,
Святе і праведнее сиоминати.
„В ночи-ж у нас розмови зовсїм инші.
Усе нам на устах Піґмалїон,
Якого хіть до золота зробила
„Розбійником і зрадником і вбійцею.
Про горе Мідаса захланного,
Що гнав ся за своїм бажанєм скнерним,
За що всі. тут на сміх його здіймають.

'

1)

З наказу француського короля

Филипа

Вродли

військом напав у
Шіарра Кольонна з
ІІІ; вояки знущали ся над ним,
Ананії на пану Бонїфація (рранцуським
вів чого він 1 вмер.
„
вого

9)'Натяк на знищене тим самим Филипом Вродли
св. храма, тз. Темпляріїв.

вим лицарів ордена

_220 _-

'

„Тут згадуем ледачого Ахама,
Що здобич крав, за що ще й доси мучить
Його сердитість Йозуе грізного.

„Винусм тут Сапфіру й її мужа,
І хвалимо коня, що копнув Гельйодора,
А Полїмнестор, що вбив Полідора,
„В огиді тут по всій горі блукас.
Нарешті дехто крикне: „А що, Крассе,
Скажи, та-ж знаєш ти, як золото смакує ?“
„Так розмовляємо, хто голосно, хто тихо,
Як у кого настрій тут до розмови,
Чи то прикрійший, чи то лагіднїйший“.

захланности, наведені тут Капетом,
узяті по части з Біблії, а по части з грецької та рим
ської старовини. Про Ахама, що вкрав часть єріхон
ської добичі, згадує книга Иозуе розд. УП, про Ана
нїю й Сапфіру, що передали апостолам своє добро,
Приклади

для себе, іза се об'личені апостолом
Петром померли на місцї, оповідае книга Апостольських Діянь розд. У; про Гелїодора, що висланий Селєв
аби забрати скарби єруса
ком
царем сирійським,
лимського храма, був поражений
ангелом
у храмі,
оповідає друга книга Маккавеїв розд. ІІІ; про Полімне
стора, короля Тракії, що вбив Пріямового сина Полі
дора, аби забрати його скарби, оповідає троянська заґа,
а про Красса,
римського тріумвіра, відомо, що коли
він поляг у битві з Партами, вони відтяли йому го
лову і налили в уста розтопленого золота примовляіо
чи. ,,Аііі'ііпі ѕіііѕіі, аіігііпі ЬіЬе!“.
_
Ледво Данте й Вірґілій покинули сї душіі уйшли
шмат дороги, коли вся гора задрожала, і Данте ста
нув пронятий смертельним жахом. Із уст усіх грішни
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а часть

заховали

ків залунали окрики: „Сіогіа ін ехсеіѕіѕ Веоі" Вірґі
лій не знає причини сего явища, лише каже Дантови:
„Не бій ся, поки я з тобою!“
Данте йде в тяжких сумнївах, про які не сміе
говорити з Вірґілїєм, та ось за ними надходить дух,

І

-

_-

221

якого вони не бачили, поки він не заговорив до них:
„Брати, дай вам Боже мир!“ Він каже, що його засу
див Бог на вічне вигнанє, і запитує їх, хто вони і
поясняє йому свою подорож із
куди йдуть. Вірґілій

Дантом і запитує, що се було перед хвилею, що гора
затрясла ся 1 всї покутні душі радісно'закричали. Дух
поясняє йому властивости сеї країни: тут нема ніякої
зміни, ні дощу, нї снігу, нї роси, нї граду, нї хмар,
нї блискавок, нї вітру.
„Здрігаеть ся гора, коли душа якась

Так чистою себе вчува, що злетить,
Або злетїти хоче, й крик такий
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„Луна тодї. А доказ чистоти
Лиш власна воля, що зовсїм свобідна
Міняе стан свій, тїщить ся хотїнем.
_

„Захоче з разу, та ще не пускає
Наклін, що справедливість в противагу
ІІоклала в грішеню і у терпіню.
„Ось я, що вже пять сот і більше лїт
Лежав тут в муках, вчув нараз сю волю
Свобідно піднестись на висший ступінь.
„Се був той трус і тойпохвальний спів
Побожних душ по всїй горі для Бога

За те, що нас так швидко к собі кличе”.

На запитанє, хто він, дух відповідає, що він по
ет Стацій, автор „Тебанської війни“ та ,,Ахіллєіди“, яку
одначе не скінчив. Він уважає себе учеником Вірґілїя.
Почувши ті слова Данте всміхнув ся; се звернуло
увагу Стація, і за дозволом Вірґілїя Данте виявляє
Стацію, що він говорить власне з Вірґілїєм. Стацій у
зворушеню хоче обняти ноги
ґілїй зупиняє його:

свойого вчителя, та Вір

„Не чини 'се, брате,
Бо-ж сам ти тїнь і бачиш теж, що й я тїнь“.
А він уставши: „Тут пізнай всю велич

-_

222

„Горячої любви моєї к тобі,

'

'

Що забуваючи свою безтїльність
Я тїнь як дотикальну річ обняв“.

в

Ангел показує мандрівцям

шестий круг чистили
на
одно
Дантовім чолі. Вірґілїй за
питує Стація, як се стало ся, що він попав у круг
захланних. Стацій усміхнувши ся відповідає, що вла
сне за надмірний брак користолюбности він мусїв тер
піти покуту. Вірґілїй запитує його далі, як се він,
поет ,,двоякої журби Іокасти“, попав між христіянські
душі? На се відповідає Стацій, що власне Вірґілієві
вірші, де віщовано,
що „часи
обновлять 4ся, верне
правда і золотий вік, із неба зійде новий рід назем
лю“, ') се вперве склонило його до христіянства. По
тім він почув науку христіян, бачив, як переслідував
їх Доміціян, помагав ім і охрестив ся й сам, хоч дов
ший час таів ся з тим,і за се більше як 400 літ про
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ща і змазує ще

Р

був у четвертім крузі чистилища.
Йдучи далі 'вони стрічають таких сухих тавиго
лоднілих людий, що ледво кости держать ся в тілі;
Від одного з них, Фльорентійця і свого друга Форезе`
Дантедовідуеть ся, що се кара на тих, що в , житю
любили богато істи й пити. В висшім крузі, де в ле
тіочім огні мучать ся душі чужоложників, Данте зна
ходить старшого від себе поета Ґ відона Ґвінічеллі, про
якого вже була згадка висше, а сей вказує ще давнїйшого й більшого поета Ґвідона з Ареццо, ,,що плаче і
йде співаючи і зажурений глядить на давню глупоту,
але радісно на щастє, що жде його на переді“.
На вступі до нового круга ім знов являєть ся
ангел і мовить:

') Се славне місце з четвертої Буколїки Вірґілїя,
яке в середніх віках уважано пророцтвом на вродженє
Христа, виглядає ось як:

ѕаеспіогііпі ііаѕсі'оііг огііо.
Маёпііа аЪ іпіеёго геііеііпі;
даш еіііі еі уігдо,
Ѕа'шігпіа гедпа,

«Іапі поуа ргоёепіеѕ соеІо

(іепііэііыіг аіво.
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„Ні, не підете далі, ІбожіА душі,
Аж Авас огонь пропалить. Нуж, ідїть,
І на співане в нїм глухі не будьте!“
Данте злякався й зацукав ся бачучи, як у огні
горіли людські тіла, та Вірґілій каже йому:

'6

„Мій сину, тут лиш мука, а не смерть.
Згадай, згадай! 1 як на Геріонї
Я ніс тебе без шкоди, чи затрачу

І

'

„Тебе ось тут, де я вже близше Бога?
Будь певен, що хоч би в отім огні
І тисяч лїт стояв, то й волосок

Generated on 2015-04-28 18:57 GMT / http://hdl.handle.net/2027/inu.30000029302092
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

„На тобі не згорить. Гадаеш, що дурю?
Іди й переконай ся сам рукою
Або краєм плаща. Відкинь трівогу,
„Іди до нього, сміло йди сюди!“
Та я стояв, хоч совість йти `веліла.
А він побачивши, що я ще впертий,
Сказав немов сердито: „Глянь, мій сину,
Лиш ся стіна тебе від Беатрічі ділить!“

Як Пірам, що при Тізби імени вмирає,
Розкрив повіки і глядить на неї,
И на морву, що вся кровю зчервонїла,

-

Так і моя розвіялась упертість.
І при імю, що все у мене в серці

Зринало, я до майстра обернув ся,

А

він хитнувши головою мовив:
„Чи хочеш ще стояти тут ?“--Смієть ся,
Немов дитину яблоками вабить.

-І

сам в огонь вступив передо мною,
А Стація просив іти остатнім
За те, що довго розлучав нас доси.

І

я війшов і рад би в скло топлене
Був кинув ся, щоб там охолодить ся,
Така надмірна спека тут стояла.

1

'

_-224
Та батько любий, щоб я підбадьоривсь,
Весь час лиш говорив про Беатріче:
„Здаеть ся, ось її вже очи бачу!“

І

вів нас голос, що лунав по той бік,
А ми ним ведені в огнї спішили
До того місця, де на гору вхід.
„Уепіізе

Ьепебісіі Райгіѕ шеі!“

Почуло ся із світла так яркого,
Що я ослїплений не міг дивить ся.

Та сходи ще йдуть високо в гору, івсї три ман
дрівники лягають на них ночувати. В ранцї вони ста
ли на версї, і Вірґілій мовить до Данта:

„Сюди я вів тебе умом і скуством;
Візьми-ж тепер за вожда власну волю!
Тебе не спинить шлях стрімкий, тїсний.
„Дивись на сонце, що на твоїм чблї
Відблискуе, на цвіти, трави й корчі,
Що ся земля сама від себе родить.
„Аж стрітиш гарні, радісні ті очи,
Що слїзми кликали мене тобі на поміч,
Посидь ось тут і походи між людом.

1).

„Не жди від мене слова нї кивка,
Бо й твій суд вільний, простий і здоровий,
І блуд би був не йти тобі за ним.
Оттим то й будь сам паном над собою“
а

Данте доходить до земного раю, перед яким пли
ве ріка Лєта. За рікою він бачить роскішний гай,

_

й

й

е

В

орігіналї дуже цікавий, та неможливий для пе
пііігіо
отим то я
рекладу зворот: Регсіііо Ђе согопо
короную
мітрою оздобляю тебе, даю тобі світську
духовну власть над тобою.
1)
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„Дочасний, сину, бачив ти огонь
І вічний, і дійшов до того краю,
Де я вже сили й погляду не маю.

'_`_

225 _

вньому прохожуеть ся гарна женщина зриваючи цвіти,
немов Ева перед гріхопадевєм; вона грає ролю посе

Аредниці між Дантом і Беатрічею і~ Данте далі називає
іі Матільдою. Стріча з Беатрічею займає аж пять
остатніх пісень Чистилища і обставлена такою масою глу
боких, нноді зовсім неясних аллєґорій та симболїв, що
й коментарія
годі брати ся
без дословного перекладу
до іх представлена. Беатріче на кінці довгого походу
аллєґоричних

фігур над'іздить

у

лїснім повозі. тягненім грифом;

тріумфальнім двоко
біля правого колеса

того воза танцюють три женщини, одна червона, дру
'га зелена, а третя біла; далі йдуть дві старші женщини,
одна в костюмі лікаря, а друга з мечем. Порівнявши ся
з Дантом віз зупиняєть ся, з нього виходить женщина
заслонена білим серпанком і увінчана оливною гиль
кою, а під зеленим плащем має на собі сукню огни
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сточервоного коліру, Данте почуває в іі погляді силу
давньої любови, та при тім такий страх, що звертаєть ся
до Вірґілія як перелякана дитина до матери з словами:

„Ані краплинки крови

.
у

в

мнї не має,

Щоб не тремтіла! Знаю я той знак
Старого полумя !“
Та Вірґілія вже нема біля нього, і він заплакав.

Матільда

упоминае його:

„Не плач ще, Данте, що пішов Вірґілїй!
Не плач іще, бо доведеть ся плакать

Від инших ран!“
Аж тепер Беатріче звертає
промовляє:

свій зір

уна

,,ІІоглянь на мене! Глянь. я Веатріче!
Що, варто було йти на сюю гору?
Чи ти не знав, у чім тут людське щастє?“

Дантеговорить далі про себе:
„Я зір схилив у низ на жерело,
А бачучи себе в нїм, на траву зирнув,
Такий великий сором я почув.

_

нього

і
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„Вона здалась менї як тая мати,
Що до дитини остро промовляє,
'Га в гіркости чуть смак ії любови“.

Вона звертаєть ся з промовою до
жінок, які >онрулгсали її,і говорить, Що

тих

святих

„Тому острійше я відповідаю,
Щоб чув отой, що там край річки плаче,
Щоб рівну міру знав провин і болю.“

Вона донорлє йому, що богато обдарований Богом
якийсь час ішов простою дорогою, але коли вона „опи
нила ся на порозі другого віну“, се значить із панни
стала жінкою, і „відмінила свое житє“, тоб-то вмерла,
„Він занехав мене й віддав ся иншим.
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„Коли я з тїла піднсслась до духа
І виросла моя краса й чеснота,
Йому я стала менш цїнна і мила.
„Він навернув свій хід на шлях неправий,
Погнавсь за щастя злудною марою,
Що не сповня своїх обцянок нїноли.
„Даремно я йому обяви слала
І снами й иншими знаками к собі
Знов кликала,-йому все те було ніщо.

-

„Так низько надав він, що всї способи
Спасти його являли ся слабими,
Лишивсь лиш той
вказать йому пропаще племя.

-

„Оттим то я сама йшла в царство мертвих
І того, що сюди його спровадив,
Просила в поміч ревними слезами.
„Нарушен був би божий суд високий,
Як би пройшов хтось Лету й пив Ті
Живущу воду без якоїсь плати,
Без жалю за гріхи, що сльози ронить“.

У

31-ій піснї Данте без нїяного вступу наводить

дальшу свою розмову

з Беатрічею.

-227
„

-

„0 ти, що там за річкою святою,
Звернула ся до мене-острим словом,
Якого вістре вже мене болїло,

'

-

Коли отак нещадно промовляла
„Скажи чи все те правда? На такий
Великий закид дай свое признане!“

Та дух живий у мнї так заметав ся,
Що голос, хоч здіймав ся, зараз глух,
Поки з уст моїх здужав вилетіти.
Вона зириула й мовить: „Ще міркуеш?
Відповідай, бо-ж споминки смутної
Отся вода чей ще не змила з тебе“.
Замішане і страх до купи взяті
Таке -з уст моїх витиснули „Так“,
Що лиш очима мож було пізнати.

е
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Як лук напятий тріскае в тій хвилї,
Коли занадто сильно був напятий,
І слабо лищстріла у цїль попаде,

Так я зломав ся від тяжких докорів,
Слїзми залив ся, застогиав тяженько,
І голос щось немов душило вгорлї.
'

Вона-ж ізнов: „У всїх моїх бажанях,
Що довели тебе добро любити,
Пс-над яке добра більш не шукають,

„Які рови знайшов ти півперечні,
Які ланци, що дальший хід спинили

І

відібрали всякую надїю

'ё

„Які то полекші, які користи
Тобі являлись на чолї тих инших,
Що мусїв сам ти йти поперед ними

2"

Гірке зітхане витисло ся з груди,
Ледви добув ся голос на відповідь,
І лиш з трудом до слів зложив я губи.

_228

.

~

І рік крізь плач: „Теперішнїї річи

І

а

.

І їх фальшива роскіш звабила
_
Мене, коли ваш вид від менееснрив ся“.
~

`

'

'

'

Вона: „Чи промовчиш, чи заперечити

Те, що признав, не менше звісна буде
Твоя вина; суддя її всю знає.
своїми власними устами
в нашім дворі
Відвернеть ся від тебе вістре кари.
,,'Га що

Ти наеш ся в грісї, то

„Та щоб ще більше каятте почув ти

За блуд свій і аби другого разу
Сильнїйший був, коли Сирену вчуєш,

.
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„Відкинь причину плачу, слухай тут!
Почуєш, як у протилежний бік тебе
Мій труп погребаний звернути мусїв. І

„Ні штуьа, нї природа не справляла
Тобі такої росноші, як тії
Вродливі члени, що колись носили
„Мене й тепер розсипались на порох.
Коли-ж найвисша роскіш так тебе
Здурила через смерть мою, який же
„Смертельний твір тебе ще міг привабить,
Щоб ти бажав його? При перших стрілах
Злудного твору ти повинен був
„Летїть за мною, що уйшла з “між них.
І твоїх крил не мусїла вязати
Нї дївчина, нї жадна річ минуща“.

В З1-ій

піснї Марґаріта переводить Данта через
ріву Лету й обмиває в нїй його голову, а в Зи-ій пі
снї До нього промовляє Беатріче вже в земнім раю,
сидячи під райським
деревом. що зазеленїло при їі
наближеню. Тепер вона промовляє далеко ласвавійше,
як першого разу:

-

_229_
„Тут-будеш ти короткий час як гість,

А потім вічно будеш враз

зо мною

Горожанином того Риму, де Христос
„Є Римлянином.

'Го-ж для блага світа,

Який тепер на так лихій дорозі,
Гляди на віз мій і на те, Що в нїм,
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„Аби вернувши ся знов на той світ
Ти все те міг докладно написати“.
Данте сидячи при її ногах бачить, як віз, на якім
приїхала до раю Беатріче, часть по части розривають
ріэкні звірі. На сам перед його шарпає орел, потім
лис виносить усе з його середини, на решті з поміж
коліс вилазить дракон і запускає свій хвіст також у се
редину воза, по чім увесь віз і дишелЬ-покриваєть ся
пташачим пірєм. Із усїх частий воза висувають ся ро
гаті голови, а з посеред них виринае блудниця, що цї
каво та ласо озираеть ся довкола. До неї приступає ве
литень, бє ії завзято від голови до ніг, а потім тягне
з собою в ліс. Усї ті картини мають 'симболїчне зна
чінє і характерізують зіпсутє римської церкви.

В ЗЗ-іЙ піснї Беатріче

Дантом відходить на
бік від того супроводу духів, серед якого сиділа під
деревом, а коли вони були самі, вона зирнула на нього
'
.
лагідно і сказала:
з

„Ходи-бо скорше, близше тут до мене,
Щоб ти міг чути як найдокладнїйше
Все те, що маю я тобі сказати“.
Данте наблизив ся до неї, та не
нїчого. Тодї вона запитала:

міг

братчику, чому не сміеш ти
Тепер, коли самі ми лиш обоє,
Розпитувать про все те, що ти бачив
,,О

Данте відповідає

на се несміло:

'ё"

промовити

„О панї, те, чого менї потрібно,
Вам відоме, як також усе те,

Що вдоволити може ту потребу".
Вона-ж на те: „Хочу, щоб ти тепер
Свобідний був від сорому і страху,
И не говорив, як чоловік у снї“.

Вона толкує йому ті явища, що він бачив під
деревом, і заповідає, що недалекий уже час, коли явить
ся Богом зісланий чоловік, івбе блудницю та велитня,
а його імя буде 510. Се пророкованє наслідує подібне
пророкованє Апокалїпси, в якій віщуеть ся прихід чо
ловіка, що його імя буде 666. Дантове пророцтво, на
писане римськими цифрами 1)Х,дае в скороченю слово
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Впх, яке коментатори

одні до воєводи
Еанґранде делля Скаля, а инші до цїсаря Генріха У'ІІ.
Аби зміцнити память і розум Данта для тих чудес,
які має бачити далї, Беатріче велить одній гарній жен
щинї напоїти його водою ріки Еуное. Поет кінчить
сю пісню і заразом другу часть своєї поеми ось яки
›
ми рядками зверненими до читача:
прикладають

читачу, мав я більше місця
писаня,
я-б оспівав хоч в части
До
напій, якого я
той
Солодкий
„Коли¬б,

„Не міг відпити ся. Та що вже всї листки
Заповнені, які для сеї піснї
Я призначив, то далї не пускає
„Мене

узда моєї штуки. Від води

Тіеї пресвятої я вернув

Покріплений, немов нова ростина,

„Відиовлена у зеленї новій,
Очищений і приготований
Летїти в гору, в зоряні простори.

У".

Божественна Комедія.
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в. Рай.
Опис раю в Даитовій поемі полягае-пригадую
се-на Птольомеевій системі будови світа, по якій
земля творить недвижний осередок усего світа, а дов
кола неї в концентричиих сферах підіймаєть ся девять
рухомих небес, поперед усього сїм сфер планет: міся
ця, Меркурія, Венери, сонця, що старою астрономіею
зачислювало ся також до планет, далі Марса, Юнітера
й Сатурна. `По над твми сїмома сферами здіймаеть ся
осьма сфера постійних звізд, девята тзв. кришталеве
небо або Ргіишт шОЬіІе, і нарешті десята, огниста
сфера, так зване емиірейське небо, якого центром єсть
Бог. Він також недвижний, але від нього виходить
усякий рух на світї. Отсї всї круги аэк до найвисшого
перелїтае Данте під проводом Беатрічі. Опис того лету
иочинаеть ся ось якими рядками:
Пресвітлість') Того, що усе ворушить,
Проймае всю вселенну і яснїе
В одній частинї більш, у другій менше.

Я

У

в небі був, що найбільш того світла
собі має, і такеє бачив,

Чого нїхто, вернувши відтам, словом
Сказать не може анї не зуміє»
Бо до мети найвисшої зблизившись
Наш розум поглубляеть ся так дуже,

Що память відтам не знаходить шляху.
І) В оріґіналї

ёіогіа-разом і слава

й світлість.

-282 _
Вихідною точкою його мандріки

в небесні сфери
момент
один
який-він
екстази`
був
опису'е ось як. На
візване Беатрічі він вдивлясть ся в сонце, яке
тепер
не разить його.
Не довго я глядїв, тай не так мало,
Щоб не зуздрів. як раптом іскри прнсли,
Мов від зслїза, що в огн'і нагрілось.

І

враз вдалось менї, що день із днем
Злучив ся, мов би Всемогучий небо
Ще другим ясним сонцем прикрасив.

`

стояла, в вічні круги
Втопивши зір, і я звернувсь до неї
Се Беатрікс

Очима.

відвернувши їх від сонця.

І

вид Ті вплнвав на мене так,
Як Глявкови було, коли ззїв з'ілє,
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Що божеством

морським його зробило.

х)

Данте дивуєть ся свойому захватови, та Беатріче
вияспяє йому, що він уэке не на землї, а з скорістю
блискавки перелїтає небесні простори. Данте почуває
себе як пливак на безберезкному моріо: ,
Пливу по хвилях, де нїхто не плив ще;
Мінерва дме, веде нас Аполльон,
А девять Муз, то девять зір Всдмедя.
Беатріче

обертаєть ся до нього словами:

„З подякою зверни свій ум до Бога,
Що дав нам долет'іть на першу зорю“.

Ся перша зоря, найблизша до землї, се місяць,
і Данте з звичайною середньовіковою наівністю запитує
Ч Грецька легенда про Ґлявка рибака, що ловлячи
риби
морі бачив. що деякі, кинені на траву, підскакува
ли сильно і падали в воду. Бажаючи знати, що додало
їм такої сили, він почав гризти ту траву, і почув у собі
непоборний потяг до води, скочив у море і зробив ся
морським божеством.
в

.
-

._ззз-"
О

провідницю, що значать ті плями на місяці, в
яких люди бачуть памятку Каіна. Беатріче всміхаеть
ся на се, запитує його, як він сам думає про се, а
вінІ каже, щочпричина явища мабуть та, що _ тут мі
шаеть ся_густїйше з рідіпим..І знов Беатріче всміхаеть'
ся і' довгими
сілльоґізмамиу доказуе
схолястгичними
але
вбачає
його-помилку,
причину в самій бо
йому
жеській натурі світла` що неоднаково проявляеть ся в
свою

ріжних тїлах.

у

У
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третій пісні Данте у-перве сбачить душі свя
тих; 'їх лиця були як образи відбиті в зеркалі. Беатрі
че каже йому, що' сетакі святі, що не вповнї'встояли
ся в своїх обіцянках Богу. Данте заговорюе до одного
духаі дух дае себе йому пізнати як Пікарда, сестра
Корса Донаті, який силою витяг її з манастиря і при-"
мусив узяти шлюб ізінелюбим чоловіком. Він запитує)
іі, чи ті, що живуть тут у тій „найповільнїйшій сфе
рі“, тужать за висшим місцем? Вона' відповідає, що
сила любови зовсім заспоспокоюе їх бажаня.
„Коли-б ми висше бути забажали,
То те бажане не було би згідне
Із волею Того. хто тут вмістив нас“.

На Дантове

'
,

запитане вона оповідае
земне экитє: вроэкдена побоэкність завела
стиря в ранній молодости,

йому свое
її до мана

Та вирвали мене мужчини, звиклі

На зле більш як на добре, з келїй любих,
Бог зна, як від тодї уплив мій вік.

Беатріче толкуе'йому далї, що. в небі нема по
стійних кругів, що всї святі живуть у однаковім бла
женстві, а тілько для його змислового ока являеть ся
певне степеноване.
'

›

Духи як іскри тисячами окрузкають їх хід.

Дан
них
ся
дещо
від
дізнати
горяче
нового. Перша така іскра, що¬ від -Даитового запитали
ще' більше роз'ясняеть ся, озиваеть сь до нього
те почуває

бажане

10

.
.І

.

„

-'234_

`

„Я цезарь був колись Юстінїян;
ь

Чутем найвисшої любви пронятий
З законів зайве я й пусте усунув“.

,
`

_

про ролю Франції` в Італїї, як чоловік добре начита¬
ний у біэкучих газетах.
,
'
Пісню сему займає виклад Веатрічі про конфлікт
Бога з' природою і з чоловіком і про те, як Бог во
лїв дати свое власне єство, свого синана смерть, нїэк
би мав просто дарувати людям- їх провину- В піснї
УІП-ій Данте долітає на планету Венеру. Тут знов біля
нього збираються блаженні духи, і він розмовляє з
сином Карла П, короля неаполі
Карлом Мартелем,
танського і зятем РудольфаГабсбурського. Данте зав
солодкого, доброго насїня
з
дае йому питане, чому
за сею
виростає инодї гіркий плідЇг Не буду слїдити
діскусіею, яка доходить до досить драматичної діспути.
До нього наближаеть ся инший дух (пісня ІХ), Куніц
сестра відомого тирана-Еппелїно
вачинае свою промову ось як:
ца.

І

да

Романс, яка

„В тій части того псованого краю.
Італїї, що між 'Ріяльто й Бренти
Та Пяви экерелами розлоэкив ся,
Стоїть горбок не дуже то й високий,
Де ще недавно похідня горіла,
Що люто нищила цїле около. 1)
Вона і я-ми із одного корня;
Я знала ся Куніцца й тут сіяю,
Бо сеї зорі блиск мене в житю споміг“
Себ-то

її

,

і').

1

¬

І)

брат Ецпелїно.
_
Панї Кунїцца коштувала, як виходить; із сего
житю, та. се не перепинило їй
рядка, не мало любощів
ся
святою.
зробити
І

у

1')
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Він оповідае, що з разу вірив у те, що Хрисос
лиш
мав
одну, божеську натуру, поки натріярх Ага
не
звернув його увагу й налюдську натуру Хри
піт
стову. Тілько почувши себе в повній едности з Церк
вою він узяв ся удо законодатного діла. Далї розмова
сходить на біэкучу італійську полїтику, і Юстінїян го
ворить про Карла Великого, про Ґвельфів і Ґібелїнів,

`-

235

_:і

Вона пророкує велике горе Падуі, пораженє Па
По
дуан, убійства в Фельтрі та порашене Ферарців.
іі віддаленю Данте сходить ся з духом Фолькона з
Массіліі; Він признаєть ся до своїх молодих любощів,
поки не вступив до манастиря, і додає добродушно:

„Тут ми не жалуєм, лиш усміх маем
Не за провину-ся не йде й на думку,
А за-для сили, що вела й все знала“.

В десятій пісні Данте описує круг Сонця,

в який

Аквінатом,
инші ,,сон

уходить тепер, і свою стрічу з Томою
який привитавши його представляє йому
ця" середньовіковоі теольоґії: Ґраціяна, Петра Льом
Соломона й инші світила. Одина
барда, премудрого
цята пісня починаеть ся прецївавою рефлєксіею Данта,

яку репродукую

тут:

всіх смертельних!

й

А

„На право сей іде. той на лікарську штуку
инший на попівськіі хліби;
насилєм,
Сей ловить власть інтриґами

'),

Які-ж зрадливі всі ті сілльоґізми
Тих, що у низ твої звертають крила!

а

„Той на грабіж, другий на горожанський
Ґешефт,
инший відданий розпусті
Теряе сили, инший все дармуе.

у

„Та я, свобідний від усіх тих річий,
небі.
Із Беатрічею був там
Де славно так усі мене приймали!“

та на жаль дуже
тій пісни вели
мало кому доступна. Тома Аквінат
Ассізі,
чає св. Франціска
шалуеть ся на те, що
так
мало
пня
так святого
виростає гідних його па
не мала

сатісфакція,

з

і

з

у

Справді,

~

ростий:_

оріі'іналі: ай Аіогіѕті,-так називався клясич
ний підручник старої медицини, написаний Гіппократом.
І)
В
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,,0 глупотна турбото

г

І

'звезд

"

„Є ще такі, шо боячи ся шкоди
Кпастирю тиснуть ся, та іх так мало, '
Що не богато на іх крій сукна йде“.

.

.'
'

Дванацята пісня містить -похвалу св. 'Домініка
7та його компаніі в боротьбі з ересями; про спосіб тої
домініканськоі боротьби, що доходив до крайніх жор
стокостий, Данте говорить лише легким натяком: у
.

„З ученістю сполучуючи запал
І чин апостольський, у світ він кинувсь
Як потік з гір, що з повних жерел буха;
.

І
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„І в зрестицькі хащі він з розгоном
У дарив, і то там найнасильнійше,
Де найсильнїйший'опір показав ся“.

Вірнїйше було-б, як би Данте порівняв сю домініканську течію не з потоком, а з огнем, ще по=
до
чавши палити „хащі ересів" мало що не дійшов
'
'
спаленя самого пня людської цівілїзації.
Тринацята пісня занята викладом сідеральної
астрономії, певно дуже вчена й дотепна на свій час,
але менше цікава і не скрізь зрозуміла
для'нас. Ви
ся,
Тома з Аквіну. Данте не без
кладае. розумієть
іронії характерізуе

сей виклад ось якими

віршами:

„Від центра в круг, а з круга знов у центр
:
Ворушить ся вода у круглій ванні
По тому, як попхнуть з нутра, чи з боку“.
Душа Томи замовкла нарешті. а слово
Беатріче і звертає питанє в инший бік:
„Скажіть йому, чи блиск сей, що ним тут
Осяяна суть ваша, вам на віки
Останеть ся, так як тепер сіяе?

забирає

„А як останеть ся, скажіть, коли

Ви знов одїнетесь в тіла видимі,
Чи блиск отой вам не заступить очи'ё"
Голос подібний дотолосу ангела, що благовістив
Марії, виясняе се питанє. Весь круг душ розпалюєть ся

'

-.-

_-езт

світлом радости, ніж яснїв доси. Данте
ще більшим
на
сила уно
Беатріче і,в тій хвилї незрима
глядить
`
~
сить їх обоє в висшу сферу.

В иятнаиятій піснїІ описана Дантова стріча з
його предком Каччіяґвідою. Він являеть ся Дантови в
формі живого тоиаза і починає говорити таке, чого
Данте зовсїм не розуміє4се з копечности, додає Дан
те,
усї поня
_бо говорив `такі річи, що иеревйсшають
тя смертних'Пшім одначе він знизив сл до мови зро
'
"

зумілої смертним.

„Благословснний Ти, о ,Триединий,
Що сїміо мойомувказав такую ласку!“
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Данте запитує
ось яку відповідь:

його,

як він зветь ся:
'

„Потомку мій, якого яще ждучи ,
Втїшав ся-я колись був корінь твій,
Той, по якім весь рід ваш назву носить.
,,Той,

щоу

вже звиш сто

і'

І

лїт покутну гору

На першім гзимсї обходити мусить,`
Се був мій син, твій прадїд. Ти й повинен

,,Ту довгу муку добрими дїлами
Йому вкорочувать. Фльоренція
В старих ще мурах ироживала тихо,

„Була твереза й чиста. Не було там
Тих ланцюшків і чівок золотих,
Нї дам у черевиках дорогих
„Та поясах, що більш виадали в очи,
Як сама постать. Ще дочка при самім
Уродженю не турбувала батька,

,,Бовчасне замуже та иосаги
Зовсім не переходили ще скромну міру.
Доми ще иустоІ без жильиїв не спали,
с

одержує

_-азе

_

,,Буть висша понад римський Монтемальо
'Га як потім перевершила зростом,

я);

Ще' не спровадив ся Сарданапаль.
Шоб показать нові ряди в кватирах.
Учелятойо І) ще не сіпалась

Так незабаром упаде глубоко.
і

кість

я

ще бачив
шкіру;
жінка
Вперезаного
Його при зеркалї румянить ся не вміла.
в

„А Беллінчона Берті

А

в

я

й

,,І

бачив, як
Веккія
Нерлї
,неподеэкених коэкухах,
Ходилн
їх жінки сиділи при куделях.
й

з

,,Щасливі! Коэкда
них ще мала певність,'
не пустувало
Де буде гріб іі.
Супруже ложе через франкську слабість.

в

„Такі Чанґелля, ЛяпоСальтереллі

в)

і

,,Друга, прядучи лен біля куделї,
Оповідала про старі події
Фієзоле.
Троян або про Рим

й

Були-б тоді правдивим дивоглядом,
Та як тепер Корнелья
Цінцінат.

з

'

челятойо-гора на північ від Фльоренціі,

У

')

В

видно все місто.
а)

А

Монтемальо або Монтемаріо-гора

Відомі

на північ

від

в

_

Риму.

якоі

ни та донжуани.

Дантових

часах

фльорентійські

джигу-

і

_

в

,,В такім спокійнім, гарному житю
Міщан,
такій любезній вітчині
так чесному сусїдстві привела

3)
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в

,,Одна раз
раз колиски пильнувала
Приспівуючи мовою мягкою,
Якою
перве родичі втіпіались;

О

„Мене Марія у тяжкім породї.
У вашім древнїм баптістерії
Мене хрестили на имя Каччеі'віда.

І

„Брати були Моронто й Елізео;
Із Валь
Падо взяв собі я жінку,

ді
З якої й твій виводить ся придомоіс. ')

„Під
ц'ісарем Кіндратом я служив, І
ч
.

І

він надав мені рицарьский пояс,
Се заслужив уя чесними дїлами.

„З ним я ходив боротп ся з неправим
Законом там, де з Пастуха вини
Люд присвоїв собі все ваше право.

„В тім бою та мене юрба погана

І

розвязала а тим зрадливим світом.

'Якого песть погаиить многі душі,
Generated on 2015-04-28 19:09 GMT / http://hdl.handle.net/2027/inu.30000029302092
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

„і так замуяений я тут знайшов спокій“.
Шісвацята пісня „занята дальшим оповіданем Кач

чіяґві ди про стару Фльоренпііо і має лише льокальне
значіиє; в сїмнацятій піснї той же предок віщує Дан
ТОВИ його будущу

долю:
.

у

„Як Іпполїт, що вийшов із Атен
За-для лихої мачухи-зрадницї,
Так мусиш ти Флъоренцію покинуть.
„Там того хочуть, заходи вже робтіять;

І

І швидко вчинить той,І що про се мислить
там, ДЄ Христа. ЩОДОННО Продають.

„Розпустять вісти, и снривдженим, як завше,
Вину припишуть, але пімста вкаже
На кривду того', хто Ті голосить.
'

„Покинеш все, що ти кохав найбільше,
Се буде перший постріл, що досягне
Тебе із лука твойого прогнаня.
') Назва Альдїі'е Р і льомбардсысого похожденя.

І

_-

~

240

„ЗаЗННЕШ ТИ, ЯК СОЛОНО СМЕКУЄ
Хлїб в чужинї. і як то важко й тяжко
Чужії сходи в верх і в низ топтати.

„Та найважкійшнм каменем наляже
На тебе товариство глупе й підле,
З яким ти разом. в провал сей звалищ ся.
„Воно безтямно, ллупо і безчесно
Тебе ме шарпати; та троха потім
У них, не в тебе, виски зчервонїють').
'

„Нерозум їх поводженя тебе
Так нарозумить. що признаєш красшим
Творити партію собі самому“.
Лишаю на боцї дальшу часть сього віщуваня
наведу 'ще слова. якими той «же предок прощає Данта
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І
`

`

.

5

..

.

І

`

-

він сказав: „Сумліне неспокійне
Чи через власний, чи громадський, сором,
Все чути ме у твоїм слові гіркість.
І

,,Та ти про те нічого не затаюй,
Все вияви, що бачиві зазнав,
Хай чухаєть ся той, кого свербить.
.

.

„Бо хоч гірке при першім покоштунку
Те, що ти скажеш, то протравлене
Воно полишить житєдайну страву.
„Мов вітер; що найвисші верховітя
Найдужше гне, так буде поклик твій,=
А се основа чести немалої“.

У Хі/'ПІ-й

піснї Данте вже в сфері Юпітера. Тут
він бачить ангелів, що мов пташки літають у повітрі
_і норядкуючи
1).

то'І,

то

Ь,

ся в довгі
а далі й

Їй

І

ряди творять
Цілі афорізми

образи букв, то
в годі:

Віііёііе

і

І) Мова про партію Білих, із якою Данте пішов на
вигнанє, та швидко порвав усякі зносини; вони-ж у р. 1304
1 1305
безуспішно пробували ' оружною силою вернути до
Фльоренції.
г
я

~

І'

.__ 241

јпѕііііаш!“ Нові ангели

х_

й святі

душі роблять що раз
то инші комбінації та, узори _в тім
родіґкартина взя
та Дантом певно з'якогось земного маскового балю.
Иому являєть ся небесний орел,зложений із великого мно-.
жества святих, який говорить своїм пташачим дзьобом:
„Я справедливий був і був побожний,
За те й віднесений до сих пишнот,
Яких самим бажанем не осягнеш“.

-

`

Данте запитує того орла- про те. що його мучить,
і що орел, читаючи в його душі. висловляє ось як:
,,Над Індом десь уродить ся людина..
4
Ніхто ій там не скаже, .не читає,`

Не пише ані разу про Христа;

Жите й язик

.

_

від злого вільні.

'
_
`

і

_

_

'

_

-

,,І

`

вмре вона без хрешеня, без віри,-_Чи'моэке засудить іі суддя правдивий?
де вина іі, що проэкила без віри?“

І

_

іі

_

_.

_

„Та добрі всі ії діла йп'хотїня;
0 скілько розумом людським збагнути,

'

мені книжках

я

доступних

у

В

не знайшов поясне
Аня сих
всякім разі незвичайних рядків. Можна би
догадувати ся, що' Данте натякаєв них на індійського
даревича Ґотаму, пррзваного Булдою, не знаючи, .що
той царевич жив більше як 500 лїт перед- Христом.
`
На се питанє той Ісам орел'відповідає:
`

_

„Хто-ж ти такий, що хочеш суд судити
Над тим, що миль на тисячу далеке,
Тісним розсудком, Що на пядь сягає?
,,Земніі твори: тупоумні духиі.
Найвисша воля сама ,собі добра,
Не відстуііа від_себе, бо вона _

~

в

'

й

з

Найвисшее добро. Що
нею згідне,
Те
праведне. Сотворене добро
Гі

до себе притягнуть

не

може,-

'

„Вона-ж його своїм промінем тво'рить'ї
о

і
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-
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'

'

-
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І
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'4242
В двапятій

піснї небесиий орел вичисляе свої
його
части:
око, се Давид, пар і співак. Брови
складові
зложені з пятьох огнїв: Траяна, що4 потїш'ив бідну вдову,
жидівського короля Гіскії, що йому за його молитвоіо
-Бог причинив 15 лїт щити; Константина.
що переніс
столицю з Риму до Византії, „аби вступитися пасти
реви“, тоб-то зробити місце папі.
»

„Тепер він знає, що те зло, що вийшло
З його добра, йому хоч не шкідливе,
Та всему світу вийшло на погубу“.
_У ХХІ-й пісні описано стрічу Данта з Петром
Даміяном, славним аскетом із'ХІ віку, що при кінці
свого жити був вибраний епіскопом.
Немило згадує
він про се свое підвисшенє:

Під капелюх, ще нинї переходить

„Та нові пастирі_їх

.

1),

„Все з злих на гірших. Був колись Петро,
Був і ,,сосуд велій“ святого Духа
Оба худі та босі мандрівцї.

й

І

і

з

й

з~лїва
права
водять, бо тяжкі,
Піддержують
їх
шлсп носить за ними треба.
ще

й

в

„Своїм плащем вони вкривають коний,
Так
одній Шкірі ті два звірі ходять
се терпиш!“
'Герпливости небесна, ти

ХХІІ-й

У

піснї до Данта наближаеть ся св. Бене
основатель
дікт Нурсійський,
славного
манастиря
Монтекассіно
ся,
він
також
р.);
(529
що хоч
жалуєть
за жити збудував драбипу до неба (ѕсаіа соеіі), то тепер

*

й

І

з

землі
ноги не піднесе,
„Ніхто
по
тій
іти до неба,
Щоб
драбинї
мій устав лиш перґамент псує.
)

.
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„Не много вже менї житя лишилось,
Як вибрали мене і затягли

Апостол Павло.

_

-'

л

--

243-4

„Ті мури, що колись були аббатством,

розбійницьким притоном стали,
А ряси-міхамн з зіпсутою мукою“.
Тепер

В ХХІУ-й'піснї
ви аиостолів

папи

описана

поява св. Петра,

і по середньовіковому

віруваию першого

римського:

Як у нутрі годинника колеса
Так обертають ся, що глядачсвп перше,

Здаєть ся, спочива, остатнє-эк швидко ходить,

Так танець душ

тім крузї св1тляиім,
Що ріжно в нїм кружили, повільнїйше
Й. скорійше, вказував у них безмірну радість.
в
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З поміж світил, що там були найкрасші,
Зійшло одно, таке блаженно-ясне,
Що. не було яснїйшого від нього.

І

тричі доокола Беатрічі
Обтанцювало з так роскішним співом,
Що не збагне його мая уява.

„Овятая сестро, Іщо усильно так
Благаеш нас, за-для любвитвоеї
Я вийшов з того круга світляногт
Отак спинившп ся святий огонь,
і
Звертаючи ся до моєї панї,
Промовив ті наведені слова.

Вона-ж: ,,Світило вічне того мужа,
Якому дав Господь ключі небесні,
Що нам до сих чудес відперли браму.
„Опитай сего про лекші й тяжші пункти'
Як зводить ся тобі, у справах віри,
Якої силою ти йшов поверх води.
.

голо

„Чи праві в нього віра і надїя
-Й любов? Не тайна буде се для тебе,
Бо ти глядиш туди. де видно все.

--244#_

-_

,,Та' що се Царство-лиш правдива віра
Здобути моэкщто найліпше буде,,
Коли ти сам її від нього взнаєш“.

Св. Петро Ізадав Дантови осьяке питане:
„Скажи отверто, добрий христьянине,
Яка утебе віра'ё" І при тім
Чоло підняв до вічного він світла.

Тодї звернув ся я до Беатрічі;
Вона-ж кивнула ласкаво до мене,
Щоб з жерела душі пустив -я чисту воду.
„Та ласка, що дозволила менї
Почав я сповідать ся тут-перед князем
Апостолів-_хайдасть менї сказать, що знаю
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„Як праведне перо твойого брата,
З і якимти, батьку, на правдивий'шлях
Рим навсрнув, пиоало, так я вірю.
„Віра, се суть того, чого ми чаєм,
А доказ того, чого ми не знаеш
Се на мій погляд увесь зміст її“.

Тодї почув я: „Думка справедлива,
Коли пізнаеш, чом Павло зве віру
Раз змістом, а другий раз доказом“.
На сеє я: „Глубокі тайники,
Які тутзору мойому відкриті,
Там криють ся перед людий очима,
істнованє' їх тілько вірять,
На вірі-ж всю надію опирають;
Для того й віра єсть основою надії.

Так що

в

тої віри мусимо опісля А
Бер баченя висновувать все дальше,
Тому в нїй наша доказоваі сила“.

',,Із

подих полумя любовного
Почув я відповідь: „Уповнї повновартна
Монета ся металом і вагою.~

уМов

.

.

^

_

.;245_~

,.,__.

„Та ще сказки, Чи маєш ти її?“
А я: „Таку блискучу й непорушну,
'Що в нїй нема неясного нїчого“.

.

Пропускаю дальше, досить нросторе екзамено
~-ванє, .в якім
Петро задав Дантови ще пять питань,
і яке кінчить ся остаточним визнанєм його віри:
„Вірю в одного предвічного Бога,
Що сам недвижний, рушає все небо
Любовю й тугою. На се я маю
„Не тілько докази фізичні та
Метафізичні, але й саму правду,
Яка з отсего місця полила ся .

›
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„Через Мойсея, псальми та пророків,
І звангеліе і Через вас,
Що духом божеським огріті написали.
„Вірю в три первовічнії особи,
Вірю, що в них одна суть, а потрійна,
Так що про них і „суть“ і „єсть“ умісне“.
Сей екзамен, який треба вважати Дантовим оправ
данєм його правовірности супроти можливих закидів
єретичої тенденції його поеми, кінчить ся ось якими
і

рядками:

`

-

'

д

Мов пан, почувши від слуги свойого
Щось йому миле, обійма слугу,
Коли той замовчав. і новинї радїе,

Так і мене, коли я замовчав,
Тричі з блаженним співом обняло

.

1
І

'І
'
'
Апостольське світило, що менї
Велїло промовлять і так моїм словам радїло.

Після сего найвисшого оправданя через блаженного
князя апостолів Данте в початкових ряднах ХХі/їої
піснї ще раз, останній раз у тій поемі лине думкою
-до свойого рідного міста, і потїшає себе надією вер
нути до нього оправданим і прославленим.
в
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Коли-б могла отся свята поема,
В якій менї до помочи стояли
Земля і небо многими роками,
Так, що я вихуд за той час,-коли-б
Вона могла перемогти жорстокість,
Що виключа мене із стайнї гарної,
В якій ягнятем спав я, недоступний
Вовкам, які й тепер іїще облягають,
О, з иншим голосом, з увінчаним
Волосєм я вернув б як поет
До неї й почесний вінець приняв
При жерелї. в яким мене хрістили.
'

Бо там до тої приступив я віри,
Що душі наші з божеством єднає,
Задля якої і Петро святий
Чоло моє отак благословляе.

Generated on 2015-04-28 19:13 GMT / http://hdl.handle.net/2027/inu.30000029302092
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

В дальших піснях описана дальша мандрівка че

рез кришталеве й емпірейське небо аж до того най
висшого місця, де Дантови в морі світла являєть ся
лице самого Бога в формі круга зложеного з трьох
а про те однакових кругів. Данте за
ріжнобарвних,
глублює свій зір у той образ і

-

„Тут щезла міць фантазії велика,
Та вже всю волю в мене, все бажано,
Мов колесо розмахане в розгонї,
,Ворушила
Оим
творчости

любов,

і кінчить
поема.

що движе
ся та

'

сонце й зорі“.
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