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світло
В ГЛИБИНАХ ТЕМРЯВИ

Французький поет Шарль Бодлер (1821 1867) належить до

найориґінальніших і найтрагічніших постатей світової літератури. Його

справедливо називають предтечею європейського модернізму не

тільки в поезії, але і в мистецтві взагалі. Підтвердження цьому легко

знайти в творах Стефана Ґеорг е, Габрієля Д Аннунціо, в картинах

Сальвадора Далі та його школи, що має своїх послідовників у всіх

країнах (досить назвати відомого українського живописця Івана

Марчука, щоб переконатися в цьому).
За формою поезії Бодлера класичні, чудово заримовані строфи,

сонети, олександрійські вірші тощо. Формальна вишуканість його

творів мала б суперечити сучасній європейській ліриці, яка

відмовилася (майже вся) від рими та строфи. А проте нинішня поезія

Європи прийняла у свої глибинні нурти бунтарський, філософський,
ініціативно-новаторський настрій його епохальної книги «Квіти Зла».

Певною мірою Бодлер вплинув на виникнення філософського
феномену, пов язаного з іменем Фрідріха Ніцше. В маніфесті «Молодої
музи» групи львівських поетів, яка на початку XX ст. бралася
оновлювати українську літературу, поруч із німецьким філософом
згадується й Бодлер як натхненник українського модерну.

Син учасника Великої французької революції, Бодлер, вже

відомий журналіст і поет, воював 1848 року на барикадах у Парижі за

давні гасла «свободи, рівності й братерства», але тоді якраз наставали

часи профанації та вмирання гуманних закликів з кінця XVIII ст.

«Весна народів» була сильно остуджена сибірськими вітрами.
Придушення польського та угорського повстань російськими військами

мало безпосередній вплив на перемогу реакційних сил у Франції.
Бодлер інтуїтивно передчував поразку революції, в якій брав участь, бо

деякі вірші з «Квітів Зла», книги, вперше виданої 1857 року, були
написані ще в середині сорокових.

Бодлерове покоління французів, яке стало до боротьби за

соціальну справедливість і за людські права взагалі, несло в собі гірке
усвідомлення програшу й вояцької смерті своїх батьків. Сумне оглядання

на Грандіозні недавні події, що так багато обіцяли і так несподівано
й жорстоко самі себе знищили, було, мабуть, однією з головних

причин Бодлерової невтишної печалі. І Франція Робесп єра, і Франція
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Наполеона повинні були в уяві поета й патріота являти безмежне і

єдине поле трупів, де поміж убитими якобінцями лежать повбивані
вояки легендарного імператора.

Геній Бодлера явив себе в тому, що дійсність, яку він знав, яка

боліла йому, силою його надзвичайної уяви оберталася у

фантастичну, позачасову, надреальну філософську явину.

Оголений скелет в короні із картону,
Мов карнавальний цар, що кпить собі із трону,
На кінськім кістяку сидить, як верхівець
Без шпор, без батога, та кінь той, жеребець
З Апокаліпсису, від піни аж біліє,
Так наче слабістю падучою боліє.

І мчать вони, летять крізь простір навмання,

І гине все живе під копитом коня,

На людські юрмища, де йде невтомна свара,
Свій меч палаючий обрушує почвара,
І їде, наче князь, по власному дворі,
Та обдивляється холодні цвинтарі,
Де в світлі темних сонць, в міцних обіймах згоди

Лежать порубані усіх часів народи.

Це «Фантастична Гравюра» один із найхарактерніших і

по-бодлерівськи найстрашніше написаних творів із «Квітів Зла».

Апокаліптичний вершник уособлення жорстокої безглуздості людських
непорозумінь, чвар, війн, оживлена в образі карнавального тирана ідея
самознищення людства, що її неможливо загнуздати, зупинити,

перемогти. Кінь, карнавал деталі, які поетові дала його епоха, але

механізм поєднання цього матеріалу, бодлерівське видіння світової

історії мають таку напругу, що й сьогодні, в добу ядерного озброєння,
вражають, як смертний вирок усій будучині людськості.

«Квіти Зла» це сповідь проникливого розуму, який не боїться

сказати про себе всю неприємну і навіть принизливу правду до кінця.

Сповідальний ліризм Бодлера, його підкреслено надмірна щирість є

живим почуттям, а не зумисною й холодною епатацією. Бодлерові
неможливо заперечити ні в чому, бо за кожною його метафорою
стоїть не дрібничкова, а загальнолюдська ідея, а за кожним

зізнанням у гріховності скорботна жага відпокути.
У французькому літературознавстві побутує думка, що на автора

«Квітів Зла» вирішальний вплив мав Еді^ар По, твори якого Бодлер
перекладав, коментував, був надзвичайно захоплений ними.

Справді, у «Квітах Зла» відчуваємо сувору логіку, сплетену з містикою,

відреченість від млявої описовості, історичної та національної

атмосфери, підкреслене різкими малюнками людської плоті духовне

напруження, а це все характерне для Ед?ара По, але неможливо не

зауважити, що Бодлер відрізняється від свого натхненника глибшим
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проникненням у загадкову єдність душі й тіла, співчуттям трагічній
людині і що найважливіше монументальним баченням і

розумінням вічної боротьби добра і зла. Якщо По теоретично

вистежував, майже науково вираховував об єкти в душі людини, вдаривши

по яких можна домогтися сильного враження, то Бодлер сам у собі

знаходив найчутливіші нерви і, вдаряючи по них, страждав,

мучився, впадаючи інколи в шаленство. Його твори це не паперові чи

пластмасові нев янучі квіти, а живі рослини, коріння яких

розгалужене в серці поета. Бодлер знає, що вони пахнуть гіркою трутизною,
але знає також, принаймні сподівається, що тими недобрими
пахощами його квітів можна відвертати здорове серце від падіння в брудні
хвилі злочинного життя.

Здається, провідним мотивом Бодлерової лірики є жаль за

втраченою красою, чистотою, здатністю боротися проти зла.

Що моє серце? Бруд, пристанище облуди,
Колись палац, тепер запльована корчма.

(«Розмова»)

Але поет і тим, власне, Бодлер відрізняється від багатьох
великих ліриків не плаче над собою. Себе він бачить у пеклі, проте

його дивує і мучить не лише власна доля, але й судьба скинутих із

неба янголів, доля понівеченого злочином людства. Це дивина, як у

ліричних віршах являє себе аналітичний розум, як індивідуальне
поєднується з загальнолюдським, виняткове із щоденним. Чародійну
образність Бодлера неможливо передати нічим, хіба живописом

такого рівня, як «Страшний суд» Мікеланджело в Сікстинській капелі.

Бодлер не був хворобливо зачарованим відворотними, гидкими,

жорстокими картинами. Але він спостеріг жахливе явище, яке має

характер закону: потворне ніколи не обертається в прекрасне, але

прекрасне, якщо це плоть, а не дух, має властивість і непереборний
нахил переходити в потворне. Бажання заглядати в процес переміни
прекрасного в потворне, збагнути причини цього перевтілення,
пізнати, чому кожен диявол колись був янголом, але жоден янгол не

був дияволом, було притаманне Бодлерові, властиве його

зухвалому дослідницькому талантові.

Думка про смерть, що формувала багатьох літературних геніїв,
була в свідомості Бодлера особливо живучою, безжальною і

вимогливою. Величезною напругою свого духу поет боровся з нею, інколи

випікав її, як зміїну трутизну, вогнем із пораненої душі, інколи

намагався приспати лагідним голосом, повним добровільного
упокорення.
Ми обов язково погрішимо проти правди, якщо будемо оцінювати

Бодлера тільки за якимось одним твором. Адже «Квіти Зла»

вибудовані так, що вони являють цілком певну і реалістичну, і надреаліс-
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тичну цілість; кожна частина цієї симфонії має свою мелодію, то

яснішу, то темнішу, але тільки разом вони створюють враження

вкритого хмарами неба, яке все ж іноді відкриває свою сяйливу
блакить.

Вірш «Падло», який найчастіше демонстрували, бажаючи вказати

суть бодлерівської «антиестетики», якраз належить до найтемніших

мелодій. Його страшно читати. Але Бодлер не перший писав про те,

що кожне, навіть найкраще тіло зрештою по смерті віддають на

поживу хробакам, а тому треба жити не тілесним, а духовним,

непідвладним могилі життям. «Смерть сильна тим, що нам серця жере,

Годуйся смертю, і вона помре!» сказав Шекспір у 146-му сонеті,
нагадуючи, що єдиними спадкоємцями людської плоті є хробаки.
Бодлер силоміць годує смертю свою кохану, яку, до речі, називає

богинею, але це годування зумовлене тим, що вона, як і безліч тих,

до кого звертався поет, належить до людей без моралі, без духовної
мети, тобто до «живих трупів», яких лякати і повчати смертю

можливо лише такими віршами, як «Падло».

Бодлер поет ідейний, але без політичної заданості, без
апріорного визнання тільки за певною ідеєю благородства чи ницості. Він

страждає від того, що йому частіше доводиться спостерігати перемогу
зла над добром, сатанинського начала над божественним, і в

стражданні доходить до розпуки, до божевілля, коли добро і зло міняються

місцями а слова, адресовані Богу, скеровуються до Сатани.

Але він не перший у літературі запротестував проти «божого

рабства». Байрон, Міцкевич, Шевченко делікатніше, але все ж

висловилися проти «небесної влади», вимагаючи від неї такого порядку на

землі, в якому не буде ні національного, ні соціального поневолення.

Втім, треба також брати до уваги, що безбожництво чи

богохульство Бодлера мають мистецький і філософський, а не релігійний
характер. Андрій Ніковський у книжці «Vita nova» (1919) писав: «Бог

у творчім екстазі складав світ, а диявол приглядався, міркував,
розкладав на частинки і виносив крихти негармонії перед Боже око. Він

і гармонійне аналізував так, що Бог мусив дослухатися і дратуватись

на цю непереможно сильну, що йшла від гострого розуму,

аргументацію». Бодлерів дух інколи нагадує диявола, який у людських

трагедіях бачить невдачі Всевишнього, аналізує їх і докоряє Богові, але

визнає, і це важливо, що творцем добра й краси та їхнім

оборонцем є саме Бог. Взаємини доброго й злого начал в істоті

людини вочевидь одна з найголовніших тем поезії Бодлера. Вона

знаходить у нього безліч розв язань, але навіть у тих випадках, як,

наприклад, у циклі «Бунт», де проповідується відверте нехтування роду

Авеля, все ж відчутно, що жах і зло Каїнового роду, лукавство
Сатани розповсюджується лише на грішну, злочинну, продажну частину

людства.
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Найлегше визнати Бодлера адептом та оспівувачем зла,

гріховного падіння, сатанистом, нелюдом, який шукає насолоди в злочині.

Так робилося, так зневажали цього незламного єретика, який на

кострищі пекельних уболівань за чистоту людської душі кричав, як той

мученик з вірша Лесі Українки «Було се за часів святої Германдади»:

Ченці, ради Христа,
Давайте ще вогню! вогонь моя відрада,
О, дайте ще, благаю вас, кати!

Бодлер симпатизував убогим і покривдженим (за походженням і

за поглядами належав до них), але вчитайтеся в його вірш «Сім

старих», де один за одним перед його зором з являються розчавлені
життям жебраки. Кожному з них автор хотів би співчувати, але кожен

із них був не просто бідним, а лютим і пожадливим до помсти

люмпеном, що хоче знищити все «до основания».

Здавалося, його пронизливі зіниці
Всотали в себе жовч, льодисті і тверді,
А гостра борода, гостріша від скребниці,
Була Іудиній подібна бороді...

Мов тлумлячи мерців, проходив він землею,

Ворожий світові...

Поет помітив у люмпенах «ворожість світові», яка жовчно

блискала, лякала, повергала в тривожну розгубленість. Бодлер відчув те,

що судилося пережити народам у XX ст., коли класова ненависть

стала ідеологією і програмою дій пролетарської державної системи.

Бодлера неможливо вмістити в якусь одну романтичну або

реалістичну літературну школу, неможливо убгати в якусь одну

ідеологічну чи естетичну систему, він занадто складний, неймовірно
суперечливий для цього.

Поезія Бодлера нагадує світло, з яким його співвітчизник Жак-Ів

Кусто спускався в океанські глибини, щоб побачити морських

потвор. Щоправда, не всі вони змієвидні, не всі мають залізні клешні й

отруйні жала, але всі належать нібито до іншої і справді мало знаної

дійсності. Проте нам зрозуміло, що життя на сонячному суходолі
великою мірою залежить од незбагненних організмів, які плавають у
темнотах під поверхнею світових вод. Бодлер подивився в темні

глибини людської душі і довів, що з тими темними западинами, де вирує

тяжке й вічне життя, нерозривно пов язані світлі узбережжя й

вершини людського духу.

* & *

Повний переклад текстів книги «Квіти Зла», а також більшості

віршів з «Книги Уламків» вийшов у видавництві «Дніпро» 1989 року.
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Ініціатором видання був Михайло Москаленко. Він висловив думку,

що ми разом могли б перекласти «Квіти Зла» та «Книгу Уламків».

Певна річ, без допомоги Михайла Москаленка я не зміг би виконати

цього завдання. Нашою метою, крім усього іншого, було відтворити
єдиний стиль Бодлерових творів, що неможливо здійснити великим

колективом перекладачів. У перекладі живе не тільки авторська, але

й перекладацька майстерність, певна відповідність творчих

характерів. Мені здається, що така гармонійна відповідність у цьому

випадку була знайдена.
Книга Шарля Бодлера «Поезії», видана десять років тому, стала

бібліографічною рідкістю. Банк «Аваль» запропонував перевидати її.

Це нове, доповнене видання перед вами. Тут подаються також

деякі вибрані твори Бодлера в оригіналі, щоб зацікавити тих, хто

вивчає французьку мову і перекладацьке мистецтво.

Дмитро ПАВЛИЧКО



КВІТИ ЗЛА



Бездоганному поетові,

досконалому чудотворцеві

французької літератури,

моєму дорогому й шановному

вчителеві й другові

Теофілеві Ґотьє

з найглибшою відданістю

присвячую

ці хворобливі квіти.

Ш. Б.



ДО ЧИТАЧА

Над плоттю нашою й над нашими умами

Панують глупота, брехня, скупарство, гріх;
Ми любим дбкори сумління й живим їх,
Ми ними з їдені, як жебраки кліщами.

Ми щедро платимо за наші зізнавання,
Затяті в злочині та підлі в каятті,
Ми повертаємось на зрадницькі путі,
Слізьми відмитися плануючи зарання.

Вкладає в душі нам знадливу зла примару

Могутній Трисмегіст верховний Сатана;
Є в хіміка того їдка речовина,

Що волі сталь міцну переробляє в пару.

В руках диявола всі поворозки й ниті,
Що нами рухають і сили нам дають;

Щодня будуємо собі до Пекла путь
Крізь просмерділу тьму й вогні несамовиті.

Роспусник, що гризе й цілує без упину
Старої шльондри грудь, до нас подібний! Ми

Всолоду крадемо й, не знаючи страми,
Стискаємо її, як висохлу цитрину.

Мільйони Демонів рухливих, ніби черви,

Справляють гульбища і ходять шкереберть
У наших мозках! Ми в собі плекаєм Смерть
Та обертаємось поволі в купу мерви.

Якщо насильство, жах, убивства осоружні,
Пожежі, підступи, ножі, отруйний газ

Не стали долями банальними для нас,

Так це тому, що ми біда! не досить мужні

Та між пантерами, шакалами, вовками,

Серед потвор, які плазують, і ричать,
Î жалять нас на смерть, немов холодна гадь,
В звіринці людських вад, що володіють нами,

Є найпотворніше, найзліше Страховидло!
Воно ні повзати не вміє, ні ревти,

Та, позіхаючи, ковтнуло б три світи,
Бо жити вже йому й самому остогидло.
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Це лютий Сплін, Хандра, що бачить плахи й страти,

Покурює кальян, не відаючи сну;

Читачу, знаєш ти потвору цю жахну,
О лицемірний мій, на мене схожий, брате!
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СПЛІН ТА ІДЕАЛ

І

БЛАГОСЛОВЕННЯ

Коли з являється Поет на цьому світі,
Його родителька від розпачу й журби
На Бога кидає прокльони ядовиті,
Î співчутливо Бог сприймає ті клятьби:

«Чом народила я цей поглум? Чи не краще
На світ спровадити гадюк ціле кубло?
Будь прокляте моє кохання негодяще

Î лоно трепетне, що блазня зачало!

О Боже, ти вчинив, що стала я для мужа
Свого печального бридотною навік,
Що однайшлася в нас дитина ця недужа,

Цей покруч з покручів, каліка із калік!

Та я твою злобу пролитися примушу
На твій же вимисел, на це гидке живло,

Я дерева цього скручу хирляву душу,

Щоб пуп янків своїх розкрити не змогло!»

Так серце палахтить, з ненависті шалене,
Не розуміючи накреслень Божества,
Так мати йде сама в огонь, на дно Геєни,
Так гріх роз ятрюють нестримані слова.

Та Ангел береже дитя! Росте хлопчина,
Хмеліє од весни і сонця юний дар,
П янять його зірки і квіти, наче вина,
І в хлібі чує він амброзію й нектар.

Він з вітром грається, немов крило пташаче

Співає радісно про муки на хресті,
І Дух, що йде за ним, тривожиться і плаче,

Бо знає наперед його шляхи в житті.

Поет! Він любить всіх, за те гіркої трути
Возлюблені йому щедротно подають,
І хочуть стогони з його душі добути,
І випробовують на ньому власну лють.

Вони з ретельністю підлотною і злою

До хліба і вина, призначених йому,
Домішують плювки з гидотною золою

І посміхаються, згубивши геть страму.
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Його жона кричить на площах велелюдних:

«Мене мій чоловік обожнює на здив!
За прикладом божків та ідолів паскудних,
Я накажу, щоб він мене озолотив!

І я п янітиму від ладану і мира,
Від м яса, і вина, й колінопреклонінь;
За усмішку терпку, подібно до Кумира,
Жадатиму хвальби, пошани і терпінь.

Як знудяться мені безбожні фарси й грища,
Я покажу божка поганського могуть:
Î нігтики мої, мов гарпій пазурища,

До серця милого дорогу прокладуть.

Я вирву серце те, червоне, повне крові,
Тремтливе й трепетне, як молоде пташа,
Я пожбурну його улюбленому псові

Нехай насититься твариняча душа!»

Поет звертається до Бога по отуху,
Возносить ясний зір і руки догори,
У сяйві блискавок свого трудного духу
Він бачить юрмища, мов купи мошкари:

«О, будь благословен, мій Господи, навіки

За те, що духові ти вказуєш оплот,

Страждання нам даєш, як чародійні ліки

Від ницого чуття й мерзотних нечистот!

Поетові в рядах священних Легіонів

Ти місце бережеш; Поета просиш ти

На вічне торжество ясних Чеснот і Тронів,
На свято Людськості, на учту Доброти.

Я добре знаю: біль єдине благородство,
Яке це прогризуть ні пекло, ні земля;
А щоб мені вінок сплести, потрібне мнозтво

Часів, епох, віків, що світять оддаля.

Та не коштовності античної Пальміри,
Тобою підняті з дна моря до зірок,
Не перли мерехткі, не дорогі сапфіри
Вплітатимуться в мій божественний вінок.

Він буде створений, як день в безоболоччі,
З прасвітла, що його безмірність берегла,
Перед яким ясні й чудовні людські очі
То тільки стемнених свічад нужденні скла!»
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Il

АЛЬБАТРОС

Буває, моряки піймають альбатроса,
Як заманеться їм розваги та забав.
І дивиться на них король блакиті скоса

Він їхній корабель здалека проводжав.

Ходити по дошках природа не навчила

Він присоромлений, хода його смішна.

Волочаться за ним великі білі крила,
Як весла по боках розбитого човна.

Незграба немічний ступає клишоного;

Прекрасний в небесах, а тут як інвалід!..
Той люльку в дзьоб дає, а той сміється з нього

Каліку вдаючи, іде за птахом вслід!

Поет, як альбатрос володар гроз та грому,

Глузує з блискавиць, жадає висоти,

Та, вигнаний з небес, на падолі земному

Крилатий велетень не має змоги йти.



Ill

ПІДНЕСЕННЯ

Понад долинами й блакитними вітрами,
Понад вершинами покритих льодом гір,
В надзоряні світи, де не тече ефір,
А тільки мерехтять світил найдальших брами,

Як легко, духу мій, возносишся й летиш!

І, наче той плавець, що зомліває в морі,
Ти мужньо й весело безмежжя неозорі
Долаєш, входячи в благословенну тиш.

Тікай же від земних міазмів якнайдалі!
В повітрі горньому своє очисть єство!
І сяйво пий, немов божественне питво,

Розлите в просторі, як почуття в хоралі!

Щасливий, хто з нудьги та з горя не зачах,

І, геть відкинувши імлисте існування,
До світляних полів, до сяяння й сіяння

Піднявся на крилі потужному, як птах.

Блажен, чиї думки до неба, в синь ранкову,

Окрилений розгін, як жайвори, беруть,
Хто над життям собі торує вільну путь,
Хто вивчив легкома речей і квітів мову.
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IV

відповідності

Природа храм живий, де символів ліси

Спостерігають нас і наші всі маршрути;
Ми в ньому ходимо, й не раз вдається чути

Підмурків та колон неясні голоси.

Всі барви й кольори, всі аромати й тони

Зливаються в могуть єдиного єства.

І зрівноважують їх вимір і права
Взаємного зв язку невидимі закони.

Є свіжі запахи, немов дітей тіла,
Є ніжні, як гобой, звитяжні, молодечі,
Розпусні, щедрі, злі, липучі, як смола,

Як ладан і бензой, як амбра й мушмула,

Що опановують усі безмежні речі;
В них захват розуму, в них відчуттям хвала
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V

Люблю я спогади про ті епохи голі,
Як в сонці статуї купались мудрочолі,
Як жінка й чоловік у спритності своїй

Втішались без брехні та без тужливих мрій,
Î розвивалися тіла міцні, здорові,
Шляхетні двигуни для праці та любові.
Вовчиця лагідна коричневі соски

Давала всесвіту, й смоктав він залюбки,
ї не вважала ще Кібела, добра мати,

Що діти то тягар, і їх не треба мати;
Пишавсь дружиною кремезний, сильний муж,
Він був володарем всього, що надовкруж;
Гладкі й тугі плоди ні гнилі, ні пилюки,
Ні тріщинки на них самі просились в руки!

Поете, хочеш ти і в наші дні збагнуть
Природи людської величчя і могуть,
То йди на ті місця, де світять голизною

Мужчини і жінки! Картиною жахною

Ти будеш вражений, від гіркоти зітхнеш...

Потворносте, так ось яка ти без одеж!
О тулуби смішні! О тілеса драглисті,
Покручені, худі, обвислі, пухиристі,
Що бог наживи їх забив у колодки,

Запеленав дітьми в залізні пелюшки!
О леле! Й ви, жінки, бліді, як білі свічі,

Розпусниці гидкі, не в тілі, а в каліччі,
Î ви, цнотливиці, ви тягнете, як міх,
Всю гидь розплодження і материнський гріх!

Щоправда, маєм ми, народи надігнилі,
Красоти, що про них не знали предки милі,
Обличчя, згризені боліннями сердець;

Краса знесилення, сказати б, наш вінець.

Це муз нових діла, але вони ніколи

Не перешкодять нам о плем я хворе й кволе!

Вклонятись юності прекрасній і святій,
Що має чистий зір, знадливий стан і стрій.
Що лине, як блакить чи як вода в потоці,

Безжурна і швидка, жагуча й повна моці,
Що розсіває скрізь, мов квіти й солов ї,
Бентежні пахощі, тепло й пісні свої!
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VI

МАЯКИ

Ти, Рубенс, ліні сад, важка перина плоті,
Ти буйнощі тілес, де не горить любов,
Та все ж палахкотить, вируючи, в спраготі,
Як вітер в небесах, як море в морі, кров.

Ти, Вінчі, дзеркало глибоке і темнаве,

Де усміхаються до тайнощів своїх

Чудовні янголи, і видно в глибах мряви
Підгір я з соснами, на верховинах сніг.

Ти, Рембрандте, шпиталь, де повно шепотіння

Розп яття, знесене над муками всіма,
Там з бруду зводяться заплакані моління,
Зимовим променем пробита раптом тьма.

Ти, Мікеланджело, місцина, де Геракли
Навік з Христосами змішались, де встають

Могутні привиди, що в темноті заклякли,
І савани важкі в напрузі дикій рвуть.

Пюже боксера гнів, розпусництво сатира,

Краса брутальності, тварюки темна хлань;

Людина немічна, та гордовита й щира,
Ти каторжників цар, владар поневірянь.

Ватто, ти карнавал, де славних душ немало,

Що, як метелики, спішаться до вогню,

Де в залах світачі та люстри досконало

Безумства світло ллють на людську метушню.

Ти, Гойє, сон жахний, кошмар, гидотна ятка,

Де варять людський плід з роздертих животів,
Де бісяться карги й оголені дівчатка
Підтяжками панчіх принаджують чортів.

Ти крові озеро, Делакруа! Почвари
Його навідують; густі ліси навкруж;
Під небесами там притлумлені фанфари,
Як Вебера плачі, як стогін мертвих душ.

Цей крик, екстазу гул, кляття непощадиме,

Ці просьби, молитви, грімлива дивовиж,

Луна, повторена безоднями гулкими,

Для серця смертного божественний гашиш!
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Це крики вартових, паролі таємничі,
Що їх повторює й передає гінець,
Це згублених ловців із темних нетрів кличі

Маяк, засвічений мільйонами фортець.

Ці огненні плачі, ридання до нестями,

Це роду людського достоїнство й могуть;
О Господи! Вони до тебе йдуть віками,
Об скелю вічності твоєї б ються й мруть!

22



VII

ХВОРА МУЗА

Скажи, що сталося, моя ти музо вбога?
Ніч одійшла, але в твоїх страшних очах

Похмуро палахтить ненйвисть і тривога;
Там видива нічні відбив безумства жах.

Чи мучила тебе сукуба тонконога,
Рожевий домовик чи пестив по кутках?
Чи кулаком важким, немов скали відрога,
Кошмар топив тебе в Мінтурнських болотах?

О, як хотів би я, щоб ти була здорова,

Щоб сильний дух тебе навіки полонив,

Щоб кров твоя текла, як та антична мова,

Де в ритмі хвиль живе могутності мотив,

Де в грі чергуються то Феб, натхненник слова

Отець пісень, то Пан, міцний володар жнив.
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VIII

ПРОДАЖНА МУЗА

О музо дум моїх, улюбленко палат,
Як січень випустить Бореїв на дороги,
Чим грітимеш свої поледенілі ноги,

Загорнута в нудьгу та сніговий блават?

Чи в світлі місяця твоїх плечей агат

Оживиться, й сяйне твоє величчя строге?
Чи, відчуваючи своє життя убоге,
Ти золото здереш із неба синіх врат?

Щоб заробить на хліб, немов дитина в хорі
Співати мусиш ти мольби й псалми суворі,
Не віруючи в них, або юрбі на сміх

Являти мусиш ти, циркачко зголодніла,
В невидимих сльозах принади свого тіла

І реготатися із болестей своїх.
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IX

НЕДБАЛИЙ ЧЕРНЕЦЬ

В старих монастирях на стінах малювали
Святої Істини зображення ясні;
Звучали біля них побожних душ хорали,
І зігрівали всіх ті мури кам яні.

В часи, як сяяли Христові ідеали,
Ченці заводили майстерні голосні
На полі цвинтарів, і Смерть вони вславляли

Як мрію любосну, яву в чарівнім сні.

Моя душа гроби, кладовища похмурі,
Але нема картин на жалюгіднім мурі
Мого монастиря, де вік живу і схну.

Коли ж, нарешті, я, чернець розледащілий,
Створю з видовища сумного образ вмілий,
Рук гордощі і мрій знадливу явину?
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X

ВОРОГ

Мій молодечий вік то грози-хмаролами,
Лиш де-не-де сонця проблискували з них;
Мій сад спустошений громами та дощами,
Там рідко стрінеш плід в рум янцях запашних.

Турботи осені мене заполонили,

Потрібно брати вже лопату чи граблі,
Рівняти ямища великі, як могили,

Водою вириті в розрихленій землі.

Хто відає, чи фунт, перетерпівши зливу,
Дасть зав язі новій божественну поживу,
І міцністю наллє осердя золоте?

Час пожирає все, все обертає в порох!
На крові тій, що ми втрачаємо, росте
Î набирає сил наш віковічний ворог.
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XI

ПОРАЗКА

Сізіфе, дух твій не погас,
Тож легкома підносиш брилу!
Хоч люди демонструють силу,
Мистецтво вічне, тлінний час

Ось на кладовище жебраче
Йде серце змучене моє,
І глухо, наче бубон, б є,
Î в марші похороннім плаче.

Лежать поховані скарби,
Забуті в сутінках журби,
Здаля від лота і лопати;

Там тужать квіти золоті,
І ллються ніжні аромати,
Як тайнощі на самоті.
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XII

ПЕРЕДЇСНУВАННЯ

Над морем був мій дім; він мав стрункі портали,

Де сяяли сонця барвисті, як щити,
Î ті ж ряди колон в напливі темноти

До кам яних печер подібними ставали.

Там неба образи пливли в глибинах вод,
Там змішувалось все: і музика прибою,
І сонця кольори за злотною габою,
Що йшли в моїх очах, як світла хоровод.

Там жив я в розкошах: напахчені і голі

Приходили раби, моїй покірні волі,
Стирали піт мені з гарячого чола,

Та опахалами освіжували тіло,
І тайну ту ж таки збагнути їм кортіло,
Що мій печальний дух нещадно так пекла.
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хш

МАНДРІВНІ ЦИГАНИ

Вже вирушило в путь пророче плем я вчора,
На спинах несучи смаглявих малюків,
їх кормить на ходу, як завжди, з правіків,
Скарбами перс важких невіста сумнозора.

Дітей і матерів долає швидко змора,
Та пішки йдуть батьки коло своїх візків.

З очей злітає жаль, як іскра із підків,
Що не з являється невидима потвора.

Всю ніч співають їм із нірок цвіркуни,
Побільшує для них Кібела величава

Владарство зелені, квітучий край весни.

Джерела б ють зі скель, на пустищах отава

Росте для мандрівців, яким до глибини
Знайома темноти майбутньої держава.
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XIV

ЛЮДИНА І МОРЕ

Людино, ти повік любити будеш море!
То дзеркало твоє; ти в розгортанні хвиль

Вбачаєш безмір свій, душевний шторм і штиль

Не має дна твій дух, і в нім живуть потвори.

Ти любиш власний глиб, темнющу ненасить,
Ти вся заслухана в душі своєї звуки,
Лиш інколи тобі від власної розпуки
Вдається відійти й забутися на мить.

Не звідав ще ніхто глибин твоїх, людино!
О море, і твоїх не звідано скарбниць!
Нікому не дасте дійти до таємниць,

Що їх бережете так ревно й безупинно.

Але проте двобій з навзаємної мсти

Між вами точиться віками, без докори,
Бо любите ви смерть, і різанину, й горе,

Борці-суперники, безжалісні брати!
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XV

ДОН ЖУАН У ПЕКЛЇ

Як тільки Дон Жуан жбурнув обол Харону,
Старий жебрак, що був, як Антисфен, гордій,
До весел кинувся і став гребти з розгону,
Немов спахнула мста в його душі твердій.

На берегах жінки, як мрячні страхопуди,
Як стада жертв, що їм рятунку вже нема,

Показували страм, нагі, відвислі груди,

Тягнулись до човна, голосячи ридма.

Сміявся Сганарель, послужлива личина,
Î плати вимагав, а бідний дон Луїс
Показував мерцям свого зухвальця-сина,
Що стільки батькові біди й ганьби приніс.

Ельвіра жалісна, цнотливиця зів яла,
Махала мужеві крізь жалібничу ткань,

Так, наче усмішки від нього вимагала

І перших, зраджених любовних присягань.

Камінний Командор тримав стерно, як зброю,
І панцир мерехтів на ньому, наче сніг;
Та Дон Жуан дививсь на хвилі за кормою,
І ні на кого він не звів очей своїх.
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XVI

ПОКАРА ГОРДИНІ

Як Богословіє було в розповні сили,

Як мудрістю мужі, немов сонця, світили,
Один із докторів, ясний світйч ума,

Що визволяв серця з темнот, немов з ярма,

Що душі зрушував могутніми словами,

І в думах відчиняв небес незримі брами,
Виходив на шляхи, незнані вже йому,
Де сяйво душ пливе і протинає тьму,
І надто високо здійнявся, і в гордині
Почав кричати він (властиве це людині) :

«îcyce немічний! Це я тебе возніс!
Я можу й струтити з висот найвищих вниз,

Обернеться хвала в ганьбу несамовиту,
Ти станеш викиднем смішним для всього світу!»

Так розум спалахнув, і тут же він погас!

І переплутався в умі безмірний час,

І став хаосом храм, де розкоші й порядки

Недавно ще були ні мислі, ані гадки!
Де сяяли думки, там розляглася тьма,

Темнюща темрява і тишина німа,
Неначе в тій норі, де сонця світ не зрине!
Î став подібним він до бідної тварини,

Що ходить без доріг, не знаючи страми,
Не розрізняючи ні літа, ні зими;
І Дух, що осявав небес ясні покої,
Став посміховищем для дітвори лихої.
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XVII

КРАСА

Я мрія з каменю! Мої прекрасні груди,

Що біля них життя позбувся не один,

Вдихають у митця любов, немов загин,

Немов матерію німу і повну злуди.

Я білість лебедів і серце з кришталю,
Я сфінкс, який скорив блакиту всі околи;
Ніколи не сміюсь, не плачу я ніколи,
І рух, що лінії ламає, не люблю!

Вивчаючи мої манери величаві,
Немов позичене в небес єство моє,

Митці ходитимуть в науці, наче в мряві,

Бо, щоб закоханих сліпити, в мене є

Подібні до свічад сяйні великі очі,
Де всі зображення, всі видива урочі!
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XVIII

ІДЕАЛ

Ні, аж ніяк не ці красуні із віньєток,
Неробства виплоди, що з них недуга тхне,
Не кволі пальчики, у перснях весь маєток,-
Не ніжки в шнурівцях задовольнять мене.

Залишу Ґаварні, поету недокрів я,
Його шпитальних врод, їх щебетливий шал.

Серед блідих троянд ще квіти не зустрів я,

Ядерної, як мій червоний ідеал.

Відповідаєте моїй душі глибокій

Ви, леді Макбет, ви, злочинний ваш неспокій
Жаго Есхіла, ти, квітучий мій господь,

Або ось ти, дитя Буонарроті, Ноче,
Принаджує мене єство твоє жіноче,
Твоя до уст і ласк титанів звична плоть.
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XIX

ВЕЛЕТКА

За тих часів, коли в могутньому пориві
Природа велетнів приводила на світ,
Біля гігантки я провів би дні щасливі,
До неї тулячись, як любострасний кіт.

Я бачив би: цвітуть душа і юне тіло,
Î за туманами вологими в очах

Вгадав би проросло і в серці вже дозріло
Похмуре полум я, кохання шал і страх.

Я дерся б радісно, спинався б скільки сили

На пагорби колін, на стегон крутосхили,
Або, коли вона приляже на руді

Пшеничні падоли, сповита сонця грою,
Я спав би в затінку високої груді,
Як мирне селище під круглою горою.
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XX

МАСКА

Алегорична статуя в ренесансному стилі

Скульпторові Ернесту Крістофу

Ось флорентійський дар краси могутньотіла,
Кремезна і струнка, божественна жона;
В ній просяває дух, в ній благородство й сила,
В ній елегантності незглибна явина;

Ця жінка створена на те, щоб царювати

Над ложами князів, сліпити, мов алмаз,

Дозвілля короля чи папи чарувати.

Поглянь на усміх цей, де начебто екстаз

Вдоволення живе глузливий, млосний усміх,
Поглянь на ясний вид, що сяє, наче храм,

Де в кожній лінії лиш перемога й успіх,
Де кожна рисочка немов говорить нам:

«Мене веде жага, мене кохання кличе!»

О, скільки ласки в ній, і чару, й дивини!
Але пройдім ще крок, і диво таємниче

Ми обдивімося з тамтої сторони.

О фальш мистецтва! Гидь! Де ж ця краса казкова?!
Глянь з боку іншого ця жінка постає,
Немов якась жахна потвора двоголова!

Та ні! Це маска! Це обличчя не своє

Вона показує! А там, під машкарою,
Її справжденний лик, і справжня голова,

Жахливо стиснута! З її очей рікою
Йдуть сльози вже нема в тій жінці божества!

Красо небачена! Чудовна ти і вбога,
Мене твоя брехня, як те вино, п янить,
Твій жах і біль моя всолода і тривога,
Твоя гірка сльоза моя щаслива мить!

Але чого ж вона ридає? Досконала
Краса, котра могла б скорити людський рід,
Якого зла вона і від кого зазнала?!

Ридає, бо жила! Бо в серці в неї лід!
Ридає, бо живе! Життя несамовите

Вона оплакує; заходиться слізьми

Найбільше через те, що й завтра мусить жити,
І післязавтра теж, і завжди так, як ми.
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XXI

ГІМН КРАСІ

Красо! Чи з неба ти, чи з темної безодні
В твоєму погляді покара і вина,

Безумні злочини й діяння благородні;
Захмелюєш серця, подібно до вина.

В твоєму погляді і присмерк, і світання,
Як вечір грозовий, приносиш аромат.
Німим стає герой з твого причарування,
Î сміливішає дитина во сто крат.

Чи ти зійшла з зорі, чи вийшла із провалля,
Йде Фатум, наче пес, за покроком твоїм;
І, розсіваючи біду чи безпечалля,
У всьому вільна ти, хоч пані над усім!

Красо! Ти по мерцях ступаєш без мороки,

Злочинство, ревність, жах то наче золоті

Коштовності, твої чарівливі брелоки,
Що витанцьовують на твому животі.

Коханець зморений, що пригортає милу,

Що кволо хилиться й зітхає раз у раз,

Нагадує того, хто сам свою могилу

Вкриває ласками у свій вмирущий час.

Немає значення, чи з пекла ти, чи з раю,

Потворо вибредна, страхітлива й свята,
Як до безмежностей, що я про них не знаю,
Але жадаю їх, відчиниш ти врата!

Це байдуже, хто ти, чи Діва, чи Сирена,
Чи Бог, чи Сатана, чи ніжний Херувим,
Щоб лиш тягар життя, о владарко натхненна,

Зробила легшим ти, а всесвіт менш гидким!
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XXII

ЕКЗОТИЧНИЙ АРОМАТ

Коли, склепивши зір, в осінні вечори

Грудей твоїх палких я пахощі вдихаю,

Щасливі береги незвіданого краю
З являються мені, як сонце з-за гори.

Лінивий острівець, де золоті дари
Природа подає в нев янучім розмаю,

Мужчини і жінки, невинні діти раю,

Дивують щирістю, як очі дітвори.

Так, відкриває світ мені твій запах, мила

Я бачу гавані в блакиті осяйній,
Де стомлені від хвиль хитаються вітрила.

Незнаний аромат пливе в душі моїй,
До співу моряків домішується в ній,
Де тамариндових дерев буяють крила.
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XXIII

волосся

О кучері густі! О запахуще руно!
Я, наче хусткою, в повітрі колихну
Важкими буклями, що котяться бурунно
На сіїину, і п янять, і пригортають юно,
В них, наче в споминах, сьогодні я засну.

Відсутні далечі, світ без кінця та краю,
Палючість Африки та Азії жага

В тобі живуть, о мій ароматичний гаю,
В духмяності твоїй від щастя зомліваю,
О радосте моя безмежна, дорога!

Я вирушу туди, де просторінь зелену,

Людину й деревй вкриває сонця пил;

Потужні кучері, ви море із ебену,
Ви мрія про далінь жарку, благословенну,
Про щогли й полум я, про трепети вітрил;

Затоку бачу я, немов блакитну чару,
Де овид мерехтить, як незглибиме тло,
Там ходять кораблі по золоту й муару;
Всю велич синяви, всю височінь безхмару,
Всю чистоту небес наповнює тепло.

Цей чорний океан, в якому синє море
Клекоче і гуде, пройду я нині вплав,
І пестощами хвиль, і радощами змори

Зцілю вразливий дух, і все він переборе,
І щаСтя він знайде, котре весь вік шукав.

Напнутих сутінків намет волосся синє,

Для мене глибше ти, аніж небес блакить.
У сплетеннях твоїх, в найтоншій волосині

Я чую запахи цнотливі і дитинні,
Пах мускусу й смоли, який мене п янить.

Я буду сіяти сапфіри в темній гриві,
Обсиплю перлами тугу косу твою,

Щоб чула ти мої бажання палахтливі!
Хіба ж не келих ти, з якого сни мрійливі
Î вина спогадів я так ненатло п ю?
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XXIV

Я так люблю тебе, як ніч в блакитній далі,
Моя мовчальнице, посудино печалі;
Ти віддаляєшся в невкірності німій,
Та я люблю тебе тим більше, світе мій,
Чим більші відстані ти твориш поміж нами,
Чим більше миль стає між мною й небесами.

Я рвусь до наступу, в атаку йду щодня,

Мов на холодний труп голодна хробачня;
Чим холодніша ти, тварино невблаганна,
Тим більше я тебе люблю, моя кохана!
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Блуднице чарівна! Ти до своєї спальні

Півсвіту затягла б на ігрища безжальні;
Щоб тренувати хист жорстокого гравця,

З їдати прагнеш ти щодень нові серця;
Вогні твоїх очей, немов світлй в таверні
Чи факели, що їх несуть на святах черні,
Вони освітлюють крикливі голоси,
Своєї власної не знаючи краси.

Нестримний в лютості глухонімий моторе,

Цілюща радосте і невтішенне горе,
Як перед сотнями люстерок та свічад
Не бачиш ув ядань спокусливих принад?
Чи відступила ти хоч раз від зла, тварюко,
В котрім вправляєшся так ніжно і сторуко,
Коли, щоб генія зліпити, о жоно,

Природа плоть твою бере, немов багно,
І оживляє дух оте твоє болото?

Величносте брудна! Божественна гидото!
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XXVI

SED NON SATIATA*

О дивне божество, темнот мана і злудь!
Ти пахнеш мускусом і тютюном Гавани;
Твій батько мурин; він, як чорний Фавст савани,
Тобі вирізьблював з ебену гостру грудь;

Міцніша за вино схмеляюча могуть,
Що йде із губ твоїх, аж серце чахне й в яне;
Як до пустельних вод спрагиенні каравани,
Так до твоїх очей мої скорботи йдуть.

Чортице палахка з пекучими очима,

Вгамуйся, не пали, будь ніжна й пощадима,

Дев ятикратно я, мов Стікс, не обійму,

Не виснажу тебе, розпуснице пригожа,
Î Прозерпіною, що просяває тьму,
Не можу стати я у пеклі твого ложа!

*

Але не вгамована (латин.).
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XXVII

Горить, як перламутр, хвиляста течія

Твоїх тонких одінь, і йдеш ти колихливо

Так витанцьовує на паличці змія,
Що фокусник її показує, мов диво.

Як синява пустель, де співчуття нема

До людських болестей, а тільки спека й стужа,
Як сплети хвиль морських, що линуть легкома,
Ти розгортаєшся, йдучи, до всіх байдужа.

Ти сфінкс, що одягнув архангельську блакить;
Як поліровані аґати, очі юні

Поблискують, але життя в них не бринить.

1 плоть твоя, немов із золота й латуні,
В ній непотрібною зорею мерехтить
Холодний маєстат безплідної красуні.
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XXVIII

ТАНЕЦЬ ЗМІЇ

Люблю дивитись, любко мила,
Як плоть твоя блищить,

Немов тканина срібнокрила,
Де є ще й злотна нить.

В твоїм волоссі, наче в морі,
Де води запашні,

Де хвилі темні й неозорі
Бурун на буруні

Моя душа, що прагне плавань,

Знімається з кітви,
І напинає понад гавань

Вітрила-рукави.

Твої зіниці не безодні,
Де видно втому й жаль,

А дві коштовності холодні,
Де золото і сталь.

Вигиниста і тонкорука,
Ти станом повела,

Ти йдеш танцює так гадюка

На кінчику жезла.

Немов голівка слоненяти,

Дитинна голова

Хитається твоя пізнати

Недбалість божества.

Ти йдеш, мов корабель в негоду,
Як хвиля б є скісна,

І він, хитаючись, у воду

Бортами порина.

Коли твоя п янлива слина

До берега зубів
Підходить, наче безупинна

Вода з льодовиків,

Хмелію в ніжності й покорі,
Неначе од вина,

Що сипле в серце ясні зорі
Аж до самого дна!
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XXIX

ПАДЛО

Чи пам ятаєте той жах, моя кохана,
Як літнього, жаркого дня

В яру, між скелями, де трав яна поляна,
Ми вздріли здохлого коня.

Як та повійниця, падлятина лежала,

Задерши ноги догори,
І черево гидке цинічно відкривала,

Немов казала, на, бери!

А сонце пражило, неначе купу трути
Спалити прагнуло дотла

Î все частинами Природі повернути,

Що в цілості вона дала.

Дивились небеса на вишкірені зуби,
Немов на білий цвіт в траві,

Гатило в ніздрі нас таке смердіння грубе,
Що ви зостались ледь живі.

З гнилого живота, покритого мухвою,

Виходили черви полки,
І розтікалися лавиною живою

По шматах плоті хробаки.

Все те здіймалося, спадало і кишіло,
Само в собі текло й повзло,

Так, наче подихом напнуте гнійне тіло

Помножувалося й жило.

А світ мелодії творив десь линув знову

Падучої води мотив,

Чи хтось там од зерна одвіював полову,
Ритмічно віялку крутив.

Зникали обриси, як маревіння кволі,
Як начерки на полотні,

Мазки, що їх митець завершує поволі,
Та тільки в спомині чи в сні.

З-за скель дивилася на нас тривожна псиця,

Чекала, хижа і метка,

Щоб знову підійти до падла й поживиться,

Обдерти м ясо з кістяка.
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О! Станете ж і ви колись, моя кохана

Мій ангеле і світе мій,
Як ця падлятина, як ця заразна рана,

Як цей стліваючий погній!

Після останнього причастя, моя мила,

Під володіннями трави,
Коли поглине вас безжалісна могила,

Такою будете і ви!

Красо, скажіть тоді черві, що підло рине
З цілунками на вашу грудь,

Що ваші форми я зберіг, моя богине,
Зберіг мого кохання суть!
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XXX

DE PROFUNDIS CLAMAVI*

Вимолюю твого жалю, моя кохана,
З безодні темної, куди мій дух упав;

Тут ніч надовкруги, крізь тьму пливуть, як плав

Прокляття, стогони, хула безперестанна.

Півроку днина тут похмура і тьмянка,
А стужа й темрява півроку володарні:
Голіша тут земля за простори полярні
Ні лісу, ні тварин, ні трав, ані струмка!

Немає гіршого й лютішого нічого

За вбивчі промені світила крижаного,
За цю безмежну млу , що йде по темнині,

Мов первісний хаос. О, як я заздрю долі
По кублах сплячої, низотної звірні!
О, як я прагну сну! Як час іде поволі!

*

З глибини волаю (латин. ).
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XXXI

ВАМПІР

О ти, що, мов удар ножа,
Ввійшла в мої скорботні груди,

Настирна, як осіння мжа,

Міцна, як демон, повна злуди,

Прийшла, щоб мій нещасний дух

Перетворить на власне ложе!
Ти на мені, немов ланцюг

На каторжникові, не може

Розпастись він, хоч як би пік;
Ти так жереш мене ненатло,
Немов черва гидотна падло,

О, будь же проклята навік!

Просив я крицю та отруту,

Допоможіть мені, зніміть

З душі неволю чорну й люту!
Та мовить меч і каже їдь:

«О дурню, ми тебе звільняти
Не будемо, запам ятай,
Не гідний ти того, щоб мати

Свободи благородний рай!

Бо ти таки, нечесна віра,
Без рабства й днини б не прожив

Цілунками б ти воскресив

Студений труп свого вампіра!»
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XXXII

Коли я в ліжку був з єврейкою жахною,
Як мрець коло мерця, лежав у темнині,
Я мріяти почав про ту, що тільки в сні

Приходить, сповнена скорботою сяйною.

Я очі уявляв ласкаві і сумні,
Волосся, що тече косою запашною.

Забутий запах плив, як вітерець весною,

Жагу кохання він міг принести мені.

Я ніжив би твоє благословенне тіло,
Від ніг до чорних кіс нестримно й очманіло

Глибоких пестощів я б розгортав скарби,

Якби, о владарко жорстоких, о, якби

Зуміла ти плачем од почувань справжденних
Затьмити розкоші своїх зіниць студених.
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XXXIII

ПОСМЕРТНИЙ ДОКІР

Моя нахмурена красуне, повна знуди,
Як ти під мармуром лежатимеш в землі,
Î яма дощова, де простінки гнилі,
Твоєю спальнею й твоїм палацом буде,

Як брила, давлячи твої лякливі груди,
Не дасть підняти рук у тім вузькім житлі,
А ноги, що були легкі, як мотилі,
Не зможуть зрушитись од жодної обуди,

Могила, подруга безмежних мрій моїх,
Повірниця моя, що пригортає п янко,
Шепне тобі в ночах, де снів нема, ні втіх:

«Ну що ти виграла, цнотлива куртизанко,
Все те зневаживши, за чим і мрець в тужбі?!»
Хроб шкіру гризтиме, як докір злий, тобі.
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XXXIV

кіт

Прийди до мене, котику, і сядь

Мені на колихливі груди;

Зануритись дозволь у непроглядь
В твої очища-ізумруди.

Як дотикаюся до лап твоїх,
Як гладжу еластичне тіло,

Як пальці, захмелівши від утіх,
По шерсті ходять очманіло,

Свою дружину згадую вона

Як ти, очима в позолоті,
Мене, тварино мила, протина,

Й від смуглої сяйної плоті,
Де випещена ніжно кожна п ядь,

Йдуть небезпечні пахощі й п янять!
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XXXV

DUELLUM*

Два воїни зійшлись у поєдинку свище

Залізна зброя, кров на вітрі мерехтить;

Цей брязкіт і двобій то молодості грище,
То двох сердець жага й кохання ненасить.

Мечі зламалися, як молодість! До бою

Йдуть зуби й нігтики чи, власне, пазурі;
О, це вже гнів сердець достиглих, що любов ю

Поранені навік у войовничій грі.

Î, один одного стискаючи, химерні
Герої наші в яр скотилися давно,

Там їхня кров горить, як плід в осіннім терні.

Там пекло! Друзі там! Котімся й ми на дно,

Моя воїтелько, без докорів сумління,
Щоб наших зненавид увічнити шаління!

*

Двобій (латин.).

52



XXXVI

БАЛКОН

0 мати споминів, о світло ідеалу,
Ти втіхи всі мої найкращої пори!
Згадаєш пестощів красу неперев ялу,
Домашнє вогнище і ніжні вечори;

О мати споминів, о світло ідеалу!

О вечори, що їх освітлює камін,
І ті, в рожевому серпанку, на балконі!
Я до грудей твоїх і до твоїх колін

Тулив свої важкі палахкотливі скроні,
О вечори, що їх освітлює камін!

В тих вечорах сонця світили опалево,
Î просторінь була глибока, як в степах;

До тебе горнучись, о вроди королево,
Здавалось, я вдихав твоєї крові пах;
В тих вечорах сонця світили опалево.

Нас огортала тьма тривожна і густа,
Очима я шукав єство очей вологе,
Спивав я подих твій і пив твої уста,
І западали в сон твої прекрасні ноги

В обіймах братніх рук, о мріє золота!

Мистецтво знаю я, що воскреша минуле,
Бо де ж твою красу я можу віднайти?
Вона ввійшла в твоє жіноче серце чуле,
І в милу плоть твою, як в сяйво чистоти.

Мистецтво знаю я, що воскреша минуле.

Ці клятви, й пахощі, й цілунки без кінця,
Чи знов повернуться, пожадані й кохані,
Коли на небеса злітатимуть сонця,

Що помолодшали, омившись в океані?
О клятви, й пахощі, й цілунки без кінця!
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XXXVII

ОДЕРЖИМИЙ

Вдяглося сонце в креп. Селено, будь і ти

О радосте моя! подібною до тіні,
Згубися в темноті а чи в бездоннім Спліні,
Знімій, засни навік в туманах висоти.

Люблю твій темний лик! А хочеш то світи,
Пишайся в напівтьмі, в місцях, де повно тліні,
Де Безум палахтить у чорнім маревінні!
Це добре! З піхов геть, сяйний кинджале мсти!

Запалюй од свічок своє похмуре око,
Запалюй хіть в очах, що дивляться жорстоко,

Будь чорним, наче тьма, червоним, наче грань;

Для мене втіха все! Ти чуєш, серце чуле
Шле фібрами всіма до тебе сто волань:

Обожнюю тебе, мій милий Вельзевуле!

54



XXXVIII

ПРИВИД

I

ПІТЬМА

В безодні незглибимої печалі,
Де тоскна Ніч, володарка німа,
Де промінця веселого нема,

Сиджу, неначе в темному підвалі,

Митець, кому глузливе божество

На пітьмі малювати повеліло;
З могильним апетитом власне тіло
Я обертаю на смачне їство.

Втім, зблискує у темностях зірниця
Î, начебто народжена в раю,

Зринає з неї красоти цариця;

Свою відвідувачку впізнаю:

Так, це вона! Хоч ніби чорна з ява,
Та мерехтка, світлиста й величава.
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II

АРОМАТ

Читачу мій, чи довелося вам

Захмелівати, наче від кохання,

Від мускусу пахкого й колихання

Курінь, що ними виповнений храм?

Глибокі чари завжди повертання
В минувшину п янку, мов фіміам;
Цілунками коханці до нестям

Збирають з тіла квіти спогадання.

Здіймався дикий, хижий аромат
З її волосся, начебто з кадила,

Що в нім ятряться молодощі й сила;

І плаття, чи муслін, а чи блават,
І плоть її благословенна й чиста

Все пахло, наче шкіра хутряниста.
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Ill

РАМА

Як гарна рама, що не задля моди,
А для краси чудовне полотно,

Від світу відокремлює, й воно

Стає явою власної природи,

Так позолота, меблі і клейноди,
Металів цінних ніжне волокно,
Все стало, мов для ясності вікно,
Оправою для осяйної вроди.

Здавалось їй, що лагідний атлас,

Та ніжні оксамити і блавати
Її кохають палко, й напоказ

Вона любила голизну давати

Під поцілунки їм і раз у раз
Являла граціозність мавпеняти!
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IV

ПОРТРЕТ

Хвороба й смерть на сірі попелища
Зведуть вогонь, що радощі дає,

Із сяйва, що несли палкі очища,
Із уст, де серце втоплено моє,

З цілунків запахущих, як бальзами,
З нестями, що мов блискавка несе,
Залишиться блідими олівцями
Накреслений малюнок. От і все.

Та й він, як я, на самоті вмирає,
Бо час, немов нещадний лиходій,
Жорсткими крилами його стирає.

Життя й Мистецтва чорний кате, стій!
Не вб єш тієї, що була зорею,
І втіхою, і славою моєю!
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XXXIX

Я радо віддаю тобі ці вірші з тим,

Щоб, як моє ім я в будущину незнану

Приплине, ніби лодь валами океану,
Î там будитиме думок снагу й нестрим,

Щоб ти у пам яті, непевній, наче дим,

Стомляла читачів, неначе звук тимпану,
І братнім ланцюгом, м яким, як сон туману,

Прикутою була до цих високих рим.

Створіння прокляте, якому від безодні
Земної до небес, у промені Господні,
Крім мене одного, співмірності нема,

О ти, що топчеш нас і нам даєш отуху,

Могутній янголе, бронзовочолий духу
З камінним поглядом, о статує німа!
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XL

SEMPER EADEM*

«Звідкіль іде на Вас, подібна до прибою,
Ця хвиля скорбності глибока й навісна?»

Коли врожай сердець зібрали ми с тобою,
Тоді життя це всім відома таїна,

Це простий біль, немов твоє радіння юне,
Він видимий для всіх без чарівної гри.
Тож помовчи, моя допитлива красуне,
Хоч ніжний голос твій, та все ж не говори.

Мовчи, наївна! Будь весела, як дитина:

Буває, не Життя, а Смерті павутина

Тримає міцно нас, мов кайданів сувій.

Так дай моїй душі хмеліти від омани,

Пірнати в глиб очей твоїх, як в океани,

Дрімати в затінку твоїх великих вій!

*

Завжди та сама {латин.).
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XLI

ВСЯ ЦІЛКОМ

До мого дому нині зрана

Прийшов підступний Сатана:
«Я знаю, мовив він, Кохана

То диво! Створена вона

Митцем; рожеві, чорні, білі
Є чари в ній, скажи ж мені,
А що найкраще в тому тілі,
В тій ніжності і білині?»

Душе, ти так відповідала
Ненависному: «Йди й поглянь

Де сяє цілість досконала,
Нема окремих вчарувань!

Що більше вабить рук покора
Чи сяйво незбагненних віч?
Не знаю! Вся вона Аврора,
І вся цілком як втішна ніч.

І надто сильне в ній сіяння,
Глибинне світло чистоти,

Щоб немічне розумування
Могло ту вроду осягти!

Мої чуття єство єдине,

Це дивних перетворень світ:

Її дихання співом лине,
А голос пахне, наче цвіт!»
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Що цього вечора, моя душе убога,
Самотня й стомлена, що нині скажеш ти

Божественній красі, яку збагнуть незмога

Чий зір тебе підняв і наказав цвісти?

Ми гордощі свої обернемо в похвйли

І скажем: Дух її сяйнистий, мов алмаз!

Це врода Ангела, що все в ній досконале,
У світло поглядом вона вдягає нас.

Чи то на вулиці, чи в самотині, вдома,
Вона являється у вигляді фантома,
Як палахкий вогонь, і каже спроквола:

«Заради мене ви любіть лише Прекрасне,
Я Ангел-захисник від ницості і зла,

Мадонна й Муза я, і сяйво непогасне!»
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XLIII

ЖИВИЙ СМОЛОСКИП

Проходять погляди, ці очі, сяйва повні,
Що намагнітив їх учений херувим.
Божественні брати, мої брати духовні,
Проходять і печуть тим зором вогняним,

Вони, рятуючи від пастки та наруги,
На шлях Прекрасного скеровують мене.

Господарі мої, мої покірні слуги,
їм підкоряється єство моє сумне.

Містичним світлом ви палаєте, зіниці,
Так свічі вдень горять, печальні жалібниці,
Та блідне їх вогонь у сонця мережі...

Смерть прославляючи, горить їх волоконце,
А ви ж співаєте Пробудження душі,
Світила, що його не згасить жодне сонце.
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СПОКУТА

О Янголе блаженств, чи ви спізнали муки,
Докори совісті, нудьгу, ридання, страм
Î неясні жахи, що серце пополам

Вночі нещадно рвуть, неначе жертву круки?
О Янголе блаженств, чи ви спізнали муки?

О Янголе добра, чи лютість ви спізнали,
Ненависті вогонь і сльози гіркоти,
Коли пекельний збір сурмить глашатай Мсти,
І воями стають всі наші ідеали?
О Янголе добра, чи лютість ви спізнали?

О Янголе снаги, чи ви були в лікарні,
Де попід мурами Гарячка йде хмурна,
Губами рухає, вся біла, як стіна,
Накульгуючи, йде крізь видива примарні?
О Янголе снаги, чи ви були в лікарні?

О Янголе краси, чи темних зморщок сіті

Вже виявляли ви на ясному чолі,
Чи бачили ви страх самопожертви в млі

Очей, що нам були найкращими на світі?
О Янголе краси, ви знали зморщок сіті?

О Янголе життя, і щастя, і розмаю,

Вмираючий Давид хотів би смерть збороть
Тим чаром, що дає твоя чаклунська плоть,
А я лиш молитов твоїх сяйних благаю,
О Янголе життя, і щастя, і розмаю!
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XLV

СПОВІДЬ

Один-єдиний раз ви ніжною рукою
На руку сперлися мені

(Той спомин дорогий, ту мить несупокою

Ношу я в серці аж на дні) ;

Була вже пізня ніч, цвіли зірки холодні,
Стояла надранкова тиш,

Î місяць світло лив з небесної безодні
На сплячий, витихлий Париж.

Попід будинками та попід парканйми,
Як тіні, кралися коти,

То пропадали десь, то знову йшли за нами

Світили оком з темноти.

І несподівано в блідому світлі ранку

Розквітнув поміж нас інтим,
І ви, хто тішиться життям безперестанку,

Хто грає сяйвом золотим,

Весела й радісна, як та сурма достоту,
В пересвітах нічної мли

Пронизливо-сумну і жалісливу ноту
Мені зненацька подали.

Та нота вирвалась, немов страшна дитина,
Як те мале каліченя,

Котре, соромлячись людей, лиха родина
Ховала десь од світла дня.

Так, бідний ангеле, співала ваша нота:

«На цьому світі все обман,
І добродушністю маскується підлота,

І дбають всі про свій гаман;

І бути гарною це ремесло і праця,

І роль артисточки в шинку

Це значить кожному щасливо посміхаться,
Сховавши усмішку гірку;

І все, що постає із почувань, пропаще,
Не має тривкості любов.

Вона ламається, й знаряддя негодяще

Час Вічності дає на схов».
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Я часто згадую чаклунське передрання,
Томління, кроки на соші,

І світло місяця, і трепетне шептання

При сповідальниці душі.
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ДУХОВНЕ СВІТАННЯ

Як до розпусника в сіянні Ідеалу
Заходить світло дня, рум яне, мов дитя,

Тварюка заспана вчуває каяття,
І ангел будиться в гидкій душі помалу.

Для очманілого, який страждає, й снить,
І згадує свої блазенства низькородні,
Вже відкривається принадливість безодні,
Духовних просторів незаймана блакить.

Так, чиста й сяюча, ясна моя Богине,
Твій вид у спогаді переді мною лине,

Над оргій рештками, над чадом марноти.

Зникає світло свіч на сонці, бо найдужче
Світило в небесах така звитяжна й ти,
О світляна душе, о сонце невмируще!
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ВЕЧОРОВА ГАРМОНІЯ

Надходить час, коли стебло співає росне,
Немов кадило, цвіт димує в тишині;
Мелодій повіви зринають запашні,
Меланхолійний вальс та очманіння млосне!

Немов кадило, цвіт димує в тишині,
І серце скрипки десь тремкоче стоголосне.

Меланхолійний вальс та очманіння млосне,
Як вівтар, небеса високі і смутні.

1 серце скрипки десь тремкоче стоголосне,
Те серце, що труну ненавидить і в сні!
Як вівтар, небеса високі і смутні,
Упало в кров свою світило життєносне.

Те серце, що труну ненавидить і в сні,
З минувшини бере світання високосне,
Упало в кров свою світило життєносне,
Та сяє, мов потир, твоє лице мені.
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ФЛАКОН

Є пахощі міцні, невтомні аромати,

Спроможні в пори всіх речей і тіл вникати,
І кажуть, що вони живуть і в порах скла.

Отож у скринечці, що замкнута була

Багато літ, або десь в мотлосі брудному
Спорохнявілого, покинутого дому
Знаходять інколи старий флакон дива!
З якого струменить духів душа жива.

І тисячі думок, мов хризаліди сплячі,
Вмить прокидаються у тьмяному замряччі
І випростовують, зачувши рук тепло,
Блакиттю й золотом лямоване крило.

П янливі спомини летять у високості,
В повітря звихрене, та раптом сила млості

Штовхає душу вниз руками обома
В безодню, де лежить міазмів людських тьма.

Там піднімається із тліну, з порохнявий,
Мов Лазар, що встає, і роздирає саван,
І слухає своїх змертвілих костей хруп,
Кохання згірклого пахкий, чудовний труп.

Як зникнув з пам яті людей, як без пощади

Жбурнуть мене в куток зловісної шухляди,
Чи на посмітнище, чи десь в забутий схрон,
Як запорошений і висохлий флакон,

Я буду гробівцем твоїм, чумо кохана,

Отруто дорога, ядуча, нездоланна,
На небі зварена, мені налита вщерть,

Живлюща, як життя, і вбивча, ніби смерть.
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ОТРУТА

Вино оберне в храм чи в замкові палати

Гидотливий притон,

Збудує портики, ряди струнких колон

Так сонце вміє будувати
У хмарах палаци, відходячи на сон.

Побільшить опіум все те, що й так безкрає,
Все, що не має меж,

І зробить глибшим час, проллє чуття над креш,
Бажання чорні позбирає

В душі за безміром всіх людських безбереж.

Але могутніша очей твоїх зелених

Отрута осяйна;
Вчакловує мене їх блиск і глибина,

До них, гіркотних і спасенних,
Втоляти спрагу йде моя душа сумна.

Та ще могутніше твоєї слини чудо

Чарівне і страшне,
Коли від губ твоїх єство моє хмільне,

Коли мій дух, о згубна злудо,
В безодню небуття жага твоя жене!

70



L

ПОХМУРЕ НЕБО

Твій зір зволожений і колір віч твоїх

(Чи зелень там, чи синь?) уздріти я не міг.

В твоєму зорі гнів і мрійності яса,

Так дивляться бліді й байдужі небеса.

Нагадуєш ти днів туманних білий щем,

Що змушує серця заходитись плачем,
Як нерви корчаться від зла й беруть на глум

Дух погасаючий і хворий, сплячий ум.

Ти схожа інколи на обрійну далінь,
Де сонце осені проходить, наче тінь;
Ти сяєш інколи, як далеч дощова,

Похмурим променем освітлена жива.

О жінко-таїно, о небезпечна мло,
Чи є в твоїх снігах божественне тепло,
Чи насолоди я зазнаю ще й від них,

Гострішої за скло, за сталь, за вістря криг?
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КІТ

I

Десь, начебто в своїй оселі,
В моєму мозку ходить кіт,
Міцний, чудовий кіт, а хід
Його м який, мов на фланелі,

А голос трепетна струна
Ласкавий, щедрий і глибокий;
Здається, то співає спокій

Чудовий, глиб і таїна.

Дає той голос насолоду,
Як плавний вірш, п янкий такий;
Тече, бринить в душі моїй
І проникає аж до споду.

Втишає він боління, гнів,
В собі вміщає всі екстази;

Щоб вимовляти довгі фрази,
Не потребує жодних слів.

О таємничий, дивний коте,
Немає кращого смичка

За голос твій душа тремка

Народжує прекрасні ноти,

Як тільки він її дряпне!
Ти кіт незнаний, серафічний,
Невловний, гармонійний, вічний,
Мов тіло янгола ясне.

II

Від хутра йде пахущість мила,

Духмяність ніжна, весняна;

Кота погладив я вона

Мене назавжди напахтила.

Це дух домашності. Чертог
Людини він охороняє,
Життям всі речі надихає,
Він може, фея, може, бог?
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Як я в очах цього звіряти
Свій зір затоплюю, немов

Дивлюсь в душі своєї схов,
То починаю помічати

Зіниць вогненне шельмівство

Живих опалів мерехтіння,
Що силою свого світіння

В моє вдивляються єство.
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ПРЕКРАСНА ЛОДЬ

Сказати прагну я, о зніжена красуне,
Як знаджує твоє сяйливе тіло юне,

Та врода, де злились в одне

Чарівна молодість й дитинство іскряне.

Коли ти плавно йдеш, мов линеш над землею,

А вітер бавиться спідницею твоєю,
Ти схожа на прекрасну лодь,

Що під вітрилами пливе на тиховодь.

Проходиш впевнено, дитино величава,
Î голова твоя пишається, як пава,

На вистиглих, пухких плечах,
Î сонце стелиться на твій звитяжний шлях.

Сказати прагну я, о зніжена красуне,
Як знаджує твоє сяйливе тіло юне,

Та врода, де злились в одне

Чарівна молодість й дитинство іскряне.

Твоя висока грудь, бентежна дивовина,
Вся подана вперед то шафа старовинна,

Що має скруглені кути
І двері випуклі, сяйнисті, як щити.

Щити дратуючі, озброєні сосками!

О шафо з винами, напоями, духами,

Де повно пахощів п янких,
Що божеволіють уми й серця від них!

Коли ти плавно йдеш, мов линеш над землею,

А вітер бавиться спідницею твоєю,
Ти схожа на прекрасну лодь,

Що під вітрилами пливе на тиховодь.

Йдуть під воланами твої шляхетні ноги,

Розбуджують жагу, пожадливі тривоги,
Мов дві чаклунки, що питво

Виварюють в горшку любовне шельмівство.

Рамена висмуглі твої, що сяють пишно,

Могли б з удавами змагатися успішно,
До себе притискаєш ти

Коханця, наче він повинен в плоть зайти.
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Проходиш впевнено, дитино величава,
Î голова твоя пишається, як пава,

На вистиглих пухких плечах,
І сонце стелиться на твій звитяжний шлях
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ЗАПРОШЕННЯ ДО ПОДОРОЖІ

Сестричко, дитя,
Моє ти життя,

Забудьмо буденні потреби,
Полиньмо туди,
Де пишні сади,

В країну, що схожа на тебе!
Там любі місця,
Вологі сонця,

Сповиті в серпанки урочі,
Там будемо жить

Ясні, мов блакить,
Кохатися будем щоночі.

Там розкіш, і спокій, і лад,

Всолоди незгасних принад.

Там золото й мідь
З незнаних століть

Сіяли б у нашій оселі,
Там квіти й бурштин,
Там пахощів плин,

Прикрашені ліпкою стелі;
Там Сходу дива
І мова жива,

Що нею наповнені речі,
Там сотні прикрас,
Там люстра для нас

Відкрили б свої глибонечі.

Там розкіш, і спокій, і лад,

Всолоди незгасних принад.

Поглянь кораблі
Заснули в імлі,

Де просторінь міниться синя,

До тебе вони

Прийшли з далини,

Для них ти могутня владчиня;

Західні сонця,
Мов руки Творця,

Лягають на море безкрає,
На піль малахіт,
1 стишений світ

У сяйві й теплі засинає.

Там розкіш, і спокій, і лад,

Всолоди незгасних принад.
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НЕПОПРАВНЕ

Скажи, чи вдушимо Докору злий мікроб,
Що повзає, немов погуба,

1 нами живиться, як мертвяками хроб,
Як гусениця листям дуба?

Скажи, чи вдушимо Докору злий мікроб?

Скажи, в якім вині ми втопим цього ката

Несхитного, як смерті страх,

Руйнівного, як та повія пранцювата,

Терплячого, як той мурах,
Скажи, в якім вині ми втопим цього ката?

Як знаєш це, скажи, чаклунко дорога,

Врятуй того, хто помирає
Від розпачу, немов чиясь важка нога

Йому на горло наступає;
Як знаєш це, скажи, чаклунко дорога,

Скажи, врятуй того, хто гине від розпуки,
Хто, мов поранений солдат,

Вмирає й дивиться, як близько ходять круки,
Як вовк нюшкує біля п ят;

Скажи, врятуй того, хто гине від розпуки!

Чи можна освітить бруднющий небосхил?
Чи можна розірвати млицю,

Густішу від смоли, коли нема світил,
Нема надій на блискавицю?

Чи можна освітить бруднющий небосхил?

Назавжди згашено в оранді світло вбоге,
Надовкруги панує тьма,

І для стражденників з недоброї дороги

Ніде притулку вже нема;
В оранді погасив Диявол світло вбоге!

Чи ж любиш проклятих, чаклунко осяйна?

Чи знаєш ти про жах Докору,
Що, мов отруєна, скажена звірина,

Вганяє зуби в душу хвору?
Чи ж любиш проклятих, чаклунко осяйна?

Нас Непоправне їсть, катує, загризає,

Жере, невтомне, як терміт;
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Î дух нужденний наш, як гріб, занепадає,
І згодом валиться взаміт.

Нас Непоправне їсть, катує, загризає!

В театрі бачив я за тканкою куліс,
Як фея ніжна й злотокрила

Крізь темряву пливла, мов крізь глибокий ліс,
І раптом сонце засвітила,

В театрі бачив я за тканкою куліс

Істоту, що була із золотого мрева,
І повергала Сатану!

Але моя душа тверда сталінь крицева

Театр, де марно ждуть ясну

Істоту дорогу із золотого мрева!
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LV

РОЗМОВА

Ви небо осені рожеве і прозоре!
Мене ж поглинула печалі темна хлань,

Що, відступаючи, лишає, наче море,
На вибляклих устах болото спогадань.

Намарно, подруго, в ласкавості й довірі
Ти до грудей моїх зомлілих припадеш,
Немає серця там його пожерли звірі,
Î жінки лютий зуб впивався в нього теж!

Що моє серце? Бруд, пристанище облуди,
Колись палац, тепер запльована корчма.

Та ні, пашать життям ще ваші голі груди!..

Красо, нагайко душ, цього ти ждеш сама!
Вогненним поглядом, сяйнистим, наче свято,

Лахміття це спали, що звірами потято!
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LVI

ОСІННЯ ПІСНЯ

I

Вже скоро нас ковтне схолода сутінкова;
Прощай же, літніх днів хмеління осяйне!
Я чую: по дворах на брук скидають дрова,

Одлуння погребінь спечалює мене.

В єство моє зима повернеться: поблеклі

Дні праці рабської, ненависть, дрож і лють.

І серце трепетне, як сонце в сніжнім пеклі,
Червоним плиттям криг морози обкладуть.

Десь глухо гупають об тротуар поліна,
Так ніби ешафот будує смерть трудна.
І падає мій дух, немов стіна камінна,
Що не витримує ударів тарана.

Здається, хтось труну змайстровує в підвалі,
Працює з поспіхом, не покладає рук.
А для когб? Вже йде пора журби й печалі,
Розлуку та відхід віщує скорбний звук.

И

Я ваших довгих віч люблю зелені чари,
Але сьогодні все гірке й чуже мені;
Віддам я вогнище, кохання, будуари
За сонце, що горить на морі в далині.

Кохайте все ж мене, невдячного чи й злого,
І будьте матір ю, кохана ви чи друг,
І будьте ласкою світила золотого,
Що вже ховається за червонястий пруг.

Жахна могила жде, так дайте ж на коліна

Покласти вам своє затьмарене чоло,

Тужити, що пройшла пора жарка й промінна,
Відчути осені згасаюче тепло.

80



LVII

ДО МАДОННИ

Ex voto
*

в іспанському дусі

В глибинах розпачу мого, о Божа мати,

Для тебе хочу храм підземний збудувати,
У найчорнішому кутку мого єства

Стояти будеш ти, о Статує жива,
У зливах золота і в синяви розливах,
Далеко від гріха і поглядів глузливих!
Із віршів кованих, де рими з кришталю,

Для тебе я Вінок небачений зроблю.
А Покрив з ревнощів моїх, о смертна Діво,
Для тебе викрою і підіб ю дбайливо
Підозрою, щоб він суворим був, грізним,
Щоб- чари всі твої ховалися під ним!
Твій одяг то моє Жадання неокрає,

Що на шпилях тремтить, в долинах спочиває

Що підіймається й спадає, як вода,
Твій одяг то моя спрагненність молода,

Жага, що тулиться до тебе очманіло,
Пече цілунками твоє рожеве тіло!

Сап янці я зроблю із Поклонінь моїх

Для тебе чобітки для божествбнних ніг,
І залишатиме оте взуття атласне

Стопи твоєї слід, який повік не згасне!
В підніжжя я тобі знайду не серебро,
А Змія, що гризе і їсть моє нутро,
Щоб те Страховище, красуне досконала,
Висміювала ти й безжалісно топтала,

Щоб розчавила ти, звитяжнице моя,

Ненависть, що її несе в собі змія!
Ти всі мої Думки побачиш таємничі,
Що біля вівтаря твого стоять, як свічі,
Î стелі синяву освітлюють над ним,

До тебе поглядом прикуті вогняним.

Бензоєм, ладаном і фіміамом стану

Вгортати в пахощі тебе, мою кохану,
До тебе, владарки моїх щедрот і скрух,
Як маревіння, мій здійматиметься Дух.

Та, щоб доповнити величну роль Марії,
Змішати з варварством любов і темні мрії,

*

Заповіданий дар {латин.).
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Я із семи Гріхів смертельних, наче кат,

Відтбчу сім Ножів, міцніших за булат,
Î, вибравши за ціль глибінь твого кохання,

Неначе той жонґлер, несхибно, без вагання

Тобі у серце їх одразу застромлю,
У серце, трепетне від болю та жалю!

82



LVIII

ПІСНЯ ПОПОЛУДНІ

Не ангельський ти маєш вид,

Чаклунко з чорними очима,

Знадлива і непощадима,

Лукава, наче сто єхид.

Я божествлю тебе, кохана

Пустунко, пристрасте, жаго;
Так жрець обожнює свого

Жахного ідола і пана.

Ти дивна таїна краси,
Божественна в самій поставі.
Ти маєш коси кучеряві,
Що пахнуть, як поля й ліси.

О німфо темна, чорнокрила,
Твій чар то вечора блават.
Їде від тебе аромат,
Як від гарячого кадила.

Який п янкий з тобою гріх,
/Моя нестомлива богине,
Устав би й мертвий з домовини

Від пестощів і ласк твоїх!

Ти позами любовне ложе

Дивуєш, в єшся, як вогонь.

Мойого тіла темна тонь

Твого вогню вмістить не може.

О, страшно спрагу й ненасить

Втоляєш ти, моя кохана;
Твій поцілунок, наче рана,
Ласкаво й трепетно болить.

Мене ти роздираєш ніжно

І в серце дивишся мені,
Як зірка, що на вишині

Виблискує блакитно-сніжно.

Тобі під ноги я кладу

Під черевички із атласу
Свій дар, життя малу прикрасу
І долю, як алмаз, тверду.
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Ти дні мої печальні й сірі
Сліпучим сяйвом пойняла,
Ти спалах щастя і тепла

В моєму чорному Сибірі.
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LIX

CÏ3ÎHA

Діану уявіть, що в сонячну годину
На злотнім повозі летить через поля,
Волосся палахтить, одкинуте за спину,
Вітрам одкрита плоть засліплює здаля!

А може, Теруань, що любить різанину,
Ви бачили вона в палати короля

Провадить босий люд, гукає без упину,
Махає шаблею і поглядом стріля?

Сізіна теж така! Воїтелька ласкава,
В ній милосердя дух і вбивчості відправа,
Вона, від пороху та барабанів зла,

На тих, що моляться, меча не піднімає,
І, хоч її душа крізь полум я пройшла,
Для серця гідного вона ще сльози має.
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LX

ДО ДАМИ-КРЕОЛКИ

В країні запашній, де пальмова замана,

Де в сонця пестощах пурпуролистий сад

Де затінь із дерев пливе благоуханна,
Креолку бачив я божественних принад.

З лиця бліда, але та блідість осіянна,
В очах упевненість і дивний світлопад,
Поставою вона шляхетна, мов Діана,
ї стан її, й хода на вишуканий лад.

О пані, якби ви свої явили чари
На Сени берегах чи на лугах Луари,
Ви, гідні сяяти в палацах короля,

Сонетів тисячі про вас би написали

Співці закохані, і то були б похв£ли,
Яких ніколи ще не відала земля.
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LXÏ

MOESTA ET ERRABUNDA*

Скажи, чи серцем ти возносилась, Аі*ато,
Над брудом ницих міст, над прірвою мерзот,

До моря чистоти сяйливого, як свято,

До сині ясної незайманих висот?

Скажи, чи серцем ти возносилась, Аґато?

О море, за труди людей возвесели!
Хто дав тобі, хрипкій співачці, колискову
Співати нам повік, де хвиль гудуть вали,

Де вихорів орган вривається в розмову?
О море, за труди людей возвесели!

Несіть мене звідсіль, вагони і фрегати!
Тут обертаються всі людські сльози в твань!
Чи правда, що не раз печальний дух Агати

Говорить: покидай світ злочину й страждань?
Несіть мене звідсіль, вагони і фрегати!

Мій раю запашний, о як далеко ти!
Там радощі й любов, і все навкруг погідне,
Все поринає там у втіхи чистоти,

Все, що кохаєш там, твого кохання гідне!
Мій раю запашний, о як далеко ти!

Але зелений рай дитинного кохання,

Прогулянки, пісні, цілунків спрагота,

Скрипки, що за горбом тремтіли до надрання,
І келихи вина, прогірклі, як уста,
Але зелений рай дитинного кохання,

Невинний рай утіх, блаженства і розрад,
Хіба не далі він од Індії й Китаю?

Чи він воскресне й знов повернеться назад,
Як срібним голосом із туги заспіваю,
Невинний рай утіх, блаженства і розрад?

*

Смутні й заблукані думки (латин.).
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LXII

ПРИВИД

Як ангел з хижими очима,
Як тінь безшумна і незрима,
Вночі нечутним кроком сну
До тебе в спальню прослизну,

Впаду на тебе, як завія

Цілунків, пестощами змія

Студеного, неначе сніг,
Торкнуся до грудей твоїх.

Знайдеш холодне місце вранці,
Де я лежав. Î в лихоманці
Чекатимеш на ніч глуху.

Як інші ніжною любов ю,
Так панувати над тобою,
Я прагну силами страху.
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LXIII

ОСІННІЙ СОНЕТ

Говорять так мені твоїх очей перлини:
Чим заворожене єство твоє сумне?
Будь гарна і мовчи. Терзає все мене,

Крім щиросердності античної тварини.

О колисальнице, о снів моїх богине,
Мій дух не викаже, а тільки прокляне
Своїх жахних леґенд писання вогняне;
Мені мій ум болить і від страждання гине!

Кохаймося... Летить невидимий Ерот
І напинає свій фатальний лук помалу;
А стрільнища його старого арсеналу

Безумство, злочин, жах... Зазнав я цих щедрот.
Ми квіти осені, нас тучами повито,
О маргаритко, о відквітна Маргарите!
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LXIV

СМУТОК СЕЛЕНИ

Селена дивиться із мрійністю гіркою;
Красуню в подушках нагадує вона,

Що пестить перед сном недбалою рукою
Свою розкішну грудь, задумлива й сумна.

На спині лагідних лавин вона вмирає,
Вмліває в довгому екстазі небуття;
По білих візіях, що в небо йдуть безкрає,
Очима ясними поводить, як дитя.

Коли вона сльозу на темну землю ронить,

Поет, який не спить і дух від сну боронить
Знаходить блискітку серед росистих трав,

Î в порожнечу рук бере той світ помалу,
І в серце ту сльозу, подібну до опалу,

Ховає, щоб її зір сонця не дістав.
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LXV

КОТИ

Зальотники палкі та мудреці суворі
Кохаються в котах, коли самі стають

Вже домосідами, в простудну, зимну лють

Сидять коло вогню, не шастають надворі.

Науки й пестощів натхненники коти!
Жах сутінків і тиш то їхній світ законний;
Ереб узяв би їх за похоронних коней,
Якби в невільництво могли вони зійти.

Подобаються їм великих сфінксів пози,

І, не зважаючи на ласки чи погрози,
Вони велично сплять в сумній самотині.

Їз шерсті їхньої йдуть іскри, наче з криці;
Як сяють золота крупинки світляні,
Так їхні мерехтять божественні зіниці.
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LXVI

СОВИ

Під тисом, як чужі богове,
У прихистку сидять собі,
Втупивши в далі голубі
Червоне око, мудрі сови.

Вони міркують. Доки тінь

Меланхолійної години

На них під вечір не нахлине,
Не зрушаться з хитких сидінь.

Мислителя вчить їхня поза

Боятись руху, бути поза

Безладним шумом суєти.

Хто п яний від несупокою,
Повинен кару понести,
Бо прагнув тінь піймать рукою!
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LXVII

ЛЮЛЬКА

Я люлька автора, він мій!
Я смугла, мов дочка мулата,
По цьому видно, що затята

Його натура він курій.

Чи він сумний, чи повен мрій,
Димлю, як хліборобська хата,

Де в кухні страва небагата

Димує на плиті старій.

Його я ніжно сповиваю

В блакитну диму течію,
Бальзам його душі даю;

Рятую од журби й відчаю,
Вливаю в серце сто отух,

Лікую від знесилля дух!
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LXVIII

МУЗИКА

Як море, музика несе мене в далінь!
Я до зорі своєї

Готуюся плисти в глибини маревінь,
В імлисті емпіреї.

І, груди випнувши, піднявши дуги пліч,
Неначе ті вітрила,

Над хвилями лечу, що їх од мене ніч

Темнотами закрила.

Здригаються в мені всі пристрасті човна

Що тоне, потопає,
В котрім немає вже ні весел, ні стерна!

Втім море неокрає
Свічадом зблискує, і видно в глибині

Моїх болінь вогні!
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LXIX

МОГИЛА ОКАЯННОГО ПОЕТА

Хмурної ночі, серед хвищі,
Із милості християнин
Ваш труп зариє на смітнищі,
За хламу купою, під тин.

Яснітиме в нагорнім світі

Небес блакитних течія,
А там павук плестиме сіті,
І виведе зміят змія.

І чутимете ви ночами,
Як виють жалісно над вами

Вовки, собаки, чаклуни,

І як змовляються злодії,
Як старці бавляться й повії,
І як кохаються вони.
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LXX

ФАНТАСТИЧНА ҐРАВЮРА

Оголений скелет в короні із картону,
Мов карнавальний цар, що кпить собі із трону,
На кінськім кістяку сидить, як верхівець
Без шпор, без батога, та кінь той, жеребець
З Апокаліпсису, від піни аж біліє,
Так, наче слабістю падучою боліє.
Î мчать вони, летять крізь простір навмання,
І гине все живе під копитом коня,
На людські юрмища, де йде невтомна свара,
Свій меч палаючий обрушує почвара,
І їде, наче князь, по власному дворі,
Та обдивляється холодні цвинтарі,
Де в світлі темних сонць, в міцних обіймах згоди

Лежать порубані усіх часів народи.
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LXXI

ВЕСЕЛИЙ МРЕЦЬ

В масній землі, де сплять жирнющі слимаки,
Я хочу вирити глибоку прірву яму,

Де міг би простягти свої старі кістки,
Де міг би спати я, навік згубивши тяму.

Ненавиджу плачі, нагробки та вінки,
Тож не робитиму зі смерті тарараму;
Я воронам свій труп віддав би залюбки,
Ніж мав би грати він якусь погребну драму.

О хробйки! Мої товариші й брати,
Погляньте, як до вас приходить мрець щасливий!
Скажіть мені, сини гниття і темноти,

Філософи гробниць, нікчемні плюгаші,
Чи є на світі ще якийсь кошмар діткливий,
Якийсь пекучий біль для тіла без душі?
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БОЧКА НЕНАВИСТІ

Як бочка Данаїд, Ненависть! В порожнечу,
Де причаїлася бездонна темнота,

Вливає відрами мерців криваву течу

Безумна і міцна, червонорука Мста.

Хоч скільки ти вливай, хоч воскреси мертвоту
І знов з оживлених повитискай багно,
Даремно пропадуть століття праці й поту

Підступний Сатана із бочки вибив дно!

Ненависть то пияк з безмірною жагою,

Він чує, як росте спрагота від питва,
Мов легендарної потвори голова

Одрубуєш нова встає перед тобою...
Але п яний засне! Натхненна власним злом

Ненависть не засне ніколи під столом.
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НАДТРІСНУТИЙ ДЗВІН

І гірко, й солодко в холодні вечори
Побіля вогнища, яке втопає в мряві,
Будити спомини з далекої пори
1 звуки слухати потужні й величаві,

Що їх виспівує міцний, щасливий дзвін;
О, не зважаючи на старощі й на втому,

Прекрасно кидає побожні крики він,
Як воїн, що не спить на полі бойовому!

Але моя душа надтріснута! Вона

Теж звуки подає, знудьгована й трудна,
А спів її жахний нагадує хрипіння

Недобитка, який під вбитими лежить,

І, розсуваючи мерців стовпотворіння,
Щось хоче крикнути в свою останню мить.
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СПЛІН

Злобивий Плювіоз із неба, наче з урни,
Зливає хвилями простуду і помір
На мешканців могил, на місто тихе й журне,
На вкритий млицею печальний косогір.

Мій спаршивілий кіт сів на вікно ажурне,

Крізь шибку сплакану він дивиться надвір.
Співця старого дух виспівує ноктюрни
У ринвах-жолобах, що йдуть до темних нір.

Великий дзвін гуде, сичать в каміні дрова,
І дзиґарі хриплять, тим часом як розмова
Серед брудної гри зринає знов і знов:

То дама пікова й фатальний спадок дами

Старезної, валет чирвовий, до нестями

Висварюють свою померлу вже любов.
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СПЛІН

Не знаю, скільки я прожив тисячоліть.

Велика шафа, сейф, закований у мідь,
Де зберігаються листи, записки, справи,

Загорнуте в папір волосся кучеряве,
Все ж менше відає за мене таємниць.

Я піраміда, склеп, могила ста гробниць,
Я цвинтар, що його зненавиділи зорі,
Де черви тягнуться, до їдла надто скорі,
Де найдорожчого для мене мертвяка

Зжирає хробачня вертлива й ворухка.
Я будуар старий, де перев яли ружі,
Де повно давніх мод, що до всього байдужі,
Де блідного Буше пастушки й пастухи
З флакончиків сухих вдихають ще духи.

Ідуть кульгаві дні, вповільнюючи кроки,
Снігами вічними лежать незрушні роки,

Плоди байдужості жахної туга й нудь
Уже до розмірів безсмертності ростуть.
Жива матеріє, мій духу, ти однині
Ґраніт, оточений похмурістю пустині,
В Сахарі приспаний, де ні душі нема,

Забутий сфінкс, чий вид проймає лють німа

Хто гнівно дивиться в пісків лице безкрає,
І тільки в променях призахідних співає.
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СПЛІН

Я начебто король сльотливих володінь,
Ще молодий, проте безсилий, наче тлінь,
Старець, що в палаці нудьгує разом з псами,
Не чує лестощів, не тішиться дарами;
Його не звеселить ні сяючий клСинод,
Ні помираючий на вулиці народ,
Ні клоун люблений, ні лови соколині

На ложі він лежить, неначе в домовині,
Лілеї на гербах, між ними плоть, як грязь;
І дами, що для них прекрасний кожен князь,

Даремно одягли наряди нецнотливі,
Щоб осміхнувся він у молодім пориві;
Придворні мудреці, алхіміків братва
Не видалять болінь з ущербного єства,

І лазня, що її любили владці Рима
У ванні людська кров гаряча й невгасима

Не зігріває жил, де крові вже нема,
Лиш Лети течія зелена і німа!
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СПЛІН

Як небеса тяжать, мов покришка сталева,

Над духом плачущим, офірою терзань,
Як поміж хмарами згасають сонця мрева,
І чорним день стає, мов ночі темна хлань,

Як обертається земля в страшну могилу,
В тюремну камеру, звідкіль, немов лилик,

Б ючись крильми об мур, об стелю надігнилу
Надія відліта на чийсь протяжний крик,

Як струмені дощу, немов залізні ґрати
Великої тюрми, ряхтять оддалеки,
Як зграї павуків приходять натягати

В глибинах наших душ ненависні сітки,

Тоді підскакують раптово люті дзвони,
І в небо стьмарене страхітливо ревуть,
Мов духи мандрівні, що стогони й прокльони

Зригають на свою неприкаянну путь;

І довгий катафалк з блискучими дверима

Проходить у душі; подолана давно

Надія хлипає, й розпука нещадима

Встромляє в череп мій прачорне знамено.
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ВИДИВА

Боюся вас, ліси темнющі, як собори,
Ревете, як орі ан, аж тріскає блакить.
У серці людському, де поселилось горе,

Відлунок вашого моління двиготить.

Ненавиджу тебе, бунтливий Океане,
В мені твій дух живе. А цей гіркотний сміх

Подоланих людей, що в душах носять рани,
Я чую в реготі важких валів твоїх.

Я міг би полюбить твоє, о Ноче, поле,
Якби не мова зір, мені така ясна,

Шукаю всюди й скрізь порожнє, темне, голе

Але із присмерку, немов із полотна,

На мене дивляться померлі вже істоти,
І їхніх поглядів мені не побороти.
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ЖАГА НЕБУТТЯ

Скорботний духу, ти кохався в боротьбі,
Але Надія вже не вб є свої остроги
Тобі в живіт, щоб ти летів без остороги,
Щоб ніс мене, мов кінь, на гордому горбі!

Засни тваринним сном, скорись, душе, судьбі!

О духу зламаний, зів ялий до знемоги,

Кохання не дає вже радощів тобі;
Так прощавайте ж ви, замрії голубі,
Зітхання флейт і труб! Вже видно довгі дроги!

Не пахнуть вже Весни чудової розлоги!

Зжирає час мене, і клякну я в тужбі,
Десь начебто в снігах, далеко від дороги;

Дивлюся вже згори на всі земні тривоги,
На людські юрмища і на світлй слабі.

Лавино забуття, візьми ж мене собі!
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АЛХІМІЯ БОЛЮ

Природо, той дає тобі

Свій запал, той свою содому!
Те, що могила, смерть одному,

Для іншого життя в гульбі.

Гермесе таємничий, мною

Керуєш, через те не раз
Я почуваюсь, як Мідас,
Алхімік з долею сумною.

Я обертаю злото в мідь,
А рай у пекло, вроду в гидь

І в савані важкої млиці

Знаходжу трупа мимохіть,
І зводжу на небесній криці
Лиш саркофаги та гробниці.
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СИМПАТИЧНИЙ ЖАХ

Відповідай, розпусний грачу,
Які думки в душі на дні
Розбуджує це небо з мряччю,

Це хмар я в блискавок огні?

Коли непевне й темне бачу,
То радісно стає мені.

Я, мов Овідій, не заплачу
За раєм Рима в Чужині.

О небеса важкі й подерті,
Я в тучах пізнаю рої
Надій і марення свої,

Що їх несуть на марах смерті,
А в сяйві Пекло постає,

Де серце тішиться моє.
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МОЛИТВА ЯЗИЧНИКА

О, не вгамовуйся, любове,
Зігрій мене в своїй жаді!
Дай серцю палахтіння нове!

Diva! Supplicem exaudü*

О пристрасте, моя богине,
О вогне з підземельних ям,

Дай полум я душі, що гине,

Верни життя в спустілий храм!

Будь королевою для мене!

З явись у вигляді сирени,
У масці з плоті або в сні

Містичному яви мені

Своє обличчя невідоме,
О пристрасте, гнучкий фантоме!

*

Богине, почуй того, хто молить! (Латин.)
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ПОКРИШКА

Чи ти на полюсі, де льодові химери,
Чи в тропіках душних, на світлі вбивчих лез,
Чи ти служник Христа, чи підданий Кіфери,
Чи ти хмурний бідак, а чи блискучий Крез,

Чи городянин ти, чи мешканець печери,

Скиталець без житла, як той бездомний пес,
Ти з жахом дивишся у таємничі сфери,
В глибини зоряних, непізнаних небес.

Тремтиш! Вгорі стіна, важке склепіння, стеля

Що здушує, гнітить, як темне підземелля,
А поруч маскарад і буфонадна бридь;

О небо! Покришка на казані, в котрому,
То затихаючи, то з гуркотами грому
Все людство клопітне клекоче і кипить.
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ОПІВНІЧНИЙ іспит

Годинник, що опівніч б є,
Питає звуками глухими,
Як день минулий прожили ми,
Який пожиток з нього є?

Та днина п ятниця набридла,
Гидке тринадцяте число.

Ти жив, як єретик, назло

Собі самому, гірше бидла!

Ти зневажав Христа, хоч він

З богів найбільш незаперечний.
Ти, наче Креза служка гречний,
Падлюці кланявсь до колін,
Нечистій силі навдогоду
Все найдорожче люто кляв,
І лестив підло, й вихваляв,

Усе, чим гидував ти зроду.

Неначе той слухняний кат,
Ти був невтомним трупоробом,
І Глупоту з бичачим лобом
Ласкаво цілував стократ,
Благословляв ти світло хворе
Чадного розкладу й гниття,
Неначе владарку життя

Вітав Матерію о горе!

Щоб затопитись в маячні,
Ти, жрець Поезії, могили,

Диявольські підступні сили,

Плачі й скорботи погребні
Прославив, мов діла урочі,
В багні шукаючи краси...
Так швидше лампу загаси,
Ховайся в темні надра ночі!
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СУМНИЙ МАДРИҐАЛ

I

Не будь розумна, будь вродлива,

Зажурена й печальна будь!
Як полю річка, цвіту злива

Тобі журба й сльоза тремтлива

Чарівливості додають.

Я особливою любов ю

Люблю тебе, як плачеш ти,
Як володіє страх тобою,
Як виглядаєш ти слабою
В серпанку горя й сумоти,

Як жаль гіркий тебе проймає,
Як навіває звідусіль
Крило минувшини безкрає,
Мов на того, хто помирає,
На тебе жалісливий біль.

Я прагну о моя богине!

Щоб ти заплакала ридма,
Бо сльози, наче ті перлини,
Освітлюють душі глибини,
Î світла кращого нема!

II

Я знаю, мучишся ти чорно

Від давніх, стоптаних кохань;

Гординя проклятих незборно
В тобі ятріє, наче горно,

Де вічно пломеніє грань.

Та муки всі твої й тортури
То ще не Пекло! Твій кошмар
Відомсти видиво похмуре

Трутизна, та ножі, та шнури,
Та захват від жахних покар.

Тремтиш, як хтось у двері стука,
Ждеш від усіх лиш горя й зла,
Але відрази люта мука,
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Що студить серце, як гадюка,

Тобі ще в душу не вповзла.

В гарячці ночі і спокути,
Рабо й царице, повна мрій,
Жадань, страшніших від отрути
Не можеш ти мені шепнути:
«Тобі я рівня, царю мій!»
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ПЕРЕСТЕРІГАЧ

У серці жовтий Змій сидить,
Неначе владар на престолі;
Він зла вістун, ти в його волі.
Ти кажеш: «Хочу!» «Ні» сичить.

Очима впийся в Зір Наяди
Чи в Сатиресу, повну знади,
А Зуб: «Ти що? Забув сім ю?»

Роби дітей, шліфуй щосили
Слова чи мармурові брили,
А Зуб: «Я бачу смерть твою!»

Сяйнула мрія чи надія,
Та чути Змій сичить, авжеж!
Ти ні хвилини не живеш

Без попереджень злого Змія!
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БУНТІВНИК

Звалився серафим, мов той орел, із неба,
Схопив безвірника за чуба й за рукав:
«Я добрий Ангел твій, ти ж темнота й ганеба

Наказую, щоб ти закон любові знав!

Любити мусиш всіх і мусиш бути милим

Для дурня й покруча, для злодія й ракла,

Щоб ти Ісусові зіткав під ноги килим

Із милосердного свого чуття й тепла!

Такою є Любов! І хай во славу Бога

Екстазом спалахне твоя душа убога;
Ця пристрасть істинна всім радощі несе!"

Б є Ангел грішника важкими кулаками,
Безтямно мучить, б є, бо й любить же без тями,

А той повторює: «Не хочу я, і все!»
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ДУЖЕ ДАЛЕКО ЗВІДСИ

Оселя тиха і священна,
На подушках, як наречена,
Лежить ця дівчина пещена,

Рукою обвіває грудь,
Так, наче відганяє нудь,
А десь плачі басейнів чуть.

Це Доротея. Без упину
Вода, неначе в забутті,
Співає, щоб оцю дитину

Заколихати на хвилину.

Та, ледь піднявшись на тахті

Дівча дає втирати в спину
Пахкі олійки золоті;
А квіти мліють у куті.
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БЕЗОДНЯ

Паскаль бездонної душі глибочина:
О горе! Прірва все: жадання, слово, мрії!
Стає волосся сторч, бо Жах, як вітер, віє,
І відкривається безодень явина.

Вгорі, внизу і скрізь, немовби тиша, скніє

Безкрайність простору зваблива і жахна...

На дні моїх ночей правиця вогняна

Показує кошмар, де безліч форм шаліє.

Із кожного вікна я бачу глибину,
Безмежжя світове, і так боюся сну,
Немов діри, де тьма всі виходи затисла.

Ніщоті заздрю я, бо в ній нема чуття,
І повернутися я прагну в небуття.
О, вже не вийти нам за ці Творіння й Числа!
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СКАРГИ ІКАРА

Коханці проституток, знаю

Ви безтурботно живете;
А я поламаний за те,

Що в небі хмари обіймаю.

За те, що рвусь на ту ясу,

Де гроно зір нових розквітло,
Вже тільки спогади про світло

Я в спалених очах несу.

Я за блакитним оболоком
Хотів знайти просторів тло,

Та чую ломиться крило

Під вогняним, нещадним оком.

Задивлений в незриму суть,
Закоханий в красу, згоряю,
Та гріб мій прірву цю безкраю
Моїм найменням не назвуть.
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ЗОСЕРЕДЖЕННЯ

0 скорбносте моя, старайся страх збороти.
Ти прагла вечора ось він іде, поглянь,

Для одного спочин, для іншого турботи,
Все місто в сутінках ятріє, наче грань.

Хай ницих юрми йдуть в пристанища мерзоти,
На свята насолод і рабських звеселянь,

Щоб потім докором самих себе колоти,

Дай руку, обійдім здаля низотну твань!

Дивись на небеса в немодних балахонах
Там душі вмерлих Літ стоять, мов на балконах,
І видно поблиски мерехкотливих свіч.

Під аркою моста кривавить сонце воду,
О люба, наслухай шелескотливу Ніч,
Що саваном важким волочиться зі Сходу.
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хси

ГЕАУТОНТІМОРУМЕНОС*

Тебе я битиму без гніву,
Як на різниці б ють філей,
Як скелю бив пророк Мойсей!

Свою Сахару нещасливу,

Простори кам яних безводь,
Зволожу ріками гіркими
І по твоїх сльозах плистиме

Моє бажання, наче лодь,

Що йде далінню голубою;
Твої ридання голосні,
Як сурми, гратимуть мені,
Як заклик до атаки й бою!

Чи ж не фальшивить голос мій

У співі неба й океану

Через Іронію захланну,

Що їсть мене й гризе, як змій?

Вона в мені, ця ненажера,

Ця кров моя, ця чорна їдь;
Я дзеркало, в котрім стоїть

Задивлена в свій лик мегера.

Я рана й ранячий булат!
Я ляпас і щока побита!
Я ласка й лють несамовита!
Я бідна жертва й підлий кат.

Я зла й добра переплітання,
Я сам собі вампір і гнусь;
Нізащо я не посміхнусь
Засуджений до реготання!

*

Той, хто сам себе катує (гр.).
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хеш

НЕПОПРАВНЕ

I

Ідея, Форма, Суть із Неба
Упали в Стікс у каламуть;
Свинцеві хвилі їх несуть
В безкрайні сутінки Ереба;

Необережний мандрівець,
Що вже спізнав потворства чари,
І западається в кошмари,
І борсається, як плавець,

І бореться о скорбна доле!
З безмежним виром, що кипить,

Накочується і за мить

Вкриває тьмою суходоли;

Сліпець, що прагне утекти
З місцини, повної рептилій,
Тримаючи в руці безсилій
Ключі від світлої мети;

Нещасний, що краєм безодні
Ступає в темряві один

І чує клекоти глибин,
Де ждуть потвори химородні,

Що, вирячивши із темнот

Великі фосфоричні очі,
Ще більш стемнили темінь ночі

І прірви безконечний рот;

Лодь, піймана скрипучим льодом

На полюсі, яка з зими,

Із кришталевої тюрми
Не може вийти жодним ходом;

Це образи біди! Одна
Прочитується думка з цього:

До діла лютого і злого

Великий майстер Сатана!
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II

Душе, ти дзеркало, світіння

Задивлене в свою глибінь,
Колодязь Істини, де тінь

Вкриває зірки мерехтіння;

Ти сатанинського крила
Маяк і благодать лукава;
Єдина втіха наша й слава

Тортури совісті від Зла.

121



XCIV

годинник

Годинник! Божество жахливе й безпощадне,
Що пальцем нам грозить і каже: «Не забудь!
Вже скоро болесті на тебе нападуть,
У серце встромляться налякане і страдне.

Всі радощі втечуть, як сільфи голубі,
За обрій, в тінь куліс, погасне світу диво...

Дивися кожна мить відкушує жаждиво

Шматочок розкоші, дарований тобі.

Немов комар їдкий, Секунда за годину
Тобі три тисячі шістсот разів бринить:

Тоненьким хоботком незрима, підла мить,

Я висмоктала вже твого життя частину!

Remember!* Пам ятай! Esto memor!** Нема

За мене кращого на світі поліглота,
Хвилина це руда, де видно блискіт злота,

Добудь його, згорни руками обома!

Час пристрасний гравець, що добре грати вміє

Не відступає він од правил, як шахрай.
Ніч більшає, а день маліє, пам ятай!

Безодня прагне жертв, клепсидра порожніє.

Вже недалеко час, коли скінчиться гра,
Коли Випадок, Честь і навіть Покаяння,
Надія подиху останнього остання,

Всі скажуть: «Пізно вже! Вмри, підлосте стара!»

*

Пам'ятай! (Англ. )
**

Пам ятай! (Латин.)
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ПАРИЗЬКІ КАРТИНИ

XCV

КРАЄВИД

Щоб міг складати я еклоги доброчесні,
Віднині, мов звіздар, у вишині небесній,
В мансарді житиму, і слухатиму там

Сусідніх дзвонів гімн, дарований вітрам.
З віконця, голову схиливши у долоні,
Я споглядатиму майстерні невгомонні

І щогли міста всі дзвіниці й димарі,
І шлях до вічності ці небеса вгорі.

Люблю, як зблискують серед імли щомиті
І лампа у вікні, і зірка у блакиті,
Як ріки вугляні здіймаються до хмар
І місяць тихо ллє промінно-білий чар;
Я споглядатиму і весни, й дні осінні,
А випадуть сніги в зимовім онімінні

Замкнусь на засуви й фіранки затягну,
Щоб феєричних свят плекати яснину.
Я мріятиму там про сині небокраї,
Про мармури колон, де водограй ридає,

Про птахів, що в садах не мовкнуть і на мить

Все, що дитинного Ідилія таїть.

Людській грозі, що б є в віконниці затято,

Від столу в творчий час мене не відірвати,
Бо я, віддавшися цій радості вабній,
Знов повертатиму свої весняні дні

І, з серця вирвавши жар сонця невгасимий,
Зігрію все навкіл думками вогняними.
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XCVI

СОНЦЕ

Крізь передмістя, де на вікнах висять завше

Фіранки, любощі таємні приховавши,
І сонце люто б є, подвійну вклавши міць,
По місту, і дахах, і по ланах пшениць,

Я йду, вправляючись у дивнім фехтуванні,
Всякчас полюючи на рими, ще незнані,
І спотикаюся об дикий камінь слів,
1 вірші вловлюю, жадані з давніх днів.

Проміння сонячне, цей лік на недокрів я,
В душі плекає вірш, як ружу серед нив я,
Воно вивітрює обтяжливі думки,
Медами сповнює і мозки, й стільники,
Вділяє сил своїх убогим та калікам,
Людей наснажує піднесенням великим

І врунам надає снаги та буйноти
У серці вічному, що прагне знов цвісти!

Ледь сонце у міста зійде, на взір поетів,
Вивищується суть усіх низьких предметів,
Воно, покинувши свою захмарну даль,

Ступає, мов король, у замок і в шпиталь.
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XCVII

ДО РУДОЇ ЖЕБРАЧКИ

Дівчино, дитя кохане,

Крізь твоє лахміття рване
Видно стан твій чарівний,

Раю мій!

Вбогому поету милі

На твоїм чудовім тілі
Безліч родимок рудих,

Як на гріх.

Ти ступаєш бездоганно
Королевою з роману,
Без котурнів ходиш-бо,

А в сабо.

Мала б ти вбрання придворне,
А не рам я це потворне,
Щоб спадали згортки шат

Аж до п ят;

Не світили б анітрохи
Порвані твої панчохи,
А блищав би Гардероб

Від оздоб;

І твої чудовні шати

Нас манили б раювати
Розкішшю палких грудей

І очей;

Чула б ти німе благання

Збутись навісного вбрйння,
Відтручав би пустунів

Ніжний гнів;

Перли й запашні букети,
Славного Белло сонети,

Все, що мога в дар нести

Мала б ти;

Римодряпи-віршороби
Майстрували б милі спроби;
Всіх би твій скоряв навік

Черевик;
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Не один сеньйор стражденний,
Не один Ронсар натхненний

Кралися б у твій альков

Знов і знов!

Поцілунки, мов лілеї,
Знаки милості твоєї;
Не один би тішив трон

Твій закон.

Але, жебраючи, йдеш ти,

Вбога, втомлена до решти;

Серед зимних роздоріж
Ти стоїш.

Там, за склом, срібло нужденне;
Ти скарбів не жди від мене,

Адже й сам я не багач,
О, пробач!

Без коштовного завою

Досконалою красою
Світиться твій стан тонкий,

Раю мій!
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XCVLII

ЛЕБІДЬ

Вікторові Гюго

I

Я нині думаю про тебе, Андромахо!
Новітній Сімоент, цей повен сліз ручай,
Свічадо плинне, де не стала й досі прахом

Гірка твоя судьба, вдовиний гордий пай,

Раптово спомини в мені збудив дитинні,
Як площі Карузель доходив я кінця.
Вже давнього нема Парижа (місто нині

Прудкіше міниться, аніж людські серця) ;

Ще й досі згадую: бараки, пустирища
Із купами жорстви й поламаних барил,
І груддя цегляне, й трава дедалі вища,
В калюжах пліснява і цвіль камінних брил;

Колись там був міський звіринець. Пам ятаю,
У час, коли пітьму світання геть жене,
Коли пробуджений уранці Труд здіймає

Похмурий ураган у небо мовчазне,

Я бачив лебедя, який утік із кліті,
І сіпав лапами нестямно, й ледве тяг

Крило по каменю та по бруківці збитій.

Над висохлим струмком розкривши дзьоба, птах

Всю білину пір їн занурював жаждиво

У порох, мріючи про чисту гладь ставів:

«Коли ж ти вдариш, грім? Коли проллєшся, зливо?»

Здавалося, герой Овідіїв ожив,

Так поривався він туди, де в сяйві деннім
Блакиті вбивчої прозориться краса,
Здіймаючи увись вуста свої стражденні,
Немов Творцеві слав докір у небеса!
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II

Не той тепер Париж! Та я в печалі й горі
Незмінний, адже все: риштовання осель,
Нових палаців блиск як низка алегорій,
А спомини мої важенніші від скель.

Я знову думаю край луврського порога
Про втечу лебедя і той безумний дрож

Вигнанця-страдника, величного й смішного

В огні гризьких жадань! Про твій уділ також

Твій, Андромахо, бран і скніння невеселе

У Пірровім ярмі, царице осяйна;
Біля порожньої стоїш могили, леле!

Ти, вдово Гектора, Геленова жона!

В думках я бачу знов сухотну негритянку,
Що по грязюці йде, чекаючи, коли

їй пальми Африки проблиснуть наостанку

Крізь непрозорий мур паризької імли.

Я думаю про тих, що втратили в житті цім
Усе і назавжди! Кого зневажив світ,
Про тих, що ссали Біль, як молоко вовчиці!
Про змучених сиріт, що в януть, наче квіт!

Блукаю духом я по місцині суворій,
Де сурми Споминів скликають рій тривог!
Я думаю про тих, що потерпіли в морі;
Про всі подоланих!.. Про інших багатьох!
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ХСІХ

СІМ СТАРИХ

Вікторові ГнЖо

Мурашнику міський, о місто мрій! Людині
Привиддя просто вдень перепиняє путь!
Тут таємниці скрізь, мов соки тугоплинні
У жилах велетня могутнього, течуть.

Якось удосвіта, імлистою порою,
Іще ряди осель ввижалися уяв,
Мов набережні дві, навислі над рікою,
Поетовій душі декор відповідав,

Брудна і жовта мла спливала над землею;
Я йшов, нервуючи й прискорюючи крок,
Безсило сперечавсь із власною душею;

Здригались вулиці від гуркоту тачок;

Коли старий жебрак з явився... Жовті лахи

Волого тьмилися під небом дощовим.

Будив би співчуття нужденний вид невдахи,

Якби не злісний блиск у погляді важкім,

Здавалося, його пронизливі зіниці
Всотали в себе жовч, льодисті і тверді,
А гостра борода, жорсткіша від скребниці,
Була Іудиній подібна бороді.

Він був не зігнутий, а радше вщент розбитий,
Розчавлений життям, здавалося, хребет
Прямий воліє кут з ногами утворити.
І палиця, й хода, вся множина прикмет

Чотириногого каліку, чи гебрея,
Що йде на трьох ногах, явили враз мені:

Мов тлумлячи мерців, проходив він землею,

Ворожий світові, по снігу та багні.

Тут ще один старий на зміну жебракові
З явився, як двійник, він з того ж мав прийти
Пекельного житла: привиддя барокові
Верстали спільний шлях до темної мети.

Оця низотна гра кому була потрібна?
Який злий випадок на розум важив мій?
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Я сім разів лічив і сім разів несхибно
Назустріч поспішав недобрий цей старий!

Напевне, видасться тривога ця смішною

Тому, хто не здригавсь, як я, серед імли,
Хто не стрічав семи старих перед собою.

Щось вічне у собі потвори ті несли!

Чи міг я восьмого вбачати мить єдину
Щонайлихішого з фатальних двійників,
Гидкого Фенікса, собі ж і батька, й сина?

Я від пекельного кортежу зір одвів.

Додому я прийшов у лютому одчаї,
Î двоїну згадав у погляді п яниць,
ї болем мучився, знеможений до краю,

Безглуздям зранений і жаром таємниць!

Даремно розум мій хапався до штурвала
Руїнний ура?ан ані на мить не стих;
Моя душа без щогл, як баржа, танцювала

Серед страхітних хвиль, на безмірах морських!
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с

Вікторові Гю'го

СТАРІ ЖІНКИ

І

В столичних нетрищах, яким немає краю,

Де навіть і жахне заховує свій чар,

Я, повен почуттів фатальних, споглядаю

Чудесних цих істот, подібних до примар.

Були краснішими колись оці страхіття
Від чистих Епонін і від Лаїс палких.

Тепер вони старі, потворні, лихом биті,
Лиш душу зберегли. Отож любімо їх!

У лахи вдягнені, тремтять вони узимку;
Між омнібусами, в юрбі чужих людей
Здригаються нараз, притиснувши торбинку,
Квітками вишиту, до висохлих грудей;

Повзуть чи дріботять, маріонетки кволі,
Або ж нагадують поранених звірят,
Або в танок ідуть проти своєї волі,
Мов бубонцями біс бреньчить на власний лад.

У них пронизливі, неначе свердла, очі,
Блискучі, як вода в криничній глибині,
Або здивовані, дитинні чи дівочі,
До світла всміхнені, божисто осяйні.

Чи помічали ви, в яких ховають трунах
Оцих жінок? Такі ж гроби у дітлахів.
Зарівно мудра Смерть у схов старих і юних

Вкладає символи химерливих смаків.

Коли ж я бачу, як привиддя це безсиле

Ступає крізь картин паризьких каламуть
Здається, аж ніяк вона не до могили,

А до колиски знов свою верстає путь.

У кожнім разі я не прагну уявити,

Приклавши подумки довільний свій копил,

Як часто трунарі міняють Габарити
Гробів, призначених для цих старечих тіл.
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В них очі мов джерел биття мільйоннослізне

Опоки, де блищить, холонучи, метал,
І тільки той збагне чаклунство їхнє грізне,
Хто звідав на собі Недолі вбивчий шал!

II

Закохане дівча з колишнього притону;

Актриса, що суфлер, який давно в землі,
На ймення пам ятав; і та, з атракціону,
Котру вінчав колись квітками Тіволі,

Усі мене п янять; але найбільше милі

Ті, що добути мед з печалі спромоглись
І мовлять Вірності, богині яснокрилій:
«Могуттю вславлена, неси мене увись!»

Одна мордована стражданням батьківщини,
А з другої як міг, знущався чоловік,
Ще інша згадує про хресний шлях дитини,

Солоних їхніх сліз не висохне потік!

III

О, як скрадався я услід за однією
Із отаких жінок ледь сонячний кармін
Уже на заході розлився над землею!

Вона задумано присіла на ослін,

Аби послухати оркестрів марш завзятий,
З якими ввечері у парк чи на майдан
Виходять вояки, покликані вливати

Відвагу у серця знудьгованих міщан;

Гордлива і струнка, хоч і в такому віці
Вслухалась жадібно, як міддю все гуло.
По-ангельськи її світилися зіниці,
Для лаврів створене було її чоло!

IV

Так ви проходите, без скарг і нарікання,
Крізь вуличний хаос у гомінких містах,
Нещасні матері, святі чи окаянні,
Ви, що були колись у люду на вустах!
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Вас, гордих славою, яка тепер не сниться,

Забула нинішня безпам ятна пора;
Лиш цілуватися спішить до вас п яниця
Та скаче навкруги злостива дітвора.

Мов тіні біля стін, у метушні наївній

Лякливо щулитесь, не звівши голови;
Вас не вітають тут, уламки людства дивні!
Для вічного життя уже достигли ви!

Непевна ваша путь, окреслена квапливо,
Не може зникнути з-перед очей моїх:

Я вже на вас дивлюсь по-батьківськи, о диво!
За вами стежачи, я заживаю втіх;

Я ваших пристрастей вдихаю цвіт незнаний,
І лину в ваші дні радіння та гризот,
І кожен ваш порок вітаю, як жаданий,
І серцем тішуся з великих ваших цнот!

О рідні! Зболені! Страшні! Куди йдете ви?

Прощаймося. Ще день і де, в краю якім

Ви будете, вісімдесятилітні Єви,
Господнім пазурем позначені жахним?
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сліпці

Поглянь, моя душе, які страшні вони!
А чимось і смішні, неначе манекени

Або юрба сновид, що погляд невтоленний

До нетутешньої звернули далини.

Хоч іскри Божої в очах у них немає,

Гадаю, жодного між ними не було,
Хто б похилив униз важке своє чоло,

Уперто вдивлений у небеса безкраї.

Отак ідуть вони крізь темну непроглядь,

Що можна тишині одвічній дорівнять;
О Місто! Радісне, ревуче, біснувате,

Нещадних повне втіх, і співів, і проклять!
Здурілий, сам бреду, сновидам тим під стать:

Чого, кажу, сліпцям у Небесах шукати?
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ДО ПЕРЕХОЖОЇ

Ревіли вулиці оглушливо навкіл.

Велична, в траурі, з поставою стрункою
Вона проходила, розкішною рукою
Ледь підіймаючи шовковий свій поділ,

І на лиці її відбилося страждання.
А я, здригаючись, немов шаленець, пив

З її небесних віч, де зріли зблиски злив,

Чудовну лагідність і вбивче раювання.

Ще блискавка... І ніч! Ти на коротку мить

О вродо, піднести здолала дух мій кволий.

Це фатум знов тебе у вічності зустріть?

У дальньому краю? Запізно! Вже ніколи!
Не відав я твоїх, ні ти моїх доріг,
О, знала ти, як я тебе кохати міг!
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СІП

КІСТЯК-ЗЕМЛЕРОБ

І

У букіністів біля Сени
В анатомічних сплять книжках

На порохнявих рундуках
Гравюри давні незліченний,

Сказати б, мумій інвентар!
Хоч виглядає це й дражливо,

Митець у нього вклав, на диво,
І вміння, і натхненний дар.

Жахи незнаної подоби
Ховають жовклі сторінки:
Обдерті Торси й Кістяки

Копають і'рунт, як землероби.

II

На цьому полі, о мужва,

Котре товчеш ти й після згину,

Напружуючи дужу спину,
Які уродяться жнива?

З якого вічного затвору

Було вас пущено на мить?

Якому панові, скажіть,
Виповнюєте ви комору?

Невже, символіку страшну
Явивши нам у повній силі,
Ви кажете, що і в могилі
Нема обіцяного сну?

Що дурить навіть Смерть захланна

Що й Небуття збрехало нам?

Що, може, доведеться й там,
Аж по стількох гірких оманах,

В краю, звідкіль нема доріг,
Нужденну землю знов копати,

Кривавлячи важкі лопати

Жахним зусиллям босих ніг?
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ВЕЧОРОВИЙ СМЕРК

Ось вечір чарівний, злочинця вірний друг,
Іде по-вовчому, як змовник; виднокруг,

Замкнувшись, мов альков, темніє тлом великим,
І чоловік стає в нестямі звіром диким.

О милий вечоре, для тих жаданий ти,

Хто мовить з почуттям своєї правоти:
«Сьогодні скільки сил мої трудились руки».
Цей вечір зболених умів гамує муки:
Ученого, котрий чоло схилив бліде,
Й робітника, який до ліжка знову йде.

Збудившись, демони в тривожному повітрі,
Немов ділки, снують свої діяння хитрі,
Летять і стукають до засувів і брам.
Вогні, що віддані на волю злим вітрам,
Висвітлюють розгул продажної любові:
Мов до мурашника, у незліченні схови

Вона проторює свій потаємний шлях,
Як ворог, що прийшов зі зброєю в руках,
Або скрадається в нутрі брудного міста,
Немов жадливий черв людську поживу їсти.

Кухонний чути свист і гул, хрипкі пісні,
В театрах оплески й оркестри голосні;
До гральних столиків збираються повії

Та шахраї, на зиск плекаючи надії;
Невтомних злодіїв також не ваблять сни,

До праці візьмуться невдовзі і вони

Ламати двері кас, віконниці та і рати,
Щоб жити кілька днів і подруг одягати.

Душе моя, мужайсь у цю найтяжчу мить,

Хай галас той до вух твоїх не долетить.

Це час, коли болить найбільше хворим! Душить
їм горло темна Ніч, аби до ранку рушить
Здолали, стогнучи, вони у спільну хлань;

Шпиталі сповнені луною їх зітхань;
Уже нікому з них не їсти страв духмяних
В вечірнім затишку біля своїх коханих.

А більшість тішитись ніколи не могли

Домашнім вогнищем, ніколи й не жили!
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ГРА

У кріслах вибляклих блудниці вже не юні:

Фатальний блиск в очах, густий малюнок брів;
Вони жеманиться і ронять з вух відлуння
Металу жовтого й коштовних камінців;

При ломберних столах бліді, безгубі лиця,

Беззубі щелепи, знекровлені вуста,
І пальці, скорчені в пекельній моровиці,
В кишенях лапають, де світить пустота;

Вгорі, під стелями ряди чадних кінкетів

Та люстр оманливих, що кидають одсвіт
На хмуряні лоби уславлених поетів,
Які програти свій прийшли кривавий піт,

Ось чорне видиво, котре у ніч безсонну
Раптово виникло перед лицем моїм.

І сам я у кутку притихлого притону,
Мов наяву, стояв і німо заздрив їм:

Я заздрив пристрастям оцих людей, що грали,

Й жалобним радощам блудниць, і, не втаю,

Усім, що напоказ, без стиду закладали
Ті давню честь, а ті ясну красу свою;

І заздрості жахавсь, бо, від своєї ж крові
Сп янілі, мчать вони і не щадять зусиль,
У хлань розверзнуту, обрати все ж готові

Не смерть і небуття, а пекло й лютий біль!
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ТАНЕЦЬ СМЕРТІ

Подібна до живих шляхетністю постави,
З букетом у руках, зухвало-визивна,
З недбалим поглядом, і стан її кощавий
Екстравагантної кокетки худина:

Чи тоншу талію якась красуня має?

Владарного вбрання нестриманий потік

На ніжку падає суху, котру стискає

Прекрасний, наче квіт, маленький черевик.

Оборки, що тремтять у неї на ключицях,
Немов на скелищі спрагливий водоспад,

Цнотливо бережуть од пересудів ницих

Приховану красу страшних її принад.

Глибінь її очей пустельна тьма віддавна,
А череп, де квітки скрашають гарно лоб,
На шиї кістяній похитується плавно.

О чари небуття під безумом оздоб!

Карикатурою назвуть тебе, гадаю,

Коханці-неуки, п яні від жаготи,
Та безіменну я красу кістляву знаю,

Мені, видющому, смакуєш добре ти!

Чи ти прийшла, щоб знов урвати на півслові

Святочний шал життя? Чи, може, давній гріх,
Остроги даючи твоєму кістякові,
Довірливо жене тебе на шабаш Втіх?

Під голоси скрипок, між свіч перегорілих
Стлумити прагнеш ти глузливий свій кошмар?
Чи ждеш, щоб оргїї на мить охолодили
В сердечній глибині твоїй пекельний жар?

Страшні колодязі глупоти й самовтрати!
0 перегонний куб, де болі навісні!

Крізь ребра випнуті твої, безноса, фати
Я бачу аспида, що в ється в глибині.

По правді, я боюсь: твоє кокетування
Не досягне мети, що гідна цих завзять.

Тут, поміж смертними, хто чує глузування?
Принадливі жахи лише міцних п янять!
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Де можуть, сіють млість очей твоїх темноти,

Що повні злих думок, і гурт танцівників
Не годен стежити без жовчної нудоти
За вищиром твоїх усміхнених зубів.

Хто не бував, однак, в обіймах у скелетів,
І хто не куштував могильного коржа?
Що нам до пахощів, убрань і туалетів?
Хто цим погордував мабуть, себе вважа

Чудесним красенем? Звитяжлива лахудро!
Хай клякнуть, чуючи тебе, танцівники!
Скажи їм: «Хоч лице вам криє фарба й пудра,
Ви смертю пахнете! Нудотні кістяки,

Ви, денді ваплені, змарнілі Антіної,
Плішивий сибарит і сивий ловелас!

Необоримий ритм заглади всеземної

У свій танечний круг затягує і вас!

Від Сени зимної до Ганг*у ви, веселі

Стада, йдете в підскок, і щастя кожен зве,
Хоч ангельська сурма, діру пробивши в стелі,
На вас наставлена, як дуло бойове!

Сміхотне Людство! Смерть під кожним небокраєм
Вдивляється в твою безумну крутію
І, миром дорогим напахчена, мішає

До всіх твоїх шаленств іронію свою!»
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ЛЮБОВ ДО ОБЛУДИ

Коли я бачу, як проходиш ти, кохана,
І б ється в стелю спів з акордом струн лунких,
І ти вся музика, гармонія рахманна,
І повна спокою глибінь очей твоїх;

Коли вдивляюся при світлі газу в дивне

Твоє химерливо-принадливе чоло,

Де з сяєвом очей, владарна королівно,
Вечірні факели досвітнє творять тло,

Я мовлю сам собі: яка вона чудовна,
Якою свіжістю пашать її вуста!
Яка розважлива любов її гріховна,
А в серці споминів бентежна вагота!

Чи ти плід осені, дитя моїх фантазій?
Чи урна, сповнена розпачливих ридань?
Духмяний цвіт, що зріс у пломінкій оазі?

Чи ложе, стелене для світлих раювань?

Я знаю: очі є, де світить жаль бездонний,
Коштовних таємниць не криє їх краса;

Шкатули без скарбів, порожні медальйони
Стократ пустельніші од вас, о Небеса!

Хіба не вистачить того, що й ти омана,

Мені, що істини відрікся без жалю?

Облуда, маска ти? Байдужа? Невблаганна?
Я все одно тебе, прекрасна, божествлю.
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Упам ятку мені: неподалік од міста

Оселя давніх літ, така затишна й чиста

Венера гіпсова й Помона у садку

Серед кущів свою ховали твердь крихку;
І сонце, ледь спадав на землю смерк чудовий,
З-за скла, де сніп його дробився пурпуровий,
На довгий, мовчазний дивилось наш обід,
Мов око, в небесах прокреслюючи слід
І щедро сіючи свою світлінь промінну
На занавіски, стіл і скромну скатертину.
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Служнице віддана (ви ставились до неї

Ревниво), ти навік спочила під землею,
А нам пора нести тобі жалобну цвіть.
Мерцям на цвинтарі, напевно, теж болить,
Заледве падолист, сумуючи в дібровах,
Закружить надовкіл нагробків мармурових.

Мабуть, невдячними здаються їм живі,
Що сплять, зарившися в перини пухові.
Мерці снують думки і мрії невеселі

Без лагідних розмов, без подруги в постелі,
Пожовклі кості їм обглодує черва,
По краплях сочиться волога снігова;
З літами вже ніхто їм не несе розради
Î клоччя не скида з могильної огради.

Коли б увечері біля вогню, без сну,
Я вгледів знов її у кріслі, мовчазну,
Коли б уздрів її у темну ніч зимову,

Її, котра прийшла із гробового схову,
Її, повернуту на мить у мій покій,
Смутну й докірливу, як мати, що ж би їй

Сказав я, дивлячись на сльози благородні
З порожніх двох очниць розверзтої безодні?

143



ex

ТУМАНИ І ДОЩІ

О весни, вгрузлі в твань, і осені, і зими!

Люблю і славлю їх, і розкошую ними,

Що серце й мозок мій ховають, мов у сні,
У хмарнім савані й невидимій труні.

Серед оцих рівнин, де вітер нещадимий,
Де флюгер скреготить ночами сніговими,
Моя душа певніш, аніж у теплі дні,
Свої випростує розкрилля бунтівні.

Для серця, здатного провидіти вмирання,
Немає кращого від рокових одмін,
Повитих інеєм, о перебіжний плин!

І від холодного владарного смеркання.
Або ж увечері, під темну заметіль,

В якомусь ліжку вдвох приспати давній біль.
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ПАРИЗЬКИЙ СОН

Константенові

І

Із темрявої далечіні
Нечасто смертному сяйне

Жахітний краєвид, що нині

Уранці полонив мене.

Сновиддя, мов чудесна повість,
Плоди химерливих уяв!
І я рослинну бароковість
Оцих видовищ проклинав.

Я власну смакував картину,
Митець гордливий і радий
Одноманітність п яну й плинну

Металу, мармуру, води;

Палаци без кінця і краю,

Аркад і сходів Вавилон;
Звергались буйно водограї
У тьмяно-золотий затон;

Там водоспади небувалий
Ламали свій криштальний плин

І, люто зблиснувши, спадали

З іскристих металевих стін;

І не дерева колонади

Ховали прозірні ставки;
Там віддзеркалені наяди

Мінилися, немов жінки;

Там шаленіли сині хвилі

Поміж рожевих узбереж,
Простертих на мільйонні милі,
До всесвіту найдальших меж;

Там камені магічна знада

Води шумкої, диво з див;

Великі сяючі свічада,
Що власний спалах засліпив!
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Безмовні Ґанйа первозданні
Згори, з небесної габи

До діамантової хлані

Ронили урн своїх скарби.

Як архітектор всіх феєрій,
Над планами своїми пан,

Крізь кам яних тунелів двері
Я гнав покірний океан;

Мінились райдуги яскраві,
І не чорніла жодна тінь;
Палав коштовний плин в оправі
Кристалізованих промінь

Та жодне сонце там не грало,
Не виснуло над синім днем

1 дивовиж не осявало,

Що блискали своїм вогнем!

І над огромом тла хисткого

(Немає видива жахніш:

Для зору все, для вух нічого!)
Стояла вічна тиша тиш.

II

Прокинувшись, з чуттям нудоти
Я вздрів житло своє страшне,
І в душу прокляті гризоти

Вп ялися, ранячи мене.

Жалобний маятник, як досі,
Видзвонював несхибний хід,
Î небо сутінню лилося

На зболений, закутий світ.
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схи

ПЕРЕДРАНКОВИЙ СМЕРК

В казармених дворах ранкову з$рю грали,
І віяв вітерець на ліхтарі, оспалий.

Був час, коли рої гріховних мрій і снів

В постелях болісно тривожать юнаків;
Коли, здригаючись, розплющене широко,
Вдивляється у день криваве лампи око;
Коли й сама душа під тіла тягарем
Повторює двобій між лампою і днем;
Немов заплакане лице на вітровінні,
В повітрі міняться всі речі скороплинні;
Знесилив жінку блуд, поета пошук рим

Будинки тут і там пускали в небо дим;

Лахудри, що вночі виснажували сили,
Роззявивши роти, у сні важкім хропіли;
Убогі матері, з усохлими грудьми,

Роздмухували жар; народжена з пітьми,
Передранкова мла яснішала у тиші,
Î муки породіль робилися гостріші.
Немов кривавий плач, ридання навісні

Крик півнячий роздер повітря в далині;
Вгортала мла доми від крівель до підвалів,
А там приречені за мурами шпиталів

Хрипіли, стогнучи й чекаючи кінця.
Брели розпусники, змарнілі із лиця.

Світанок, вбравшися в рожеве і зелене,

Виходив повагом на набережні Сени,
І трудівник-Париж свої знаряддя брав
Та очі протирав, вертаючись до справ.
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вино

схш

ДУША ВИНА

Душа вина в пляшках якогось дня раптово

Співати почала: «Людино, вчуй мене,

До тебе, скутої, братерства шлю я слово,

З тюрми, з-під сургуча вітання вогняне!

Я знаю, скільки літ і скільки поту й труду

Потрібно, щоб лоза на кам янім горбі
Просяяла вином; невдячною не буду,
За сонце сонцем я платитиму тобі.

Я тішуся, коли спрацьована людина
В гортань свою мене вхлинає гордолиць;
Теплінь її грудей солодка домовина,

Де чуюсь краще я, ніж в холоді пивниць.

Чи чуєш, як бринять по празниках рефрени,
Як грає в тих піснях мій тремкотливий дух;
Зіпершись ліктями на стіл, і ти про мене

Співатимеш в гурті веселих щебетух.

Я очі запалю тій, що твоя кохана,

Твоєму синові її краси надам,
Я буду для твого тендітного титана

Олією, що плоть уміцнює борцям.

Влітатиму в твою гортань, немов тривога,
Немов святе зерно, що сіє сам Господь,
Щоб наш натхненний плід заструменів до Бога,
Мов квітка, ні, щоб був сяйливішим стокроть!»
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CXIV

ВИНО ГАНЧІРНИКІВ

Не раз під ліхтарем, в червонуватій мряві,
Де вітер б є світл£ і дме в двори діряві,
На вулиці брудній, де стигне твань і гидь,

Де людства закваска булькоче та бурчить,

Ганчірника ти вздриш, що йде собі поволі,
Тримаючись за мур або зігнувшись долі,
І, не звертаючи уваги на шпика,

Щось проповідує до каменя й листка.

Він надиктовує одні для всіх закони,
Він за покривджених стає до оборони,
Він повергає зло, і в прохолодну рань
Від добростей своїх п яніє старигань.

Розбиті працею та вбогістю родини,
Отак ці старики в надранішні години,

То тяжко встаючи, то падаючи з ніг,
Йдуть по блювотині Парижа в свій барліг.

Друзяки їх ведуть, воїтелі колишні,
В боях посивілі, чиї вусища пишні

Звисають, мов старі і славні прапори.
Та чується їм клич воєнної пори,

Хвалу народові, що п яний від кохання,

Крізь барабанний грім та грізне вибухання
Снарядів, криків, сурм та оргій світляних

Несуть вони, і світ дивується на них.

Отак іде вино, подібне до Пактола,
І прозолочує все людство надовкола,

І славить голосом людини власну роль,
І роздає дари, як істинний король.

Щоб стихомирити боління та печалі

Старих старців, що мруть під плотом чи в шпиталі

Сон сотворив Господь; людина ж додала

До сну святе вино, плід світла і тепла.
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cxv

ВИНО ВБИВЦІ

Дружина мертва, я на волі!
Тож пити можу досхочу.
Я від її сварні й плачу

Накатувався вже доволі.

Тепер король. Немає мли,
В повітрі мов бальзам розлито...
Вже в нас було подібне літо,
Як ми кохатись почали.

Я спрагу заливав несила

Затамувати ненасить:

Лилося стільки, що вмістить

Те все могла лишень могила.

В криницю кинув я жону,
Цямрини кам яну споруду
Звалив на неї. Я забуду
Про це, коли навік засну.

В ім я присяги, від якої

Ніхто не може увільнить,
Та, щоб змиритися на мить,

Як в дні любові молодої,

Я попросив її прийти
На шлях, де пустка, наче трумна
Вночі... Вона прийшла! Безумна!
Та всі ж ми бранці глупоти!

Вона була ще дуже гарна,
Хоч зморена. її кохав

Безмежно я й тому сказав:

«Іди з цього життя, почварна!»

Це незбагненна дивина,

Але, чи хоч один п яниця
Додумався, коли не спиться,

Зробити саван із вина?

Ці нелюди, що цмулять зрання,

Ці пияки тверді, як мур,
Цей набрід невразливих шкур
Не знає справжнього кохання.
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З його склянками трути й сліз,
З його чаклунством в ночах темних

Зі скреготом заков тюремних,

Скелетів, ланцюгів, заліз!

Я вільний! Як сльота осіння,
До смерті ввечері нап юсь,
На землю лагідну вкладусь
Без лютих докорів сумління,

Як пес, я спатиму! Хай віз,
Вантажений лайном, чи потяг,

Що пролітає, наче протяг,
Важкими лезами коліс

Розітне плоть мою схололу,
Все байдуже мені в ту мить

З Диявола я буду кпить

І з Бога та з його престолу.
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CXVI

ВИНО САМОТНЬОГО

Бентежні погляди, що видають жіноче

Лукавство й ковзають по нашому лиці,
Немов по озері Селени промінці,
Коли свою красу вона скупати хоче;

Останній гаманець з грошима в картяра,

Цілунок жадібний худої Аделіни,
Звук музики, що в ній крик, болесті людини,

Знервованість, печаль і лагідності гра,

Не варте це твого, о пляшко кришталева,
Бальзамами життя наповненого чрева,
Що їх поетові даєш ти для снаги;

Надію, молодість ти віддаєш, як царства,
І гордощі, скарби усякого злидарства,

Що ми від них стаєм могутні, як боги!
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CXVII

ВИНО КОХАНЦІВ

Сьогодні синь заполонила

Простори вишні! Без вудила
Рушаймо верхи на вині,
Згубімся в неба вишині!

Немов два янголи в блакиті,
Від маячні несамовиті,
Де ранку кришталевий звід,
За маревінням линьмо вслід!

Погойдуючись на розкриллі
Одухотворених висот,

Моя ти сестро, очманілі,

Але щасливіші стокрот,
Плистимем поруч в даль безкраю
До мого змріяного раю.
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КВЇТИ ЗЛА

CXVIII

ЕПІГРАФ

ДО ЗАСУДЖЕНОЇ КНИГИ

Благонамірений читачу,

Шукачу гожої мети,
Цю книгу зла і гіркоти
Облиш. Я діло так тлумачу:

Як ти риторику мудрячу
У Сатани не встиг пройти,
Мене не зрозумієш ти

Чи вгледиш істеричну вдачу.

Коли ж, відкинувши дрібне,
В безодню зір твій поринає,
Читай і полюби мене.

О дух стражденний, що до раю

Верстаєш невідому путь,
На мене згляньсь... Чи проклят будь!
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СХІХ

СПУСТОШЕННЯ

Зі мною Демон скрізь, куди б я не ступив,
Кружляє поруч він, як вітер, невловимий,
І в мене всновує пекельний свій порив,
Î груди сповнює жаданнями жахними.

Для мене, знає він, Мистецтво над усе,
Тож прибирає вид красуні неземної,
А то ще, лицемір, до вуст мені несе

Свої принадливі труйзілля та напої.

Від зору Божого далеко він завів

Мене, безсилого, до навісних степів

Великої нудьги, просторів нездоланних;

Тепер межи очі мені жбурляє він

Вбрання розтерзане й кровоточиві рани

Знаряддя лютого спустошення й руїн!
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схх

МУЧЕНИЦЯ

Малюнок невідомого майстра

Серед усіх оздоб, скульптур і медальйонів,
Серед гаптових тканин,

І меблів, здатних дух збентежити, й флаконів,
І пишних суконь, і картин,

В кімнаті, запахом подібній до теплиці,
Де аромат стоїть густий,

Де квіти, в янучи, з криштальної гробниці
Останній подих ронять свій,

На подушках застиг, проливши струмінь крові
Жіночий труп без голови,

Гамує так ріка в заплаві понизовій

Жадобу спраглої трави.

Подібна до видінь, які жахають досі,
Поставши в опівнічний час,

Недвижна голова під тягарем волосся

Î непотрібних вже окрас

Лежить на столику нічному, наче квітка,
Звільнившись від усіх думок;

З очниць спотворених зникає погляд швидко,

Хисткий, як вечоровий змрок.

На ліжку всю себе виказує брутально
Вона, розкрита догола,

Таємні розкоші і всю красу фатальну,
Все, що природа їй дала.

Панчоха, на нозі защіплена високо,

Мов згадує останню мить;

Пов язка, як вогонь чи потаємне око,

Алмазним поглядом горить.

Ця дивна самота, і це жагуче тіло,
Вся поза і пролита кров

Все свідчить про страшну, таку незрозумілу
Î неприкаяну любов,

Про любосні гріхи і радощі без тями,

І про пекельний шал химер,
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Яким так заздрили, налинувши роями,
Злі ангели з-поза портьєр;

Вона, що вабила цим торсом бездоганним,
Із гострим обрисом її,

З крутими стегнами і вишуканим станом,
Немов у звинної змії,

Така ще молода! Її душа невтішна

Й нудьгою повні почуття
Невже скорилися жаданням перебіжним,

Що губляться без вороття?

Чи мстивий чоловік, якому замалою

Здавалася кохання дань,
Твою покірну плоть наситив руйнівною

Незмірністю своїх жадань?

Відповідай мені! Чи винуватець згуби
Тебе, о голово, здійняв?

Чи гарячково він тебе в холодні губи,
Прощаючись, поцілував?

Далеко від юрби, далеко від обмови
Та від суддівської брехні

У мирі спочивай, створіння загадкове,
І тайнощі ховай жахні.

Твій чоловік біжить, світами заблукавши,
І вічно біля нього ти,

Незрадно віддана йому й тобі назавше

Він буде вірність берегти.
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СХХІ

ОКАЯННІ ЖІНКИ

Мов стадо, вигнане на прибережне ріння,
Вони задивлені у круговид морський,
Або ж, у нападі гіркотного томління,
Жадають доторків коханої руки;

Одні біля джерел, у тінявій діброві,
Виповідаючи страхи дитинних мрев,
Тихцем повторюють обітниці любові
Î дряпають кору ще молодих дерев;

А ті, мов дві сестри, велично і поволі

Ступають серед скель, де сонмище примар
Святий Антоній вздрів, і їхні груди голі,
Як лава, вергали спокусливий свій жар.

Ще інші, зблиском смол осяяні, найдалі

Забрівши до яскинь або в поганський і*рот,
На допомогу звуть у гарячковім шалі

Тебе, о Вакх! Тебе, гамівника гризот!

І ті, залюблені в чернечі довгі строї,
Котрі ховають бич під строгістю убрань,
Котрі серед лісів і самоти нічної

Мішають сльози мук і піну раювань,

О діви, демони, стражденниці, потвори,
Незгодні з дійсністю, довершені уми,
В самім безмежжі ви шукаєте опори,
То люттю сповнені, то тихими слізьми,

Наздоганяє вас мій дух по ваших пеклах,

Люблю вас, сестри, й жаль я маю знов і знов

До ваших болещів, захланних і запеклих,

Серця, де глибоко, як в урнах, спить любов!
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сххи

ДВІ СЕСТРИЦІ

Розпуста й Смерть ідуть у парі, й дуже мило

Винагороджують людей своїм добром.
Цнотливе в кожної лахміттям вкрите тіло,
Безплідний черева привабливий огром.

Поет, якому все давно осточортіло,
Бо пеклу догоджав і змучився трудом,

Відчув, що дім розваг насправді та ж могила,
А ложе й тут, і там не торкнуте стидом.

І спальня, і труна, як добрі дві сестриці,
Хулою сповнені, зарівно нам дають

Страхітні розкоші і втіх жахну могуть.

Коли ж, Розпусто, я засну в твоїй гробниці?
Коли вже, Смерте, й ти, новий зробивши зріз,
На мирт сестринський свій прищепиш кипарис?
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сххш

ФОНТАН КРОВІ

Здається інколи, що кров моя, рвучись
З артерій затісних, фонтаном б є увись.
Хоч я зачув її ридання безнастанне,
Дарма обмацую себе немає рани;

А кров витворює, тікаючи кудись,
На бруку острівці, мов річка між понизь.

Для всіх земних істот вона напій жаданий,
Що весь великий світ забарвлює в багряне.

Вдавався я не раз до згубного пиття,

Щоб розминутися на мить із найстрашнішим,
Щоб вигострити слух, зробити зір яснішим!

В любові я шукав спочину й забуття;
Але моя любов це ложе, геть набите

Голками, щоб сестриць жаждивих напоїти!
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CXXIV

АЛЕГОРІЯ

Вродлива жінка ця убрана гарно й строго
З волоссям, що сяга до келиха шумкого;
Ні пазурі кохань, ні кубла, повні вщерть

Отрути, не проймуть її камінну твердь.
Вона всміхається до Смерті і глузує
З Розпусти і тоді лихі потвори всує

Виказують свій шал: руїнна їхня лють

Ніяк не похитне цю праведну могуть.
Вона гряде, немов богиня ясноока,
Вона втішається, як гурія Пророка;
В долоні беручи тягар своїх грудей,
Вона звертається до зору всіх людей.
Наснажена знанням і вірою, безплідна
Ця жінка повсякчас для світу необхідна,
Бо найдивніший дар ясна її краса,
Яка долає зло і творить чудеса.
Ані Чистилища, ні Пекла не згадавши,
Вона пишається; а прийде час назавше

Відходити у Ніч зустріне Смерть вона,
Мов немовля, така ж безгрішна й осяйна.

161
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БЕАТРІЧЕ

Забрів я в голий край, пустельний і безводий,
І гірко нарікав на марноту природи,
І йшов на манівці; сповільнюючи крок,
Об серце я гострив ножа своїх думок,
Аж серед полудня уздрів над головою

Подобу видива чи хмари грозової,
Що зграю демонів огидливих несла,

Жорстоких карликів, розсіювачів зла.

Угледівши мене, вони перезирнулись,
Мов божевільного зустріли в шумі вулиць;

Почув я стишене їх шепотіння й сміх

Під хитрий переморг личин отих лихих:

«Дивімось досхочу на цю карикатуру
Як Гамлетову він наслідує натуру,
І чуб розвихрений, і в погляді печаль!

Нікчему бачити чи не великий жаль?

Цього негідника, гульвісу й марнотрата,
Свою він, бачте, роль мистецьки вміє грати,

Жадаючи, щоб спів його заворожив
Î квіти, і струмки, і мушок, і орлів,
І навіть нам, творцям відомих рубрик, радий
Він виголошувать гучні свої тиради!»
Я міг би (гордощі мої немов гора,
І що їм демонська несосвітенна гра?)
Свій зір до іншого звернути небокраю,
Якби не постеріг серед жахної зграї
Злочинство, здатне день перемінити в ніч!

Моя володарка з божистим сяйвом віч

Над розпачем моїм сміялась разом з ними

Î часом тішила їх ласками брудними.
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CXXVI

ПОДОРОЖ НА КІФЕРУ

Ширяла весело душа моя, мов птах,

То понад щоглами, то граючись вітрилом,
І линув корабель під небом прояснілим,
Як ангел, що сп янів по сонячних світах.

Що ж там, у далині, видніється? Кіфера,
На думку багатьох, не острівець, а рай,
Для знуджених життям обітований край,
Така собі в піснях уславлена химера.

Це острів таємниць і радісних сердець!
Венери давньої привиддя невловиме

Летить, як пахощі, над хвилями твоїми,
Кохання й ніжна млость сплітають свій вінець.

Тут миртові гаї та мармурові храми,

Земля, шанована народами всіма;
Зітхання любосні, що краю їм нема,

Злинають із садів, як запах фіміаму,

Або як туркоти безжурних голубів!
Кіфера все-таки на вигляд вельми вбога,

Скеляста пустка, зойк шуліки навісного...

Проте якийсь предмет на березі чорнів!

Це був не світлий храм, куди лягають тіні

Вічнозелених пущ, і жриця до струмка
Не поспішала йти, жагуча й полохка,

Щоб вітерець торкнув легке її одіння,

Ні, огинаючи настільки близько мис,

Що хмару вороння сполохали вітрила,
Там шибеницю ми уздріли, що чорніла,
Мов на небеснім тлі могильний кипарис.

Жахлива зграя птиць, що сіли на поживу,

Жадоби сповнена і лютої злоби,
В тіла повішених зануривши дзьоби,
Терзала скільки сил цю плоть кровоточиву.

Кишки у кожного з роздертого нутра
На втіху з їдачам поволі випадали;

Шаліючи, кати ознаки статі рвали,
І чорно зяяла замість очей діра.
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Внизу ж із заздрістю чотириногі тварі,
Задерши морди вверх, на свій чекали час,
А їхній ватажок здригався раз у раз,
Мов виконавець-кат у зненавиді ярій.

Кіфери мешканцю, дитя небес ясних,

Терпів мовчазно ти учинену наругу,

Спокутуючи всю жорстокість недолугу
Поганських поклонінь, низотний їхній гріх.

О посміховище, мій друже по тортурах!
Страждання ці мої! Біля твого стовпа

Відчув я: хвилею до горла підступа
Уся нудота й жовч років моїх похмурих.

Побачивши тебе, найгірше побороть
Не зміг я завдають мені нової муки
І щелепи пантер, і невідчепні круки,
Що яросно колись мою терзали плоть.

Хоч небо сяяло й світило сонце в морі,
Для мене все було кривавим і гірким.
Біда мені! Немов у савані тугім,
Я серце поховав у гіршій з алегорій.

Венеро, символи я зрозумів страшні
На острові твоїм свою впізнав я зразу

Подобу на стовпі... Дивитись без відрази
На власне серце й плоть дай, Боже, сил мені!
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CXXVII

АМУР І ЧЕРЕП

Давня віньєтка

Амур на череп Людства виліз,
Знущається з усіх

І розсипає без зусиль із

Такого трону сміх.

Він майстер мильні бульки дути.
Летять вони, сяйні,

Аж хочуть до зірок сягнути
В небесній глибині.

Ось бульбашка росте до краю,

Здригнеться на льоту
І душу з себе випускає,

Як мрію золоту.

Я чую стогне череп скрушно:
«Чи не прийшла пора?

Коли скінчиться ця бездушна
І сміховинна гра?

Бо кожна з кульок цих надутих,

Що лопаються знов,
То мозок мій, о вбивце лютий,

То плоть моя і кров!»
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БУНТ

CXXVIII

ЗРЕЧЕННЯ СВЯТОГО ПЕТРА

Що робить Бог-Отець із хвилею прокльонів,
Яка з землі встає, гримить, мов океан?
Як пересичений бенкетами тиран,
Він спить під ніжний звук стогнань, проклять мільйонів.

Ах, це, без сумніву, симфонія хмільна

Катованих плачі та мучеників крики;
Не вдовольнився ще музичний слух владики,
Хоч стільки вже віків звучить, звучить вона.

îcyce, пригадай, як до його могуті

В Оливковім саду молився ти, а він

Сміявся, чуючи заліза передзвін,
Як цвяхи в плоть твою кати вганяли люті!

Коли в твоє лице плювала солдатня,

Сволота до хреста чинити йшла паскудство,
Вгризалось терня в лоб, де поміщалось Людство,
І кров текла вочу, згасивши світ за дня,

Коли жахна вага розтерзаного тіла

Повисла на руках, розтягнутих, як дріт,
По блідному чолу котився градом піт,
І в присмерті душа вогнем палахкотіла,

Скажи, хіба тоді ти не згадав хвали,

Час, як на ослику в їжджав ти до столиці,
Тріумфував народ, а фарисеї ниці
Вклонялися до стіп, торкались до поли...

Як з храму гендлярів, той набрід з-під престолу
Ти проганяв бичем, як ти творив життя,

Скажи, чи не ввійшло у серце каяття

Раніше за той спис, що вбився в плоть схололу?

Яз радістю помру... Цей світ немилостив,

Тут мрія й діяння ворожі між собою.
Якби ж я вмерти міг з мечем на полі бою!

Петро відріксь Христа... І добре він вчинив.
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СХХІХ

АВЕЛЬ І КАЇН

І

Роде Авеля, в бенкетуванні
Вік живи тебе кохає Бог.

Роде Каїна, в мерзенній твані

Повзай і вмирай з журби й тривог.

Роде Авеля, твоя офіра
Серафимові лоскоче ніс!

Роде Каїна, чи ж буде міра
Для твоїх поневірянь та сліз?

Роде Авеля, ти Богу вдяка

Маєш все: худобу й сіножать.

Роде Каїна, немов собака,
З голоду твої кишки гарчать.

Роде Авеля, коло багаття

Прадідного черево погрій!

Роде Каїна, а ти прокляття
З холоду твори в норі своїй!

Роде Авеля, кохайсь, плодися,

Родить навіть золото твоє.

Роде Каїна, ти бережися
Почування, що з вогню встає.

Роде Авеля, будуєш храми,

Віруєш, пасешся, наче кліщ.

Роде Каїна, тягни шляхами

Цьковану сім ю й тягло періщ!
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II

Роде Авеля, твій труп кривавий
Стане гноєм для родючих нив.

Роде Каїна, своєї справи,
Як належить, ти ще не зробив!

Роде Авеля, твоя ганеба
Зламане залізо, крик святинь.

Роде Каїна, здіймись до неба
І на грішну землю Бога скинь!
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ЛІТАНІЇ САТАНІ

О найпрекрасніший із Ангелів, о Боже,
Позбавлений хвали, скрізь вітаний вороже,

О Сатано, рятуй мене в біді й нещасті!

О князю вигнанні, кого робили злим,
Хто був подоланий, але встає міцним,

О Сатано, рятуй мене в біді й нещасті!

Володарю пітьми, речей підземних царю,
Твоєю добрістю й могутністю я марю,

О Сатано, рятуй мене в біді й нещасті!

Ти, людських розпачів цілителю, снаго

Проклятих паріїв, що раю ждуть твого,

О Сатано, рятуй мене в біді й нещасті!

Ти, хто зі Смертю йшов на ложе, а не в трумну,
Й Надію породив, вродливицю безумну,

О Сатано, рятуй мене в біді й нещасті!

Ти, хто вигнанцеві без гіркоти й облуд
Даєш снагу клясти весь під яремний люд,

О Сатано, рятуй мене в біді й нещасті!

О ти, хто відає, в які підземні діри
Ревнивий Бог сховав алмази та сапфіри,

О Сатано, рятуй мене в біді й нещасті!

Ти, чий натхненний зір знаходить кожну падь,

Всі арсенали, де металів юрби сплять,

О Сатано, рятуй мене в біді й нещасті!

Ти, хто приховує безодні від сновиди,

Що ходить по дахах, по берегах апсиди,

О Сатано, рятуй мене в біді й нещасті!
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Ти, хто старим кісткам п яниці пружність дав,
Хоч кіньми топтаний, він все ж не постраждав,

О Сатано, рятуй мене в біді й нещасті!

Ти, хто стражденному дає потіхи мірку
Перемішати вчить важку селітру й сірку,

О Сатано, рятуй мене в біді й нещасті!

Ти, хто кладе свій знак банкіру на чоло

Лукавий змовнику, хто сіє жах і зло,

О Сатано, рятуй мене в біді й нещасті!

Ти, хто в серця дівчат вселяє дух пошани

До лахів, до нужди, до зболеної рани,

О Сатано, рятуй мене в біді й нещасті!

Ти винахідників світач, ти сповідник
Повішених убивць, вигнанців кий, патик,

О Сатано, рятуй мене в біді й нещасті!

Ти, батьку всіх, кого Господь з земного раю
Розлючено прогнав, до тебе я волаю

О Сатано, рятуй мене в біді й нещасті!

МОЛИТВА

Навік хвала тобі на небі, Сатано,
Де будеш правити, як правив ти давно,

І в пеклі, де живеш і мрієш про повстання!

Вдій, щоб моя душа під Деревом Пізнання

Спочила в добрий час, коли на зло вітрам
Те Древо виросте твій непорушний храм!
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СМЕРТЬ

СХХХІ

СМЕРТЬ ЗАКОХАНИХ

Постелі наші будуть духмяніти,
Дивани будуть глибші від могил,

Цвістимуть у кімнатах дивні квіти,
Що їх плекав ясніший небосхил,

І нам серця оберне жар неситий

На смолоскипи, щоб з останніх сил

У двох дзеркалах наших душ явити

Двоспалах перебіжних наших тіл.

У вечір цей рожевий, вечір синій

Ми віддамося блискавці єдиній,
Подібній до ридань в прощальну мить;

А потім Ангел віддано і дбало
У дверях з явиться, щоб оживить

Пломіння мертве й вигаслі дзеркала.

171



СХХХІІ

СМЕРТЬ БІДНЯКІВ

Втішає тільки Смерть, яка дає життя нам

Єдина ціль, о жах! Єдина благодать,
Вона наснажує йти обширом оманним,
Вона з напоїв тих, що гоять і п янять.

Наперекір снігам і зимним ураґанам,
Це зірка, що веде крізь чорну непроглядь,

Це корчма, вславлена завітом полум яним,
В якій дозволять нам і їсти, й спочивать.

Це Ангел, що в теплі долонь своїх леліє

І сновидіння, й дар нестриманої мрії,
І стелить постіль тим, чиє життя згаса;

Це житниця богів, комора славна й жизна,

Це торба жебрака, стара його вітчизна,
Це брама, що веде в незнані Небеса!
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СМЕРТЬ МИТЦІВ

Чи довго тішитись бринінням бубонців,
Цілуючи в чоло тебе, карикатуро?
Щоб славної мети сягнути, о похмура,
Либонь, чимало ми змарнуємо списів!

Ще буде не один загублений порив
І не одна впаде нездала арматура,
Аж поки з явиться божественна Скульптура
Жадане видиво пекельних наших снів!

Єсть інші: власного мистецтва їм доеолі,
В них Ідолів нема. Ці прбкляті митці
Несуть одвічний знак безчестя на лиці,

Надія в них одна похмурий Капітолій!
Подібно Сонцеві, зринає Смерть з імли,
Щоб мозки цих людей, мов квіти, розцвіли.
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CXXXIV

КІНЕЦЬ ДНЯ

У світлі тьмяному жагуче
Вирує й корчиться щосил
Життя безстидне й кругойдуче
Так, тільки-но на небосхил

Ніч-любострасниця ступає
Все, навіть голод, завмира,
Все, навіть сором, замовкає,
Поет вирішує: «Пора!

Мій дух, мої хребці і крижі
Все прагне спокою чомусь.
Аби загробні дивовижі

Уздріть, я горілиць вкладусь
І в темінь вашу загорнусь,
О сутінки фіранки свіжі!»
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МРІЯ допитливого

Ф. н.

Чи звідав ти, як я, страждання найлюбіші,
Чи ти про себе чув: «Ось дивний чоловік»?

Я гинув. Зроджений в коханні, не в безгрішші,
Жах, рідний брат жаги, єство моє пропік.

Надія, розпач, жаль без боротьби. І в тиші

З годинника пісок щоднини швидше тік,
І болесті мої були щомить лютіші,
І серце прагнуло лишити світ навік.

Î я, немов хлоп я в театрі біля кону,

Завісу проклинав, як ганять перепону...

Нарешті істини відкрилося лице:

Я вмер без подиву, й світання володарне
Мене оповило. Î що ж! І тільки це?
Завіса піднялась, а я все ждав намарне.
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ПОДОРОЖ

Максілюві дю Кану

І

Дитині, вдивленій у мали та естампи,
Всі явлені світи огром жаданих мрій.
Який великий світ у миготінні лампи!
В зіницях пам яті який же він малий!

Світанок. Відплиття. Ми, мозком спаленілі,
Гамуємо в серцях жагу, зненависть, гнів,
Аби, запавши в ритм розгойданої хвилі,
Свій безмір колисать на тісноті морів.

Одні від підлої вітчизни бігти раді,
Домівки рідної жахнувшись; декотрі
Жіночих пахощів улеглі вбивчій владі,
В Цірцеїних очах втонулі звіздарі:

Щоб не вподібнитись тваринному поріддю
П яніють од небес, просторів, сяйв, води;

Сніги їм палять плоть, а сонце криє міддю,
Цілунків навісних стираючи сліди.

Та справжні мандрівці рушають, щоб рушати,
У них серця немов святочних кульок лет,
З готовністю вони приймають власний фатум
І навіть без мети вигукують: «Вперед!»

Всі їхні марення мінливої природи;
Як новобранцю блиск гарматного жерла,
їм увижаються незнані насолоди,
Яким людина ще й наймення не знайшла!

II

Ми котимось, о жах! мов куля або дзиґа,
В кружлянні летимо! Цікавість без кінця
Мордує нас і в снах, як бич архістратига,
Батіг, обрушений безжально на сонця!

Оманливий приділ: мета лиш даленіє,
Не будучи ніде, ховається будь-де!
Людина, сповнена невтомної надії,
Біжить, як навісна, поки спочин знайде!
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Душа в нас корабель, що в край Їкара лине,
Ми чуємо «Пильнуй!» крізь вітровий порив;

Дозорець марсовий звістує без упину:
«Кохання!.. Слава!.. Шал!..» О пекло! Ось де риф!

Найменших острівців принадність величава

Як Ельдорадо, плід болючого ждання:

По щедрих оргіях зневірена Уява

Підводні камені знаходить в світлі дня.

Закоханий дивак, який волає «Берег!»
Чи то за борт його, чи взяти в твердь кайдань,
П яницю-моряка, відкривача Америк:
Од міражів його стократ гіркіша хлань!

Старий приблуда так бреде убогим краєм,
Блаженно марячи про щастя неземне

Прекрасну Капую по нетрищах вбачає,
Заледве десь у тьмі недогарок сяйне.

III

Чудесні мандрівці! У зорах ваших нині

Літопис гордої і славної плавби!
Так відчиніть і нам свої коштовні скрині,
Ефірні й зоряні відкрийте нам скарби!

Ми вирушимо в путь без парусів і пари!
Полотна наших дум нехай заполонить

Все вами звідане, всі обрії й примари!
Нудоту наших тюрм розвійте хоч на мить!

То що ж ви бачили?

IV

«Ми бачили світила,
І хвилі, і піски, і спалахи пожеж.

Але, хоч Доля нас і гнала, і гнітила,
Так само, як і тут, ми нудьгували все ж.

Уславлені сонця над прірвами морськими,
Уславлені міста, повиті в блесть ясну,
Навіювали нам жадання незбориме
Навіки відійти в небесну глибину.
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Ні обшири земель, ні велич міст на спаді
Не дорівняються до плинних побудов,
Довільно виниклих у хмарному громадді.
Жадання ятрило нам душу знов і знов!

Дізнавши насолод, росте жадання дужче,

Жадання дерево старе, що втіху п є.

Міцна твоя кора! Увись, ясновидюще,

До сонця тягнеться гінке гілля твоє!

Ростимеш ти завжди, о древо небувале
І довговічніше, ніж вічний кипарис?
Ми для залюблених у далину зібрали,

Братове, не один промовистий ескіз!

Хоботоносних ми побачили кумирів,
І трони зоряні, й коштовності оздоб;
Видовище багатств, яких ніхто не зміряв,
Для ваших лихварів руїнним сном було б.

Пишноту вбрань, котрі п янять до самозгуби,
Î штукарів, що їх зміюка обпліта,
Й жінок, які собі фарбують нігті й зуби...»

А далі, далі що?

VI

«Наївносте свята!

Не забуваймо теж обставин визначальних:

Ми, й не шукаючи, скрізь бачили одне,

На сходинах життя, на всіх щаблях фатальних
Одвічного гріха видовище нудне:

Рабиня-жінка, що в безтямності гордливій
Самообожненню дурному віддалась;
Î деспот-чоловік, захланний, злий і хтивий,
Раби своєї раб, багно, пролите в грязь.

Радіння катове й мордованих ридання;

Врочисте свячення скривавлених кормиг;

Тиран, отруєний сліпим роздратуванням;

Народ, закоханий у панівний батіг;
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Релігій декілька на нашу вельми схожих:

Всі пнуться до небес і всі простерті ниць;
Святенність прагне втіх, немов на пишних ложах

Удавшись до гвіздків і до волосяниць.

Все людство, що його сп яняє власний геній,
Повите безумом тепер, як в давнину,
Волає до Творця в агонії шаленій:

«Володарю, тебе, як рівного, клену!»

І жменька мудреців, запраглі Божевілля,
Одбіглі Долею гуртованих отар,
Кого врятовує на мить наркозне зілля!

Це світу нашого докладний інвентар».

VII

Гірке ж ми здобули знання, промандрувавши!
Цей світ, затиснутий у тоскні береги,
Являє образ наш сьогодні, завтра, завше:

Оазиси жахів серед пустель нудьги!

Лишатись? Вирушать? Лишайсь, якщо терпіти
Ще здатен! Геть біжи! Рушає в путь один,
А другий зачаївсь, аби лиш одурити
Нещадний Час. А ті зневажили спочин,

Немов апостоли чи Вічний Жид бистріші,
Аніж надшвидкісні вагони й кораблі,
Від гіршої з погонь тікаючи; ще інші

Вбивають ворога і на своїй землі;

Коли ж нарешті він притисне нас ногою

І вдавить в землю карк, ми вимовим: «Рушай!
Вперед!» як і тоді, серед імли морської,
У даль задивлені, ми рвалися в Китай,

У Пітьму ринемо, в її моря бездонні
Їз серцем радісним, з завзяттям молодим!
Чи співи чути вам чудесні й похоронні:
«Як пахне лотос тут! Сюди! П янійте ним,

Хто зажадав його, хто біг за невимовним!

Тут визріли плоди, що прагнуть їх серця!
Приходьте, щоб окрив вас подихом чудовним

Цей Полудень, який не матиме кінця!»
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Упізнаємо тінь за обрисом жаданим;

Пілади руки нам простягують із тьми.

«Пливи знайдеш свою Електру», мовить Та нам

Чиїх торкалися колін цілунком ми.

VIII

Ти, Смерте, капітан! Пора! Напнім вітрила!
Цей край нестерпний нам о Смерте, Смерте, час!
Хай небо й океан чорніші від чорнила

Потужний жар промінь переповняє нас!

Твою отруту п єм хай сила наша скресне!
Вогонь, що мозок нам жере і душу рве,
В провалля зве дарма, пекельне чи небесне,
У глиб Незнаного, щоб осягти нове.
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КНИГА УЛАМКІВ



I

РОМАНТИЧНИЙ ЗАХІД СОНЦЯ

Прекрасне Сонце в час, коли зі сходу, свіже,
Як вибух, кидає своє вітання нам!

Блажен, хто радісно, з любовним почуттям
Смеркання вшанував, од гордих мрій славніше!

Я згадую: поля, джерела, кожна віть

Під зором сонячним опівдні зомлівали...

Біжім до обрію, аби хоч позосталий
Останній промінець одчайно уловить!

Але даремно я за Богом вслід ступаю:
Непереможна Ніч будує неокраю
Свою імперію, в якій холоне дух

Фатальну, трепетну, повиту чорнотою,
Î я на болотах розчавлюю ногою

Холодних слимаків і цвинтарних ропух.
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ЗАСУДЖЕНІ ВІРШІ З «КВІТІВ ЗЛА»

II

ЛЕСБОС

Ти грецьких любощів, латинських ігор Мати,
О земле острівна! Тут, радісні й п янів
Цілунки, мов сонця, жадають пал віддати
Î проливають млость у дивні ночі й дні,
Ти грецьких любощів, латинських ігор Мати;

О Лесбосе, твої цілунки водограї,
Потоки, що стремлять у таємничу хлань,

Чудесно зроджені, і впину їм немає,

Ласкаві, грозяні, з відлуннями ридань,
О Лесбосе, твої цілунки водограї!

Красуні вславлені в обіймів томній зморі!
Пробуджують луну зітхання, повні зваб;
Тобі, як Пафосу, дивують світлі зорі,
Венера заздрити самій Сафо могла б

Красуні вславлені в обіймів томній зморі!

О теплий Лесбосе, в нічних свічадах зрима
Безплідна спрагота улюблениць твоїх.

Самозакохані, з пустельними очима,

Дівчата визріли для ласки врода їх,
О теплий Лесбосе, в нічних свічадах зрима;

Нехай старий Платон похмуро супить брови
В нестримних пестощах спасіння молиш ти,

Під скіпетром твоїм владарство загадкове

Вигадливих утіх, і ласк, і жаготи.

Нехай старий Платон похмуро супить брови!

Тобі проститься все за споконвічні болі

Погордливих сердець: безмежжям снять вони,
Кого у дальню даль, мов клич самої долі,
До інших обріїв зве усміх осяйний.

Тобі проститься все за споконвічні болі!

Хто, Лесбосе, з богів тебе судити годен,

Хто ганив би в трудах похилене чоло?

На горніх терезах не зважений ще жоден

Ручай твоїх плачів, що море прийняло.
Хто, Лесбосе, з богів тебе судити годен?
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Що до законів нам, і правих, і неправих?
Богині з Островів, шляхетна, горда кров!
Невинно явлена в обрядах величавих,

Сміється із уебес і Пекла їх любов!

Що до законів нам, і правих, і неправих?

Бо вибрано мене єдиного на світі
У віршах славити кохання грецьких дів,
Бо змалку тайнощі я знав несамовиті
І сміху буйного, і темрявих планів,
Бо вибрано мене єдиного на світі;

Пильную відтоді'над урвищем Левкати,
Неначе вартовий, задивлений без сну,
Чи не пливуть легкі вітрильники й фрегати,
Чи їхні обриси не крають далину?
Пильную відтоді"над урвищем Левкати,

Аби дізнатися, чи море милостиве:

Із хорами ридань, які у скелі б ють,
Чи донесуть колись до Лесбоса припливи
Коханий прах Сафо, що вирушила в путь,
Аби дізнатися, чи море милостиве?

Закохана Сафо, о мужніх строф майстрине,
Сама Венера тут неначе зблідла тінь!

Окрила темнота небесне око синє,

Замкнувши круг твоїх пронизливих болінь,
Закохана Сафо, о мужніх строф майстрине!

Ти від прекрасної Венери чарівніша,
Яка пишається, і світ бере у бран,
І ллє ясні скарби примарного безгрішшя
На зачудований дочкою Океан;
Ти від прекрасної Венери чарівніша!

Сафо, що вмерла в день жахного святотатства,

Коли, зневаживши священний ритуал,
Щедротно віддала своїх чеснот багатство

Зухвальцю гордому на гіршу із потал

Сафо, що вмерла в день жахного святотатства!

Î Лесбос відтоді оселя нарікання:
Хай славу острову співають навкруги,
Однак його п янить щоночі крик страждання,
Яким відлунюють безлюдні береги.
Î Лесбос відтоді оселя нарікання!
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Ill

ПРОКЛЯТІ жінки

ДЕЛЬФІНА ТА ІППОЛІТА

Мрійлива, млосних ламп ряхтінням оповита

На ложі, у пахтінь духмяній течії,
Могутніх пестощів жадала Іпполіта,
Що здійняли б покров невинності її.

Вона вдивлялася, в безмовності тривожній,
У дальній небосхил своєї чистоти,
Так озирнутися воліє подорожній
На сині овиди, які здолав пройти.

Її примружених очей яскрінь владарна,

Знемога, і жага, і весь недбалий лад,
І неміч гарних рук, неначе зброя марна,
Все надавало їй і чару, і принад.

А поруч, дрож її вгадавши безпомильно,
Дельфіна стежила за нею довгу мить,
Мов хижа звірина, що наглядає пильно

За жертвою, яку зуміла раз вкусить.

Жагуче прагнула, спустившись на коліна,
Краси ще юної краса тривка й міцна,
До неї тягнучись, у пристрасті невпинна,
Мов од звитяжного хмеліючи вина.

Вона у погляді бентежної офіри,
Як вістку насолод, німий ловила спів

І відблиск вдячності, непереможно-щирий,
Що з-під повік її незаймано злетів.

«Що, Іпполіто, я від тебе чую нині?

Чи зрозуміла ти, що мусиш берегти
Своїх найперших руж приносини невинні

Від лютих подихів безчестя й страхоти?

Цілунок мій легкий, мов одноденок танець,

Що пестить ввечері озера прозірні;
Та колії в тобі прориє твій коханець,
Мов плуг, що цілину змагає навесні;

Проїде він, як віз чи стовписько важенне

Биків чи битюгів, кохана, по тобі;
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Свій, Іпполіто, зір, молю, зверни до мене,
Не вір, моя душе, пустій його клятьбі;

Яви де мені тепер блакит очей чудовий:
Твій погляд зоряний божественний бальзам;
Щонайтемніших втіх я підійму покрови,

Спокусливим тебе сновиддям я віддам!»

Та Іпполіта їй відповіла: «Дельфіно,
Я дякую тобі й не каюся ні в чім;
Î все ж я зболена й неначе в чомусь винна,
Немов чинила гріх на бенкеті нічнім.

Я чую, як жалі, й розпачливі тривоги,
І чорні полчища примарливих жахів

Женуть мене всякчас на згубливі дороги,

Що овид зусібіч, кривавий, їх окрив.

Що, сестро, кожна з нас недоброго вчинила?

Звідкіль, скажи, мій страх, боління й тягота?

Ти мовиш «ангеле», і я тремчу, несміла,
Та прагнуть цілувать тебе мої вуста.

Свій погляд одведи: він як лиха прикмета!
Я віддана тобі, й моя любов без меж,

Хоч, може, ти сама розставлені тенета,

Î згубу навісну в цю мить мені несеш!»

Дельфіна, вбік своє відкинувши волосся,

Î, ніби вдаривши у вісницький триніг,
Сказала голосом твердим, незнаним досі:

«Перед любов ю хто про пекло мовить міг?

Хай буде проклятий мрійливець жалюгідний,
Котрий у безумі своєму зажадав,
На себе взявши труд, намарний та безплідний,
Чесноту поєднать з огнем любовних справ!

Той, хто злучить схотів в один акорд містичний

Затіння й полум я, оману й справжню суть,
Не вигріватиме свій тулуб рахітичний
Під сонцем пурпурним, яке любов ю звуть!

Іди ж до милого, діли його облуди,
Віддатись поспішай жазі його дурній;
Свої знеславлені, синцями вкриті груди
Ти потім принесеш, заплакана, мені...
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Одному владці слід служити в цьому світі!»

Та скрикнуло дитя, явивши біль щемкий:
«Я чую, як в душі моїй несамовитій

Безодня шириться, і серце ймення їй:

Пломінне, як вулкан, гулкий та огневидий!
Потвору цю ніхто, Дельфіно, не зборов
І трунку не знайшов на спрагу Евменіди,
Що факелом мені безжально палить кров.

Нехай сховають нас щільні запони тьмяні,
Знемога хай вістить мені віднову сил!
Я хочу зникнути в твоїй глибокій хлані,
Щоб холодом війнув на мене сон могил!»

Плачевні жертви, йдіть, спускайтеся, стражденні,
До схову вічного, в пекельну непроглядь,
Де корчаться усі злочинства незліченні,
Під батогом вітрів, що не з небес летять,

Киплять у вариві, діждавшися розплати:

Прямуйте ж до мети своїх жадань жаских;

Гіркої люті вам ніяк не втамувати,

Покара зродиться з низотних ваших втіх.

Ще жоден зблиск до вас не падав у притони;

Отруйні випари, крізь шпари ваших стін

Промкнувшись, спалахом жахтять, мов лампіони,
І смородом вістять вам неминучий згин.

Безплідність насолод, мордуючи над міру,
Терзає й мучить вас, бо згаги не збороть,
І хіті лютий шквал висушує вам шкіру,
І ляскає, мов стяг роздертий, ваша плоть.

Вигнанки, прокляті навіки, в путь рушайте,
Біжіть, довірившись оманливій судьбі,
Крізь обшири пустель, немов вовки, тікайте,
Геть від безмежності, що несете в собі!
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IV

ЛЕТА

Божественна тигрице, йди до мене,

О ти, жорстокіша від манії,
Долоні хай зануряться мої

В твоє волосся, буйне і важенне;

Нечула! Між твоїх пахучих шат

Я зболене чоло своє сховаю,
Аби вдихнути квіт, що відцвітає
Умерлого кохання аромат.

Я хочу спати! Спати, а не жити!

У сні ласкавім, наче смертна мить,
Твого сяйного тіла чисту мідь
Я цілував би, як несамовитий;

Аби свій плач я проковтнути міг,
Що є певніше від постелі-згуби?
Віщують забуття чудовні губи,
І Лета плине в пестощах твоїх.

Я власній долі, відтепер відраді
Корюся, вирок знаючи страшний,
Покірний страдник, винний без вини,
Який слугує сам своїй загладі;

Щоб гіркоту втопить, ось джерело

Цикути, дурману, брехні й облуди
Для вуст моїх ці дивні гострі груди
В яких ніколи серця не було.
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V

ДО НАДТО ВЕСЕЛОЇ

Твоє лице, і врода, й сміх
Мов краєвиди таємничі;
І щастя на твоїм обличчі
Як легіт в небесах ясних.

Печаль потьмарити не сміє

Твого здоров я, що струмить,
Неначе сяйво, й мимохіть

Новою радістю леліє.

Музичність барв, яскрінь прикмет,
Оздобивши твої одіння,
Навіюють митцям маріння
Про квітів світляний балет.

Твої вбрання безумні, знаю,
Твого палкого духу знак;
Я теж нестямний, позаяк

Тебе ненавиджу й кохаю.

Отож в садку, в самотині,
Під настрій млосний і лінивий

Відчув я, наче сміх глузливий,
Як сонце груди тне мені.

Весна, блакить, зелені сходи

Були мені як гострий ніж

І квітці я помстивсь тоді ж
За блиск зухвалої Природи.

Отак би серед темноти,
В години любострастя ниці
Мені, немовби до скарбниці,
До тебе тихо проповзти,

Щоб чисту плоть твою духмяну
Скарати у шаленстві злім,
У лоні враженім твоїм

Зробивши незагойну рану,

І, млосної знемоги мить!

Крізь ці прекрасніші й ніжніші

Новітні губи, серед тиші

Свою отруту, сестро, влить!
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VI

коштовності

Кохана голою була, та на собі

Дзвінкі коштовності лишила задля мене.

Пасує торжество звитяжливій рабі
Î зблисло радістю єство її шалене.

Глузує світ оздоб, і в танці виграє

Жарінню золота й коштовного каміння,
Бо чистий мій екстаз, захоплення моє

Сплетіння гомонів і світлого яскріння.

Всміхалася вона з дивана, і мене

Не відтручала вже, відчувши втішний спокій

Була моя любов як море світляне,
Котре здіймається і в берег б є високий.

Немов покірний тигр, на мене звівши зір,
Вона замріяно одмінювала пози,
А щиросердя й хіть, урвавши давній спір,
Вливали чар новий в її метаморфози.

І плечі, й стан її, краси ясним взірцем
Звабливо зблиснувши, хвилясто-лебедині,
Пливли перед моїм проясненим лицем;
І груди, мов лози пахкої грона винні,

Зближались лагідно, неначе Ангел зла,

Аби потьмарити спочин душі моєї,
Щоб кришталева їй не помогла скала,

Що тихим прихистком завжди була для неї.

На смаглім тілі грав чудесний блиск окрас!
Погруддя отрока і стегна Афродіти,
Тендітна талія, підкреслюючи таз,

Неждану прагнула принадливість явити!

І лампа, що її вагався смерк збороть,
Вихоплювала з тьми зашторені покої,
Скупавши у крові цю бурштинову плоть

З зітханням, сповненим розпуки вогняної.
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VII

МЕТАМОРФОЗИ ВАМПІРА

Ця жінка, мов змія в палахкотливій грані,
Звивалась, ронячи знеможені зітхання

З грудей, що їх корсет залізний сповива,
І чув я мускусом пропахчені слова:

«Я добре відаю науку зомлівати

У ліжку від жаги; як вистиглі гранати
Вологість вуст моїх; я веселю старих,
І по-дитинному лунає їхній сміх;
І плач висушують мої жадливі груди;
Коли ж на мене хто спогляне без облуди
Я ліпша від зірок, і сонця, і небес!

Сягнувши досвіду любовних всіх чудес,
Чи то як милого душу до самозгуби,
Чи перса віддаю йому в ласкаві зуби,
Сором язна й дерзка, звитяжна й повна зваб,
Я горніх ангелів до згину призвела б!»

Ледь із кісток моїх було весь мозок спито,
Хотів я цілувать її несамовито,
Та замість божества, жаданої яви

Уздрів липкий бурдюк із купою блошви!

Склепив повіки я в холодному одчаї,
А як розплющив їх угледів, що немає

Почвари поруч: зник захланний манекен,

Що крові досхочу з моїх напився вен;
Натомість був скелет: кістки його тремтіли,
Мов флюгер жерстяний, іржаво скреготіли,
Або мов прапорець, що люто навсібіч
Його розшарпують вітри в зимову ніч.
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ГРЕЧНІ ВІРШІ

VIII

ВОДОГРАЙ

Ти втомлена, моя кохана,
Не розкривай очей ясних,
Така недбало-бездоганна
По хвилі радощів і втіх.

Надворі струмінь водограю
Ні вдень не мовкне, ні вночі,
І захватом мене сповняє,

Думки любовні снуючи.

Букет, що незбагненно
Вогнем зацвів,

Тут радісна Селена,
Гра кольорів,

Мов злива цілоденна
Рясних планів.

Так і твоя душа пломінна,
Сяйнувши спалахом жадань,
Немов звитяжлива лавина,
В небесну поринає хлань.

Відтак вона, розлившись, гине

Мов повінь хмуряних томлінь,
Що із незримої долини

В мою сердечну йде глибінь.

Букет, що незбагненно
Вогнем зацвів,

Тут радісна Селена,
Гра кольорів,

Мов злива цілоденна
Рясних планів.

О ти, котрій краси додати

Чудесно спромоглася ніч,
Люблю з тобою наслухати
Цю вічну скаргу, вічний клич!

Вода з-під місячного пруга,
Дерева й вітер, що притих,

Вся найчистіша ваша туга
Свічадо пристрастей моїх.
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Букет, що незбагненно
Вогнем зацвів,

Тут радісна Селена,
Гра кольорів,

Мов злива цілоденна
Рясних плачів.
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IX

ОЧІ БЕРТИ

Ви здатні зневажать чудесні, дивні очі

Моєї доні в них, проблиснувши, зника

Щось добре й лагідне, як тепла Ніч п янка!

Прекрасні очі, смерк явіть мені урочий!

Вони як ретязі ясного божества
Або як темрява яскинь отих одвічних,
Де з-за юрби примар і тіней летаргічних
Спалахують скарбів незвіданих дива.

Ті очі праведні, глибокі, всевидючі,
Як ти, безмежна Ніч, осяяні, як ти!
Мов думи про Любов і Віру, з темноти

Зринають ці вогні, цнотливі чи жагучі.
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X

гімн

їй, найдорожчій, найяснішій,
Що сяйвом дух мій сповила,

Чудесній в ангельськім безгрішші
Безсмертна слава і хвала!

Вона життя моє зціляє,
Немов солоний бриз морський
І присмак вічності вливає

У дух непогамовний мій.

Саше духмяне, що спочило

В покої, пахощі ллючи;

Забуте потайне кадило,

Що сходить димом уночі;

Які знайти, любове, рими

Правдиві, чисті й прозірні?
Ти мускусне зерно незриме
В моїй одвічній глибині!

їй, найдорожчій, найяснішій,
Що світло й твердь мені дала,

Чудесній в ангельськім безгрішші
Безсмертна слава і хвала!
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XI

ОБІЦЯНКИ ОБЛИЧЧЯ

Люблю твоїх очей два чорні світники,
З яких немов пливе смеркання,

Вони навіюють мені нові думки,
Та аж ніяк не покаянні;

Пасують саме враз вони до чорноти

Твоєї зачіски пругкої,
Томливо мовлячи: «Коли жадаєш ти,

Коханче музи чепурної,

Йти за надією, що вістимо тобі,
Відчувши жар твоєї крові,

В правдивості тебе упевнять, далебі,
Скульптурні стегна ці чудові;

А на кінцях важких, спокусливих грудей
Дві темні бронзові медалі;

Під ніжним животом, що наче шовк оцей,
Знайдеш, поглянувши ще далі,

Той скарб, що рівного шукать йому дарма
М яке й витке руно жіноче,

Щедротне і густе, неначе ти сама,

Беззоряна і темна Ноче!»
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XII

ПОТВОРА, АБО ПРОМОВА

НА ЧЕСТЬ МАКАБРИЧНОЇ
НІМФИ

І

Звичайно ж, ти, моя кохана,

Не з тих, що юнню звикли звать.

Любов і гра, і мила, й знана,
Мов у котлі, в тобі киплять!
Не юна ти, моя кохана,

Стара інфанто! Та однак,

Не без дурного вихилясу,
Ти променишся саме так,
Як речі, що блищать від часу,
Але спокусливі, однак.

Далекі від одноманіття
Твої розкішні сорок літ;
Волію Серпня буйнопліддя,
Аніж Весни банальний цвіт!
Нема в тобі одноманіття!

Принади повен твій кістяк,
Î зваби маєш макабричні;
Адже химерний будять смак

Твої дві ямки надключичні,
Принади повен твій кістяк!

Геть залицяльників помпезних,

Залюблених у круглість динь!
Твердінь ключиць твоїх гострезних
Мені дорожча від святинь:

Шкода людців отих помпезних!

Синіє кіс твоїх шолом
І нависає ваготою,

Мов у воячки над чолом,

Що виряджається до бою,
Синіє з гривою шолом.

Здаються брудом твої очі,
Де зблискує якийсь ліхтар,
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Пекельна блискавка мигоче;
А на щоках рум янцю жар.
Мов бруд, чорніють твої очі!

Твоя жага, зневага й хіть

Палахкотіння таємниче;

Вуста Едем, який жахтить

І нас невідворотно кличе.

Яка жага! Зневага й хіть!

Твої тонкі й тужаві ноги

Скорили не один вулкан;

І, попри злидні, до знемоги

Танцюють запальний канкан

Твої тонкі й тужаві ноги.

А шкіра груба та палка,
Мов у старого поліцая:
Не часто нею піт стіка,
Сльоза не часто з віч збігає

(1 груба, й ніжна, і палка!)

II

Ти просто йдеш, дурна, до Пекла!

Туди б я вирушив також,
Якби не швидкість ця запекла,

Яка страшить мене. Отож

Іди сама-одна до Пекла!

Мої коліна та спинні

Хребці, боюсь, не годні нині

Віддати шану Сатані.
«А шкода!» мовити б повинні

Коліна та хребці спинні.

Так! Вельми щиро я страждаю,
Що сам не бачив, як невлад

Він сірку з себе випускає,
Коли йому цілуєш зад!
Так! Вельми щиро я страждаю!

Не зміряти мого жалю,
Бо я не світач твій вогненний,
І про спочин тебе молю,

О факел пекла! Глянь на мене

І на глибінь мого жалю,
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Бо здавна я тебе кохаю,
І це логічно! Звик я пить

Вершки, що зняв зі Зла й Одчаю,
Найдосконаліше з страхіть,
Воістину, тебе кохаю!
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XIII

ХВАЛЬНИЙ ГІМН МОЇЙ ФРАНСУАЗІ

У сердечній самотині

Ніжній кізоньці невинній

Я хвалу співаю нині.

Увінчайся квітом пишно,

Крале вишукано-втішна,
Пустотлива і безгрішна!

Мов у Леті потойбічній,
Буду я черпать одвічні
Твої чари магнетичні.

Ти мене порятувала,
Як пороків рать зухвала
Шлях мені перепиняла,

Божество, спасенна зоре,
Так бурхливі хвилі боре
Потерпілий серед моря!

Джерело, чесноти повне,

Юності живло чудовне,
Голос дай вустам безмовним!

Ти низотне спопелила,
Ти вмируще відродила,
Кволому вернула сили;

Корчмо на моїм обоччі,
Світочу моєї ночі,
Шлях мені відкрий урочий!

Влий у мене міць, кохана,

Лагідна купель духмяна,

Франсуазо пожадана!

Променися, будь зі мною,

Скарбе світлоти самої,
Вмита горньою водою!

Чашо, чистий аметисте,
Ти і хліб, їство врочисте,
І ясне вино божисте!
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НАПИСИ

XIV

ДО ПОРТРЕТА ОНОРЕ ДОМ Є

Читачу, глянь: перед тобою

Найвитонченіший з митців,
Один з веселих мудреців,
Що вчать сміятись над собою.

Сатирик славний він, але ж

.
Вістить його мистецька сила,

Котра без маски Зло явила:

Шляхетний дух не знає меж.

Цей сміх не глузи страховинні,
Що Мефістофель і Мельмот

Вділяють од своїх щедрот

Під смолоскипами Еріній;

Ґримаси їхні мов проклін
Або ж оскал карикатурний;
А сміх його ясний, безжурний,
І добрий, і веселий він!
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XV

ЛОЛА З ВАЛЕНСІЇ

Серед таких красот, і цнот, і надгород
Я знаю, друзі: дух не спиниться ніколи.

Та як божественно у танцівниці Лоли
Рожевий зблискує і аспідний клейнод!
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XVI

НА КАРТИНУ «ТАССО У В ЯЗНИЦІ»
ЕЖЕНА ДЕЛАКРУА

Ув язнений поет, обірваний, стражденний,
Ногами топче свій рукопис дерзновенний
І бачить з розпачем: душа його щомить

Страшними сходами в чорнішу хлань стремить.

В язниця, реготом і виском повна п яним,
Шляхетний розум зве упитися дурманом;
Терзає Сумнів; Жах, нестямної снаги

Огидно сповнений, кружляє навкруги.

Цей геній, замкнений у непроникнім схові,
Ці зойки, видива, потвори, спраглі крові,
Рої привидь, котрі звиваються над ним,

Цей мрійник, що в мішку прокинувсь кам янім,
Воістину, Душе, це образ твій похмурий:
Закута Дійсністю, в чотири б єшся мури!
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PÎ3HÎ ПОЕЗІЇ

XVII

голос

Гойдалася моя колиска в книгозбірні,
Де все змішалося: І Вавилон, і Рим,
Романи, фабліо, скарби наук безмірні,
Î все те я гортав, хоч був іще малим.

Два голоси я чув; один волав скрадливо:
«Світ спечений пиріг, безмежна благодать,
Жагучий апетит я дам тобі на диво,

Щоб міг ти до глибин все дійсне розпізнать!»
А другий промовляв: «Лети відважно в мрії,
За межі дійсного, за межі людських знань!»
І голос цей співав так піщані завії

Співають, кличучи кудись в пустельну хлань;
Він пестив слух, але й жахав невинну душу;
Я згодився; й моє життя пішло навкіс;
Відтоді я в собі носити рану мушу;
За непроглядними прикрасами куліс
Великого Буття, в тьмах чорної безодні
Я бачу виразно незбагнені світи;
Але до ніг моїх вчепилися голодні
Зміюки, і в ході я мушу їх тягти.

Відтоді ніжно так люблю моря й пустелі,
Нещасний, мов пророк, я коротаю дні,
Сміюсь, як плачуть всі, тужу, як всі веселі,
Солодкий чую смак в прогірклому вині;
Î за оману я приймаю видноколи,
А голос каже: «Будь зі мною заодно,

Бо в мріях мудрецю не з явиться ніколи

Те, що безумному побачити дано!»
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XVIII

НЕПЕРЕДБАЧЕНЕ

Отець в агонії, а ГарпаїЬн, синок,

Говорить, мріючи, до уст уже збілілих:

«В нас на горищі є гора сухих дощбк,
Î дуже добрих, дзвінкотілих!»

А Селімена так воркує: «Бог мені

Дав серце лагідне, красу непереборну».
Те серце окорок, занурений в брехні,

І сажу видно в ньому чорну.

Нікчемний газетяр питає бідняка,
Зануривши його в безпам ятство безкрає:
«Де твій творець Краси? Де та міцна рука,

Що світ горбатий випрямляє?»

Я любострасника такого знаю хват

Самовдоволений, він меле без упину:
«На шлях порядності я вийти був би рад,

Але не вже, а за годину!»

А дзиґарі своє: «Достигла до тортур,
Все наскрізь пойняла заразою своєю

Людина проклята, сліпа й крихка, як мур,
З нутра забитий комашнею».

Тут появляється глузливий, гордий Хтось

І каже їм: «Я ваш, вітайте, рідні діти,
З моєї чаші вам пилось, і довелось

На чорній Месі порадіти!

Впізнайте ж Сатану! Це я з явився вам!

Ви потайки мені вже зад поцілували,
Î кожен з вас в душі возвів для мене храм,

Поставив золоті портали!

Я знаю, кожен з вас негідник і шахрай,
Жадалось мати вам дві нагороди зразу,
Хотіли бути ви багатими і в Рай

Нести свою жахну заразу.

Та довго в засідці чекав я, мов ловець

На здобич, і вона мені заплатить нині;
І я вас понесу крізь землю навпростець,

Крізь темні скелі і пустині,
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Крізь гори попелу, крізь ваш мерзенний тлін

У пйлац, що такий, як я, із моноліту
Збудований, але не витесаний він

З пісковика чи там Граніту,

Він створений зі Зла, з всесвітнього Гріха,
Там гордощі мої, непокоренність Богу!»
Втім, сяйвом зблискує прадалечінь глуха,

Звістує ангел перемогу

Усім, хто каже так: «Благословен батіг

Твій, Господи! Хай біль нам жити допоможе!
Обачний ти! Моя душа в руках твоїх

Не іграшка дрібна, мій Боже!»

Î чути звук сурми, як вибавлення глас,
А зорі в небесах, як винофона, грають
І проникає він в серця, немов екстаз,

В серця, що похвалу співають...
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XIX

ВИКУП

Щоб жить на світі недарма,
Для викупу скарби зібрати,
Два поля мусим обробляти
Залізом власного ума;

Щоб скресла в ружі насінина,
Щоб колосок дало зерн/,
Слізьми солоними щодня

Зрошати мусить їх людина.

Мистецтво перша, а Любов
То друга жизна людська нива;
Як ти збагнеш о мить жахлива!

Що справедливий суд прийшов,

Потрібно показати звідки
Комору маєш немалу,
Здобути янголів хвалу
За кольори і форми квітки.
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XX

ДО ЖИТЕЛЬКИ МАЛАБАРУ

Широка в стегнах ти, гнучка і чорнотіла,
Знадливості твоїй найкраща жінка біла

Позаздрила б; митця вражає оксамит

Очей твоїх тремких і твій сяйнистий вид.

В країні голубій, де чути спів платана,

Де Бог тобі життя послав, ти маєш пана;

Подать йому води, чи люльку запалить,

Прогнати комарів од ліжка, де він спить,

Це клопоти твої, а ще надіть прикраси,
З базару принести банани й ананаси;
І боса ходиш ти, й наспівуєш пісень

Незнаних, предківських, і так минає день,
Вже й ніч іде в плащі із мерехткого шовку,
І наслухаєш ти, прилігши на циновку,
Як дзвонять у дворі колібрі й цвіркуни,
Й квітуча входиш ти в свої квітучи сни.

Щаслива дівчино, чому ж ти рвешся з дому,
Чом нашу Францію, стражденну і содомну,
Ти прагнеш бачити, і йдеш на пароплав,
І покидаєш світ духмяних зел і трав?
Напіводягнена в тонку й прозору тканку,
Під снігом чи дощем стоятимеш до ранку,

Оплакуватимеш дозвілля давніх літ,
Закована в корсет, студена, наче лід,
Визбируватимеш обід свій у болоті,
Продаючи красу і чар своєї плоті,
І в нашій млі брудній, як привидів, як мрев,

Шукатимеш дарма кокосових дерев!
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БУФОННІ ВІРШЇ

XXI

НА ДЕБЮТ АМІНИ БОСКЕТТІ

В театрі «Ламонне» у Брюсселі

Аміна пурхає, всміхається, летить.

Та мовить Бевзь: «Мені цього не зрозуміть.
Про німфу я мовчу, одначе всякий знає,

Що в нашому шинку ще й не одна така є».

Повітряний танок її в єдину мить

Запалює серця і душу полонить.

Та мовить Бевзь: «Пуття зі скоків тих немає!
Хоч важче, певна річ, моя жона ступає».

О, ви не знаєте, сільфідо осяйна,
Що вальсу дивного навчаєте слона,

Лелеку радощів, сову думок веселих,

Що Бевзь на ґрацію спустив би всіх собак;
Коли б йому сам Вакх бургундським сповнив келих

Дурило мовило б: «Волію пива всмак».
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XXII

ПАНОВІ ЕЖЕНУ ФРОМАНТЕНУ

З ПРИВОДУ ОДНОГО ЗАНУДИ,
ЯКИЙ НАЗВАВ СЕБЕ ЙОГО ДРУГОМ

Він говорив, що він багатий,
І що холера Божий бич;
Що краще золото ховати;

Що Опера чудесна річ;

Що він обожнює природу,
І що Коро достойний пан;

Що він не мав ридвана зроду,
Та скоро матиме й ридван;

Що цеглу, й мармур полюбляє,
Й діброви, жовті восени;

Що він на фабриці тримає
Аж трьох майстрів: меткі вони!

Що двадцять тисяч він по праву
Із вигодою вклав у «Нор»;
Що дешево купив оправу,

Яку оздобив Опенор;

Що він, нехай серед Люзарха!
Себе покаже хоч би як,

І що на Ринку Патріарха
Робити гроші він мастак.

Що він не любить ні дружину,
Ні матір; що безсмертя є;

Що, вільну маючи хвилину,
Він прочитав Нібуайє!

Що плотське головне начало:

Як він лишав обридлий Рим,
Одна сухотниця сконала,
Бо побивалася за ним.

Так більше, аніж три години,
Оцей зануда із Турне
Потоками балаканини

Буквально добивав мене.

Як описати це безслав я?
Не мігши йолопа спинить,
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З ненавистю собі казав я:

«Коли б заснути хоч на мить!»

Не годен слухати дурниці,
Кудись сховатись сил не мав

І задом тер стілець. Базіці
Я палі гострої бажав.

Хотів од лиха він укритись,
А звали йолопа Бастонь.

Мені ж лишилось утопитись
Або тікати у Гасконь,

Коли в Париж хоч на годину
Заїде й вгледить він мене,
Або ще раз в дорозі стріну
Цього добродія з Турне.
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XXIII

ВЕСЕЛИЙ ШИНОК

По дорозі з Брюсселя до Юккля

Ви, знаю, любите скелети

І символи: набір приправ
До вельми вишуканих страв
(Чи не звичайні це омлети?),

О Монселе! Спинивши крок,
Я вивіскою тішивсь дуже
І згадував про вас, мій друже:
«Навпроти цвинтаря Шинок».
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CHOIX DE POÈMES



AU LECTEUR

La sottise, l erreur, le péché, la lésine,

Occupent nos esprits et travaillent nos corps,
Et nous alimentons nos aimables remords,
Comme les mendiants nourrissent leur vermine.

Nos péchés sont têtus, nos repentirs sont lâches:

Nous nous faisons payer grassement nos aveux.

Et nous rentrons gaiement dans le chemin bourbeux,

Croyant par de vils pleurs laver toutes nos taches.

Sur l oreiller du mal c est Satan Trismégiste
Qui berce longuement notre esprit enchanté,
Et le riche métal de notre volonté

Est tout vaporisé par ce savant chimiste.

C est le Diable qui tient les fils qui nous remuent!

Aux objets répugnants nous trouvons des appas,

Chaque jour vers l Enfer nous descendons d un pas,

Sans horreur, à travers des ténèbres qui puent.

Ainsi qu un débauché pauvre qui baise et mange
Le sein martyrisé d une antique catin.
Nous volons au passage un plaisir clandestin

Que nous pressons bien fort comme une vieille orange.

Serré, fourmillant, comme un million d helminthes,
Dans nos cerveaux ribote un peuple de Démons.

Et, quand nous respirons, la Mort dans nos poumons

Descend, fleuve invisible, avec de sourdes plaintes.

Si le viol, le poison, le poignard, l incendie.

N ont pas encor brodé de leurs plaisants dessins

Le canevas banal de nos piteux destins,
C est que notre âme, hélas! n est pas assez hardie.
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Mais parmi les chacals, les panthères, les lices,
Les singes, les scorpions, les vautours, les serpents,
Les monstres glapissants, hurlants, grognants, rampants,
Dans la ménagerie infâme de nos vices,

Il en est un plus laid, plus méchant, plus immonde!

Quoiqu il ne pousse ni grands gestes ni grands cris,
Il ferait volontiers de la terre un débris

Et dans un bâillement avalerait le monde;

C est l Ennui! L oeil chargé d un pleur involontaire,
Il rêve d échafauds en fumant son houka.

Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat,

Hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère!
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L ALBATROS

Souvent, pour s amuser, les hommes d équipage
Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers,

Qui suivent, indolents compagnons de voyage,
Le navire glissant sur les gouffres amers.

A peine les ont-ils déposés sur les planches,
Que ces rois de l azur, maladroits et honteux,
Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches

Comme des avirons traîner à côté d eux.

Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule!

Lui, naguère si beau, qu il est comique et laid!

L un agace son bec avec un brûle-gueule,
L autre mime, en boitant, l infirme qui volait!

Le Poète est semblable au prince des nuées

Qui hante la tempête et se rit de l archer;
Exilé sur le sol au milieu des huées,
Ses ailes de géant l empêchent de marcher.
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ÉLÉVATION

Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées,
Des montagnes, des bois, des nuages, des mers,

Par delà le soleil, par delà les éthers,
Par delà les confins des sphères étoilées,

Mon esprit, tu te meus avec agilité,
Et, comme un bon nageur qui se pâme dans l onde,
Tu sillonnes gaiement l immensité profonde
Avec une indicible et mâle volupté.

Envole-toi bien loin de ces miasmes morbides;
Va te purifier dans l air supérieur,
Et bois, comme une pure et divine liqueur,
Le feu clair qui remplit les espaces limpides.

Derrière les ennuis et les vastes chagrins
Qui chargent de leur poids l existence brumeuse,
Heureux celui qui peut d une aile vigoureuse
S'élancer vers les champs lumineux et sereins;

Celui dont les pensers, comme des alouettes,
Vers les cieux le matin prennent un libre essor,

Qui plane sur la vie, et comprend sans effort

Le langage des fleurs et des choses muettes!
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CORRESPONDANCES

La Nature est un temple où de vivants piliers
Laissent parfois sortir de confuses paroles;
L homme y passe à travers des forêts de symboles
Qui l observent avec des regards familiers.

Comme de longs échos qui de loin se confondent

Dans une ténébreuse et profonde unité,
Vaste comme la nuit et comme la clarté,
Les parfums, les couleurs et les sons se répondent.

Il est des parfums frais comme des chairs d enfants,
Doux comme les hautbois, verts comme les prairies,

Et d autres, corrompus, riches et triomphants,

Ayant l expansion des choses infinies,
Comme l ambre, le musc, le benjoin et l encens,
Qui chantent les transports de l esprit et des sens.
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LES PHARES

Rubens, fleuve d oubli, jardin de la paresse,
Oreiller de chair fraîche où l on ne peut aimer,
Mais où la vie afflue et s agite sans cesse,

Comme l air dans le ciel et la mer dans la mer;

Léonard de Vinci, miroir profond et sombre,
Où des anges charmants, avec un doux souris

Tout chargé de mystère, apparaissent à l ombre

Des glaciers et des pins qui ferment leur pays,

Rembrandt, triste hôpital tout rempli de murmures,

Et d un grand crucifix décoré seulement,
Où la prière en pleurs s exhale des ordures,
Et d un rayon d hiver traversé brusquement;

Michel-Ange, lieu vague où l on voit des Hercules

Se mêler à des Christs, et se lever tout droits

Des fantômes puissants qui dans les crépuscules
Déchirent leur suaire en étirant leurs doigts;

Colères de boxeur, impudences de faune,
Toi qui sus ramasser la beauté des goujats,
Grand coeur gonflé d orgueil, homme débile et jaune,
Puget, mélancolique empereur des forçats,

Watteau, ce carnaval où bien des coeurs illustres,
Comme des papillons, errent en flamboyant,
Décors frais et légers éclairés par des lustres

Qui versent la folie à ce bal tournoyant,

Goya, cauchemar plein de choses inconnues,
De foetus qu on fait cuire au milieu des sabbats,
De vieilles au miroir et d enfants toutes nues,

Pour tenter les démons ajustant bien leurs bas;
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Delacroix, lac de sang hanté des mauvais anges,

Ombragé par un bois de sapins toujours vert,

Où, sous un ciel chagrin, des fanfares étranges
Passent, comme un soupir étouffé de Weber;

Ces malédictions, ces blasphèmes, ces plaintes,
Ces extases, ces cris, ces pleurs, ces Te Deum,
Sont un écho redit par mille labyrinthes;
C est pour les coeurs mortels un divin opium!

C est un cri répété par mille sentinelles,
Un ordre renvoyé par mille porte-voix;
C est un phare allumé sur mille citadelles,
Un appel de chasseurs perdus dans les grands bois!

Car c est vraiment, Seigneur, le meilleur témoignage
Que nous puissions donner de notre dignité
Que cet ardent sanglot qui roule d âge en âge
Et vient mourir au bord de votre éternité!
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LA MUSE MALADE

Ma pauvre muse, hélas! qu as-tu donc ce matin?

Tes yeux creux sont peuplés de visions nocturnes,

Et je vois tour à tour s étaler sur ton teint

La folie et l horreur, froides et taciturnes.

Le succube verdâtre et le rose lutin

T ont-ils versé la peur et l amour de leurs urnes?

Le cauchemar, d un poing despotique et mutin,
T a-t-il noyée au fond d un fabuleux Minturnes?

Je voudrais qu exhalant l odeur de la santé

Ton sein de pensers forts fût toujours fréquenté,
Et que ton sang chrétien coulât à flots rythmiques,

Comme les sons nombreux des syllabes antiques,
Où régnent tour à tour le père des chansons,

Phoebus, et le grand Pan, le seigneur des moissons.



LA MUSE VÉNALE

O muse de mon coeur, amante des palais,
Auras-tu, quand Janvier lâchera ses Borées,
Durant les noirs ennuis des neigeuses soirées,
Un tison pour chauffer tes deux pieds violets?

Ranimeras-tu donc tes épaulés marbrées

Aux nocturnes rayons qui percent les volets?

Sentant ta bourse à sec autant que ton palais,
Récolteras-tu l or des voûtes azurées?

Il te faut, pour gagner ton pain de chaque soir,
Comme un enfant de choeur, jouer de l encensoir,
Chanter des Te Deum auxquels tu ne crois guère,

Ou, saltimbanque à jeun, étaler tes appas
Et ton rire trempé de pleurs qu on ne voit pas,

Pour faire épanouir la rate du vulgaire.
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LE MAUVAIS MOINE

Les cloîtres anciens sur les grandes murailles

Étalaient en tableaux la sainte Vérité,
Dont l effet, réchauffant les pieuses entrailles,

Tempérait la froideur de leur austérité.

En ces temps où du Christ florissaient les semailles,
Plus d un illustre moine, aujourd hui peu cité,
Prenant pour atelier le champ des funérailles,
Glorifiait la Mort avec simplicité.

Mon âme est un tombeau que, mauvais cénobite,

Depuis l éternité je parcours et j habite;
Rien n embellit les murs de ce cloître odieux.

O moine fainéant! quand saurai-je donc faire

Du spectacle vivant de ma triste misère

Le travail de mes mains et l amour de mes yeux?
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BOHÉMIENS EN VOYAGE

La tribu prophétique aux prunelles ardentes

Hier s est mise en route, emportant ses petits
Sur son dos, ou livrant à leurs fiers appétits
Le trésor toujours prêt des mamelles pendantes.

Les hommes vont à pied sous leurs armes luisantes

Le long des chariots où les leurs sont blottis,
Promenant sur le ciel des yeux appesantis
Par le morne regret des chimères absentes.

Du fond de son réduit sablonneux, le grillon,
Les regardant passer, redouble sa chanson;

Cybèle, qui les aime, augmente ses verdures,

Fait couler le rocher et fleurir le désert

Devant ces voyageurs, pour lesquels est ouvert

L empire familier des ténèbres futures.
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L HOMME ET LA MER

Homme libre, toujours tu chériras la mer!

La mer est ton miroir; tu contemples ton âme

Dans le déroulement infini de sa lame,
Et ton esprit n est pas un gouffre moins amer.

Tu te plais à plonger au sein de ton image;
Tu l embrasses des yeux et des bras, et ton coeur

Se distrait quelquefois de sa propre rumeur

Au bruit de cette plainte indomptable et sauvage.

Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets:

Homme, nul n a sondé le fond de tes abîmes;
O mer, nul ne connaît tes richesses intimes,
Tant vous êtes jaloux de garder vos secrets!

Et cependant voilà des siècles innombrables

Que vous vous combattez sans pitié ni remord,
Tellement vous aimez le carnage et la mort,

O lutteurs éternels, ô frères implacables!
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LA BEAUTE

Je suis belle, ô mortels! comme un rêve de pierre,
Et mon sein, où chacun s est meurtri tour à tour,

Est fait pour inspirer au poète un amour

Éternel et muet ainsi que la matière.

Je trône dans l azur comme un sphinx incompris;
J unis un coeur de neige à la blancheur des cygnes;
Je hais le mouvement qui déplace les lignes,
Et jamais je ne pleure et jamais je ne ris.

Les poètes, devant mes grandes attitudes,
Que j ai l air d emprunter aux plus fiers monuments,

Consumeront leurs jours en d austères études;

Car j ai, pour fasciner ces dociles amants,

De purs miroirs qui font toutes choses plus belles:

Mes yeux, mes larges yeux aux clartés éternelles!
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L IDEAL

Ce ne seront jamais ces beautés de vignettes,
Produits avariés, nés d un siècle vaurien,
Ces pieds à brodequins, ces doigts à castagnettes,
Qui sauront satisfaire un coeur comme le mien.

Je laisse à Gavarni, poète des chloroses,
Son troupeau gazouillant de beautés d hôpital,
Car je ne puis trouver parmi ces pâles roses

Une fleur qui ressemble à mon rouge idéal.

Ce qu il faut à ce coeur profond comme un abîme,
C est vous, Lady Macbeth, âme puissante au crime,
Rêve d Eschyle éclos au climat des autans;

Ou bien toi, grande Nuit, fille de Michel-Ange,
Qui tors paisiblement dans une pose étrange
Tes appas façonnés aux bouches des Titans.
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HYMNE A LA BEAUTE

Viens-tu du ciel profond ou sors-tu de l abîme,
O Beauté! ton regard, infernal et divin,
Verse confusément le bienfait et le crime,
Et l on peut pour cela te comparer au vin.

Tu contiens dans ton oeil le couchant et l aurore;
Tu répands des parfums comme un soir orageux;
Tes baisers sont un philtre et ta bouche une amphore
Qui font le héros lâche et l enfant courageux.

Sors-tu du gouffre noir ou descends-tu des astres?

Le Destin charmé suit tes jupons comme un chien;
Tu sèmes au hasard la joie et les désastres,
Et tu gouvernes tout et ne réponds de rien.

Tu marches sur des morts, Beauté, dont tu te moques;
Dans tes bijoux l Horreur n est pas le moins charmant,
Et le Meurtre, parmi tes plus chères breloques,
Sur ton ventre orgueilleux danse amoureusement.

L éphémère ébloui vole vers toi, chandelle,

Crépite, flambe et dit: Bénissons ce flambeau!

L amoureux pantelant incliné sur sa belle

A l air d un moribond caressant son tombeau.

Que tu viennes du ciel ou de l'enfer, qu importe,
O Beauté! monstre énorme, effrayant, ingénu!
Si ton oeil, ton souris, ton pied, m ouvrent la porte
D un Infini que j aime et n ai jamais connu?

De Satan ou de Dieu, qu importe? Ange ou Sirène,

Qu importe, si tu rends, fée aux yeux de velours.

Rythme, parfum, lueur, ô mon unique reine!

L univers moins hideux et les instants moins lourds?
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PARFUM EXOTIQUE

Quand, les deux yeux fermés, en un soir chaud d automne,
Je respire l odeur de ton sein chaleureux,
Je vois se dérouler des rivages heureux

Qu'éblouissent les feux d un soleil monotone;

Une île paresseuse où la nature donne

Des arbres singuliers et des fruits savoureux;

Des hommes dont le corps est mince et vigoureux,
Et des femmes dont l oeil par sa franchise étonne.

Guidé par ton odeur vers de charmants climats,
Je vois un port rempli de voiles et de mâts

Encor tout fatigués par la vague marine,

Pendant que le parfum des verts tamariniers,
Qui circule dans l air et m enfle la narine,
Se mêle dans mon âme au chant des mariniers.
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DE PROFUNDIS CLAMAVI

J implore ta pitié, Toi, l unique que j aime,
Du fond du gouffre obscur où mon coeur est tombé.

C est un univers morne à l horizon plombé,
Où nagent dans la nuit l horreur et le blasphème;

Un soleil sans chaleur plane au-dessus six mois,
Et les six autres mois la nuit couvre la terre;

C est un pays plus nu que la terre polaire;
Ni bêtes, ni ruisseaux, ni verdure, ni bois!

Or il n est pas d horreur au monde qui surpasse
La froide cruauté de ce soleil de glace
Et cette immense nuit semblable au vieux Chaos;

Je jalouse le sort des plus vils animaux

Qui peuvent se plonger dans un sommeil stupide.
Tant l écheveau du temps lentement se dévide!
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* * *

Je te donne ces vers afin que si mon nom

Aborde heureusement aux époques lointaines,
Et fait rêver un soir les cervelles humaines,
Vaisseau favorisé par un grand aquilon,

Ta mémoire, pareille aux fables incertaines,

Fatigue le lecteur ainsi qu un tympanon,
Et par un fraternel et mystique chaînon

Reste comme pendue à mes rimes hautaines;

Etre maudit à qui, de l abîme profond
Jusqu au plus haut du ciel, rien, hors moi, ne répond!
O toi qui, comme une ombre à la trace éphémère,

Foules d un pied léger et d un regard serein

Les stupides mortels qui t ont jugée amère,
Statue aux yeux de jais, grand ange au front d airain!
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SEMPER EADEM

D où vous vient, disiez-vous, cette tristesse étrange,
Montant comme la mer sur le roc noir et nu?

Quand notre coeur a fait une fois sa vendange,
Vivre est un mal. C est un secret de tous connu.

Une douleur très simple et non mystérieuse,
Et, comme votre joie, éclatante pour tous.

Cessez donc de chercher, ô belle curieuse!

Et, bien que votre voix soit douce, taisez-vous!

Taisez-vous, ignorante! âme toujours ravie!

Bouche au rire enfantin! Plus encor que la Vie,
La Mort nous tient souvent par des liens subtils.

Laissez, laissez mon coeur s enivrer d un mensonge,

Plonger dans vos beaux yeux comme dans un beau songe
Et sommeiller longtemps à l ombre de vos cils!
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* *

Que diras-tu ce soir, pauvre âme solitaire,
Que diras-tu, mon coeur, coeur autrefois flétri,
A la très belle, à la très bonne, à la très chère,
Dont le regard divin t a soudain refleuri?

Nous mettrons notre orgueil à chanter ses louanges:
Rien ne vaut la douceur de son autorité;
Sa chair spirituelle a le parfum des Anges,
Et son oeil nous revêt d un habit de clarté.

Que ce soit dans la nuit et dans la solitude,
Que ce soit dans la rue et dans la multitude,
Son fantôme dans l air danse comme un flambeau.

»

Parfois il parle et dit: Je suis belle, et j ordonne
Que pour l amour de moi vous n aimiez que le Beau;
Je suis l Ange gardien, la Muse et la Madone.
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LE CYGNE

A VICTOR HUGO

I

Andromaque, je pense à vous! Ce petit fleuve.
Pauvre et triste miroir où jadis resplendit
L immense majesté de vos douleurs de veuve,

Ce Simoïs menteur qui par vos pleurs grandit,

A fécondé soudain ma mémoire fertile,
Comme je traversais le nouveau Carrousel.

Le vieux Paris n est plus (la forme d une ville

Change plus vite, hélas! que le coeur d un mortel);

Je ne vois qu en esprit tout ce camp de baraques,
Ces tas de chapiteaux ébauchés et de fûts,
Les herbes, les gros blocs verdis par l eau des flaques,
Et, brillant aux carreaux, le bric-à-brac confus.

Là s étalait jadis une ménagerie;
Là je vis, un matin, à l heure où sous les cieux

Clairs et froids le Travail s éveille, où la voirie

Pousse un sombre ouragan dans l air silencieux,

Un cygne qui s était évadé de sa cage,

Et, de ses pieds palmés frottant le pavé sec,

Sur le sol raboteux traînait son blanc plumage.
Près d un ruisseau sans eau la bête ouvrant le bec

Baignait nerveusement ses ailes dans la poudre,
Et disait, le coeur plein de son beau lac natal:

Eau, quand donc pleuvras-tu? quand tonneras-tu, foudre?

Je vois ce malheureux, mythe étrange et fatal,

Vers le ciel quelquefois, comme l homme d Ovide,
Vers le ciel ironique et cruellement bleu,
Surs son cou convulsif tendant sa tête avide,
Comme s il adressait des reproches à Dieu!
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п

Paris change! mais rien dans ma mélancolie

N a bougé! palais neufs, échafaudages, blocs,
Vieux faubourgs, tout pour moi devient allégorie,
Et mes chers souvenirs sont plus lourds que des rocs

Aussi devant ce Louvre une image m opprime:
Je pense à mon grand cygne, avec ses gestes fous,
Comme les exilés, ridicule et sublime,
Et rongé d un désir sans trêve! et puis à vous,

Andromaque, des bras d un grand époux tombée,
Vil bétail, sous la main du superbe Pyrrhus,
Auprès d un tombeau vide en extase courbée;
Veuve d Hector, hélas! et femme d Hélénus!

Je pense à la négresse, amaigrie et phtisique,
Piétinant dans la boue, et cherchant, l oeil hagard,
Les cocotiers absents de la superbe Afrique
Derrière la muraille immense du brouillard;

A quiconque a perdu ce qui ne se retrouve

Jamais! jamais! à ceux qui s abreuvent de pleurs
Et tettent la Douleur comme une bonne louve!

Aux maigres orphelins séchant comme des fleurs!

Ainsi dans la forêt où mon esprit s exile

Un vieux Souvenir sonne à plein souffle du cor!

Je pense aux matelots oubliés dans une île,
Aux captifs, aux vaincus!... à bien d autres encor!
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LE VOYAGE

A MAXIME DE CAMP

I

Pour l enfant, amoureux de cartes et d estampes,
L univers est égal à son vaste appétit.
Ah! que le monde est grand à la clarté des lampes!
Aux yeux du souvenir que le monde est petit!

Un matin nous partons, le cerveau plein de flamme,
Le coeur gros de rancune et de désirs amers,
Et nous allons, suivant le rythme de la lame,

Berçant notre infini sur le fini des mers:

Les uns, joyeux de fuir une patrie infâme;
D autres, l horreur de leurs berceaux, et quelques-uns,
Astrologues noyés dans les yeux d une femme,
La Circé tyrannique aux dangereux parfums.

Pour n être pas changés en bêtes, ils s enivrent

D espace et de lumière et de cieux embrasés;
La glace qui les mord, les soleils qui les cuivrent,
Effacent lentement la marque des baisers.

Mais les vrais voyageurs sont ceux-là seuls qui partent
Pour partir; coeurs légers, semblables aux ballons.

De leur fatalité jamais ils ne s écartent,
Et, sans savoir pourquoi, disent toujours: Allons!

Ceux-là dont les désirs ont la forme des nues,
Et qui rêvent, ainsi qu un conscrit le canon,
De vastes voluptés, changeantes, inconnues,
Et dont l esprit humain n a jamais su le nom!

II

Nous imitons, horreur! la toupie et la boule

Dans leur valse et leurs bonds; même dans nos sommeils

La Curiosité nous tourmente et nous roule,
Comme un Ange cruel qui fouette des soleils.
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Singulière fortune où le but se déplace,
Et, n étant nulle part, peut être n importe où!

Où l Homme, dont jamais l espérance n est lasse,
Pour trouver le repos court toujours comme un fou!

Notre âme est un trois-mâts cherchant son Icarie;
Une voix retentit sur le pont: Ouvre l oeil!

Une voix de la hune, ardente et folle, crie:

Amour... gloire... bonheur! Enfer! c est un écueil!

Chaque îlot signalé par l homme de vigie
Est un Eldorado promis par le Destin;

L Imagination qui dresse son orgie
Ne trouve qu un récif aux clartés du matin.

O le pauvre amoureux des pays chimériques!
Faut-it le mettre aux fers, le jeter à la mer,

Ce matelot ivrogne, inventeur d Amériques
Dont le mirage rend le gouffre plus amer?

Tel le vieux vagabond, piétinant dans la boue,

Rêve, le nez en l air, de brillants paradis;
Son oeil ensorcelé découvre une Capoue
Partout où la chandelle illumine un taudis.

III

Étonnants voyageurs! quelles nobles histoires

Nous lisons dans vos yeux profonds comme les mers

Montrez-nous les écrins. de vos riches mémoires,
Ces bijoux merveilleux, faits d astres et d éthers.

Nous voulons voyager sans vapeur et sans voile!

Faites, pour égayer l ennui de nos prisons,
Passer sur nos esprits, tendus comme une toile,
Vos souvenirs avec leurs cadres d horizons.

Dites, qu avez-vous vu?

237



IV

Nous avons vu des astres

Et des flots; nous avons vu des sables aussi;

Et, malgré bien des chocs et d imprévus désastres,
Nous nous sommes souvent ennuyés, comme ici.

La gloire du soleil sur la mer violette,
La gloire des cités dans le soleil couchant,
Allumaient dans nos coeurs une ardeur inquiète
De plonger dans un ciel au reflet alléchant.

Les plus riches cités, les plus grands paysages,
Jamais ne contenaient l attrait mystérieux
De ceux que le hasard fait avec les nuages,
Et toujours le désir nous rendait soucieux!

La jouissance ajoute au désir de la force.

Désir, vieil arbre à qui le plaisir sert d engrais,
Cependant que grossit et durcit ton écorce,
Tes branches veulent voir le soleil de plus près!

Grandiras-tu toujours, grand arbre plus vivace

Que le cyprès? Pourtant nous avons, avec soin,
Cueilli quelques croquis pour votre album vorace,

Frères qui trouvez beau tout ce qui vient de loin!

Nous avons salué des idoles à trompe;
Des trônes constellés de joyaux lumineux;
Des palais ouvragés dont la féerique pompe
Serait pour vos banquiers un rêve ruineux;

Des costumes qui sont pour les yeux une ivresse;
Des femmes dont les dents et les ongles sont teints,
Et des jongleurs savants que le serpent caresse.

V

Et puis, et puis encore?
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VI

O cerveaux enfantins!

Pour ne pas oublier la chose capitale,
Nous avons vu partout, et sans l avoir cherché,
Du haut jusques en bas de l échelle fatale,
Le spectacle ennuyeux de l immortel péché:

La femme, esclave vile, orgueilleuse et stupide,
Sans rire s adorant et s aimant sans dégoût;
l homme, tyran goulu, paillard, dur et cupide,
Esclave de l esclave et ruisseau dans l égoût;

Le bourreau qui jouit, le martyr qui sanglote;
La fête qu assaisonne et parfume le sang;
Le poison du pouvoir énervant le despote,
Et le peuple amoureux du fouet abrutissant,

Plusieurs religions semblables à la nôtre,
Toutes escaladant le ciel; la Sainteté,
Comme en un lit de plume un délicat se vautre,
Dans les clous et le crin cherchant la volupté;

L Humanité bavarde, ivre de son génie,
Et, folle maintenant comme elle était jadis,
Criant à Dieu, dans sa furibonde agonie:
O mon semblable, ô mon maître, je te maudis!

Et les moins sots, hardis amants de la Démence,
Fuyant le grand toupeau parqué par le Destin,
Et se réfugiant dans l opium immense!

Tel est du globe entier l éternel bulletin.

VII

Amer savoir, celui qu on tire du voyage!
Le monde, monotone et petit, aujourd hui,
Hier, demain, toujours, nous fait voir notre image:
Une oasis d horreur dans un désert d ennui!

Faut-il partir? rester? Si tu peux rester, reste;

Pars, s il le faut. L un court, et l autre se tapit
Pour tromper l ennemi vigilant et funeste,
Le Temps! Il est, hélas! des coureurs sans répit,
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Comme le Juif errant et comme les apôtres,
A qui rien ne suffit, ni wagon ni vaisseau,
Pour fuir ce rétiaire infâme; il en est d autres

Qui savent le tuer sans quitter leur berceau.

Lorsque enfin il mettra le pied sur notre échine,
Nous pourrons espérer et crier: En avant!

De même qu autrefois nous partions pour la Chine,
Les yeux fixés au large et les cheveux au vent,

Nous nous embarquerons sur la mer des Ténèbres

Avec le coeur joyeux d un jeune passager.
Entendez-vous ces voix, charmantes et funèbres,
Qui chantent: Par ici! vous qui voulez manger

Le Lotus parfumé! c est ici qu on vendange
Les fruits miraculeux dont votre coeur a faim;
Venez vous enivrer de la douceur étrange
De cette après-midi qui n a jamais de fin?

A l accent familier nous devinons le spectre;
Nos Pylades là-bas tendent leurs bras vers nous.

Pour rafraîchir ton coeur nage vers ton Électre!
Dit celle dont jadis nous baisions les genoux.

VIII

O Mort, vieux capitaine, il est temps! levons l ancre!

Ce pays nous ennuie, ô Mort! Appareillons!
Si le ciel et la mer sont noirs comme de l encre,
Nos coeurs que tu connais sont remplis de rayons!

Verse-nous ton poison pour qu il nous réconforte!

Nous voulons, tant ce feu nous brûle le cerveau,

Plonger au fond du gouffre, Enfer ou Ciel, qu importe?
Au fond de l Inconnu pour trouver du nouveau!



ШАРЛЬ БОДЛЕР
І ЙОГО «КВЇТИ ЗЛА»

Шарлю Бодлерові належить особливе місце в історії літератури. Можна
сказати, не ризикуючи впасти в перебільшення, що він є центральною
постаттю у французькій і європейській поезії другої половини XIX ст. В його

уславленій збірці «Квіти Зла» приходить до завершення одна з великих епох

європейської поезії, епоха романтизму, і бере початок друга велика епоха

символізму й авангардизму, яка настає вже після смерті поета, наприкінці
XIX на початку XX ст.

Середина XIX ст. не була добою квітування поезії. Це був час

піднесення реалізму, який характеризується зміщенням центру ваги на

прозові жанри і їхнім превалюванням у літературі. Однак реалізм не

поширився рівною мірою на всі літературні роди й жанри, тогочасна

західноєвропейська поезія в основному лишилася романтичною; не ствердився він

тоді й у драматургії та на театральній сцені. Чи не найвиразніше все це

проявилося у французькій літературі, яка після 1848 р. вступає в нову

епоху свого розвитку.
І якщо про французьку літературу попереднього періоду можна говорити

як про художню цілісність зі спільною парадигмою, то ситуація, яка склалася

в ній у другій половині XIX ст., вже не дозволяє цього сказати. На цьому
етапі визначається глибока розбіжність шляхів, якими йдуть французька
проза і поезія, їхня типологічна неоднорідність. У прозі настає епоха реалізму й

спорідненого з ним натуралізму (Флобер і Ґонкури, Золя і Мопассан, Доде
та інші письменники). Але їхнє поширення на поезію було порівняно
незначним, у своєму русі вона пішла іншим шляхом, виходячи з романтичної
традиції, розширювала й інтенсифікувала художні шукання в зовсім іншому
напрямі.

На тогочасному європейському тлі французька поезія вирізняється тим,

що в ній пошуки нових засобів і форм вислову, творення нової поетичної

метамови відбувалися найбільш масштабно й напружено. Саме в ній

з являються поети, які готують і здійснюють перелом у вітчизняній і європейській
поезії, відкривають незвідані обрії та невикористані потенції поетичного

слова, надають нового спрямування її рухові. Можна сказати, що в XIX ст.

з французькою поезією відбулася справді дивовижна метаморфоза; якщо в

перші його десятиліття вона перебувала в стані глибокого занепаду і

французи вважалися в Європі народом, якому поезія ледве чи не протипоказана

(згадаймо хоча б пушкінське твердження «французи народ найбільш

antiпоетичний»), то в другій його половині до неї поступово зміщується епіцентр
європейського поетичного життя і вона чинить дедалі більший вплив на

поезію інших народів. Все це пов язане з течією символізму, а в ній пере¬
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дусім із «великими символістами», як у Франції традиційно називають

Ш. Бодлера, С. Малларме, А. Рембо і П. Верлена.
Зачинателем цього руху, цього глибинного перевороту в поезії був

Бодлер, чим і визначаються його особливе місце і роль в історії літератури.

* * *

Народився Шарль Бодлер у Парижі 9 квітня 1821 р., в сім ї, де між

подружжям існувала велика різниця за віком і характером. Його батько, якому

було вже за шістдесят, походив із селян; він вийшов у люди ще за «старого

режиму» й належав до інтелігенції, що сформувалася в добу Просвітництва
і під його визначальним впливом. Мати поета, молодша за чоловіка більш

ніж на тридцять років, походила з міщанської родини. Батько помер, коли

Шарлеві було сім років, а незабаром мати вдруге вийшла заміж за офіцера
Опіка, обмеженого й ретельного служаку, який був вірний усім режимам, що
мінялися у Франції середини XIX ст., і дослужився до сенатора Другої
імперії.

Наведені відомості не данина генеалогічним захопленням. Основи

людської особистості закладаються в дитячі та юнацькі роки і неабиякою

мірою визначають формування її психології й світосприйняття. На Бодлера,
безперечно, глибокий відбиток наклала родинна драма: смерть батька, якого

він встиг полюбити, і поява вітчима, якого він не прийняв і зненавидів. Той

же поставив на меті перевиховати «важку дитину», спираючись, так би

мовити, на досвід казарми. І те, що мати вийшла заміж за Опіка і в усьому

скорилася йому, Шарль сприйняв як зраду, котрої не міг їй вибачити до кінця
життя.

Навчався Бодлер спершу в Ліонському, а потім у Паризькому колежі; з

останнього він був виключений, і це ще більше загострило його стосунки з

матір ю і вітчимом. З волі останнього влітку 1841 р. він був відправлений на

о. Маврикій в Індійському океані, де мав стати вчителем. Це своєрідне
заслання було задумане як суворий виховний урок, але з цього нічого не

вийшло: засланець повів себе дуже незалежно, і через певний час був
відправлений додому. З поверненням на батьківщину настав повний розрив
із родиною і початок вільного життя в паризькому артистичному середовищі.
Прийнявши ще до подорожі рішення стати поетом (і мати, і вітчим

сприйняли його майже з жахом), він тепер включається в літературне й художнє
життя столиці. Поезію він вважає своїм покликанням, але пише мало (в
кількісному вираженні), не поспішає друкуватися, довго й ретельно працює над

кожним віршем.
Формування Бодлера-поета, його світогляду й естетики припадає в

основному на 40-і рр. Це було друге десятиліття Липневої монархії, коли з

кожним роком поглиблювалася її криза й дедалі відчутнішим ставало

наближення краху. Париж був переповнений гуртками та об єднаннями, в яких

відбувалася жвава циркуляція ідей ліберальних, демократичних,
анархічних, соціалістичних тощо, і література значною мірою була втягнута в ці
процеси. Літературно-мистецьке життя теж відзначалося інтенсивністю,
боротьбою ідей і естетико-художніх концепцій, активністю пошуків.

Бодлер зближається з молодими митцями, яким були притаманні роман¬
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тично-бунтарські настрої. За його власним визнанням, він «належав до

покоління молодого, серйозного, насмішкуватого й загрозливого». Воно

зневажало «хазяїв життя», ситих і самовдоволених обивателів, проклинало

дріб язкову й меркантильну «буржуазну добу», в яку йому судилося жити,

гостро переживало драматичне становище мистецтва в цю добу.
Антибуржуазність робиться однією з головних рис світогляду й творчості Бодлера,
їхньою виразною константою.

Найближчими Бодерові були поети «групи бузенГо», до якої належали П.

Борель, Ш. Ласайї, А. Ескірос, Ф. О Недці (Т. Донде), Ж. Лефевр-Дом є та інші.

Серед інших романтиків ці поети вирізнялися тим, що звернулися до

сучасності, її поетичного освоєння, але це освоєння характеризується суцільним
негативізмом. їхній творчості притаманне беззастережне неприйняття
дійсності, поетизація негативних емоцій, породжуваних повним розладом із

нею, марення й видіння, близькі до кошмарів. Сучасність поставала у них як

світ, у якому панує зло, розростаються «квіти зла», в чому вони зближаються

з Бодлером, але самі ці «квіти зла» трактуються ними досить однозначно. Все

це поєднувалося у поетів бузенїо з бунтарством, анархічним за своєю

природою, але нерідко забарвленим утопічним соціалізмом, демонстративним

презирством до суспільства та його цінностей, його епатажем, рисами,
якими поети бузенго нагадують пізніших декадентів та авангардистів і

завдяки яким здаються їхніми попередниками.

Зрозуміло, що молодий Бодлер не міг лишитися осторонь революції
1848 р. За достовірними відомостями, поет брав участь у барикадних боях у

лютому сорок восьмого року, після чого вступив до організованого Бланкі

«Центрального республіканського товариства» і брав участь у виданні
радикальної газети «Громадський порятунок». Коли ж у червні 1848 р. паризькі
робітники повстали вже проти республіки, яка їх ошукала, Бодлер був на боці
повстанців.

Треба сказати, проте, що більш-менш усталеної суспільної програми

Бодлер не мав і в буряні дні сорок восьмого року діяв, керуючись радше

емоційними імпульсами, ніж тверезим політичним світоглядом. Як зауважив

друг поета Ш. Асселіно, «Бодлер любив революцію, але це була не так

«любов громадянина», як «любов міг ця». Коли спала революційна хвиля й

зумовлений нею стан «героїчного піднесення», самому поетові цей стан

починає здаватися загадковим, якимось «сп янінням», у природі якого він хотів би

розібратися. У Бодлеровому щоденнику на початку 50-х рр. з являється

запис: «Моє сп яніння 1848 року. Яка була природа цього сп яніння? Нахил до

помсти. Природне задоволення від руйнування. Літературне сп яніння,
спогади про прочитане».

Усе це значною мірою з ясовує нам навальність трагічно-песимістичних
зрушень у Бодлеровому світогляді після революції. Особливо після

державного перевороту 1851 р. «Моє шаленство під час державного

перевороту! записав він у щоденнику. Скільки разів я потрапляв під

постріли! Знову Бонапарт! Яка ганьба!» Друга імперія, що встановилася у

Франції, була сприйнята ним як апофеоз буржуазної діляцької ницості,
меркантилізму, бездуховності. Він скаржиться в листах на безпросвітність
життя, на брак радощів і надій, на прострацію і відчай, у які повергає його

дійсність. «Від духу активності, пише він в одному з листів, який штов¬
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хав мене то до доброго, то до злого, не лишилося нічого, крім апатії,
похмурості, нудьги».

Словом, після 1848 р. Бодлер переживає гостру духовну драму, яка

глибоко позначилася на його творчості 50 60 рр., і передусім на збірці
«Квіти Зла». З притаманним йому максималізмом поет переосмислює

«ідеологію 48 року», сягаючи її світоглядних підвалин, закладених ще

добою Просвітництва. Пристрасно заперечує він її основні постулати: «Що
таке нескінченний прогрес?.. Що таке добра від природи людина? Коли
вона існувала? Добра від природи людина була б потворою, я хочу сказати,

Богом... Чисте донкіхотство прекрасної душі». І якщо раніше Бодлер
якоюсь мірою схилявся до того, щоб прийняти ідею хисткої збалансованості

добра і зла в світі, то тепер дедалі очевидніше схиляється до визнання

всесильності зла.

Тут слід брати до уваги й те, що згадані постулати в той час втратили силу
й переконливість для видатних умів і стали натомість надбанням освічених

міщан, усіх отих «аптекарів Оме», осміяних Флобером у романі «Пані Боварі».
Світогляд «середнього француза» ґрунтується тепер не стільки на релігійних
догмах, скільки на оптимістичних постулатах просвітницької ідеології,
знижених і вульгаризованих, на суто прагматичній вірі в проґрес і в науку, в

доброту й розумність людини, в те, що існують об єктивні, «запрограмовані»
світобудовою закономірності розвитку, які механічно ведуть до загального

блага.

Поет усе життя потерпав від довколишнього меркантилізму, від вузькості
й однозначності мислення, від міщанської звички самовпевнено судити про
все з «висоти» свого вбогого духовного зросту й моралі, іґноруючи
складність і суперечливість життя. Заперечуючи однозначно апологетичне

трактування людини й людської душі, Бодлер наголошував на її складності й

суперечливості, на її амбівалентності. «У кожній людині, фіксував він у

своєму щоденнику «Моє оголене серце», є два одночасні прагнення: одне

спрямоване до Бога, друге до Сатани. Поклик Бога, або духовність, це

прагнення внутрішньо піднестися; поклик Сатани, або тваринність, це

насолода від власного падіння».

Цю запаморочливу складність і суперечливість людини Бодлер відкривав
і в самому собі, виражаючи її з нечуваною щирістю, яка шокувала

добропорядних міщан і накликала на поета звинувачення в аморальності, содомізмі
й інших смертних гріхах. Не без виклику й безоглядності єретика, який

відколовся від загальної віри, Бодлер у своїй збірці нерідко поетизував те,

що можна назвати падінням у безодню гріха й насолоду від цього падіння,

поетизував зло. Однак це зовсім не означає, що він визнавав його правоту
й робився його адептом. За словами О. Блока, він своєю поезією, зрештою,

переконував, що й «перебуваючи в пеклі, можна марити про білосніжні

вершини».

У цьому не тільки один із провідних філософсько-ліричних мотивів

Бодлера, а її організуюча вертикаль його поетичного світу, пов язана з

глибинною традицією європейської поезії, представленою Данте, поетами бароко,
почасти романтиками; вкорінена вона в християнському світогляді, в

релігійно-моральних колізіях і контроверзах християнської свідомості. Поет

у гріховному світі, в земному падолі, його марення про білосніжні вершини

244



чистоти и святості, ного палкий, нерідко розпачливо-трагічним порив до цих

вершин, ось головні структурні компоненти й зв язки цієї традиційної
моделі, що проступають у поезії Бодлера.

Збірка «Квіти Зла» витворювалася поетом упродовж усього його життя й

увібрала все найкраще, найвивіреніше з його поетичної спадщини. У цьому

відношенні вона схожа на «Кобзаря» Шевченка чи «Листя трави» Вітмена;
подібно до них, вона поповнювалася з кожним виданням і остаточного

вигляду та структури набрала в першому посмертному виданні (1868).
Назва збірки добиралася довго, зате виявилася напрочуд місткою та

виразною. Вона сфокусувала в собі суперечності епохи й самого Бодлера, у

стислій формулі виразила поетове сприймання сучасного світу як царства
зла й водночас його індивідуальний підхід до цієї реальності, вільний від

моралізаторської риторики. Дерзновенно незвична назва породила чимало

довільних тлумачень, пересудів і суперечок. Поетові супротивники
трактували її як поетизацію зла, аморальності, руйнування суспільних і моральних

підвалин. Подібні тлумачення, далекі від справжнього змісту й пафосу «Квітів

Зла», обурювали автора. «Про книгу треба судити в її цілості, і тоді з неї

випливає жорстокий моральний урок», твердив він.

Бодлерівські «Квіти Зла» належать до тих поетичних збірок, що
відзначаються продуманою і стрункою будовою. На це звернув увагу ще сучасник

Бодлера, відомий французький письменник Барбе д Орвіллі, який, вітаючи

перше видання збірки (1857), заявив, що в ній є «таємна архітектура, план,

розрахований мудрим і вольовим поетом». Це уявлення про «Квіти Зла» як

збірку з «таємною архітектурою» набуло поширення, з явилися й

дослідження, що ставили за мету виявлення і з ясування цієї «архітектури». Особливим

успіхом вони не увінчалися: внутрішній ключ, що по-новому розкрив би

твір, висвітивши незвідані глибини змісту й секрети форми, не знайшовся й

досі. Очевидно, «таємна архітектура» була лише метафоричним вираженням
того факту, що, за словами французького літературознавця П. Адана, «поет

захотів організувати розрізнені матеріали, згрупувати, пов язати між собою

ізольовані вірші, розташувати їх із найбільшою ефективністю».
Проте організація збірки не була миттєвим актом, вона складалася в

процесі її тривалого й нелегкого народження. До першого видання збірки
Бодлер включив сто поезій, порядок розміщення був закріплений
наскрізною нумерацією і поділом на розділи. Очевидно, цей «дантівський»

композиційний принцип (нагадаю, що «Божественна комедія» складається зі

ста пісень, разом зі вступом) виник ще тоді, коли збірка мала назву «Лімби»,
іцо перегукується з уславленою поемою Данте. Однак за вироком суду,
влаштованого над «Квітами Зла», Бодлер змушений був зняти із збірки шість

поезій, що порушило її чітку «дантівську» структуру. До другого видання

(1861) ввійшло, крім вступу «До читача», сто двадцять шість поезій:

дев яносто чотири попередні і тридцять дві нові. Третє видання готувалося самим

поетом в останні роки життя, але вийшло вже після його смерті, у 1868 р.;

видавцями Ш. Асселіно і Т. де Банвілем було додано ще двадцять п ять

творів, у тому числі кілька таких, що не призначалися Бодлером для «Квітів

Зла».

Складається збірка з шести циклів: «Сплін та Ідеал», «Паризькі картини»,

«Вино», «Квіти Зла», «Бунт» і «Смерть», організованих за проблемно-тематич¬
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ним принципом. Істотним є місце кожного циклу в контексті збірки. «Сплін

та Ідел» стоїть на чільному місці, оскільки в ньому, за Бодлером, виражена
основна суперечність буття сучасної людини суперечність між дійсністю
та ідеалом, що робить її долю глибоко драматичною. У другому виданні
«Квітів Зла» поет поставив цикл «Бунт» перед циклом «Смерть» і тим самим

акцентував бунт як останню спробу поєднання ідеалу й дійсності, за

невдачею якої йде єдина розв язка.
Цикли «Квітів Зла» неоднакові за розміром, перший із них перевершує

всі інші, разом взяті, і до них включалися поезії, написані в різні періоди
творчості Бодлера. Разом з тим у більшості циклів основний масив

становлять поезії, створені на певному її етапі, і це надає циклам не лише

тематичних, а й певних типологічних відмінностей. Так, цикл «Вино», що складається

з віршів, написаних у середині 40-х рр., лишається в руслі романтичної
поезії. І навпаки, в «Паризьких картинах», написаних переважно в кінці 50-х і

в 60-х рр., переважають поезії, в яких превалюють символістські інтенції
пізнього Бодлера.

«Квіти Зла» безумовно, епохальне явище французької і європейської
поезії другої половини XIX ст., синтез її здобутків і водночас торування

шляхів її подальшого розвитку. Звідси різнобій оцінок та інтерпретацій
Бодлерової творчості, серед яких виокремимо основні, магістральні. Одні
дослідники пов язують Бодлера з романтизмом, знаходячи в «Квітах Зла»

гідне завершення великої епохи романтичної поезії. Інші вбачають у ньому
зачинателя символізму, відкривача нової епохи європейської поезії, що

охоплює останню третину XIX й початок XX ст.

Обидва ці підходи виправдані: Бодлер справді причетний і до романтизму,
і до символізму; невиправданою є лише абсолютизація належності митця до

однієї з цих художніх систем. Вся суть у динаміці творчості поета, в її

іманентному русі від романтизму до символізму.
Та слід сказати ще про одну точку зору на творчість Бодлера. Належить

вона відомим західним письменникам XX ст. П. Валері, А. Жіду, T. С. Еліоту,
які відносили Бодлера до класицизму, вкладаючи в це поняття дуже

специфічний зміст. У них класицизм не історико-літературний напрям чи

стиль, орієнтований на античні взірці, а категорія радше аксіологічна,
мистецтво високого художнього синтезу, яким увінчується ціла епоха літератури.
Класицизм із цієї точки зору це Данте й Расін, Гете й Кітс, це «вершинне

мистецтво», пройняте духом художньої гармонії, яка може виявлятися і в

змістовій дисгармонії, мистецтво високої формальної досконалості, що
синтезує й підносить на вищий щабель мистецтво своєї доби. Поезія Бодлера
заслуговує на такий підхід, таку оцінку.

Творчість Бодлера вийшла з романтизму, глибоко й органічно з ним

пов язана. У 40-х рр., коли розпочинався творчий шлях поета, романтизм

ще був живою і активною традицією французької літератури, надто поезії. В

ньому Бодлер вбачав «дійсно сучасне мистецтво» і самого себе усвідомлював
«новим романтиком»; «романтизм це найповніше, найсучасніше
вираження прекрасного», наголошував він. За визнанням самого поета, він

відчував ностальгію за недавнім великим минулим романтизму і прагнув
лишитися вірним його духові в нових історичних умовах. І не без підстав після

виходу в світ «Квітів Зла» критики їх сприйняли й оцінили як романтичну збірку.
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Безсумнівно, в основі збірки «Квіти Зла» закладено вихідні романтичні
моделі світогляду й поетики. Семантико-образна вісь збірки романтичне

протиставлення дійсності й ідеалу. Контраст і антитеза визначають

семантичний рівень і виступають організуючим принципом сюжету й композиції
всієї збірки і окремих поезій, системи образів і відбору деталей.
Протилежності доводяться до граничної різкості, до поляризації, і в ній набирають
остаточної смислової і художньої завершеності, але водночас при цьому

розкривається їхня глибинна амбівалентна взаємопов язаність. Сам Бодлер
писав про це так: «Тільки сягаючи найглибших прірв падіння, уява за

законом протилежності запалює світоч найвищих ідеалів. Квіти чеснот в уяві
поета не можуть розквітати без квітів зла, адже й світло дедалі яскравіше, що
глибші тіні».

Отже, глибинна пов язаність Бодлера з романтизмом незаперечна; але

при цьому не слід забувати, що романтизм був явищем широким та

розмаїтим, і різні його течії в багатьох аспектах далеко не сходять до спільного

знаменника ні на рівні світогляду, ні на рівні поетики. Тут необхідно
уточнити, що Бодлер був пов язаний передусім із романтизмом протестуючим,

бунтарським, скорботним і рвійним, що був охрещений, за ім ям великого

англійського поета, його зачинателя, «байронічним». У Франції його

найбільш характерними представниками були А. де Віньї і А. де Мюссе, П.

Борель та інші поети бузені*о.
Цей романтизм склався в 10 20-х рр. минулого століття, в часи

стабілізації буржуазного суспільства, він був гострою реакцією на це

суспільство та його палким запереченням. Поети й митці, що до нього належали,

були максималістами у своїх умонастроях, натхненно й пристрасно
виражали тотальне розчарування в тому світі, що виник після і*рандіозних
революційних потрясінь і сприймався ними як лихий насміх над ідеалами й

сподіваннями, які надихали попередні покоління. Звідси специфічний
домінуючий умонастрій цих романтиків, що його можна визначити як «ідеалізація

заперечення».

Подібної ідеалізації зазнавали й почуття, настрої, душевні стани,

спричинені неприйняттям дійсності й глибоким розладом із нею: розчарування і

меланхолія, сплін, депресія, духовні терзання, «світова скорбота» тощо.

Більше того, чи не вперше в історії світової літератури ці «неґативні емоції»

набули абсолютної естетичної вартості. Закономірно, що саме у романтиків
названої течії з являється й різке антиномічне протиставлення мрії і життя,

ідеалу й дійсності. Світ уявлявся їм ареною боротьби протилежних сил і

начал, де головною, визначальною є суперечність між особистістю і

неадекватним їй станом світу, «царством крамаря», на яке перетворилося, всупереч

сподіванням, нове суспільство.
Ці умонастрої й дискурси були сприйняті Бодлером і лягли в основу

поетичної концепції «Квітів Зла». Разом з тим як поет, що завершував епоху

романтизму, Бодлер втілив названі філософсько-ліричні мотиви й настрої
особливо напружено й трагедійно. Ясна річ, на цьому Бодлер не зупинився,
він пішов далі, прагнучи поетичного синтезу своєї доби, ще складнішої та

безнадійнішої з точки зору романтика, але ж ідеться тут про
філософськоестетичні засади, з яких здійснювався названий синтез.

В намітках до «Квітів Зла» Бодлер писав: «Франція переживає фазу вуль-

247



Марності, Париж центр і еманація світової глупоти... Вульгарність у цьому
світі досягла такої насиченості, що для справжнього інтелекту реакція на неї

набуває несамовитої пристрасності». Такою реакцією, власне, й була поезія

Бодлера, яка цілком у дусі романтичної філософії «світової скорботи»
патетично запитувала: «Чи не є його творіння (світ. Д. Н.) падінням Бога?»

Як уже вказувалося, віссю поетичної філософії Бодлера і парадигмою

структури «Квітів Зла» є романтичне протиставлення життя і мрії, дійсності
й ідеалу. Поширюється цей структурний принцип і на «мікрокосми» збірки,
на окремі поезії, де постійно, іноді в імпліцитній формі, знаходимо

протиставленість ницої, нестерпно тяжкої реальності й ідеалу, що постає в різних
втіленнях, різних іпостасях. Іноді це античність, світ духовного здоров я і

фізичної досконалості, в різкому контрасті протиставлений «хворій
сучасності», яка знає лише «красу, старим вікам незнану» красу туги за цим

втраченим світом. Загалом у «Квітах Зла» велику групу становлять поезії, які

можна назвати «ностальгічними»: їхній визначальний мотив туга за

«втраченим раєм» чи то всього людства, чи самого поета, або й те і те водночас.

Для поезій Бодлера характерне, що предмет ностальгії, бувши корелятом

ідеалу, лишається невизначеним у часі й просторі, це може бути й

«дитинство людства», класична давність, і дитинство самого поета, і екзотичні

острови, вільні від зла цивілізації, і образ жінки, прекрасної та душевно щедрої,
що втілює красу й гармонію буття. Яскравим прикладом тут може бути вірш
«Moesta et errabunda», де протиставлення «хворої дійсності виплеканому в

душі ідеалові цілісного й гармонійного життя виражене без трагічного
надриву, з ліричною задушевністю, причому очевидно, що «під вітрилом
фрегата» тут можна плисти і в далечінь простору, і в далечінь часу.

Слід звернути увагу на своєрідний духовний стоїцизм Бодлера, часто

недооцінюваний. Поет, безумовно, усвідомлював нездійсненність, ілюзорність
свого ідеалу, його безсилля перед невблаганною реальністю. Проте зректися

ідеалу не міг, адже таке зречення, по-перше, означало б визнання правоти

довколишнього буття з його торжеством вульгарності, примирення й

компроміс із ними. По-друге, сам ідеал у його розумінні був неодмінним
атрибутом духовної особистості й водночас запорукою її духовності. Звідси

переконання, що справжній поет немислимий без ностальгії за ідеалом, без

культивування в собі «божественного дару» уяви, без духовних поривань і

прозрінь. У цьому теж помітний органічний зв язок творця «Квітів Зла» з

романтизмом напрямом, що відкрив і осмислив неперехідну вартісність
високодуховної особистості, носія культури й духовних цінностей, що

стоїчно зберігає їм вірність у бездуховному й меркантильному соціумі.
За своїм переважним змістом збірка «Квіти Зла» й передусім її

центральний цикл «Сплін та Ідеал» це лірична драма, де ідеалові безпосередньо

протистоїть не сама дійсність, а «сплін» важкий, хворобливий душевний
стан, породжений цією дійсністю. В одному з віршів, звернених до пані

Сабатье, «ангела радості, лагідності й світла», поет говорить про те, що його

світ це світ страждання, відчаю, скорботи, душевного мороку, словом,

«тіньовий, похмурий і болісний бік буття й людської душі». Звичайно, поезія

зверталася до цієї сфери й до Бодлера вище вже згадувалися романтики

«байронічної школи» з їхньою «ідеалізацією заперечення» і поетизацією
негативних емоцій та душевних станів, породжуваних безнадійним розладом із
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дійсністю. І все-таки саме у Бодлера цей настрій, це світосприймання
знайшли небачено згущене й експресивне вираження, він зазирнув у незнані

безодні людського відчаю й душевного мороку, дійшовши до тієї крайньої
межі, за якою мистецтво вже перестає бути собою.

Нагнітання небувалої ліричної експресії в поезіях Бодлера значною мірою
зробилося можливе завдяки його вельми своєрідній метафориці. Метафора,
як відомо, складається з двох компонентів, здебільшого із конкретного,

предметно-чуттєвого, та абстрактного, «безпредметного», приналежного до

сфери духовно-психологічної, причому вони пов язані між собою таким

чином, що конкретний складник виступає образним вираженням
«безпредметного». В «Квітах Зла», зокрема в циклі «Сплін та Ідеал», для вираження

гнітючого, «сплінічного» стану душі бодлерівська метафорика стягує все

найпохмуріше і найзловісніше зі світу конкретно-чуттєвих предметів і явищ: дух
поета тут «піраміда, бездонний склеп, де більше трупів, ніж у братській
могилі», небо на нього «давить, як свинцеве віко труни», поліна тут «глухо

гупають об тротуар так ніби ешафот будує смерть трудна», «надія, мов

кажан, б ється боязкими крилами об камінні стіни», а в хворому мозкові

«тчуть свої сіті павуки безчестя«.

Важливо, однак, що всі ці грубо-предметні образи існують у високій

напрузі ліричного поля бодлерівської поезії, трансформуються в ньому,
набуваючи суто ліричного змісту й експресії. Водночас подібні образи-метафори
витворюють у Бодлера узагальнений образ зовнішнього світу, образ
гротескно загострений, спрямований на те, щоб передати жах і потворність життя.

І що важливо зафіксувати: образ світу в «Квітах Зла» не відокремлюється від

ліричного образу і не протиставляється йому, навпаки, вони між собою

внутрішньо взаємопов язані в певну суб єктивно-об єктивну художню

цілісність.
І тут бачимо важливу відмінність між Бодлером і романтизмом, із яким

він генетично пов язаний. Романтично-байронічний розрив між «я» і

навколишнім світом, протиставлення свідомості, певної своєї вищості й правоти

ницій дійсності у Бодлера ускладнюється, «я» і «світ» виявляються здатними

до взаємопроникнення і взаємовіддзеркалення. За слушним
спостереженням С. Великовського, «у потаємних товщах душі, що здавалася однорідною
і завжди рівною самій собі, Бодлер виявляє непоборну двополюсність,
поєднання нібито несумісного, бродіння несхожих задатків і якостей, які

легко переходять у свою протилежність».
Поет чи, пак, ліричний герой «Квітів Зла» у своїй вихідній позиції

протиставлений навколишньому світові, але це протиставлення втрачає ту

однозначну завершеність, яку маємо в поезії Байрона, Віньї, Еспронседи,
Лєрмонтова та інших поетів-романтиків. За всієї відданості ідеалові, за всієї

ностальгійної туги за ним поет у «Квітах Зла» не відокремлений антитетично

від світу, а перебуває з ним у досить складних, суперечливих і драматичних

стосунках. Впадає у вічі, що у збірці частіше, ніж про ідеал (у широкому,

бодлерівському значенні слова) та про пориви душі до нього, йдеться про

«зриви», «зради» ідеалу, неспроможність протистояти спокусам зла все те,

що раніше називали «гріховними слабостями», яким підвладний весь рід
людський. Отже, зло не тільки в навколишньому світі, а й у світі

внутрішньому, з тією лише відмінністю, що поет його усвідомлює й прагне долати,
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терзаючись, впадаючи у відчай і зігріваючись надією. Усвідомлення
складного переплетіння добра і зла у житті і в самому собі, розуміння
амбівалентності людської природи й загострене художнє вираження цих істин виводить

Бодлера далеко за межі романтизму і дозволяє вбачати в ньому попередника
й зачинателя раннього модернізму, зокрема символізму.

За власним визнанням поета, з дитячих літ йому були притаманні два

суперечливі відчуття «жаху життя і екстазу життя». Друге з них, що несло

в собі й прив язаність до життя, і, попри весь його «жах», екстатичну
заполоненість ним, рятувало Бодлера від абсолютного песимізму й нігілізму.
Водночас саме воно, пов язане з відчуттям «жаху життя», штовхало поета до

пошуків нової, незнаної ще краси, що зростає на сучасному грунті, у світі, де

торжествує зло, осяяне, однак, відблиском ідеалу.
Одна з найістотніших рис Бодлера загострене відчуття нового в

мистецтві й житті, інтенційованість творчості на пошуки «сучасної краси».
Головне в мистецтві, наголошував він у своїх критичних статтях, це відчувати
дух сучасності й щиро його виражати. На цьому ґрунті, до речі, виник його

інтерес до Бальзака, що його, проте, він сприйняв дуже індивідуально, зовсім

не як письменника-реаліста. Він назвав Бальзака «найбільш героїчним,
найбільш індивідуальним, найбільш поетичним серед письменників», і це

тому, що творець «Людської комедії» охоплював дійсність у її суперечливій
повноті, з її темними сторонами й пристрастями, водночас не ігноруючи
поривів духу, злетів і падінь людської душі. Наближаючи Бальзака до самого

себе, він інтерпретував його як митця, що має мужність прийняти сучасність
такою, яка вона є, відтворити її потворність і специфічну красу і тим самим

виразити її дух, її сутність. Власне, це була естетична програма самого

Бодлера, і як один з її основних пунктів він у начерках передмови до «Квітів Зла»

формулював «видобування краси зі зла».

В цьому прагненні до «сучасної краси», в її пошуках та інтерпретаціях
Бодлер ще далі розходиться з романтизмом і взагалі з засадами естетики

XIX ст. та постає як попередник і зачинатель нової епохи європейської
художньої культури, що починалася, зокрема, з символізму. Як відзначалося, в

історії французької літератури він був останнім великим поетом романтизму
і водночас першим великим поетом-символістом.

Але символізму Бодлера та інших французьких поетів належним чином

не зрозуміти, коли дотримуватися загальних уявлень про цей напрям, які

існують у нас донині. Йдуть вони від тих тлумачень, що були поширені в Росії

і Україні на початку XX ст.; у радянському літературознавстві вони зазнали

поверхової соціологізації, яка, однак, не зачепила їхньої

філософсько-естетичної парадигми. Це розуміння символізму як мистецтва, що

відвертається від реального світу й спрямовується на осягнення і вираження

трансцендентних сутностей і таємниць. Навіть такий авторитетний вчений, як

О.Ф. Лосев, пише про символізм, що «цей напрям у літературі й мистецтві
здебільшого розумів символ дуже вузько, а саме, як містичне відображення
потойбічного світу в кожному окремому предметі й істоті поцейбічного

світу* (Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М., 1976,
с. 4.). Але цей концепт символізму, в дусі неоплатонізму, виведений із

філософії В. Соловйова та певних явищ російського символізму (гурток
«теургів»), аж ніяк не прикладається до символізму французького, ні до поезії
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його метрів, ані до «малих символістів». За винятком хіба що пізнього

Верлена, спіритуалістично-містичні умонастрої і проекції були їм чужі, а вся їхня

творчість мала протилежне загальне спрямування на поетичне осягнення

й вираження «поцейбічного світу», але в інших аспектах і вимірах, формах і

образах. Світу «наукового віку», в якому невпинно зростає роль абстракцій і

знаків (символів), що міняє характер і структуру світосприйняття, з чим

сучасні дослідники ставлять в опосередкований зв язок французький
символізм.

Парадигму французького символізму визначають, зрештою, дві інтенції,
на перший погляд, різноспрямовані, які, проте, досить органічно в ньому

поєднувалися і взаємодіяли. З одного боку, в поезії французького
символізму відбувалося вивільнення чуттєвої сфери, емоційно-інтуїтивного,
несвідомого, настроєвого, пошуки його неопосередкованого вираження,

«прямого», що діє поза «сенсами», сугестивного слова, творення нової

поетичної техніки, здатної «про неясне говорити неясно» (Верлен),
«музикально» передавати душевні стани й емоції, відтінки та обертони. З другого боку,
в поезію входить метафізика, але не у вигляді розробки філософських
дискурсів: це метафізика, що стає умонастроєм чи душевним станом і теж не

піддається прямому поетичному вислову. їх вираженням і стає символ, який

у французьких символістів є формою поетичної абстракції, засобом у
відчутних формах передавати те, що не дано у відчуттях. Але у них це «невідчутне»
не є трансцендентальним, «потойбічним», воно є ноуменальним, існуючим
як ідеї, абстракції, конденсації духовно-душевних станів і процесів до

згустків неподільних значень.

Обидві названі інтенції, хоч і в різних співвідношеннях, з усією
визначеністю проявилися у Малларме, Рембо і Верлена, які прийшли у французьку
поезію вже наприкінці 60-х рр., сказати б, на зміну Бодлерові, який помер
1867 року. Але з явилися вони вже у їхнього попередника, який

започаткував французький символізм.

Безперечно, символ є найактивнішим виражальним засобом у поезії

Бодлера, але далеко не завжди він є у нього символістським. Як відомо, кожен

художній образ у тій чи іншій мірі є символом, бо він не тільки щось

безпосередньо зображує, а й символізує щось більш широке, істотне, загальне. В

різних художніх системах співвідношення між зображувальним і

символізуючим елементом в образі буває різне. Але нас у зв язку з Бодлером
цікавлять романтизм і символізм, в означеному аспекті системи близькі й

водночас відмінні. Романтизм належить якраз до тих систем, у яких

символізуючому елементові належить першорядне значення, а символізація є

іманентною формою художнього узагальнення. Пояснюється це насамперед

тим, що в романтизмі центр уваги поетів змістився на сферу ідей,
духовноідеального, що позбавлене предметно-чуттєвого образу й піддається

художньому вираженню за допомогою символіки. Ще Шіллер говорив, що в

«сентиментальній поезії», тобто, за його термінологією, поезії нового часу,

природа лише привід, а справжнім предметом поезії є душа поета, причому

природа символічно виражає і почуття людини, і її ідеї.
Поезія Бодлера починалася в річищі цієї традиції, поєднуючи дві основні

течії пізнього французького романтизму суб єктивно-ліричну,
представлену поетами «байронічної школи» й позначену високою драматичною напру¬
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гою думки та почуття, і об єктивно-живописну, що характеризується культом
живописно-пластичного образу; її репрезентують пітторескний
(живописний) романтизм 20 30-х рр. і його пізніша трансформація, «парнаська
школа» 50 60-х рр., до якої тогочасна критика відносила й Бодлера. На

змістовому рівні поезія Бодлера пов язана головним чином з байронічною
течією, про що вже говорилося вище, а на рівні поетики виявляє спорідненість
із другою течією, передусім у пластичній виразності форми. Загалом же його

поезія відзначається органічним поєднанням глибокого й інтенсивного

ліризму з пластикою, пластичною виразністю образу. Філософська ідея чи

драматичне переживання знаходять у нього напрочуд повне й адекватне

втілення в образах, рельєфних до скульптурності і водночас піднятих на

висоту символу.
Більшість поезій «Квітів Зла» має двопланову структуру, де перший план

займають предмети, емпіричні явища, деталі тощо; за ними ж, на другому

плані, ховається ідея, абстракція, яка дедалі зростає у значенні,
функціонально підпорядковуючи собі предметно-емпіричні образи і, зрештою,
перетворюючи їх на символи. Так, приміром, будується славетний вірш
«Альбатрос», де образ володаря морських просторів, безпорадного й смішного на

матроській палубі, переростає у романтичний образ-символ поета і його долі
в людському тлумі: «Поет подібний теж до владаря блакиті, // Що серед хмар

летить, як блискавка в імлі. // Але, мов у тюрмі, в юрбі несамовитій // Він

крила велетня волочить по землі» (перекл. М. Терещенка).
Часто у віршах Бодлера подібним «абстрактним складником» виступає

душа поета, його внутрішній світ, але функціонально це не міняє їхньої

структури. Згідно з естетикою Бодлера, викладеною в його критичних статтях, у

художньому творі основне ідея, концепція, і всі його компоненти мають

підпорядковуватися її образно-експресивному втіленню. Саме ідея

організовує всю художню тканину твору, яка, зрештою, стає її символічним

вираженням.
За своїм характером це, власне, романтична символіка, тут Бодлер

близький до французьких романтиків, зокрема до Гюі*о, який у своїй поезії ніколи

не вагався між ідеєю і символом і віддавав перевагу символові. Але річ у

тому, що у Бодлера символіка дедалі ускладнюється і поглиблюється, його

образи-символи набирають багатозначності, інтенційованості на вираження

того, що за чуттєвими феноменами, універсального, посилюється прагнення
за допомогою відчутних форм передавати невідчутний зміст. Словом, його

поезія набуває символістського характеру й структури.
«Весь видимий світ, формулює Бодлер нові засади поетики, є лише

арсеналом образів і знаків, яким уява відводить місце і визначає відносну
ціну». І коли поет «описує те, що є, то він опускається до рівня передавача.

Розповідаючи про те, що може бути, поет зберігає вірність своєму

покликанню, бо він душа численності, яка запитує, плаче, сподівається й іноді

передчуває». Отже, він не відображає реальної дійсності, а, висловлюючи

своє «видіння, яке є наслідком інтенсивної медитації», творить віртуальну
дійсність, глибшу й істиннішу, котра виражає дух сучасності.

В поезію Бодлера входить метафізика, але не як філософський чи

історіософський концепт, а як метафізичний настрій, душевний стан, іноді і

як «метафізична лихоманка», що стрясає душу. Ця інтенція посилюється в
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пізній поезії, коли природа дедалі більшою мірою уявляється поетові «лісом

символів», які мають передавати невідчутний, власне, метафізичний чи

психологічний зміст («Видива», «Безодня», «Смуток Селени», «Скарги Ікара»,
«Жага небуття», «Покришка» та інші). «Задивлений в незриму суть,//
Закоханий в красу, згоряю, // Та гріб мій прірву цю безкраю // Моїм

найменням не назвуть» (перекл. Д. Павличка), це не «скарга Ікара», а

нарікання самого поета, вираження його метафізичної туги. «Вгорі, внизу і

скрізь, немовби тиша, скніє // Безкрайність простору, зваблива і жахна... //

На дні моїх ночей правиця вогняна // Показує кошмар, де безліч форм
шаліє» (перекл. Д. Павличка), так передає поет метафізичний стан душі в

сонеті «Безодня». Інколи одну й ту ж метафізичну ідею чи проекцію Бодлер
висловлює варіативно в кількох поезіях, у різних символічних образах і

картинах, які є в своїй речевості знаками невидимої суті.
З еволюцією поезії Бодлера до символізму міняється його ставлення до

слова, дається взнаки ще одна з визначальних інтенцій французького
символізму до вивільнення чуттєвої сфери, настроєвого,

емоційно-інтуїтивного, до його неопосередкованого вислову. В його поетичній мові

помічаються зміщення з функції оповідно-інформативної до функції
евокаційносуі естивної, до викликання та навіювання образів і уявлень, настроїв і

душевних станів. Характерним у цьому плані є вірш «Вечорова гармонія», весь

побудований на повторах і підхопленнях, на «музикальному» навіюванні

меланхолійного настрою (що з українських перекладачів тонко вловив і

передав М. Драй-Хмара). «Мудро володіти мовою, викладає Бодлер нові

поетичні заповіти, це значить практикувати свого роду евокаційне
чародійство», прагнути до того, щоб сучасна поезія ставала «сугестивною магією», в

якій «об єкт зливається з суб єктом, зовнішній світ із самим митцем». Слід,

проте, відзначити, що в цьому напрямку теоретична думка Бодлера пішла

далі, ніж його поетична практика.
А все це, зрештою, означало появу засадничих принципів та інтенцій

французького символізму, які повного розвитку набудуть уже після смерті
Бодлера. Цим великою мірою зумовлюється його особливе місце в історії
французької і європейської поезії. Як писав П. Валері, «з Бодлером
французька поезія, нарешті, вийшла за межі нації. Вона змусила світ читати себе;
вона постала в якості поезії сучасної; вона викликала наслідування; вона

запліднила численні уми». Ця нова роль і значення французької поезії в

поезії європейській і світовій була закріплена й розвинута послідовниками

Бодлера, «великими символістами» Малларме, Рембо, Верленом і

наступними поколіннями митців Аполлінером, Клоделем, самим Валері, Сен-Жон
Персом, Елюаром та іншими поетами.
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ПРИМІТКИ

Книжку Шарля Бодлера «Квіти Зла» перекладено повністю за виданням:

Charles Baudelaire. Les Fleurs du Mal. Introduction, relevé de variantes et notes

par Antoine Adam. Paris: Ed. Garnier Frères, 1961. Оскільки два прижиттєві
видання «Квітів Зла» (1857 і 1861) були спотворені цензурою внаслідок
судового переслідування автора, а бодлерівський проспект третього, вже

посмертного віщання (1868) не був виявлений, реконструкція складу й

розміщення поезій згідно з останньою авторською волею лишається

дискусійним питанням у бодлерознавстві. Українські перекладачі «Квітів Зла»

скористалися з найвірогіднішої реконструкції авторського задуму, здійсненої

французьким літературознавцем Ж. Крепе (1922), взявши також до уваги

поправки до неї, запропоновані російськими дослідниками М. І. Балашовим
та І. С. Поступальським (1970).

«Книгу Уламків» (1866) перекладено повністю за виданням: Charles Baudelaire.

Les Fleurs du Mal. Présenté par Jean-Paul Sartre. Paris: Ed. Gallimard, 1970.

Українською мовою поезії Шарля Бодлера в різний час перекладали В.

Щурат, О. Луцький, С. Твердохліб, П. Карманський, М. Яцків, О. Жихаренко, І.
Ставничий, П. Вовк, П. Шкиль, М. Вороний, М. Зеров, П. Филипович, О.

Филипович, М. Драй-Хмара, М. Рильський, М. Орест, Є. Маланюк, М. Рудницький,
В. Бобннський, П. Петренко, С. Гординський, Н. Лівицька-Холодна, Ю.

Шерех, О. Тарнавський, М. Калитовська, Віра Вовк, І. Качуровський, М.

Терещенко, Ірина Стешенко, Г. Кочур, Д. Паламарчук, С. Нікіташенко, Д.
Павличко, І. Світличний, І. Драч, М. Москаленко, С. Жолоб, М. Литвинець, М.

Фішбейн, М. Ільницький, І. Петровцій, Л. Герасимчук, К. Прохоренко, С. Пінчук,
А. Лучка та ін.

Деякі з версій названих перекладачів наведено в примітках до видання:

Шарль Бодлер. Поезії. К.: Дніпро, 1989.

Окремі переклади з Шарля Бодлера див. також у виданнях: Михайло

Драй-Хмара. Вибране, К.: Дніпро, 1989; Павло Филипович. Поезії. К.:

Рад. письменник, 1989; Микола Зеров. Твори в двох томах. Т. 1. К.:

Дніпро, 1990; Григорій Кочур. Друге відлуння. К.: Дніпро, 1991; Євген

Маланюк. Поезії. Львів: УПІ ім. Івана Федорова Фенікс ЛТД, 1992; Іван
Світличний. У мене тільки слово. Харків: Фоліо, 1994; Михайло Орест.
Держава Слова. К.: Основи, 1995; Тисячоліття. Поетичний переклад

України-Русі. К.: Дніпро, 1995; Мойсей Фішбейн. Апокриф. К.: Довіра, 1996;
Святослав Гординський. Колір і ритми. К.: Час, 1997.

КВІТИ ЗЛА

ПОСВЯТА

Ґотьє Теофіль (1811 1872) французький поет, автор славетної свого

часу збірки віршів «Емалі та камеї».
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ДО ЧИТАЧА

Перший, ненумерований вірш «Квітів Зла« свідчить про намір Ш. Бодлера
наслідувати задум Дантового «Пекла» (див. також перелік гріхів на початку

вірша); перше видання «Квітів Зла», крім цього вступу, містило сто

нумерованих поезій, що також нагадувало структуру «Божественної комедії».

Трисмегіст «Тричі найвеличніший» елліністичне ім я Гермеса
(Меркурія), покровителя магічних дійств.

СПЛІН ТА ІДЕАЛ

І. БЛАГОСЛОВЕННЯ

Мотив ненависті матері та дружини водночас і символічний, і опертий
на конкретні факти поетової біографії.

Пальміра давне місто на території Сирії; розквіт припадав на I III ст.

н. е. Зруйнована римлянами.

IV. ВІДПОВІДНОСТІ

Сонет, що належить до найвідоміших віршів Ш. Бодлера, послужив

матеріалом для багатьох інтерпретацій. Уявлення про те, що речі видимого

світу є символами прихованої реальності, в європейській традиції відомі від
Платона і до німецьких романтиків. Для французьких символістів став одним

із концентрованих висловів трансцендентального мислення та естетики.

V. «ЛЮБЛЮ Я СПОГАДИ ПРО ТІ ЕПОХИ ГОЛІ...»

Кібела (Велика Мати) малоазійська (фригійська) богиня родючості.

VI. МАЯКИ

Пюже П єр (1620 1694) французький скульптор.
Ватто Антуан (1684 1721) французький художник.
Ґойя Франсіско Хосе де (1746 1828) іспанський живописець і гравер.

Делакруа Ежен (1798 1863) французький живописець і графік.
Вебер Карл Марія фон (1786 1826) німецький композитор.

VII. ХВОРА МУЗА

Суккуба в середньовічній демонології злий дух у жіночій подобі.

Мінтурнські болота болота біля давнього Рима, вважалися місцем
жахних кошмарів.

VIII. ПРОДАЖНА МУЗА

Борей у давніх греків бог північного вітру.

XI. ПОРАЗКА

Сізіф легендарний корінфський цар, покараний за свої провини
вічною безглуздою працею.
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«Мистецтво вічне, тлінний час» перефразований афоризм
давньогрецького лікаря і мислителя Гіппократа.

Переклад Михайла Москаленка:

Щоб аж такий тягар носить,

Твою, Сізіфе, мати б силу!
Хоч труд дарує звагу смілу,
Мистецтво вічне, Час як мить.

Чимдалі від святинь надгробних
Бреду крізь цвинтарний туман,
А серце, наче барабан,
У ритмі маршів б є жалобних.

Нерідко скарби золоті
У пітьмі сплять і в забутті,
Не дочекавшіїся лопати;

Нерідко в самоті й квітки
Навіюють звіддалеки
Свої коштовні аромати.

XIII. МАНДРІВНІ ЦИГАНИ

Сонет написано під враженням гравюри французького художника XVII ст.

Жака Калло «Мандрівні цигани».

XV. ДОН ЖУАН У ПЕКЛІ

Вірш містить ремінісценції з Мольєрового «Дон Жуана» та з новели

Е. Т. А. Гофмана «Дон Жуан». Очевидно, певний вплив на генезу вірша
справили картина Делакруа «Данте та Вергїлій у пеклі» і гравюра Г ерена «Дон

Жуан у пеклі».

Харон перевізник у підземному царстві.
Антиссрен (V IV ст. до н. е.) давньогрецький філософ-кінік.
С'ганарель, дон Луїс, Ельвіра персонажі Мольєрового «Дон Жуана».

XVI. ПОКАРА ГОРДИНІ

В основу вірша покладено леї еиду про середньовічного богослова

Сімона де Турне.

XVIII. ІДЕАЛ

Заварні Поль (1804 1866) французький графік.
«...Дитя Буонарроті, Ноче...» ідеться про Ніч, відому статую роботи

Мікеланджело на гробниці Джуліано Медічі у Флоренції.

XX. МАСКА

Крістоф Ернест (1827 1892) французький скульптор. У вірші
описано його статую «Людська комедія», згодом, при переведенні з гіпсу в

мармур названу «Маскою».
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XXII. ЕКЗОТИЧНИЙ АРОМАТ

З цього вірша починається цикл, присвячений поетовій коханій Жанні

Дюваль (поезії XXII XXXIX). Сонет містить спогади про подорож Ш.

Бодлера на острови Маврикій та Реюньйон.

XXVI. SED NON SATIATA

Заголовок вірша слова римського поета-сатирика Ювенала про

розпусну імператрицю Мессаліну, що віддавалася всім бажаючим і вранці йшла

від чоловіків «втомлена, але не вгамована».

Стікс у давньогрецькій міфології ріка, що дев ять разів обіймала

підземне царство.

Прозерпіна (у давніх греків Персефона) дочка богині земної родючості
Церери (Деметри), викрадена богом підземного світу Плутоном (Аїдом).

XXX. DE PROFUNDIS CLAMAVI

Заголовок вірша перші слова заупокійної молитви.

XXXV. DUELLUM

Вірш, найімовірніше, має прямий зв язок із XII офортом із серії
«Капрічос» Г ойї, де зображено лютий двобій двох голих відьмоподібних
істот, котрі не помічають, як чорна потвора тягне їх обох у безодню.

XXXVII. ОДЕРЖИМИЙ

Селена антична богиня Місяця.

XL. SEMPER EADEM

З цього вірша починається цикл, присвячений Аполлонії Сабатье (поезії
XL-XLVIII).

XLI. ВСЯ ЦІЛКОМ

Аврора в римській міфології богиня світання.

XLIV. СПОКУТА

Давид (XI X ст. до. н. е.) цар Ізраїльсько-Іудейської держави.

XLVII. ВЕЧОРОВА ГАРМОНІЯ

Потир церковна чаша для святих дарів.

XLVIII. ФЛАКОН

Хризаліда лялечка метелика.

«Мов Лазар, що встає...» йдеться про воскресіння Лазаря, одне з

чудес, здійснених Ісусом.
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XLIX. ОТРУТА

З цього вірша починається цикл, присвячений актрисі Марі Добрен
(поезії XLIX-LVII).

LVIII. ПІСНЯ ПОПОЛУДНІ

Починаючи з цього вірша і до кінця розділу «Сплін та Ідеал» іде великий

цикл, умовно названий бодлерознавцями «філософські поезії на випадок» (у
нашому виданні поезії LVIII XCIV).

LIX. СІЗІНА

Сізіна Нієрі (вона ж Еліза г'веррі) італійка, подруга Аполлонії Сабатьє,
відома палким співчуттям італійському революційному рухові.

Діана в римській міфології богиня Місяця і рослинності.
Теруань французька актриса і революціонерка Теруань де Мерікур

(1762-1817).

LX. ДО ДАМИ-КРЕОЛКИ

Сонет адресовано пані Отар де Браі ар, господині дому, в якому Ш.

Бодлер зупинився під час свого перебування на острові Маврикій.

LXV. КОТИ

Ереб давньогрецьке божество, втілення підземного мороку і царства

мертвих.

LXX. ФАНТАСТИЧНА ГРАВЮРА

Вірш навіяно малюнком англійського художника Дж. Iі. Мортімера
(1741-1779).

LXXII. БОЧКА НЕНАВИСТІ

Бочка Данаїд згідно з давньогрецьким міфом, дочки царя Даная були

покарані за вбивство своїх чоловіків: змушені були вічно наповнювати

водою бездонну бочку.

LXXIV. СПЛІН

Плювіоз «дощовий місяць», назва другого зимового місяця в календарі
французької революції.

LXXV. СПЛІН

Буше Франсуа (1703 1770) французький живописець, представник

рококо.

LXXVI. СПЛІН

Лета річка забуття в давньогрецькій міфології.
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LXXX. АЛХІМІЯ БОЛЮ

Мідас легендарний фригійський цар, що обертав на золото все, до чого

торкався, і тому ризикував померти з голоду.

LXXXIII. ПОКРИШКА

Кіфера грецький острів, в античні часи місце культу богині кохання

Афродіти.
Крез лідійський цар VI ст. до н. е., що володів нечуваними скарбами.

LXXXVI. ПЕРЕСТЕРІГАЧ

Наяди в давньогрецькій міфології німфи річок та озер.

LXXXIX. БЕЗОДНЯ

Паскаль Блез (1623 1662) французький математик, фізик, філософ і

письменник.

ХС. СКАРГИ ІКАРА

Ікар у давньогрецькій міфології син Дедала, разом з батьком піднявся
в небо.

Переклад Михайла Москаленка:

Щасливий, гордий та багатий,
Хто подругу-лахудру мав,
А я, бач, руки поламав,

Хмарину прагнувши обняти.

Далеко у небесній тьмі

Світил огненний рій іскриться;
У спалених моїх зіницях

Про сонце спогади самі.

Даремно в безмірі високім

Шукав я край, осердя й тло:

Ламається моє крило
Під полум яним ярим оком.

І, спопелілий у вогні

Краси любовнім пожаданні,
Свого не дам імення хлані,
Могилі, судженій мені.

ХСІІ. ГЕАУТОНТІМОРУМЕНОС

Назва вірша («Той, хто сам себе катує») грецький вислів, що свого часу

послужив заголовком для комедії римського поета Теренція.
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XCIV. годинник

У вірші помітні сліди впливу оповідання Едїара По «Маска Червоної
Смерті», що його Ш. Бодлер переклав 1855 р.

Клепсидра водяний годинник.

ПАРИЗЬКІ КАРТИНИ

У посмертному виданні «Квітів Зла» 1868 р. віршеві «До рудої жебрачки»
передував сонет «Покривджена Селена», який, судячи з усього, не

призначався автором для третього, остаточного видання книжки, але за своїм духом
і змістом близький до «Квітів Зла». Подаємо тут цей сонет {переклад Михайла
Москаленка):

Володарко ночей, божественна Селено,
З небесних обширів, із зоряних країв,
О давня Сінтіє, чаклунко всіх віків,
У наші лігвища ти світиш незбагненно.

Коханців бачиш ти, що обнялись блаженно,
І тільки зблискує у них емаль зубів?
Поета, що чоло над працею схилив?

Чи змій, що в мураві сплелися навіжено?

Чи йдеш ти з вечора до ранку, як колись,

У жовтім доміно, чи покидаєш вись,

Ендіміона знов поцілувати рада?

«Я матір вгледіла твою: вона щосил

Вдивляється в овал стемнілого свічада,
На груди кладучи товстенний шар білил».

XCVII. ДО РУДОЇ ЖЕБРАЧКИ

Героїня цього вірша реальна особа, хоч ім я її невідоме. У Луврі
зберігається її портрет пензля Еміля Деруа. Вірш стилізований у дусі
французької ренесансної поезії.

Белло Релй (1528 1577) французький поет.

Ронсар П єр (1524 1585) видатний французький лірик.

XCVIII. ЛЕБІДЬ

Цей і два наступні вірші присвячені Вікторові Гюі'о, що перебував у

вигнанні і лишався втіленням французької культури, яка протистояла режимові
Наполеона III.

Андромаха вдова троянського героя Гектора, потрапила у бран до

ворога, але зберегла вірність ідеалам подоланих.

«Новітній Сімоент» малий струмочок, руслу якого полонена

Андромаха надала форми справжнього Сімоента, річки, що текла біля мурів Трої.
«...Герой Овідїів ожив...» ідеться про відомий з овідії'вських

«Метаморфоз» образ людини, створеної із зверненим до неба обличчям (І, 84 86).
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«Біля порожньої стоїш гробниці...» порожня могила, що нагадувала

Андромасі про загиблого Гектора.
Гелен нічим не видатний брат славетного Гектора; вцілів після

Троянської війни. Згідно з Вер?ілієвою «Енеїдою», Андромаха стала згодом його

дружиною.

ХСІХ. СІМ СТАРИХ

Сім старих уособлення семи смертних гріхів.

С. СТАРІ ЖІНКИ

Епоніна і*альська героїня, уособлення мужності і чесноти.

Лаіса грецька гетера V ст. до н. е., чиє ім я стало загальним.

Тіволі місце розваг парижан у другій половині XIX ст.

СІ. СЛІПЦІ

Сонет, можливо, навіяний відомою картиною нідерландського
художника XVI ст. Пітера Брейгеля Старшого «Сліпці».

Переклад Дмитра Павличка:

Поглянь, моя душе, які вони жахні

І трошечки смішні, на манекенів схожі,
Відгадують усе де мур, де перехожі,
Втопивши темний зір у синій далині.

У небеса вони задивлені неначе,
Хоч іскри Божої в зіницях їх нема;
І хоч однакова навкруг панує тьма,
Не хилять до землі лице своє незряче.

І так вони ідуть крізь безмір темноти,

Піднявши голови. О серце, не тремти!
О місто, ти ревеш, регочешся в ганебі

Своїх дурних марнот; на мене подивись,
Я також одурів, загнавши зір увись,

Питаю, що сліпці шукають вічно в небі?

СІП. КІСТЯК-ЗЕМЛЕРОБ

Вірш написано, очевидно, не без впливу і равюр німецького живописця

Ганса Гольбейна Молодшого (1497 1543), а також ілюстрацій до

«Анатомії» Андреаса Везалія (1514 1564).

CVI. ТАНЕЦЬ СМЕРТІ

Антіной юний красень, улюбленець римського імператора Адріана (II
ст. н. е.).

Ловелас (Ловлес) герой роману С. Річардсона (1689 1761) «Клариса»;
в переносному сенсі вульгарний залицяльник.
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CVIII. «УПАМ ЯТКУ МЕНІ: НЕПОДАЛІК ОД МІСТА...»

Вірш звернуто до- поетової матері.
Помона римська богиня садівництва.

СІХ. «СЛУЖНИЦЕ ВІДДАНА...»

Служницю Маріетту поет завжди згадував з найглибшою повагою і

ставив вище від матері, яка зрадила пам ять Бодлерового батька.

СХІ. ПАРИЗЬКИЙ СОН

Ґіс Константен (1802 1892) французький художник, автор
замальовок сцен паризького життя.

ВИНО

CXIV. ВИНО ГАНЧІРНИКІВ

Пактол річка в Малій Азії, що вважалася колись золотоносною.

CXV. ВИНО ВБИВЦІ

Сюжет вірша запозичено з книжки «Шампавер. Аморальні оповідання»
французького романтика Петрюса Бореля (1809 1859).

КВІТИ ЗЛА

CXVIII. ЕПІГРАФ ДО ЗАСУДЖЕНОЇ КНИГИ

Сонет містить творчу автохарактеристику Ш. Бодлера.

СХХІ. ОКАЯННІ ЖІНКИ

Вакх у давньогрецькій міфології бог виноградарства.
Святий. Антоній (близько 250 356) засновник християнського

чернецтва, відлюдник у Єгипті.

СХХІІІ. ФОНТАН КРОВІ

Жаждиві сестриці тут: Розпуста й Смерть.

CXXVI. ПОДОРОЖ НА КІФЕРУ

Сюжет вірша був запозичений з подорожнього нарису французького
поета Жерара де Нерваля (1808 1855).

CXXVII. АМУР І ЧЕРЕП

Вірш написано за мотивом гравюри Генріха Гольціуса. Згідно з підписом
під гравюрою, мильні бульки, що їх пускає Ерот, сидячи на черепі,
символізують скороминущість життя.
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БУНТ

СХХІХ. АВЕЛЬ І КАЇН

Переклад Михайла Москаленка:

I

Рід Авеля, їж, пий, втішайся

Господь всміхається тобі.

Рід Каїна, в ярмі згинайся

Чи гинь у злиднях і журбі.

Рід Авеля, твої куріння
Вдихає світлий херувим!

Рід Каїна, твої боління
Коли ж кінець настане їм?

Рід Авеля, нагріб ти краму
І пишних вивчився словес;

Рід Каїна, ти тратиш тяму
Від голоду, неначе пес.

Рід Авеля, тебе зігріє
Огнища батьківського пал.

Рід Каїна, зима повіє

В печері мерзни, як шакал!

Рід Авеля, любись жагуче

Прибуде діток і скарбів!

Рід Каїна, ти неминуче
Нових наплодиш бідняків.

Рід Авеля, ти славиш Бога,
Та соки смокчеш, наче тля!

Рід Каїна, аж надто вбога

Тобі судилася земля.

II

Рід Авеля, підуть до гною

Твоїх наслідників тіла!

Рід Каїна, перед тобою

Іще не звершені діла;

Рід Авеля, твоя ж ганеба

Тебе оберне в прах і тлінь!

Рід Каїна, здіймись до неба
І Господа на землю скинь!
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СХХХ. ЛІТАНІЇ САТАНІ

Тут, як і в деяких інших віршах, Ш. Бодлер у дусі засвоєних романтиками

традицій Дж. Мільтона зображує Сатану не духом зла, а носієм позитивних

цінностей.

«Перемішати... селітру й сірку» тобто виготовити порох.

СМЕРТЬ

СХХХІІІ. СМЕРТЬ МИТЦІВ

«Похмурий Капітолій» тут: вінець шляху. На Капітолійському пагорбі в

давньому Римі стояв храм Юпітера.

CXXXV. МРІЯ допитливого

Присвята Ф. Н. тобто Феліксові Надару (1820 1910), відомому
майстрові фотомистецтва і художнику, другові Ш. Бодлера.

CXXXVI. ПОДОРОЖ

Дю Кап Максім (1822 1894) французький письменник, автор книжок

про морські мандри та мемуарів.
Цірцея (Кірка) чаклунка, що на рік затримала на своєму острові

Одіссея, а його супутників перетворила на свиней.

Край Ікара тут: Ікарія, утопічна країна суцільного добробуту, описана в

«Подорожі до Ікарії» французького публіциста Етьєна Кабе (1788 1856).
Вічний Жид (Агасфер) герой середньовічних ле?енд, засуджений Богом

на вічні блукання за те, що не дав Христові перепочити під час його

сходження на Ґолі'офу.
Пілад у давньогрецькій міфології вірний друг Ореста; одружився з його

сестрою Електрою.

КНИГА УЛАМКІВ

І. РОМАНТИЧНИЙ ЗАХІД СОНЦЯ

Сонет правив за вступ до книжки, всі 23 поезії якої були, подібно до

«Квітів Зла», пронумеровані і розподілені на рубрики. Вірш був, очевидно,

задуманий як парний до сонета Теодора де Банвіля (1823 1891)
«Романтичний схід сонця».

ЗАСУДЖЕНІ ВІРШІ З «КВІТІВ ЗЛА»

II. ЛЕСБОС

Лесбос грецький острів в Егейському морі, в античні часи осередок

ритуальних дійств, присвячених культові Афродіти (Венери). На Лесбосі

жила славетна давньогрецька поетеса Сафо (VI ст. до н. е.), згадувана в цьому

вірші. Була засновницею «дому Муз» при храмі Афродіти.
Левката власне, Левкатська скеля: згідно з легендою, Сапфо кинулася

з неї в море, не діставши відповіді від юнака Фаона, в якого була закохана.

264



III. ПРОКЛЯТІ жінки

Дельфіна та Іпполіта грецькі гетери. їхнє кохання було популярною
темою в європейському мистецтві XVII XIX ст.

Евменіди (Ерінії) богині помсти в античній міфології.

IV. ЛЕТА

В першому виданні «Квітів Зла» цей вірш входив до циклу Жанни Дюваль.

V. ДО НАДТО ВЕСЕЛОЇ

Вірш був первісно присвячений і анонімно надісланий автором Аполлонії

Сабатьє.

VII. МЕТАМОРФОЗИ ВАМПІРА

Тема вірша була запозичена Ш. Бодлером з творів романтичної епохи,

зокрема тут використано подібні сюжети Т. Готьє та Е. Т. А. Гофмана.

ГРЕЧНІ ВІРШІ

IX. ОЧІ ВЕРТИ

Берта очевидно, паризька знайома Ш. Бодлера.

X. ГІМН

Вірш був адресований Аполлонії Сабатьє.

XII. ПОТВОРА, АБО ПРОМОВА НА ЧЕСТЬ МАКАБРИЧНОЇ НІМФИ

У цій «промові», іронічно віднесеній автором до розділу «Гречних віршів»,
помітні ознаки стилізації в дусі творів французької сатиричної поезії XVII ст.

XIII. ХВАЛЬНИЙ ГІМН МОЇЙ ФРАНСУАЗІ

Поезію написано латинською мовою. В першому виданні «Квітів Зла» був
підзаголовок: «Вірш, складений для мудрої та побожної модистки».

НАПИСИ

XIV. ДО ПОРТРЕТА ОНОРЕ ДОМ Є

Дом є Оноре (1808 1879) французький графік, живописець і

скульптор. Вірш написано на прохання відомого прозаїка і теоретика мистецтва

Шанфлері для портрета О. Дом є в його книжці.
Мельмот герой «роману жахів» Ч. Р. Метьюрина (1780 1824)

«Мельмот Блукалець» (1820).
Ерінії в давньогрецькій міфології богині помсти.

XV. ЛОЛА З ВАЛЕНСІЇ

Вірш було складено як підпис до картини Едуара Мане (1832 1883)
«Лола з Валенсії» (1863), де зображено славетну іспанську танцівницю.
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XVI. НА КАРТИНУ «ТАССО У В ЯЗНИЦІ» ЕЖЕНА ДЕЛАКРУА

Очевидно, йдеться про картину Делакруа, виставлену 1827 р.
Тассо Торквато (1544 1595) італійський поет епохи Відродження та

бароко.

РІЗНІ ПОЕЗІЇ

XVIII. НЕПЕРЕДБАЧЕНЕ

Гарпагон головний герой комедії Ж.-Б. Мольєра «Скнара».
Селіліена молода кокетка, персонаж Мольєрової комедії «Мізантроп».

XX. ДО ЖИТЕЛЬКИ МАЛАБАРУ

Малабар частина південно-західного узбережжя Індії.

БУФОННІ ВІРШІ

XXI. НА ДЕБЮТ АМІНИ БОСКЕТТІ

БоскеттіАлііна відома балерина. Ш. Бодлер бачив її виступ у Брюсселі
восени 1864 р.

XXII. ПАНОВІ ЕЖЕНУ ФРОМАНТЕНУ...

Фромантен Ежен (1820 1876) французький письменник, художник і

мистецтвознавець.

Коро Каміль (1796 1875) французький художник, майстер ліричного
пейзажу.

«Нор» назва часопису.

Опенор Жіль Марі (1672 1742) французький архітектор і декоратор.

Люзарх (Люзарш) містечко у Франції.
Нібуайє французький дипломат, автор нині забутих високоморальних

романів.
Турне місто в Бельгії.

XXIII. ВЕСЕЛИЙ ШИНОК

Монселе Шарль літератор, приятель Ш. Бодлера. Іронія цього вірша
(«Ви, знаю, любите скелети...»), адресованого до Монселе, стає

зрозумілішою з примітки, наведеної в «Книзі Уламків»: насправді пан Монселе не

тільки не любив скелетів, а й закидав Бодлерові зайвий нахил до

натуралістичних подробиць. На Бодлерове запитання, що ж критик волів би побачити

у вірші «Подорож на Кіферу» замість кишок, що випадають з роздертого

нутра повішених, адже цього вимагала логіка вірша, Монселе відповів:

«Троянду».
Михайло МОСКАЛЕНКО
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