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Віршований трактат Буало «Мистецтво поетичне» нале
жить до найвидатніших пам’яток світової естетичної думки. Твір 
майже на три століття пережив свою історичну епоху і літера
турну практику, яка його породила. Минав час, змінювалися 
художні погляди в суспільстві, а «Мистецтво поетичне» не 
втратило інтересу навіть тепер, коли наука про поезію збага
тилась на основі революційної теорії марксизму і досягнень 
реалістичного мистецтва.

Тимчасом доля «Мистецтва поетичного» була складною. 
Навіть сучасники Буало по-різному ставились до його поетич
них принципів. У художньо-естетичних засадах французького 
класицизму, зведених Буало до чіткої цілісної системи, одні 
сучасники бачили непорушні норми і закони художньої твор
чості, а інші, навпаки, висміювали і принижували автора та 
його твір. Нищівній критиці піддавали «Мистецтво поетичне» 
вже у X V III ст. французькі просвітителі. Пізніше розгром тво
ру довершували поети-романтики. Однак важко назвати інший 
теоретичний твір тих часів, який користувався б такою широ
кою популярністю і впливом, як поема Буало.

Суперечливі і цілком протилежні оцінки літературно-есте
тичної системи Буало, звичайно, відбивають боротьбу проти
лежних тенденцій і напрямів у різні літературні епохи. Вод
ночас сучасний читач не обійде увагою і ті дійсні кричущі
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суперечності, які властиві поглядам Буало і природу яких слід 
шукати в особливостях його історичної доби.

Буало рішуче виступав проти консерватизму сучасної 
йому літератури. Тимчасом його власна літературно-естетична 
концепція спрямована на регламентацію творчості, на каноні
зацію і увіковічнення практики класицизму — того методу, 
художні принципи якого він вважав вічними, незмінними і єди
но вірними. Цю антитезу знаходимо в багатьох твердженнях 
теоретика у своїх працях. Односторонністю, а відтак і обмеже
ністю позначені самі по собі прогресивні вимоги Буало щодо 
об’єктивного змісту в мистецтві, наслідування «природі», прав
дивості характерів і ситуацій, вірності законам жанру та інші 
принципи, які він стверджував.

1.
Справжнє значення поетики Буало вимальовується при 

історичному підході до неї. Його теоретична система надзви
чайно вірно і послідовно відображала художні ідеї і принципи, 
висунуті практикою французького класицизму, який дістав 
назву золотого віку французької поезії. Цей метод, розвиток 
якого був зумовлений розквітом абсолютистської держави і її 
культури, становив прогресивний етап в історії літератури. 
Увібравши в себе кращі гуманістичні традиції попередніх епох, 
зокрема античності і культури Відродження, мистецтво абсо
лютизму висунуло ряд нових прогресивних художніх ідей, які 
пізніше лягли в основу мистецтва просвітительства. Видатні 
поети і теоретики класицизму, хоч ще несміливо і непослідовно, 
все ж плекали й відстоювали ті принципи та ідеї, які були під
хоплені буржуазною французькою революцією X V III ст.

Зрозуміло, що перехідний, двоїстий характер доби зумо
вив і суперечливість естетичної системи класицизму. її речники 
намагалися поєднати і узгодити художні ідеї прогресивно на
строєної буржуазії і традиції аристократично-дворянської літе-
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ратури. Чисто зовнішній і штучний характер такого компромісу 
був цілком у дусі політичних і економічних взаємин, характер
них для суспільства абсолютистської Франції X V II ст. Анта
гонізм інтересів дворянства і буржуазії стримувався владою 
централізованої держави.

Характеризуючи абсолютну монархію у Франції та деяких 
інших великих європейських державах, Карл Маркс підкреслю
вав, що вона виступала як цивілізуючий центр, як об’єднуюче 
начало суспільства, була тим горнилом, «в якому різні еле
менти суспільства зазнавали такого змішання і оброблення, яке 
дозволило містам проміняти своє середньовічне місцеве само
врядування на загальне панування буржуазії і публічну владу 
громадянського суспільства» * . Таким чином абсолютизм сприяв 
політичній централізації, зміцненню національної єдності, роз
виткові буржуазних відносин і був, за виразом Карла Маркса, 
«цивілізуючим центром» тодішнього суспільства. Тому й кла
сицизм, який виражав ідеологію абсолютизму, мав своєю метою 
створення великої національної літератури, здатної здійснювати 
виховний вплив на громадян абсолютистської держави, прослав
ляти її велич.

Французький абсолютизм досяг свого розквіту в епоху 
правління кардинала Рішельє, що був першим міністром при 
Людовіку X III і спрямував свої зусилля на створення сильної 
і могутньої Франції. При ньому провадилась успішна боротьба 
з феодальною роздробленістю, була створена система політич
ної централізації, що спиралася на сувору регламентацію дер
жавного життя та вишколений бюрократично-чиновницький апа
рат. В економічній політиці королівська влада підтримувала 
становлення буржуазних економічних відносин, розвиток про
мисловості й торгівлі. Внаслідок цього успішно переборювалася

*  К. М а р к с  і Ф.  Е н г е л ь с ,  Твори, т. 10, Державне 
видавництво політичної літератури, К., 1962, стор. 409.
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економічна замкненість феодального ладу, слабкість і роздроб
леність феодального господарювання. Не прагнучи до особли
вої політичної самостійності, французька буржуазія всіляко під
тримувала заходи короля.

Процес централізації і бюрократизації державної системи 
завершився при Аюдовікові X IV , в епоху якого Франція оста
точно сформувалась як країна європейського абсолютизму. 
Монархістська держава втручалася в усі сфери суспільно-полі
тичного життя. Філософія, право, наука, театр і література були 
підпорядковані інтересам держави і монарха й виражали ідео
логію абсолютистського режиму. В найзагальнішому вигляді це 
була ідея послуху людини перед лицем всесильної «ідеальної», 
«розумної» і «справедливої» влади держави та короля.

У цей час була заснована французька Академія, діяльність 
якої полягала у спрямуванні і регламентації творчості драма
тургів і поетів, у створенні офіційного мистецтва і офіційного 
стилю, яким став французький класицизм. Процес «виробництва 
ідей» був поставлений під контроль державної влади. Коро
лівський двір був не тільки політичним центром країни, не 
тільки європейським законодавцем звичаїв і мод, але й великим 
культурно-художнім центром. Вироблений при дворі стиль під
хоплювали поети, музиканти і художники, а через діяльність 
Академії він набував всезагального, законодавчого характеру. 
Дух жорстокої дисципліни і регламентації панував у літера
турному і культурному житті.

Французький класицизм X V II ст. виражав художні ви
моги і смаки пануючої верхівки абсолютистського суспільства. 
Основні принципи цього методу були піднесені до ступеня 
абсолютного закону, обов’язкового для всіх. Однак класицизм 
не був явищем цілком однорідним. Реалістичністю, прагненням 
вийти за тісні рамки раціоналістичної поетики відзначаються, 
наприклад, трагедії П. Корнеля. Письменники цього часу Буало 
і Ж. Расін репрезентували класицизм в його, так би мовити, 
чисто ортодоксальному вигляді. Попри своє пануюче становище
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класицизм як метод у процесі свого формування все частіше 
зустрічав опір інших напрямів і стилів.

Основним критерієм прекрасного для французьких класи
ків був розум. Єднаючись з раціоналістичними ідеями картезіан
ства — філософії, яка піддавала весь світ і знання про нього 
критичному аналізові розумом, теорія класицизму встановлю
вала безліч умовно-апріорних правил творчості, порушення 
яких вважалося ледве чи не злочином проти мистецтва (зга
даймо хоч би знамените правило «трьох єдностей» тощо). По
збавлені чуття історизму, класицисти дуже поверхово розуміли 
матеріалістичну, життєву основу мистецтва, хоч вони і закли
кали «наслідувати природу». Але водночас раціоналістична 
філософія Р. Декарта, естетичним еквівалентом якої був класи
цизм, становить одне з найбільш ідейних завоювань Франції 
X V II ст. Картезіанство, проголошуючи культ розуму, піддаючи 
все сумніву і перевірці розумом, наносило рішучого удару 
середньовічно-релігійному способові мислення, реакційній ідео
логії феодального суспільства. В естетиці класицизму раціона
лістичні ідеї, незалежно від того, чи зв’язані вони з ученням 
Р. Декарта, чи внесені іншими, також в багатьох моментах 
зумовили прогресивні ідеї, наприклад, вимогу правдивості, інте
рес до відображення внутрішнього життя людини і т. д.

Як бачимо, естетика і поетика класицизму відбивали чис
ленні ідейні і художні пошуки своєї доби, всі складні супереч
ності процесу становлення реалістичного мистецтва. Узагальнити 
і теоретично осмислити досвід літературної практики, звести 
провідні художні тенденції до єдиної системи судилося авторові 
«Мистецтва поетичного» Буало, який став загальновизнаним 
вождем і законодавцем класицизму.

11



2.

Нікола Буало-Депреб (1636— 1711) народився в сім’ї пари
зького чиновника і виховувався в буржуазному середовищі, яке 
дало французькій літературі П. Корнеля, Ж. Расіна, Ж. Лафон
тена. З а  бажанням батька навчався в єзуїтському колежі, а по 
закінченні його займався богословськими науками і правом 
у Сорбонні. Однак, як тільки помер батько, залишивши синові 
спадщину, щоб жити без турбот про хліб, Буало залишив занят
тя, крім літератури, яку дуже любив.

Починаючи з 1660 р., коли була написана перша сатира 
Буало «Про незручності мешкання у великих містах», він ціл
ком віддається літературній роботі. Протягом кількох років 
Буало написав близько десятка сатир, памфлетів, кілька по
слань тощо. Ці твори зробили його ім’я відомим у літературних 
колах. Він знайомиться з Ж.-Б. Мольєром і Ж. Расіном, які 
стали його близькими друзями на багато років. Проте сатири 
Буало, спрямовані проти аристократичної знаті, єзуїтів, бездар
них віршомазів, принесли авторові і немало ворогів. Буало воло
дів нестримним темпераментом бійця і гострим пером сатирика. 
Особливо нещадно він розправлявся зі своїми літературними 
противниками, бездарними поставщиками нудних манірних ро
манів і поем, від яких віяло штучною, неприродною мовою та 
вигаданими героями. Крім цієї, так званої преціозної літера
тури, об’єктом критичних атак Буало стали також твори бур
лескного жанру, на думку Буало, надто грубого і простона
родного.

Так, в іроікомічній поемі «Налой» (написана одночасно 
з «Мистецтвом поетичним») Буало виступив саме проти «низь
кого» бурлескного стилю, написавши твір на побутову тему 
у «високому стилі», щось на зразок «перелицьованого бурлеска». 
Поема цікава комічними картинками з життя церковників, жи
вими, вихопленими з дійсності сценами і характерами. В ній 
поет вступав у суперечність з Буало-теоретиком: ігноруючи
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в своїй теорії чуттєву природу людини, у поемі «Налой» він 
виявив неабиякий інтерес саме до живих, а не абстрактних рис 
людського характеру.

Свої сатири Буало присвячував найрізноманітнішим мо
ральним і естетичним проблемам, виступаючи проти пороків 
аристократичної знаті. Він викривав ханжество, скупість, сла
волюбство вельмож, лицемірність святенників. Найцікавішими 
з художнього погляду є III і VI сатири, а також в окремих 
місцях X  сатира. Викривальна гострота його сатир дещо зни
жувалася абстрактним викриттям «людини взагалі», відсутністю 
соціальної адреси.

Буало зробив сатиру знаряддям критичного втручання 
в літературу, гострою зброєю в боротьбі за утвердження нових 
художніх принципів. Він по праву вважається першим літера
турним критиком-професіоналом у Франції і у всій Європі. 
Його літературно-критичні виступи проти бездарних і нікчем
них своїх сучасників (абат Котен, Теофіль, Шаплен, Шар- 
пантьє, Кіно), проти преціозної манірної поезії, з одного боку, 
і «низької» бурлескної — з другого, найчастіше здійснювалися 
в жанрі поетичної сатири.

Літературні вороги Буало незабаром мусіли відступити 
і навіть шукати з ним дружби, адже письменник і полеміст 
виявив таку мужність і несхитність у відстоюванні своїх погля
дів, що міг викликати тільки повагу до себе. До того ж Буало 
в той час став близькою людиною до королівського двору і ко
ристувався підтримкою й покровительством монарха. З  1667 р. 
Людовік X IV  призначив Буало і Ж. Расіна на посаду придвор
них історіографів.

Політичні погляди Буало цілком співпадали з офіційною 
ідеологією абсолютизму. В цей час визначається і його літе
ратурно-естетична позиція. Він не тільки органічно сприйняв 
світоглядні художні ідеали класицизму, але й відразу став 
активно розвивати, утверджувати і відстоювати ці ідеали в бо
ротьбі зі своїми літературними ворогами.
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В середині X V II ст., коли Буало вступав у літературу, 
французький класицизм уже здобув певні позиції і виявив 
основні свої риси як літературний напрям. Ще П. Ронсар та 
інші поети «Плеяди», як Ж. Дю Белле, вносили в поезію живо
творний дух гуманізму, виявляли глибокий інтерес до внутріш
нього життя людини, зближували людину з природою і, праг
нучи «високого» мистецтва, звертали погляд до античних зраз
ків. Так, Ф. Малерб здійснив реформу поетичної мови та 
віршування. Його поетика цілком відповідала творчим принци
пам класиків, хоч класицизм сформувався пізніше. Своїми ве
ликими трагедіями П. Корнель уже заклав основи класичного 
театру. На цей же час з ’явились і теоретичні праці, в яких 
розроблялися питання класичної поетики. Широкої популярності 
набув філософський трактат Р. Декарта «Міркування про ме
тод» (1636 р.), де були викладені основи раціоналістичної філо
софії, естетичним адекватом якої були принципи теорії класи
цизму. Отже, класицизм уже існував на практиці, хоч теорія 
його ще не була приведена в систему. Це зробив Буало в своєму 
«Мистецтві поетичному» (1674 р.), основному творі серед ба
гатьох інших, як вважав письменник. Цей твір приніс авторові 
голосну славу та незаперечний авторитет законодавця літера
турних правил. «Мистецтво поетичне» здобуло підтримку дер
жавної влади. Людовік X IV  був у захопленні від цього 
твору. Буало в своєму трактаті захищав від нападок твори 
Ж. Расіна, Ж.-Б. Мольера, Ж. Лафонтена. Помітним епізодом 
у діяльності Буало як критика і теоретика класицизму була 
його полеміка з Ш. Перро (нашому сучасникові він більше відо
мий як автор казок) стосовно значення давньої літератури. 
Намагаючись довести, що класичні зразки мистецтва стоять на 
неосяжній висоті і в порівнянні з ними сучасна література 
нічого не варта, Буало по суті став на позиції заперечення 
прогресу в мистецтві і тут зазнав неминучої поразки. Проти 
автора уже виступав сам час (полеміка відбулася у 80-х рр. 
X V II ст.), переконливо засвідчивши неспроможність претензій
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класицистичної теорії на вічність і незмінність. Так, ще за жит
тя Буало почався перегляд тих принципів класицизму, які 
утверджував у своїй поетиці теоретик.

3.

«Мистецтво поетичне» було задумане, як засвідчував 
автор, під впливом читання відомого «Послання до Пізонів» 
Горація. Вибір жанру власного твору і форма його викладу під
креслювали найсерйозніший намір автора — встановити закони 
і критерії високого, вічного мистецтва, ідеальні зразки якого 
створила античність. Чимало положень, які розвивав Буало, 
безсумнівно, перекликались із художніми ідеями античної пое
тики. Часто повторював автор поеми і ті думки, що були вису
нуті його попередниками — теоретиками французького класи
цизму. Однак за всім цим Буало на чільне місце в мистецтві 
ставив те, що пов’язувало його зі своєю добою. Звідси він чер
пав натхнення, запал, глибоку переконаність у перевазі своїх 
принципів. Не слід забувати при цьому, що в особі Буало маємо 
не тільки критика і теоретика сучасної йому літератури, але 
й художника слова, що володів неабияким поетичним хистом 
і спирався також на власний творчий досвід. Тому теоретичні 
думки і живі спостереження Буало в «Мистецтві поетичному» 
завжди позначені авторською індивідуальністю, його темпера
ментом, оригінальним способом вираження думок.

Блискуча афористична форма викладу, жвавість образів 
послугували тому, що в найзагальніших питаннях поетичної 
теорії, відомих ще до Буало, досі посилаються все-таки на авто
ра «Мистецтва поетичного». У цьому творі Буало-художник 
часто бере верх над Буало-теоретиком. І тоді автор взагалі 
переходить межі своєї ж власної класичної доктрини, висту
паючи безпосередньо як розумна, прониклива людина, що розу
міє і цінує мистецтво та поезію, заглиблюється в «секрети»
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творчості. Справді велич генія виявляється там, де він підні
мається над уявленням і передсудами свого часу, прозирає 
в майбутнє. Тим-то не обов’язково кожну думку Буало розгля
дати лише в світлі теорії класицизму. Істинність його ідей нам 
сьогодні краще і корисніше перевірити сучасним знанням про 
мистецтво. При такому нашому прочитанні Буало він захоплює 
не тільки фахівця з історії чи теорії поезії, але й кожного лю
бителя мистецтва та поетичного слова.

Класицизм, а заодно і його поетика, розроблена Буало, 
давно належить історії, але поетичні формули з його «Мисте
цтва поетичного» й досі вражають людську уяву проникливістю 
і точністю суджень, багатством художньої думки, яка пережила 
свій час.

Композиційно «Мистецтво поетичне» складається з чоти
рьох пісень. Будова твору не відзначається особливою струн
кістю і чіткістю — загальна вада творів Буало. Так, деякі думки 
автора та положення повторюються в піснях першій і четвертій. 
Однак композиційний план твору простежується легко. В пер
шій пісні розглядаються загальні принципи художньої творчості: 
суть і значення поетичного таланту, основоположна роль розуму, 
свідомого начала в роботі над композицією, стилем, у віршу
ванні. Друга пісня присвячена характеристиці дрібних поетич
них жанрів: ідилії, елегії, сонета, епіграми, рондо, балади, мадри
гала, сатири, водевіля. У третій пісні автор переходить до теорії 
основних жанрів класичної літератури: трагедії, комедії та епо
пеї. Принагідно висвітлюються важливі проблеми творчості, що 
стосуються змалювання характерів, типізації, драматичного 
конфлікту. Нарешті, пісня четверта заповнена головним чином 
міркуваннями на морально-етичні теми.

Буало починає розмову з проголошення давньої тези про 
те, що для занять поезією потрібен та^н т і натхнення. Однак 
думка ця здається тривіальною тільки на перший погляд. Вся 
справа в тому, як тлумачити талант, в чому полягає природа 
творчості, адже саме з цього й починаються розбіжності між
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численними поетичними теоріями. Згідно з поглядами Буало 
мистецтво можна пізнати тільки шляхом критичного аналізу 
розумом:

Любіть же розум ви! Нехай він тільки сам
Принадність і красу утворює пісням.

Бувають автори, що їхні думки тьмяні
В густому плавають, імлистому тумані,
Аж сонцем розуму його не розігнать.
Ви вчіться мислити, тоді уже писать.
Що справу ми собі здаємо виразніше,
То й наше твориво складається ясніше.

Тільки розум, здоровий глузд мусять керувати поетом, аби 
твір досяг вищої гармонії задуму і виконання, форми і змісту, 
частин і цілого. Згадаймо тут, що симетрія, гармонія і єдність — 
то основні принципи раціоналістичної естетики Р. Декарта, яка 
протиставляла чуттєве і раціональне пізнання. Буало послі
довно проголошує людський розум вищим незаперечним і постій
ним авторитетом для художника і протиставляє його натхненню.

Прикметою широкого розуму є здатність поета усвідом
лювати характер своєї талановитості, щоб іти власним шляхом, 
а не чужим. Мовляв, кожному своє:

Одним — кохання пал оспівувати милий,
А  другим — епіграм гострити влучні стріли.

Справжній поет не повинен піддаватись шаленству натхнен
ня, бо ж натхнення якраз і полягає в тому, щоб свідомо і ро
зумно слідувати законам високого мистецтва. Не годен назива
тися поетом той, хто заглиблюється в зайві описи дрібниць і, 
втрачаючи міру, порушує гармонію; хто, «зраджуючи шляхет
ності», вдається до низького, «базарного» стилю. Найбільше ж 
слід пильнувати «чистоти і ясності» мови, благозвучності, зла
годженості, дотримуватися одного взятого тону. Словом, все 
мусить стояти на своєму місці, підкорятися правилам простоти 
й міри.
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В цих порадах Буало не можна не бачити певних супе
речностей, властивих взагалі поетиці класицизму, що грунту
вався на двоїстій дуалістичній філософії Р. Декарта. Класицизм 
не міг узгодити суперечність між двома началами людської 
природи — між матеріальним і духовним, між розумом і чуттям. 
Звідси йде раціоналістичне протиставлення розуму, трактова
ного як самодостатній, єдиний і абсолютний засіб пізнання, чут
тєвим зв’язкам людини з навколишнім світом. Звідси вкрай 
одностороннє розуміння натхнення і творчого процесу, яке ви
ключає присутність індивідуального досвіду, емоційних факторів, 
інтуїції, а головне — постійної зумовленості форми художнього 
твору конкретним життєвим змістом.

Боротьба Буало за чистоту, простоту і ясність мови мала 
позитивне значення. Недарма автор посилається на досвід поетів 
«Плеяди» (Ж. Маро) і особливо на поезію Ф. Малерба, який 
своєю практикою не тільки поклав початок класичним регла
ментаціям, але й намагався демократизувати поетичний стиль, 
упорядкував віршування.

Аж ось прийшов Малерб — і вперше появив нам 
Правдивий, чистий вірш у чергуванні рівнім,
Міць у порядку слів належнім показав,
У музі приписи обов’язкові дав.
Тож мова, мудрою очищена рукою,
Вже не разила нас безладністю гидкою...

Ставайте ж на його пошани гідний шлях,
Чистоти й ясності пильнуйте у словах.

Та не будемо занадто обманюватися відносно демократич
ності мовних принципів класицистичної поетики. Заклики Буало 
до чистоти й ясності мови, його філіппіки проти «марнослов- 
ства», проти туманного, переобтяженого поетичними умовностя
ми стилю, властивого «преціозній» літературі, водночас і, голов
ним чином, спрямовані на очищення мови від «вуличного», «бру
тального», «низького», тобто простонародного елемента. Мова
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народних низів, не менш ненависна йому, ніж витончений 
неприродний стиль манірної і аристократичної літератури. Тут 
також кидається в вічі слабкість класицистичної поетики: її 
різко виражений класовий характер. Ідеалом Буало є спокійно- 
величний, врівноважений, сповнений благородства і високої гар
монії стиль, розважливо звірений із законами прекрасного. 
Раціоналістичний і канонічний характер такої поетики обертає
ться тут, як і в багатьох інших моментах, своїми консерватив
ними сторонами.

Композиція твору, згідно з вказівками Буало, також 
визначається не стільки живим змістом твору, як апріорно виве
деними правилами й законами, дотримуватися яких поетові 
допомагає розум. Основа цих законів — формальна доверше
ність, гармонійне співвідношення частин і цілого:

Хай пензля тонкого, умілого картини,
Митцем керовані, сполучаться в єдине;
Хай, слів промовистих шукаючи, поет
Далеким одбігом не затира сюжет.

Розважливість, холодний розрахунок — кращі порадники 
поета в його роботі. Необхідно знов і знов повертатися до напи
саного, звіряти кожне слово з голосом розуму і доцільності, не 
довіряти чуттям.

Спішіть поволі ви; не здавшися зарання,
Вертайте знов і знов до вашого писання;
Шліфуйте, щоб іще не раз пошліфувать,
Не бійтесь креслити, а інколи й додать.

Так навіть у часткових питаннях поетики і творчого про
цесу автор «Мистецтва поетичного» послідовно дотримується 
раціоналістичних основ теорії класицизму.

Другий головний принцип цієї поетики — вірність приро
ді — також тісно зв ’язаний, з раціоналістичною філософією.
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Буало ставить знак рівності між розумом (істиною) та красою. 
І краса й істина знаходяться в природі, тобто в об’єктивній 
дійсності. Поет, що прагне мистецтва істинного й прекрасного, 
мусить обрати зразком для себе природу. Оскільки найкраще 
розуміли і наслідували природу великі художники античності, 
то твори стародавніх класиків є вищим і вічним зразком для 
мистецтва всіх часів, бо істинність і краса цих творів переві
рена віками. Які ще переконливі докази можуть бути?

Французькі класики X V II ст. гідно цінували красу, прав
дивість і стихійний реалізм античного мистецтва. Однак окремі 
реалістичні тенденції неодмінно вступають у суперечність із 
доктриною класицизму. Канонізуючи метод і прийоми, форми 
і жанри давнього мистецтва, класицизм заперечував історичний 
розвиток мистецтва, зумовленість художнього методу характе
ром суспільної свідомості. Отож навчання в античного мисте
цтва уявлялося Буало як звичайнісіньке наслідування й копію
вання форм, прийомів, сюжетів, вироблених тим мистецтвом.

Принцип наслідування природі, проголошуваний францу
зькими класиками, також трактується ними вузько і абстракт
но. Даремно було б у відомих рядках Буало: «Природу лиш 
одну за вчительку візьміте» бачити той глибокий зміст, який, 
наприклад, вкладали в лозунг наслідування природі французькі 
просвітителі X V III ст. Буало закликає зображувати не вбо 
природу, не все багатство явищ, а відбирати явища з точки 
зору «високого» мистецтва. Крім того, у Буало йдеться голов
ним чином про людську природу у її раціоналістичних виявах 
і формах буття.

Буало не відмовляє поетові в праві зображувати жахливі 
чи потворні явища життя:

І змії, і гидкі, потворні дивогляди,
В мистецтві явлені, очам дають розраду.

Але ці явища повинні зображуватись так, щоб вони здавалися 
«приємними», щоб поезія «розважала»:
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Стають приємними всі явища страшні,
Як пензель їх тонкий віддасть на полотні.
Отож трагедія нам чари навіває,
Як на кону Едіп скривавлений ридає,
І мук Орестових видовище всякчас 
Солодкі виклика і чисті сльози в нас.

Буало закликає поетів обмежувати природу сферою істин
ного і розумного, де виявляють свою силу вічні і незмінні зако
ни природи. Мистецтво мусить зображувати загальні явища, 
а не часткові, індивідуальні, до яких Буало відносить те, що 
не вкладається в логічно побудовану гармонійну схему світу. 
Проблемі співвідношення правди життєвої і правди художньої 
Буало надає першорядного значення. У відповідності з раціо
налістичною доктриною автор «Мистецтва поетичного» розме
жовує правдиве і правдоподібне, дійсне й імовірне. Перевага 
надається художньому вимислу, який мусить узгоджуватися 
з логікою подій і характерів. Незвичайні факти і явища, що 
виходять за м$жі розумного, хоч і мають місце в житті, не по
винні цікавити автора трагедії.

Скрізь імовірності дотримуйте. Бува,
Чудною видасться і правда нам жива.
Безглузді ж вигадки нас тішити не можуть,
Бо ні ума вони, ні серця не тривожать.

Таке розуміння художньої типізації, як бачимо, не позбав
лене здорового, реалістичного начала. Свою знамениту формулу 
«прекрасне тільки правдиве» Буало не наповнив конкретним 
змістом, але й при всій своїй абстрактності, при всіх обмеже- 
ностях і обмовках, вимога художньої правди, якою пройнятий 
твір Буало, була в умовах X V II ст. явищем прогресивним, спря
мованим на зближення мистецтва і дійсності.

Зображення характерів і подій мусить бути підпорядковане 
ьищій меті — втіленню етичного ідеалу, здійсненню виховної 
функції мистецтва. Тому Буало виступає проти голої фактогра
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фії, проти емпіризму — і це, безсумнівно, є позитивним у його 
теорії. Водночас ідеалістичне розуміння законів розуму як віч
них і непідвладних історії зумовило абстрактний підхід класиків 
до зображення людського характеру.

У «Мистецтві поетичному» Буало виступив проти одно
мірного й спрощеного змалювання в художньому творі героя. 
Характер героя має бути повнокровним, не позбавленим живих 
людських вад і слабостей, інакше він здаватиметься ходульним, 
непереконливим. Митець повинен зберігати повноту людських 
рис і якостей, щоб можна було повірити у правдоподібність 
персонажів:

...вади деякі герой повинен мать:
Ахілл нам любий тим, що, як огонь, гарячий,
І ревно від образ, мов та дитина, плаче.
Якби не знав герой ні огріхів, ні хиб,
Ми натуральності в портреті не знайшли б.

Однією з основних вимог до зображення героя класицизм 
висував єдність характерів. Буало-теоретик класицизму уявляв 
людський характер як щось незмінне і постійне, що не зв ’язане 
з розвитком і рухом. Однак характер повинен нести в собі певну 
визначену ідею:

Агамемнон нехай вражає нас пихою,
Еней побожністю сіяє над усіх.
Надайте певних рис ви кожному із їх.

Інші, так би мовити, побічні риси не повинні суперечити 
провідній, суттєвій якості характеру. Міцні закони трагедії 
вимагають, щоб характер до кінця залишався самим собою, 
незмінно містив у собі загальну, хоч і персоніфіковану ідею. 
Тут перед нами знову яскраво виявляється одна із супереч
ностей теорії Буало: з одного боку він нібито закликає до спо
стереження людських характерів у самому житті, до аналізу 
суспільних умов формування людини («вивчайте звичаї, краї
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й часи терпляче: не раз од клімату залежить людська вдача») 
і водночас вводить ряд застережень і обмежень, які зводять 
нанівець цю реалістичну тенденцію.

Так, герой класицистичної драматургії, наприклад, поста
вав на основі абстрактно-логічних суджень про ідеї добра і зла, 
краси й потворності, любові й ненависті і т. д. Так само і в 
Буало вимога єдності характерів зумовлює їх статичність, некон- 
кретність та умовність:

...як автор малювать героя почина,—
Нехай герой у всьому вірний буде
І з кону тим зійде, ким вийшов перед люди.

Схильність Буало до нормативності і метафізичної логіки 
особливо виявилася в теорії жанрів. Автор «Мистецтва пое
тичного» узаконює тільки ті жанри, які культивувалися в ми
стецтві античності. Він, наприклад, досить зневажливо стави
ться до роману, який не відповідає вимогам і смакам класичної 
теорії. З  драматичних жанрів Буало визнає трагедію і комедію. 
Характери, композиція, сюжет, стиль драматичного твору по
винні підкорятися строгим законам. Вище ми говорили про 
єдність характеру як основу класицистичної трагедії. З  цим тіс
но зв ’язаний принцип єдності місця, часу і дії:

Ми інші приписи від розуму візьмем:
Одну подію в час єдиний розгорнім;
Єдине місце їй за тло ясне узявши:
Така трагедія сподобається завше.

Відстоюючи ці три знамениті єдності, Буало посилається 
на практику грецької трагедії і епопеї, зокрема на Есхіла 
і Софокла. Однак відомо, що ні теорія, ні практика старогре
цької трагедії не знали подібних мертвих, абстрактних, чисто 
зовнішніх приписів. Арістотель у своїй «Поетиці» згадує тільки 
про єдність дії. Причому, обгрунтовуючи єдність дії в драма
тичному творі як норму, Арістотель виходив із внутрішніх,

23



життєвих вимог до художнього твору. Абстрактна ж норматив
ність, чужа духові античного мистецтва, була нав’язана траге
дії французьким класицизмом X V II ст. Нічого й говорити, що 
строгі рамки «трьох єдностей» не сприяли розвиткові трагедії, 
наповненню її життєвим, реалістичним змістом. Вони стримували 
творчі сили художника, спрямовували їх на рабське копіювання 
зразків, а не на художнє втілення ідей і думок, які в справж
ньому мистецтві знаходять для себе завжди нову, оригіналь
ну форму.

Оскільки в ході драматичної дії не передбачається ані 
змін, ані розвитку в характері героїв і оскільки завдання поля
гає тільки в тому, щоб розкрити психологію і переживання 
героїв, то сюжет трагедії мусить бути гранично простим і чіт
ким, без будь-яких побічних сюжетних ліній:

Не накопичуйте без ладу різних дій:
Сам тільки Ахіллес та гнів його страшний
Гомерів архітвір виповнює до краю.
Бува, що з надміру убозтво випливає.

Як це не парадоксально, але всі умовності класичної тра
гедії виникають із побоювання умовностей, із прагнення правдо
подібності. Хід міркування приблизно такий: хіба може глядач, 
який три години дивиться на одну й ту ж сцену, повірити у ймо
вірність численних подій, змін у характерах, у стані, у віці 
героя? Буало висміює твори Лопе де Вега за порушення все 
тих же «єдностей»:

З а  Піренеями такий собі піїт
Втискає в день один десятки довгих літ.
Спочатку хлопчиком малює він героя,
А  далі з довгою виводить бородою.

І не розуміючи умовності мистецтва, воліючи позбутися всякої 
умовності, Буало зв ’язує драматичне мистецтво ще більшими 
умовностями, умоглядно встановленими правилами, що супере-
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чать правді життя, різноманітності людських характерів в їх 
розвитку і неповторних долях.

Спосіб розкриття характеру в трагедії часів Буало голов
ним чином словесний, оповідний. Зовнішні події можуть тільки 
підштовхувати розкриття характеру. Не слід вражати почуття 
глядача різними жахливими напруженими епізодами, вони му
сять відбуватися за коном. Переходячи до комедії, Буало знову 
повторює, що природа — джерело знань про людські вдачі 
і характери:

Коли комедії ви хочете служити,
Природу лиш одну за вчительку візьміте.

У різних відтінках природа нам жива 
Людські характери і вдачі розкрива.

Але йдеться, знову-таки, не про індивідуальні, неповторні 
ознаки характерів і, тим більш, не про їх соціально-класову 
суть і зумовленість, а про найзагальніші риси, притаманні лю
дині згідно з незмінними законами природи. Старим людям 
властиві скупість, прагнення до багатства, нетерпимість до 
нових звичаїв. Молодість, навпаки, відзначається непослідов
ністю і непоміркованістю пристрастей. Отож справжній худож
ник, навчаючись цих законів природи, не дозволить собі їх 
порушувати. Тут же наводиться приклад з античної комедії:

Теренцій змалював, як батько докоряє 
Своєму синові за те, що він кохає,
Як син, прослухавши суворі ті слова,
В обіймах милої їх зараз забува.
Не думайте лише, що просто це портрети:
Ні, ви саме життя у сценах тих найдете.

Буало не міг не знати, що характер людини залежить від 
її суспільного становища і соціального оточення. Однак, вияв
ляючи свої класові симпатії,, він радить тільки «вивчати пильно 
двір і спізнавати місто», тобто малювати верхівку дворянського 
і буржуазного середовища. Тут, на думку Буало, слід брати
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характери для комедії, всіляко обминаючи життя простолюду. 
Мольєр, зазначає автор «Мистецтва поетичного», виявив свіі| 
хист тільки як творець «Мізантропа», але не як автор творі^ 
для широкого загалу.

Живий, проникливий розум вдумливого і тонкого знавця 
мистецтва Буало виявляє там, де він звільняється від упере
джених схем, від тиску догм і постулатів, даючи простір влас
ному досвідові. Так, всупереч раціоналістичній недооцінці чут
тєвого пізнання і емоційної сфери людського життя, Буало 
висував і пристрасно захищав глибоке дійсне переживання як 
передумову естетичного, виховного впливу: «Ридайте ж ви самі, 
щоб викликать ридання». Опираючись на знання психології 
художнього сприймання, Буало вимагав урізноманітнювати стиль 
розповіді і засоби зображення, резонно відзначаючи, що «одним 
лиш пафосом ви можете приспать». Дуже цікавий у трактаті 
кілька разів повторюваний тезис про зумовленість стилю змі
стом твору, визнаний навіть поетами-реалістами X IX  ст. («Важ
ливий в поемі стиль, відповідний темі»,— так сформулював його 
М. О. Некрасов). І для сьогоднішньої поетичної практики не 
позбавлені глибоко повчального інтересу міркування Буало про 
гармонійність і симетричність композиції художнього твору, 
про почуття художньої міри в елементах композиції, сюжету, 
стилю, про необхідність оволодіння «технічними» прийомами 
роботи. Більшість цих висновків випливають з живого літера
турного досвіду, виходячи за рамки класичного «корану», як 
назвав О. Пушкін регламентаційну систему Буало, а тому збе
рігають свою цінність і в наші дні.

Великий інтерес для сучасного читача становлять викла
дені в IV пісні думки Буало, які стосуються морально-етичних 
поглядів митця. Саме тут автор трактату виявляється вільним 
від літературних догм своєї епохи, передаючи власний досвід 
боротьби проти рутини, закостенілості і бездарності в літера
турі. Буало щиро захоплений красою поетичного слова, покли
каного виховувати в людині високі моральні і громадянські
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принципи. Художня творчість, каже Буало, не розвага, не пуста 
забава. Мистецтво мусить бути суспільно корисним, даючи лю
дині необхідні знання про життя. А тому й служіння мистецтву 
вимагає від художника не тільки світлого розуму, але й чистих 
помислів, вищої моральності, відповідальності перед читачем. 
Адже у віршах не можна приховувати дрібних спонукань, убо
гості душі:

Тож майте над усе чистоту ви, панове,
Бо й найсильнішому уму не пощастить 
Знак серця ницого у віршах потаїть.

Моральні настанови поетам випливають з особистої бо
ротьби видатного критика проти аристократично-дилетантського 
ставлення до творчості, проти безвідповідальних вправ у вір
шуванні. Осуджуючи бездарність, марнослав’я, зазнайство, заз
дрість, продажність і баришництво (до речі, сам Буало ніколи 
не користувався літературними гонорарами), він називає і кон
кретних носіїв цих пороків із числа великосвітських літераторів 
«преціозного» напряму. Особиста неприязнь Буало до таких 
людей посилювалася ще й тим, що вони нерідко переслідували 
друзів і однодумців Буало по боротьбі за прогресивну літера
туру і драматургію: Ж.-Б. Мольера, П. Корнеля та інших.

Неодмінною моральною якістю поета вважав Буало здат
ність до самооцінки, вміння прислухатися до голосу розумної 
критики, не піддаватися захвалювальній, улесливій «критиці»:

Не оп’яняйтеся з облесної хвали,
Що вам у захисті крикливому сплели,
Де всі ладні горлать: чудово! знаменито!
Могли, читаючи, ви уші обманити,
Та в світлі повному, серед ясного дня 
Від ока не втече безглуздість і бридня.

Воістину, думки, що ніколи не втратять свого значення. 
Як естетична система теоретичні погляди і смаки Буало, 

викладені в «Мистецтві поетичному», належать своєму часові.
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«Мистецтво поетичне» наслідували і переказували класицисти 
різних країн: в Англії — А. Поп («Досвід про критику», 1711), 
в Німеччині — І. К. Готшед («Критична поетика», 1730) 
та інші.

Російські класицисти, схиляючись перед авторитетом Буа- 
ло, однак, не обмежували свою творчість канонічними правилами 
його поетики. Вони зверталися до тих жанрів, які Буало вва
жав «низькими»,— байка, народна пісня тощо, наближуючи кла
сицистичні форми до потреб життя, орієнтуючись на розвиток 
оригінальної вітчизняної літератури і мистецтва.

Поети А. Кантемір, К. Батюшков наслідували в своїй твор
чості сатири Буало. Сліди теоретичної системи Буало помітні 
і на українських поетиках X V III ст. О. Пушкін, утверджуючи 
нові, реалістичні принципи художньої творчості, найвище ціну
вав у поетиці Буало ідею правдивості і художності мистецтва, 
називав автора «істинно великим письменником», відзначав його 
великий вплив на розвиток французької літератури. «Буало, 
поет, обдарований могутнім талантом і різким розумом, обна
родував свій кодекс, і словесність йому скорилася»*,— писав він.

Вперше російською мовою «Мистецтво поетичне» було пе
рекладене В. Тредіаковським.

Однак твір Буало цікавить і наших сучасників численними 
проникливими спостереженнями його автора, висновками про 
художню творчість. І нині побутують його чудові поетичні 
афоризми, прекрасно збережені в одному з кращих українських 
перекладів, опублікованому М. Т. Рильським у 1931 році.

Твір Буало цінний як певна вершина в невпинному істо
ричному розвитку науки про художню творчість, про високе 
призначення і велику силу мистецтва.

Віктор Іванисенко

*  А. С. П у ш к и н. Полное собрание сочинений в 10-ти то
мах, М., 1938, т. VII, стор. 311.
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П І С Н Я  П Е Р Ш А

1 Дійти поезії парнаських верховин 1 
Безумно мріє той, хто зроду їй не син;
Коли натхнення він од неба в дар не має,— 
Пегаса 2 впертого повік не осідлає;
Вузького розуму судивсь йому полон,
І марних слів його не чує Аполлон 3.
О ви, що' рветеся наосліп і без тями 
На шлях поезії, устелений тернами, 
Нерозмірковано не кваптеся вбачать 

10 Прикмету генія в охоті римувать 
І, щоб омани вас пусті не спокусили,
Свій хист вимірюйте і вивіряйте сили. 
Природа, не скупа на вдачі та уми,
Таланти поділять уміє між людьми.
Одним — кохання пал оспівувати милий,
А другим — епіграм гострити влучні стріли. 
Про славні подвиги Малерб 4 нам розповів, 
Ракан 5 змальовує гаї та пастушків.
Та інколи поет, пишаючись собою,

20 Іде засліплено дорогою чужою.
Так той, хто віршами всі стіни в кабаре 
Колись убруднював, зійшовшися з Фаре 6,
В поемі подає, собі ж таки на шкоду

31



Утечу славную гебрейського народу,
Коли ж єгипетську вода поймає рать,—
Сам автор змушений із нею потопать.
Сюжет високий ви обрали чи жартливий — 
Уму коритися повинні завжди співи,
Бо римі з розумом не слід ворогувать.

30 Вона — невільниця і мусить послух мать.
Коли навчились ми її шукати спритно,
То йде вона до нас і легко, й непомітно, 
їй не тяжке тоді ярмо думок ясних,
Вона збагачує, а не спрощає їх.
Та лихо, як рукам віддать її недбалим,
Од глузду бо тоді вона втікає чвалом.
Любіть же розум ви! Нехай він тільки сам 
Принадність і красу утворює пісням.
Чимало є таких шаленців поміж нами,

40 Що в творах ясності цураються і тями;
Було б їм соромно — в рядках своїх тяжких, 
Те саме висловить, що й інший хтось би міг. 
Та марні крайнощі. Італії лишити 
Повинні ми ці всі фальшиві самоцвіти 7. 
Здоровий розум нам хай сяє, як мета,—
Та путь веде туди слизька і непроста.
Хто збочить — може той звернути до загину: 
Незрідка має ум дорогу лиш єдину.
Надміру іноді захопиться поет 

50 І хоче вичерпать увесь до дна сюжет.
Стрічає замок він — малює до останку 
Увесь фасад його і лінії кружганку,
І коридорами без ладу водить нас,
І додивлятися до всіх велить терас.
Рахує сволоки, обчислює овали,
«Оце фестони вам, а це ось — астрагали» 8. 
Сторінок двадцять я ладен перегорнуть,
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Щоб вільно у саду нарешті відітхнуть.
Такого прикладу, панове, стережіться 

60 І не заглиблюйтесь ви надто у дрібниці;
Де зайве, там нема правдивого смаку,
Там розум запада лише в нуду тяжку.
Коли не знаєш меж, не пнися між поети.
Буває — від гріха ви часом не втечете:
Хотів підсилити— брутальності надав; 
Прикоротить хотів — і ясність утеряв;
Боїться той оздоб — і музу роздягає,
А той з низин летить у небеса безкраї.
Той тільки матиме читальників любов,

70 Хто розмаїтості у висловах дійшов,
Бо надто рівний стиль, скупий і монотонний,
Не втіху нам дає, а тільки настрій сонний,
І тяжко стомлює такий письменник нас,
Що на один лише тягти уміє глас.

Щасливий той співець, на кольори багатий, 
Що вміє ніжний лад з поважним чергувати.
І небу любий він, і милий читачам,
І ліку сам Барбен 9 не знає покупцям.

Просторе чи вузьке собі взяли ви поле,
80 Але шляхетності не зраджуйте ніколи.

Був час, коли бурлеск 10, базарний стиль низький, 
Усім подобався, бо був для всіх новий,
У дотепах брудних вигострювали слово 
І від перекупок для музи брали мову.
На різні витівки письменник був ладен,
І Аполлонові дав одяг Табарен п.
Пішла хвороба ця в провінції пізніше;
Хай нісенітниці, аж уші в’януть, пише 
Який-небудь отам нездара д’Асусі 12,—

90 А й князь, і міщанин — милуються усі.
Нарешті при дворі належно засудили
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Ті вигадки бридкі, блазенство те немиле, 
Наївний з вуличним розмежували тон,
І лиш провінції ще до смаку Тіфон 13.
Нехай цей стиль повік вам творів не каляє, 
Маро 14 хай за взірець поет правдивий має,
А тривіальністю хай тішиться Pont-Neuf 15.
Та бути нам зразком не може і Бребеф 16,
Що вимальовує, як по фарсальськім бої 

100 «Вмирущі з мертвими лежали там горою». 
Простоти й міри ви учітеся всякчас,
До марних і пустих не вдаючись окрас.

Давайте нам лиш те, що може бути миле;
В кадансі 17 вірному усі напружте сили 
І навпіл там рядки цезурою діліть,
Де й зміст наказує читцеві відпочить.

Пильнуйте голосних, щоб бистрою ходою 
Не зустрічалися вони одна з одною.

Музичних досить є у нашій мові слів,
110 Не псуйте ж звуками брутальними рядків.

Хоч би й шляхетні ви й розумні склали вірші, 
Та ухо вражене їх матиме за гірші.

Як тільки виникав французький Гелікон 18, 
Була у .віршиків лиш примха за закон.
Самою римою вони усе скрашали,
Цезуру нею й ритм безладно заміняли.
Війон 19, родившися у той дитячий вік,
Несе в поезію належну міру й лік,
А далі вже й Маро дзвінкі дає балади,
1 красний тріолет, і в римах маскаради, 
Рефренами рондо 20 з-під рук його цвітуть — 
І повстає нова для піснетворців путь.
Ронсар 21 по нім бере зовсім не ту методу 
І запроваджує на мішанину моду;
Златинська, згрецька він по-нашому співа,—
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І слава дні його надмірна повива.
Та інший час настав, і педантичні вправи 
Упасти змушені із п’єдесталу слави,
Ронсара знижено,— а з тих причин ото 

130 Скромнішим робиться Депорт, як і Берто 22.
Аж ось прийшов Малерб — і вперше появив

нам
Правдивий, чистий вірш у чергуванні рівнім,
Міць у порядку слів належнім показав 
І музі приписи обов’язкові дав.
Тож мова, мудрою очищена рукою,
Вже не разила нас безладністю гидкою,
Строфу свою поет за певним ладом вів 
І забігать з рядка у другий вже не смів.
Усі Малербовим скорилися законам,—

140 І брати за взірець пораджено його нам.
Ставайте ж на його пошани гідний шлях,
Чистоти й ясності пильнуйте у словах.
Як не відразу вас я можу зрозуміти,—
Не хочу ум собі у здогадах томити,
Від марнословства він тіка тоді мерщій 
І віри не дає поезії такій.

Бувають автори, що їхні думи тьмяні 
В густому плавають, імлистому тумані,
Аж сонцем розуму його не розігнать.

150 Ви вчіться мислити, тоді уже писать.
Що справу ми собі здаємо виразніше,
То й наше твориво складається ясніше.
Рука не зрадить нас, як певна голова,
І легко ми тоді знаходимо слова.

Закони язика ви майте за священні,
Хоч би в найвищому писалося натхненні.
І мелодійністю не знадити мене,
Як бачу слово я невірне чи чудне,
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Не подарую бо нікому барбаризму 23,
160 Ані бундючного у віршах солецизму 24.

Поет, як мови він опанувать не зміг,
Повік зостанеться у віршниках лихих.

Працюйте повагом, хоч пишете й з наказу, 
Не чваньтесь віршами, що вилились одразу: 
Рядки, написані квапливо, сяк і так,
Не розум виявлять, а радше глузду брак. 
Миліший нам струмок, що ясно й тихо плине 
Серед зеленої, квітчастої долини 
За води збурені, що в далечінь несуть 

170 І мул, і камінці, і чорну каламуть.
Спішіть поволі ви; не здавшися зарання, 
Вертайте знов і знов до вашого писання; 
Шліфуйте, щоб іще не раз пошліфувать,
Не бійтесь креслити, а інколи й додать.

Дарма, що в творові, де хиба хибу тисне, 
Стрілою декуди щаслива думка блисне,—
Ні! Треба все в йому поставить на місця 
І витримати тон з початку до кінця.
Хай пензля тонкого, умілого картини,

180 Митцем керовані, сполучаться в єдине;
Хай, слів промовистих шукаючи, поет 
Далеким одбігом не затира сюжет.

Суда громадського ви боїтеся, може? 
Суворий власний суд найкраще вам поможе: 
Темнота раз у раз ладна себе хвалить.
3-між друзів щирих ви порадника візьміть, 
Щоб він критикував по правді всі писання 
І гудив помилки одверто й без вагання: 
Належить гордощів усіх тоді зректись.

190 Але ж облесника, поете, бережись:
У вічі хвалить він, а висміяти радий.
Нам треба не хвали, а доброї поради.

36



Облесник захватом вам уші прокричить.
З  екстазу він ладен умліти кожну мить.
Чудове все йому; невдалих слів немає;
Він скаче з радості, він од жалю ридає,
Він славословити і милуваться звик,—
Лиш правди чесної не зна його язик.

А  мудрий приятель, суворий на вимоги,
200 Не дасть вам збитися з належної дороги:

Він хиби жодної не подарує вам,
Він визначить місця заблуканим словам,
Він зганьбить виплески фальшивої емфази 25,
Він обміркує зміст, розгляне пильно фрази:
Отут належало б ясніше здати річ;
Отут подвійний сенс; тут вислови, як ніч.—
Так вірний каже друг, несхибний і правдивий.
Та де з ким з авторів змагання неможливе: 
Бувають іноді між нас такі співці,

210 Що опинаються на кожному слівці.
Ви кажете йому: ось тривіальне слово,
А він: даруйте це, зверніть на інше мову!
Ви далі: холодом в рядку одгонить цім,
Я б викинув його.— Окраса він усім!
— Оце тяжкий зворот.— Всі в захваті од нього! 
Ви не доб’єтеся од автора такого 
Найменших поправок: у всьому певен він 
І жодних не найде для осуду причин.
Послухати ж його — він критику шанує 
1 вільну руку їй на поправки дарує.
Та красні ці слова для того лиш бринять,
Що хоче він своє писання прочитать.
Од вас же він піде, пишаючись собою,
І десь прихильника натрапить між юрбою.
Багато маємо поетів ми дурних,
Дурні хвалителі є в кожного із них;

37



Найдемо це добро і в селах, і в столиці,
При пишних герцогах, у принцовій світлиці, 
Ба навіть при дворі, де найніжніший смак, 

230 Нам хвалять іноді нездарних тих писак. 
Скінчу сатирою: дурного всюди мова 
Найде дурнішого для себе славослова.



П І С Н Я  Д Р У Г А

1 Пастушка, як злетить на землю свято красне, 
Рубінів не кладе собі на чоло ясне,
Не сяє в золоті, в алмазах дорогих,
А в’є простий вінок із квітів польових.

'Так і ідилія26, щоб нас причарувати,
Красою скромною повинна нам сіяти.
Простота — ось її найприродніший стрій.
І гук бундючних слів не подобає їй.
Хай ніжністю вона вколисує нам душі,

10 Та громом не разить жадні спокою душі.
Коли ідилії береться віршомаз,

Він часом і гобой, і флейту кине враз,
Оддасться поривам нестримним і шаленим 
І голосом сурми зненацька груди рве нам.
Пан, ужахнувшися, ховається в комиш 
І німфи 27 у глибінь пірнають чим скоріш.

Знов інший, на низьке понадившися слово, 
Селянську пастушкам в уста вкладає мову.
Краси позбавлені, вульгарну взявши путь,

20 Тяжкі рядки його не плинуть, а повзуть:
Сказали б ви — Ронсар, сопілку взявши в руки, 
Безтямно добува готичні з неї звуки 
І мінить, злагоди ламаючи закон,
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Дісідаса в П’єро, а Філіє в Туанон 28.
Між двох цих небезпек вузька тропа, поети! 

Sf Теокріта 29 ви й Вергілія 30 знайдете 
Пісні, що грації продиктували їм,—
Ідіть же щоразу за взором їх ясним.
Читайте вдень і вніч писання їхні доти,

30 Аж благородної не навчитесь простоти,
Де Флори цвіт ясний, Помони 31 і садів,
На флейті молодих змагання пастушків,
Що гра любовна їх серед лугів з ’єднала,
Де квітом став Нарціс і Дафна 32 лавром стала,— 
І зрозумієте, як відгомін лісів 
У гідний консула завести можна спів.
Така в ідилії краса таїться й сила.

Сумна ел егія  33, що коси розпустила,
В жалобнім одязі склонившись на труну,

40 У вищу, хоч, проте, помірну, б’є струну.
Вона закоханих виповіда страждання,
Погрози, ревнощі, надії, поривання,—
Та поетичного тут мало хисту нам:
Справдешнім треба тут горіти почуттям.

Ненавиджу співців, котрі холодній музі 
Горіти, знай, велять у неправдивій тузі,
Вдають закоханих нещиро й мимохіть 
І хочуть римами кохання замінить.
Усі в них пориви — слова порожні й марні.

50 Свій бран благословлять вони лише зугарні, 
Страждання славити, вінки сплітати їм,—
І завжди з розумом розходитись ясним.
Колись Тібулові 34 по-іншому співати 
Велів пустун Амур, любові бог крилатий,
І, до Овідія злітавши з височин,
Науки милої учив інакше він.
Само в елегії лиш серце хай панує.
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Такою ж силою, та й блиском, ще чарує 
Нас ода, до небес ширяючи крильми,

60 3  богами стаючи до мови, не з людьми.
Атлетам підійма бар’єр вона в Еладі,
Борця уславлює найкращого в громаді,
Ахіллу 35 мужньому вінок лавровий в’є 
І Шельду під ярмо Людовіку дає 36.
Неначе та бджола, невтомна й працьовита,
На жизних берегах вона спиває квіти:
Малює бенкети, веселощі віта,
Іріди 37 красної змальовує уста,
«Що ухиляються од смілого цілунку,

70 Щоб випити, проте, того п’яного трунку» 38.
Так ода міниться, бурхлива і гучна,
І пишним неладом скрашається вона.

Чужі поети їй, чий розум флегматичний 
В ній запроваджує порядок дидактичний,
Що, славні подвиги віщаючи для нас,
Бояться сплутати подій чергу і час.
Сюжету скрізь вони додержуються свято:
Не можна взяти Доль, як Ліль іще не взято 39,
Як вірш їх, точності набравши в Мезере 40,

80 У бої впертому не повалив Куртре!
Дарами Аполлон окривдив їх скупими.

До речі,— на біду зохоченим до рими,— 
Примхливий бог отой, навчаючи співців,
С о н ет  41 суворими законами обвів.
У двох катренах там одна пасує міра,
І рими дві лише давати має ліра,
А далі — шість рядків, щоб вивершить сонет, 
Розкласти в дві строфи повинен вміть поет. 
Сваволі жодної не можна тут дозволить:

90 Сонета той не дасть, хто в розмірі сваволить, 
Бліді до виразних приточує слова
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І двічі вислову однакого вжива.
Красу високу ми у формі цій найдемо:
Сонет довершений варт цілої поеми.
Та шкода й говорить про марних тих писак,
Що впоратись із ним не вміють аніяк.
Навряд, чи у Гомбо, Мальвіля і Менара 42 
їх серед тисячі найдеться добрих пара,
А решта — віршики такі, як у Пельтье 43,

100 І на вагу Серсі 44 їх людям продає.
Не легко строгої додержувати форми:
Там не дотягнеш ти, там вискочиш із норми.

От з еп ігр ам о ю  45 морока менша нам:
Незрідка в дотепі вся сила епіграм.
Цих гострих слів раніш не знали в нашім краї,— 
Аж ось Італія нам блиск їх позичає.
І ласа до всього незвичного юрба 
Фальшиві ті мерщій алмази загріба.
Зрадівши з успіху, вони набрали сили 

110 І цілий наш Парнас, як повідь, затопили: 
Спочатку мадригал співучий їм уліг,
А там уже й сонет устояти не міг,
В трагедію вони не знати як попали 
Та й елегічний лад розбили й зіпсували.
Герой на сцені вже словами мусів грать,
Не міг закоханий без жартів і зітхать,
І стали пастушки, зрушаючи серця нам,
Вірніші дотепам, аніж своїм коханим.
У слові кожному подвійний зміст постав.

120 У прозі звичай цей так само успіх мав,
На прикладках язик гострили адвокати,
Ба й проповідники їх стали уживати.

Аж розум очі нам ображений розкрив 
І жарти у письмі поважнім засудив,
Од них позбавивши елегію та драму
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І залишивши їм саму-но епіграму.
Де б слова влучного одточена стріла 
Не тільки ловкістю, а й думкою цвіла.
Отак минуло те захоплення широке;

130 Одначе при дворі зостались линвоскоки,
Химерні блазники, смішні белькотуни:
Слів тривіальну гру обстоюють вони.
Як муза іноді всміхається лукаво,
Пошуткувати їй дамо ми повне право;
І з натяку тоді скористати не гріх,
Аби лиш нас самих не підняли на сміх,
І щоб не вийшов жарт вульгарний та без тями 
Замісто зграбної й ясної епіграми.
У кожній формі є своя краса і зміст:

140 В р он д о  46 наївністю блищати має хист,
В б а л а д і 47, де поет за давнім ладом стежить, 
Незрідка цілий чар від рим дзвінких залежить, 
Шляхетний у своїй простоті м а д р и га л  48 
Нам серця ніжного являє ніжний пал.

Не задля слів лихих — щоб виявитись щиро, 
Обрала істина за зброю злу сатиру 49.
Люцілій перший нам зразки її подав.
Він римлян огріхи в свічаді показав,
На дук повстаючи ім’ям чеснот високих 

150 І кпивши з ледарів, загрузлих у пороках.
До глуму приєднав Горацій чистий сміх,

І жоден вітрогон втекти його не міг,
І ймення дурневе в рядках його лунало,
Аби лиш розміру у вірші не ламало.

Вмів Персій, хоч не раз тяжкий для читачів, 
Думок багато дать, сказавши мало слів.

Учився Ювенал у риторів крикливих 
І часом крайнощів доходив в інвективах. 
Страшною правдою пече нам серце він,
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160 А й неперейдених сягає верховин:
Прийшов з Капреї лист — і розбива сатира 
Сеяна статую, олживого кумира;
Ганебно стеляться сенатори до ніг 
Тирану гордому, що зневажає їх,
Чи оку видиться огидлива картина —
З  брудним воротарем в обіймах Мессаліна 50,— 
Усюди полум’ям горить його язик.

Реньє 51, цих мудреців кебетний ученик, 
Один з-посеред нас їм у сліди ступає 

170 Та давній стиль новим одінням прикрашає.
Біда лише, що він із віршів не прогнав 
Тих місць відгомону, де часто сам бував,
І вислови його, різкі й не раз цинічні, 
Сором’язним ушам немилі і незвичні.

Одвертість давньому латинцеві пробач,
Але французький звик до чемності читач 
І непристойного не подарує слова,
Як на йому нема належного покрова.
Чистоту я люблю в сатирі голосній,

180 А безсоромності не подарую в ній.
Любивши дотепи лукаві й легкокрилі, 

Сатиру переніс француз у во д ев іл і 52. 
Нескромна приспівка, та мила і проста,
Дедалі ширшає і з уст іде в уста.
Французьких вольнощів дитя ясне й лукаве, 
Родився водевіль для сміху й для забави.
Той тільки гострої догани буде варт,
Хто з ім’я божого блюзнірський робить жарт. 
Удавшись в атеїзм, не будеш у пошані 

190 І дні свої скінчиш на гревському майдані.
Без хисту й пісеньки не втнете доладу.
Та часом, од вина сп’янівши на біду,
У дикім пориві складає той куплети,
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Хто пнеться, як Аіньєр 53, даремно між поети. 
Нехай далося вам зліпити кілька рим,—
Не вірте гордощам дочасним і сліпим.
Так автор співанки з легким, немудрим змістом, 
Сп’янілий з успіху, зове себе артистом,
Сонет віршуючи, він ночі не доспить,

200 Імпровізації складає кожну мить;
І диво, як такий писака випадковий,
До друку даючи свій мотлох паперовий, 
Портрета там чомусь не прикладе свого,
Де лаврами Нантей 54 увінчує його.



П І С Н Я  Т Р Е Т Я

І змії, і гидкі, потворні дивогляди,
В мистецтві явлені, очам дають розраду. 
Стають приємними всі явища страшні,
Як пензель їх тонкий віддасть на полотні. 
Отож трагедія нам чари навіває,
Як на кону Едіп 55 скривавлений ридає,
І мук Орестових 56 видовище всякчас 
Солодкі виклика і чисті сльози в нас.

0  ви, що маєте нестримний пал до сцени, 
10 Що слави прагнете і лаврів Мельпомени 57,—

Чи вам хотілось би увесь Париж зібрать
1 урочистими словами зчарувать,

Щоб з твору вашого всі люди дивувались
І ним за двадцять літ ще більше милувались? 
Хай пристрасть у йому гаряча та жива 
Серця розбуджує, пече і порива!
А  як солодкого ним жаху не створили 
Чи ніжного жалю в серцях не розбудили,
То хоч по-вченому і мудро склався він,

20 Лиш забуття йому судилось і загин.
Холодних міркувань кладіть туди багато,
Але глядач за них не буде вам плескати 58, 
Гучну риторику візьме на глум і сміх,
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Або дріматиме під гомін слів гучних.
Серця зворушувать — найвища таємниця,
Якої автори усі повинні вчиться.
З  початку самого повинен нам поет 
Той позначити шлях, яким піде сюжет.
Смішний актор мені, що висловить не вміє,

30 Як розгортатися, зростати буде дія,
Інтригу плутає, натомлюючи нас,
І в марних збоченнях даремно тратить час. 
Волю, щоб зразу він сказав одверто й ясно:
«Я — цар Агамемнон» 59 чи «Я — Орест

нещасний»,
Ніж різні чудеса нам має появлять,
Що ум дріма від них, а вуха лиш болять.
Сюжет з ’ясовуйте раніше якомога,
І місця певного додержуйтеся строго.

За Піренеями такий собі піїт 
40 Втискає в день один десятки довгих літ.

Спочатку хлопчиком малює він героя,
А далі з довгою виводить бородою 60.
Ми інші приписи від розуму візьмім:
Одну подію в час єдиний розгорнім,
Єдине місце їй за тло ясне узявши:
Така трагедія сподобається завше.

Скрізь імовірності дотримуйте. Бува,
Чудною видасться і правда нам жива.
Безглузді ж вигадки нас тішити не можуть,

50 Бо ні ума вони, ні серця не тривожать.
Є речі, що ховать від поглядів людських 
Належить, даючи лиш в розповіді їх;
Хоч відчуття тоді сягне й не так глибоко —
Та хай сприймає слух, чого не стерпить око. 
Пильнуймо, щоб росла дедалі таїна 
І щоб розвіялась у певний час вона.
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Людського розуму нічим бо так не вразим,
Як дії хід складний йому розкривши разом; 
Повстане істина зненацька перед ним 

60 І обрисів нових речам надасть усім.
Колись трагедія, і дика й недоладна,—

То був звичайний хор. Напої виноградні 
Усі, танцюючи й співаючи, пили 
І Діонісові 61 складали похвали.
Співцеві, щоб найбільш подобався народу,
На ігрищах таких був цап за нагороду.
Сяк-так поодягав комедників Теспіс 62 
І вперше звичай цей до міста переніс;
Він возом виїздив великим на майдани 

70 І людові являв видовище незнане.
Есхіл.63 змінив і лад, і зміст вистав таких, 

Осіб докинувши до хору дійових;
За нього вже поміст на площі височіє 
І в масках грають там належних лицедії. 
Софокл дійшов тоді натхнення верховин: 
Поваги й злагоди надав усьому він,
Примусив хор увесь у дії участь брати 
І строфи обточив, до нього кострубаті.
Таку трагедію він пишну грекам дав,

80 ЩО відтворити Рим її вже не здолав.
У давній Франції театр був у зневазі:

Гріх наші прадіди в цій бачили розвазі.
Однак юрба прочан в Париж колись прийшла 
І по-простацькому вдавати узяла 
І бога, і святих, і янголів, і діву,
Народ збираючи на теє дивне диво.
Наука променем заглянула своїм 
В ті нісенітниці — і край поклала їм.
Геть непокликані апостоли зникають,—

90 Натомість Гектори 64 й Ахілли 65 воскресають,
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А тільки маски вже не надіва актор,
І скрипка заступа музику давню й хор.
Небавом ніжний пал всесильного кохання 
Панує на кону так само, як в романі;
Бо хто б скоріше шлях до серць людських найшов, 
Ніж той, що пристрасну змальовує любов?
Та дбайте, ідучи дорогою такою,
Щоб не скидалися на пастушків герої;
Ахілл не так любив, як Тірсіс,— і повір:

100 Не схожий аж ніяк на Артамена Кір 66.
Кохання, що живе з сумлінням у незгоді,
Хоч можна зрозуміть, а виславляти годі.

Характери не слід нам із романів брать,
Та вади деякі герой повинен мать:
Ахілл нам любий тим, що, як огонь, гарячий 
І ревно від образ, мов та дитина, плаче.
Якби не знав герой ні огріхів, ні хиб,
Ми натуральності в портреті не найшли б. 

Малюйте постаті несхибною рукою:
110 Агамемнон 67 нехай вражає нас пихою,

Еней побожністю сіяє над усіх.
Надайте певних рис ви кожному із їх.
Вивчайте звичаї, краї й часи терпляче:
Не раз од клімату залежить людська вдача.
Отож із К л г л ї і68 взірця ми не берім,
Що в ній на Францію похожий давній Рим,
Бо смішно бачити, як відкрива запона
Нам Брута-джигуна 69 й зальотника-Катона 70.
Поблажливо роман читається легкий:

120 Там досить плетива химерного подій,
Від нього-бо читач розваги лиш бажає.
Але трагедія міцні закони має,
Кориться розуму й пристойності вона.

Як автор малювать героя почина,—
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Нехай герой собі у всьому вірний буде 
І з кону тим зійде, ким вийшов перед люди.
Не раз письменника ми можемо зустріть,
Що скрізь лише себе виводить мимохіть:
В гасконця вирина Гасконь71, для нього люба;

130 Тих слів, що й Кальпренед 72, вживає завжди
Юба.

В природі ти зразок і приклад би найшов:
В ній скільки пристрастей, окремих стільки й мов. 
Пихою гнів себе високий виявляє,
А сум — покірності у висловах шукає.
Гекуба 73, як огонь всю Трою охопив,
Нехай не розсипа високомірних слів 
І не розказує, що Понту води сині 
«Сім гілок Танаїс вливає на чужині» 74.
Ні! Декламацію таку порожню тим,

140 Хто в ній кохається, назавжди залишім.
Журба і тихий плач пасують до страждання, 
Ридайте ж ви самі, щоб викликать ридання,
І не до діла там проречисті слова,
Де серце крається і з болю умліва.
В театрі критиків суворих є доволі,
І важко вславитись тепер на цьому полі.
Не зразу осягнеш тут перемоги ти,
Бо завжди висвистать готові є роти.
Всім вільно автора картать і дорікати,

150 Аби лиш за квитка належну дав заплату,—
І вигинається на тисячу ладів,
Хто хоче вдовольнить суворих глядачів.
Високе й ніжне він повинен малювати, 
Шляхетність, глибочінь, поважність виявляти, 
Буть несподіваним, вражати нам серця,
Усіх захоплювать дивами без кінця 
І дати твір такий, щоб легко всі сприймали,
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Та, раз побачивши, повік не забували.
Ще більше величі епічний має стрій,

160 3  байок уроджений, з фантазії та мрій.
Там чарувати нас є способів без краю,— 
Усе там плоть і кров, і ум, і душу має.
Там божествам дано з усіх чеснот рости: 
Мінерві з мудрощів, Венері 7о — з красоти. 
Там гріх не з випарів виходить, не із тучі, 
А Зевс ним потряса в руці своїй могучій. 
Не буря опада нещасних моряків —
Вергає то вали страшний Нептунів 76 гнів. 
Луна — не відляски, не відгуки у лісі,—

170 Сумної німфи плач по красному Нарцісі.
З  тих пишних вимислів поет бере своє, 
Єднає, скрашує, у плетеницю в’є,
Величним образам дає в уяві жити 
І свіжі щоразу подибує там квіти.
Як борвієм несе Енея кораблі 
До африканської далекої землі,—
Тут мало бачити пригоду нещасливу,
А божеського слід дошукуватись гніву: 
Злоба Юнонина 77, хоч давня, а жива 

180 Троянцям ту біду і лихо навіва;
Еол, під ласку їй бажаючи підпасти,
Всі вітри шле на їх і чинить їм напасті;
А бог морів, Нептун, підноситься з води 
І хвилі втишує й рятує від біди,
Єдиним вигуком приборкавши стихії.
Оце чарує нас, оце серця нам гріє!
А без таких окрас і заходу шкода,
Без них поезія і мертва, і бліда,
І ритор — не поет — стає нам перед очі,

190 Що нісенітниці несміливо белькоче.
Тож хиблять автори, які за днів нових,
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Оздоб цураються і вигадок отих,
Хотівши, щоб богів античних заступили 
Господь з пророками та всі небесні сили 78.
До пекла читача вони щораз ведуть,
Люцифер, Вельзевул у віршах їх живуть,—
А всі ці образи, коли до того мова,
Навряд чи похваля релігія Христова:

Адже Святе Письмо у приписах своїх 
200 Лише навчає нас покутувати гріх,

Стражданням очищать забруднене сумління,—
А різні тут байки і зайві, і злочинні,
Саму-бо істину звертають на ману.
Та й що тут малювать? Хіба що сатану,
Що взявся вашому чинити зло герою 
І з господом самим стає не раз до бою.
Он Тассо79— скажуть нам — тут успіху дійшов. 
Що ж, не судитиму, але додам ізнов:
Хоч як його хваліть, а й він не міг би навіть 

210 Своєю книгою Італію прославить,
Якби герой його, з молитвою в очах,
Одно диявола на правий кликав шлях,
Якби не дав поет Рено 80 нам та Аргана,
Якби там не Танкред і не його кохана.
Запевне, аж ніяк оцим я не сказав,
Щоб до поган поет безумно приставав,
Як християнського обрав собі сюжета.
Але ж як ви мирські картини нам даєте,
То нащо із води тритонів виганять,

220 Від Парка ножиці, від Пана флейту брать? 
Навіщо боронить понурому Харону 81 
Царів і пастухів возити в тьму бездонну? 
Марнота марна це, і смішно лиш було б 
Давати читачам поеми без оздоб!

Ще, може, скажуть нам, узявши того сліду,
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Пов язки й терезів позбавити Феміду,
У Марса відберуть його несхибний лук 
І вирвуть Часові годинника із рук!
Тоді самі слова за божество нам стануть,

230 А алегорії в поезії зав’януть.
Ні! Ми не квапмося за прикладом таким 
І марні острахи від себе геть женім.
Нехай бог істини, коли ми християни,
За бога вигадок у віршах не повстане.

У мітах є для нас принада не одна:
Сказав би — для поем створились імена 
Ореста, Гектора, Паріса, Одіссея,
Гелени Красної та мудрого Енея 82.
Тож вартий не хвали — огуди той талант,

240 Котрому заступив усіх їх Гільдебранд 83.
Буває: лиш ім’я ми варварське найдемо,
І варварською вся здається нам поема.

Як читача свого не хочете томить,
А все цікавити,— героя оберіть
Собі величного, щоб славних діл доходив,
Щоб навіть хибами будив у серці подив,
Щоб з наймужнішими ставав на мужній герць. 
Людовік, Цезар 84 вам хай буде за взірець,
Але ж не Полінік з його лукавим братом: 85 

250 Де ллється кров лише — для читача нудьга там. 
Не накопичуйте без ладу різних дій:

Сам тільки Ахіллес та гнів його страшний 
Гомерів архитвір виповнює до краю.
Бува, що з надміру убозтво випливає.

Скупий і жвавий стиль на розповідь беріть, 
Та в описах зате пишноту розгорніть,
У найяснішу їх гармонію уклавши 
І всього ницого цураючися завше.
Хай той безумець вам не буде за зразок 86,
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260 У кого,^— як іде з гебреями пророк,
З  неволі вирвавшись, через Червоне море.
І розступилися обабіч хвилі-гори,—
У вікнах зграя риб здивована стоїть,
А хлопченя мале «за матір’ю біжить 
І руку з камінцем до неї простягає».
Навала тих дрібниць поезію вбиває.

Про міру дбайте скрізь і не глушіте нас, 
Коли ще тільки-но засідланий Пегас, 
Багатомовною заявою такою:

270 «Про найславнішого співатиму героя,
Що над усіх прожив величніш і ясніш!» 87 
А то гора якраз маленьку вродить миш.

Миліший нам поет, нема чого й казати,
Що на гармонію та на красу багатий,
Початок не гучний кладе своїм пісням:
«Про мужа-воїна я заспіваю вам,
Що до.Авзонії у мандрах запливає 
І перший на поля Лавінії ступає» 88.
Тут муза не склада обітниць голосних,

280 А більше нам дає, ніж хто чекати б міг,
У дальших розділах: побачиш незабаром 
Латинян майбуття, відкрите дивним чарам,
І попідземних рік німий та чорний жах,
І тіні царственні в Плутонових полях.

Я раджу постатей виводити багато 
І грою різних фарб увагу чарувати,
І жарти інколи з поважністю мішать:
Одним лиш пафосом ви можете приспать,
А не розважити. Миліший Аріосто 89,

290 Котрий сміховину розповідає просто,
Ніж хмарні автори, які беруть за зло,
Коли їм грації розгладжують чоло.

Природи син, Гомер, щоб нас приворожити,

55



Зняв пояса колись тонкого з Афроді'ґи 90. 
Скарби незлічені зміщає книга та,
Де в золото усе він дивно оберта,
Чого лиш мудрою торкається рукою, 
Різноманітністю нас тішачи ясною.
Все тепле, все живе в рядках його дзвінких 

300 Він не кохається у викрутах чудних,
А й методичного порядку не плекає:
У нього сам сюжет із себе випливає,
Події зростають без довгих готувань,
І кожний вірш, і звук належну має грань. 
Навчайтеся ж його любить і цінувати:
Там пожиточного ви знайдете багато.

Поеми красної, що плине, як ріка, 
Одною примхою не випише рука:
Потрібен час і труд; величної будови 

310 Не створить первоук, шкода тієї й мови. 
Буває іноді — без досвіду поет,
Натхненням зрушений в полуменистий лет, 
Займеться мріями про славу поетичну; 
Обіруч він сурму хапає героїчну,—
І муза, в хаосі згубивши певний шлях,
У випадкових лиш підноситься стрибках,
А полум’я його без книжки, без освіти 
Дедалі пригаса, бо ні з чого горіти.
Та дарма читачеві, на присуди швидкі,

320 Надії втішити хотять йому палкі:
Блідому хистові своєму фіміами 
Він сам палитиме без міри і без тями.
Куди Вергілію! — він скаже — що Гомер! 
Правдивий геній — він! І хай собі тепер 
Не визнає його юрба сліпа і дика,
Та слава в майбутті пов’є його велика.
Тим часом, на тріумф чекаючи ясний,
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В книгарні жмут писань валяється товстий,
І марні дні його вкривають шаром пилу,

330 І точать гробаки папір його зжовтілий.
Таких поетів ми в спокої залиійім 
І далі на шляху збираймося своїм.

Вінчались лаврами видовища трагічні,
А з того виросли й ком едії античні. 
Насмішкуватий грек ув ігрищах смішних 
Людей на кпини брав, отруту лив на всіх,
За здобич витівкам блазенським там узято 
І честь, і ум, і все, що треба шанувати.
Там той поет хвали добився в глядачів,

340 Що на позорище високий дух повів:
Сократа черні дав у «Хмарах» 91 на поталу — 
І чернь із мудреця шалено реготала. 
Зухвальство отаке росло без перепон,
Але нарешті край поклав йому закон.
Поетам велено обачніше писати 
І знаних всім людей на глум не виставляти. 
Зникає з кону геть ненависть і злоба,
І вже не злоститься, лиш тішиться юрба.
В невинних дотепах без жовчі та отрути 

350 Зумів тоді Менандр 92 хвали собі здобути. 
Глядач, одбившися в цім дзеркалі новім, 
Сміявся,— а себе не пізнавав у нім.
Скупого бачивши, скупий за боки брався,
Не знаючи, що сам тут за взірець придався,
А хвертик і хвастун, бувало, не впізна 
Портрета власного в портреті хвастуна.

Коли комедії ви хочете служити,
Природу лиш саму за вчительку візьміте.
Хто вміє глибоко в серця людські сягать 

360 І таємниці там заховані читать,
Хто знає й джигуна, і скнару, й марнотратця,
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Од кого дивакам, ревнивцям не сховаться — 
Той у комедії змалює легко їх 
І разом виведе на сцену, як живих.
Малюйте образи ясні усюди й прості,
Хай жваві кольори панують на помості.
У різних відтінках природа нам жива 
Людські характери і вдачі розкрива;
Багато змісту є у жесті, у дрібниці,—

370 Але не легко нам до того додивиться.
Час відміняє все — і норови зміня:
Що любе молодим, те для старих бридня;
У юнака киплять і міняться бажання,
І він порокові дається без вагання; 
Непоміркований у пристрастях буйних,
Порад не любить він і сердиться за них.
Хто ж у літа ввійде — ума той набереться: 
Коло людей значних та коло дужих треться 
З  лихою долею стає він до борні 

380 І ловить завтрашнє в сьогоднішньому дні. 
Старі, скупуючи, багатство все збивають, 
Хоча самі з того користі не зазнають;
Не поспішаючи, вперед вони ідуть 
І хвалять давній час, а нинішній кленуть.
Усе здається їм і прикре, і немиле,
Чому віддатися уже не мають сили.
Тож дбайте, щоб у вас актор не говорив, 
Старого граючи, словами юнаків,
Вивчайте пильно двір і спізнавайте місто:

390 Тут є усі зразки для автора й артиста.
Якби Мольєр 93 отут взірці для себе брав,
То, може б, вищої він слави доказав:
В мішку, де зважився Скапена він сховати, 
Вже «Мізантропа» нам творця не упізнати. 
Дарма в комедії виображали б ми
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Обличчя, скроплені-гарячими слізьми,—
Але не слід у ній, хоч часом так і пишуть, 
Пласкими шутками простолюд марно тішить. 
Хай будуть жарти всі шляхетні і тонкі.
Інтриги хитрої розплутуйте клубки,
Щоб дія, розуму піддавшися покірно,
Не припинялася і розгорталась вірно.
Де треба — стиль простий належно піднесіть, 
Цікавте публіку, дотепністю смішіть,
І, тонкі пристрасті узявшись виявляти,
Одною ниткою умійте все зв’язати.
Поради іншої тут авторам нема:
В природи вчітеся, питайтеся в ума.

Теренцій 94 змалював, як батько докоряє 
Своєму синові за те, що він кохає,
Як син, прослухавши суворі ті слова,
В обіймах милої їх зараз забува.
Не думайте лише, що просто це портрети:
Ні, ви само життя у сценах тих найдете.

Люблю я авторів, що, тішачи людей,
Своєї гідності не втрачують ніде,
І розумові скрізь і завжди улягають.
А тим, що все слівця двозначні розсипають, 
Що безсоромністю безстидний будять сміх,
Є рада: Міст Новий — найкращий кін для них. 
Там їхні витівки простолюд привітає,
І брудним жартам їх плескатимуть льокаї.



П І С Н Я  Ч Е Т В Е Р Т А

1 В ясній Флоренції колись-то лікар жив, 
Убивця вславлений, брехун із брехунів; 
Багато людям він чинив і горя, й знути;
Там син благав отця померлого вернути, 
Там брат за братиком отруєним ридав:
Усіх він ліками на той світ заганяв.
Хто нежить захопив — він звертав на легені 
І скажениною оголошав мігрені.
Всіма знелюблений, покинув місто він.

10 Із друзів лиш абат зоставсь йому один,
Що й запросив до себе в дім чудовий,— 
Абат той над усе любив стрункі будови.
Тут лікар, мов би він родився будувать,
Як той Мансар 95, почав усе критикувать: 
Оцей, мовляв, фасад в салоні заширокий, 
Цей темний, так і так поставте передпокій,
А в сходах лінія годилась би така.
Господар по свого тоді будівника,
Той вислухав усе і всі прийняв поради.

20 Що ж лікар? З  успіху в новому ділі радий, 
Убійчого свого відрікся ремесла —
І між людьми тому зложилася хвала,
Хто, Галієнову 96 лишивши путь непевну,
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Тріумф Б у а л о. Гравюра Бернанда Пікара. 
Фронтиспіс до видання творів Б у а л о 
(Амстердам, 1718 р.)



Архітектурної узявся штуки ревно.
Із цього прикладу наука добра всім:
Вже краще будь собі каменярем простим,—
Як доля іншої не прирекла кебети,—
Ніж марно пнутися поміж лихі поети.
У ділі кожному, хоч би й не з перших ти,

30 Здолаєш людської шаноби засягти,—
Лиш в небезпечному письменстві й віршуванні 
Між «злим» і «так собі» немає зовсім грані.
Хто каже: зимний твір, той каже: що за нуд! 
Пеншена з Буайє рівняє людський суд,
І не читаємо Рампаля й Менардьєра 
Так само, як Суе, Корбена й Ля Морльєра.
На блазня дивлячись, нас опаде хоч сміх,
А віршник без життя лише приспить усіх. 
Химерний Бержерак нам більше тішить розум,

40 Аніж скучний Мотен 97, що все пойма морозом. 
Не оп’яняйтеся з облесної хвали,
Що вам у захисті крикливому сплели,
Де всі ладні горлать: чудово! знаменито!
Могли, читаючи, ви уші обманити,
Та в світлі повному, серед ясного дня 
Від ока- не втече безглуздість і бридня.
Кінчають деякі письменники трагічно:
Гомбо98 прославлений лежить в книгарнях вічно, 

Всіх пильно слухайте, хто раду подає:
50 І вітрогон, бува, в пригоді нам стає.

Як часом віршики вам Аполлон надише,—
Читати не біжіть між люди їх скоріше. 
Остерігайтеся, щоб схожими не буть 
На того, хто, коли напише що-небудь,
Читає зараз же і в сінях, і в хоромах 
Або й на вулиці спиняє незнайомих.
Та що! Сховайтеся од нього в божий храм.—
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Декламуватиме запально він і там!
Іще нагадую: на присуди зважайте 

60 І в згоді з розумом писання поправляйте,
Але на дурневі не годьтеся слова.
Невіглас цілий твір осуджує, бува,
Смаку не маючи та беручи за гірші,
Найкраще складені, шляхетно смілі вірші. 
Шкода й перечити оцінникам таким:
З  них кожен, стоячи уперто на своїм,
Хоч і маленький ум, і око має кволе, 
Упевнений, що хиб не промине ніколи. 
Прийнявши вказівки од нього ви страшні,

70 Замісто берега опинитесь на дні.
Судді звіряйтеся одважному й тонкому,

В науці сильному і розумом ясному,
Чий строгий олівець одкреслив вам умить 
Місця, що їх би ви воліли потаїть.
Лиш він розвіє вам усі смішні вагання 
І сміло виправить несміливе писання,
Він дасть вам приклади, як помахом одним 
Потужний ум зліта у твориві своїм 
І, давніх приписів рвучи тісні мережі,

80 Мистецтву відданий, мистецтва ширить межі. 
Та рідко вам суддя зустрінеться такий:
Той римувать митець, а в присудах дурний; 
Той віршами припав до серця городянам,
А переплутує Вергілія з Луканом " .

На певну, автори, я вас виводжу путь.
Ви слави хочете повсюдної здобуть?
Тож музі вашій слід і тішити й навчати,
З  приємним щоразу й корисне сполучати. 
Читач розсудливий не любить слів дзвінких,

90 Як пожиточного не міститься у них.
Ви в творах стаєте на очі всенародні,
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Являйте ж почуття самі лиш благородні.
Тих небезпечних я співців не визнаю,
Що честь, віршуючи, утратили свою,
Чесноту зрадили — і на папері білім 
Порок малюють нам привабливим і милим.
Та не належу я й до авторів нудних,
Що скрізь женуть любов із утворів своїх, 
Оздоби ніжної позбавлюючи сцену,

100 За грішних беручи Родріго та Хімену 10°.
І нечестивий пал в уборі з чистих слів 
У нас не викличе ганебних почуттів.
Коли Дідону 101 я в сльозах прекрасну бачу,— 
Я гріх її суджу, та разом з нею плачу.
Цнотливі автори нам серця не псують,
Вінця лаврового розпусті не плетуть 
І до злочинної не надять нас любові.
Тож майте над усе чистоту ви, панове,
Бо й найсильнішому уму не пощастить 

110 Знак серця ницого у віршах потаїть.
Найпаче ж заздрості цурайтеся низької,
Щораз підбитої вульгарною злобою.
Уму високому вона повік чужа 
І точить лиш нездар, немов залізо — ржа. 
Блискучі успіхи печуть її й тривожать,
Супроти сильного всякчас вона ворожить. 
Нездатна дорости до велетнів міцних,
Вона принизити до себе хоче їх.
Ми хитрощів таких ганебних уникаймо.

120 І слави в підступах безславних не шукаймо. 
Мети єдиної із віршів не робіть.

І друзям інколи годину присвятіть:
Хай повелося вам зложити твір чудовий,
А вчіться й жити ви, й ставати до розмови.

За заповідь собі візьміте славу лиш,
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Нехай не зваблює мерзенний вас бариш. 
Щоправда, ні ганьби, ні злочину немає,
Як працею поет своєю заробляє,
Та давній ворог я хваленим тим співцям,

130 Що, ситі славою, у віршах бачать крам,
Грошовий тільки зиск у поетичнім дарі —
І вроздріб музою торгують на базарі.

Допоки ум людський, не знавши жодних слів, 
Для наших пращурів законів не створив,
Жили вони в лісах, за здобиччю ганялись 
І мало чим тоді од звіра відрізнялись.
Не право — сила їм вершила всі діла,
І кара, як тепер, по злочині не йшла.
Лиш мови людської музика легкокрила 

140 Суворі звичаї чудовно пом’якшила,
В громади злагідні з ’єднала дикунів,
Твердині вивела круг міст і городів,
Грізними карами вжахнула непокору 
І право немощним створила на підпору.
Це все з поезії, запевнюють, пішло.
Відсіль і красне те подання розцвіло,
Що нібито Орфей 102 здвигав піснями скелі 
І тигрів зборкував, набіглих із пустелі,
Що змусив Амфіон 103, музика чарівний,

150 Каміння рушитись і стати в вал міцний.
Усі такі дива з гармонії вродились.
Тоді й оракули у віршах об’явились,
І жрець, напоєний божистим почуттям,
Гучними віршами стрясав високий храм.
Небавом, про діла співавши вікопомні,
Гомер скликав людей на подвиги невтомні,
А там і Гесіод 104 досвідчений учив,
Як жниво раннє нам з ледачих брати нив.
Так тисячі писань, віршованих уміло.
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160 Земному родові являли мудру силу
I, ставши з давньою темнотою на герць,
Ушима сприйняті, доходили до серць.
Отож у Греції, на дяку музам красним, 
Вселюдно курено їм фіміамом ясним,
Мистецтво їхнє культ священний оточив,
І сотні їм на честь повстало вівтарів.
Аж бідність, ведучи й підлоту за собою,
Парнас позбавила шляхетності такої.
Поживи прагнення, як пошесть, розійшлось,

170 І слово писане олжею пойнялось,
І книги виникли без хисту та без тями,
І слуги Фебові 105 зробились крамарями.

Не піддавайтеся ж захланним почуттям!
Як тільки золото блискуче сниться вам,— 
Пермеса світлого минайте світлі межі:
Багатство не росте на тому узбережжі.
Поет — як і герой, і їм один закон: 
їх тільки лаврами вінчає Аполлон.

Ви скажете на це: і муза гордовита 
180 Самою славою не може бути сита,

А бідний, голодом намучений піїт,
Як жалібно щодня мурчить його живіт,
На геліконову б вершину не зіп’явся:
Горацій не натще з менадами стрічався,
Не мусів, як Кольте 106, він з остраху тремтіть, 
Чи зможе віршами на їжу заробить.

Я не перечу вам,— та рідко в нашім часі 
Така біда тяжка буває на Парнасі.
Хай не лякає нас убожества ярмо,

190 Бо під зорею ми ясною живемо,
І мудрий наш король того пильнує дбало,
Щоб лихо слуг його уклінних не спіткало.

О, Музи! Це ім’я — дорожче над усе.
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Нехай же знов воно Корнеля 107 піднесе 
На рівну «Сідові» прекрасному вершину, 
Натхнення хай воно потужне дасть Расіну 108, 
Щоб зору нашому дива він появив;
Хай Бансерад 109 його вкладе у любий спів —
І на устах красунь той спів лунає всюди,

200 Розвагу несучи і радощі між люди;
Еклогу хай Сегре 110 прикрасить цим ім’ям,
Хай славному дзвенять і стріли епіграм.
А де ж найти творця нової Енеїди 11 
Над Райном буде хто супутником Алкіду? 112 
Хто в лірнім рокоті гучні його діла 
Прославить, щоб луна всю землю потрясла,
І про Батавію нам слово дивне мовить,
Як з остраху вона собі наслала повідь?
Хто сонце Мастріхта ясне змалює нам 

210 І військо, що лягло в страшному бої там?
Тимчасом, поки нам ці спогади зринають, 

Героя Альпи вже новим вінцем вінчають,
Сален і Доль чоло приклонюють йому,
І пада Безансон у полум’ї й диму пз.
Де ж велетні, котрі, у спілку ставши грізну, 
Стримали цей потік і силу цю залізну?
Чи, може, відступом одвернуть карний грім,
Раді, що повелось втекти ганебно їм?
О, скільки він твердинь і міст розбив унівець!

220 Якої слави він засяг собі, щасливець!
Злітайте ж, о співці, на щонайвищий шпиль: 

Не досить буде тут звичайних вам зусиль.
А  я, годованець колючої сатири,
Сурму не зважуся додати ще до ліри,—
Лише побачите, що я на полі цім 
Допомагатиму порадами усім;
Додам до вашого натхнення і до праці
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Науки, що її навчав мене Горацій; 114 
Я покріплятиму уми вам і серця 

230 І лаври покажу далекого вінця.
Пробачте ж, як таким керований бажанням 
Я приглядатимусь уважно всім писанням, 
Од злота щирого фальшиве відділю 
І витівки нездар огуджу без жалю.
Без мене іноді вам тяжко простувати,
Хоч краще я судить умію, ніж писати.



Г Е Р О Ї

З Р О М А Н І В

Д І А Л О Г
НА В ЗІР  ЛУКІЯНОВОГО





М і н о с 1
(в и х о д я ч и  з  п р и м іщ ен н я , де він  т в о р и т ь  су д , н ед а

леко П л у т о н о в и х  п а л а т ) .

Щоб він пропав, той клятий базіка, згаяв мені 
цілий ранок! Ішлося про якусь ряднину, її поцупили 
в шевця на перевозі, а я тільки й чув, що про Арі- 
стотеля. Нема такого закону, щоб він його не навів.

П л у т о н

Чомусь ви дуже лихий, Міносе.

М і н о с
А, це ви, володарю пекла. Що сюди привело вас?

П л у т о н

Я прийшов дещо вам розповісти. Але спершу хо
тів би дізнатися, який то адвокат отак увірився вам 
сьогодні своєю вченістю? Хіба Юо й Мартіне по
мерли?

М і н о с
Хвалити бога, ні. Але цей молодий небіжчик, оче

видячки, відбув їхню школу. Він тільки й правив, що
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нісенітниці, і кожну підпирав витягами з давніх муд
реців. І хоч переповідав їх препогано, він аж розсі
дався в солодких словах «галантний», «вишуканий», 
«чарівний»: «Платон галантно каже в «Тімеї». Сенека 
вишуканий у трактаті «Про добродійство». Езоп чарів
ний в одній із своїх байок».

П л у т о н

Виходить, він несосвітенний дурень. То нащо ви 
дозволили йому отак розводитися? Чому не звеліли 
замовкнути?

М і н о с
Замовкнути? Ото знайшли чоловіка, якому мож

на заткати губу, як він уже обізвався! Я з двадцять 
разів удавав, наче збираюся встати з крісла, з два
дцять разів гукав йому: «Адвокате, на бога, кінчайте! 
Кінчайте, адвокате!», а він знай своє і так уже й не 
вгавав до кінця засідання. Зроду не бачив, щоб хтось 
був такий на язик лепетливий. Якщо він і далі ще 
раз отак розпережеться, доведеться мені зректись 
посади.

П л у т о н

Воно й правда, таких дурних мерців давніше не 
бувало. Останній час приходять сюди тіні, що не 
мають і крихти здорового глузду. Якщо поминути при
дворних, особливим зухвальством визначаються так 
звані світські люди. Вони розмовляють якоюсь особ
ливою говіркою, яку називають галантною, а коли ми 
з Прозерпіною даємо зрозуміти, що нас корчить од 
їхніх слів, вони нас називають міщухами й кажуть, що 
ми не галантні. Мене запевняли навіть, що ця клята 
галантність розгостилася у всьому пеклі, навіть у Єлі-
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сейських полях 2, і що тамтешні герої, а надто героїні, 
пошилися в дурні завдяки деяким письменникам, котрі 
навчили їх, сказати б, тієї красної мови й зробили 
з них зітхай-душ. Сказати правду, я не йму віри. 
Я просто не годен собі уявити, що, приміром, Кір 
і Олександр нараз обернулись, як мені переповідають, 
на Тірсіса й Селадона3. Щоб переконатися на власні 
очі, я звелів привести сьогодні з Єлісейських полів та 
всіх інших куточків пекла найславетніших героїв і на
казав приготувати для гостини оту велику вітальню, 
де стоїть варта. А чому не видно Радаманта?

М і н о с
Кого? Радаманта? Він подався в Тартар зустрі

чати карного суддю 4, що знову прибув з того світу; 
подейкують, його за життя так шанували за спра
ведливість, як зневажали за неймовірну скнарість.

П л у т о н

Це не той суддя, що ладен був дати вбити себе 
вдруге, аби лишень не платити Харонові шага за 
перевіз?

М і н о с
Той. Ви бачили його дружину? Ото була диво

вижа, коли вона тут показалась. її вкривав саєтовий 
саван.

П л у т о н

Що? Саєтовий? Яке марнотратство!

М і н о с
Навпаки, ощадність, бо це вбрання пошито 

з трьох тез, що їх подаровано її чоловікові на тому світі.
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Гидосна тінь! Боюся, що вона розбестить усе пекло. 
Мені вона вуха натуркала розповідями про свої кра
діжки. Позавчора вона вкрала прядку в Клотон. 
Вона ж і поцупила у шевця коло перевозу рядно, що 
ним мені оце весь ранок морочили голову. Про що ви 
думали, коли посилали в пекло таку лиходійку?

П л у т о н

Але ж вона мусила стати до пари своєму чолові
кові! Без неї він би не дістав по заслузі. До речі, про 
Радаманта, коли не помиляюсь — то він до нас про
стує. Що йому таке? Він чогось переляканий.

Р а д а м а н т
Можний володарю пекла, я прийшов попередити 

вас, що треба негайно подумати, як оборонити і вас 
самих і ваше володіння. На вас учинено в Тартарі 
змову. Всі злочинці насмілились не слухатися вас біль
ше і взялися до зброї. Я спіткав там Прометея 5 з шу
лікою в руці, Тантал п’яний як чіп, Іксіон збезчестив 
одну фурію, а Сізіф, сидячи на своїй брилі, закликає 
всіх сусідів скинути кормигу вашої влади.

М і н о с
Лайдаки! Я вже давно сподівався цього лиха!

П л у т о н
Не бійтеся, Міносе! Я знаю спосіб їх приборкати. 

Але не гаймо часу! Хай укріплять дороги, хай по
двоять варту коло моїх фурій, хай озброять усі пекель
ні загони, хай спустять з ланцюга Цербера. Ви, Рада- 
манте, йдіть до Меркурія і скажіть, щоб він узяв 
у мого брата Юпітера гармати. А ви, Міносе, лишай
тесь зі мною. Побачимо, чи зможуть нам допомогти

74



наші герої. Як добре склалося, що я звелів їх привести 
сюди саме сьогодні. Але що це за один простує сюди 
з ковінькою в руці й з торбами? Га! Та це ж причин
ний Діоген! 6 Що тобі тут треба?

Д і о г е н
Я довідався, в якій ви нині скруті і, як подобає 

вірному слузі, прийшов подати вам свою ковіньку.

П л у т о н
Без неї ми ніяк не перебудемось!

Д і о г е н
Не глузуйте з мене. Можливо, я покажу себе не 

наймарнішим з тих, по кого ви посилали.

П л у т о н

Як! Хіба герої не йдуть сюди?

Д і о г е н
Я оце здибав цілу череду божевільних, гадаю, то 

вони й є. Вам захотілося врядити бал?

П л у т о н
Чому бал?

Д і о г е н
Бо вони вичепурились, як на бал. Гарні, далебі! 

Я ще не бачив таких дженджиків та зальотників!
П л у т о н

Годі-бо, Діогене. Ти все кпиш, а я ж не люблю 
сатириків. А потім таких героїв треба шанувати.
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Д і о г е н
Про це ви зараз складете думку самі, бо вони он 

уже йдуть. Покваптеся, ви, славетні герої, і ви, ще 
славетніші героїні, на яких колись дивувався цілий 
світ! Вам випадає добра нагода показати себе. З а
ходьте сюди всі гуртом!

П л у т о н

Замовкни! Я хочу, щоб вони вступали одне по 
одному, або вже в парі з повірником. Та спершу, Мі- 
носе, ходімте до тієї світлиці, що її, я вже казав, при
готовлено для гостини. Я звелів поставити для нас 
крісла і відгородити бильцями. Зайдімо. Добре! Все 
впоряджено так, як я бажав. Іди за нами, Діогене: 
ти називатимеш нам при вході імена героїв. Я бачу — 
ти знаєшся з ними, отож, більше, ніж будь-хто, ста
неш мені в пригоді.

Д і о г е н
Докладу всіх зусиль.

П л у т о н

Стань же коло мене. Гей, варто! Тих, кого я допи
таюся, зараз ведіть у довгі й темні галереї, що при
лягають до цієї вітальні, і хай вони чекають на мої 
накази. Сідаймо. Як звати того, хто веде перед, недба
ло спираючись на свого джуру?

Д і о г е н
Це великий Кір.
П л у т о н

Що? Той великий цар, який прилучив до Персії 
Мідію і звоював стільки ворогів? За його доби сюди
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прибувало по тридцять, по сорок тисяч душ щодня. 
Ніхто не посилав стільки люду.

Д і о г е н
Тільки не називайте його Кіром.
П л у т о н

Чому?

Д і о г е н
Це вже не його ім’я. Нині звуть його Артамен.
П л у т о н

Артамен! Де він доп’яв таке ім’я? Щось не при
гадую, аби за нього читав.

Д і о г е н
Я бачу, що ви Кірової історії не знаєте.
П л у т о н

Хто, я? Та я не гірше від інших пам’ятаю Ге
родота 7.

Д і о г е н
Певно, що так. Тоді скажіть, чому Кір підбив 

стільки країв, перейшов цілу Азію, Мідію, Гірканію, 
Персію і сплюндрував півсвіту?

П л у т о н

Питаєте! Був-бо амбітний і хотів повоювати всі 
народи.

Д і о г е н
Ані подобини! Просто він хотів визволити з бра

ну принцесу, що її умкнули.
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П л у т о н  

Яку принцесу?
Д і о г е н 
Майдану.

П л у т о н

Майдану?

Д і о г е н
Авжеж, і знаєте, скільки разів її умикали? 

П л у т о н

Звідки ж мені теє знати!
Д і о г е н 
Вісім разів.

М і н о с
То ця краля перейшла крізь багато рук.
Д і о г е н
Певна річ. Однак її викрадачі були найцнотли- 

віші з усіх негідників. Вони не зважились її зайняти.
П л у т о н

Я маю сумнів. Але годі слухати цього причин
ного Діогена. Поговорімо з самим Кіром. Отож-бо, 
Кіре, треба ставати до бою. Я покликав вас, щоб від
дати під вашу оруду своє військо. Не відповідає! Що 
йому сталось? Сказати б, не тямить, де він.

К ір
О божиста принцесо!
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П л у т о н

Що, що?
К  і р
О сувора Мандано!
П л у т о н

Прошу!

К  і р
Все це лестощі, мій послужливий Феравле! Не

вже ж ти отак немудро гадаєш, буцімто Мандана, 
преславна Мандана, скине колись очима на бідолаху 
Артамена? А, проте, кохаймо її. Кохати недвигу сер
цем? Слугувати бездушній? Божествити невблаганну? 
Атож, Кіре, треба кохати недвигу серцем! Атож, Ар- 
тамене, треба слугувати бездушній! Атож, Камбізів 
сину, треба божествити невблаганну дочку Кіак- 
сарову!

П л у т о н

Він з ’їхав з глузду. Либонь, правду казав Діоген.
Д і о г е н
Як бачите, Кірова історія вам невідома. Але по

кличте його джуру Феравла, він прагне вам її опо
вісти, бо знає напам’ять усе, про що гадав його пан, 
і списує докладно всі думки, які спали коли-небудь 
Кірові, та ще й носить у кишені стос його листів. Що
правда, вам не втекти від нуди, бо розповідь не на 
малу часину.

П л у т о н

Я її на цеє маю!
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К ір
Але надто чарівна принцеса...

П л у т о н

Ну й мова! Хто ж так балакає! Скажіть-но мені, 
тонкосльозий Артамене, ви вже не маєте охоти 
воювати?

К ір
Благаю вас, великодушний Плутоне, потерпіть, 

поки я дослухаю історію 8 Аглатіда й Аместріс, яку 
мені мають розповісти. Вшануймо цих уславлених 
страдників. Тим часом вірний Феравл, якого я лишу 
з вами, розповість про моє життя-буття і розтлума
чить, чому доля мене завжди цуратиметься.

П л у т о н

Не треба мені жодних тлумачень! Женіть у по
тилицю цього реву!

К і р
Благаю вас!

П л у т о н

Якщо ти не підеш...

К ір
Направду...
П л у т о н

Якщо ти не зникнеш...
К і р
Я гадаю...
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П л у т о н

Якщо ти зараз же... Ну, нарешті, пішов. Усе 
пхикає!

Д і о г е н
І ще довго пхикатиме, він-бо дістався лишень до 

історії Аглатіда й Аместріс. У нього ще дев’ять гру
бих томів на цю втіху.

П л у т о н

Хай він заповнює своїми забаганками бодай сто 
томів, я маю інший клопіт, аніж слухати його. Що то 
за жінка простує сюди?

Д і о г е н
Чи ви не впізнаєте Томіріс?
П л у т о н

Як! Жорстоку царицю масагетів 9, що звеліла ки
нути Кірову голову в посудину, повну крові людської? 
От ця вже, ручусь, не заплаче! Що вона шукає?

Т  о м і р і с
«Шукайте скрізь мої загублені таблиці 10
І поверніть мені, але в них не дивіться!»
Д і о г е н
Таблиці для нотаток! Я їх у кожному разі не маю. 

Вони мені й ні на що, люди так ревно намагаються 
затямити мої дотепи, що мені не випадає нотувати їх 
на таблицях.

П л у т о н

Здається, в неї тільки й роботи, що шукати. Вона 
вже обнишпорила всі кутки й закапелки в цій віталь
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ні. Велика царице, які цінні нотатки були на ваших 
таблицях?

Т  о м і р і с
Мадригал, скомпонований мною сьогодні вранці 

на честь мого чарівного ворога, котрого я кохаю.
М і н о с
Леле, до чого ж вона солодкава!

Д і о г е н
Шкода, що її таблиці пропали, цікаво було б гля

нути на масагетського мадригала.
П л у т о н

А  хто ж той чарівний ворог, котрого вона кохає?

Д і о г е н
Той самий Кір, що оце пішов звідси.

П л у т о н

Чудово! То що ж, вона звеліла забити об’єкт 
своєї пристрасті?

Д і о г е н
Забити? Ця брехня трималася лише двадцять 

п ять сторіч з вини скіфського газетяра п, котрий 
недоречно підхопив вигадку про Кірову смерть. Ось 
уже не то чотирнадцять, не то п’ятнадцять років 12, як 
її спростовано

П л у т о н

Невже? А я вірив їй і досі. Одначе, правду писав 
скіфський газетяр чи неправду, нехай Томіріс іде в
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галереї шукати там, як собі знає, свого чарівного 
ворога і хай не старається так уперто віднайти таб
лиці, які вона загубила через недбальство і які, звіс
но, не ми вкрали. Але хто там таким дужим голосом 
мугикає пісеньку?

Д і о г е н
То кривий здоровило Горацій Коклес 13. Як по

яснив мені один ваш вартовий, він співає для луни, 
що її тут знайшов, пісню, складену ним на честь 
Клелії 14.

П л у т о н

А чому цей телепень Мінос заходиться сміхом?
М і н о с
Як тут не сміятися? Горацій Коклес виспівує 

для луни!
П л у т о н
Справді, це якась новина. Треба б подивитися. 

Хай введуть його сюди, і хай він співає далі, бо Мінос, 
мабуть, залюбки послухає цього співу зблизька.

М і н о с

Звичайно.
Г о р а ц і й  К о к л е с
( в с т у п а є , ви во д я ч и  п ри сп ів  п існ і, я к у  він  сп іває  

в « К л е л і ї » )

«Сама Феніса заявляє,
Що рівні Клелії немає!»
Д і о г е н
Здається, я впізнаю мотив. На нього покладено 

«Вродливу садівницю Туанон».
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Г о р а ц і й  К о к л е с
«Сама Феніса заявляє,
Що рівні Клелії немає!»

П л у т о н

Що це ще за Феніса?
Д і о г е н
Це одна з найвитонченіших і найбистріших розу

мом пань у місті Капуї, та тільки вона має себе за 
писану красуню. Горацій Коклес бере її на глузи 
у скомпонованому ним експромті, примушуючи її ви
знати, що все блякне перед Клеліїною вродою.

М і н о с
Я й гадки не мав, що цей знакомитий римлянин 

такий гарний музйка і дотепний до компонування 
експромтів. Як видно з останнього твору, він усіх пе
реважив своєю вмілістю.

П л у т о н

А мені видно, що коли він марнує час на такі 
дурниці, значить, з розуму зсунувся. Агов, Горацію 
Коклесе, ви колись були такий завзятий вояк, що 
самі заступили міст від цілого війська. То що це вам 
заманулося по смерті вдавати пастушка? І який наві- 
жений чи яка навіжена навчили вас виспівувати?

Г о р а ц і й  К о к л е с

«Сама Феніса заявляє,
Що рівні Клелії немає!»
М і н о с
Він тішиться своїм співом.
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П л у т о н

Ага! То нехай іде в галереї шукати, як собі знає, 
нової луни. Ведіть його геть!

Г о р а ц і й  К о к л е с
( ід е  со б і, все щ е с п ів а ю ч и )

«Сама Феніса заявляє,
Що рівні Клелії немає!»
П л у т о н
От дурний! Невже ж сюди не завітає хто-небудь 

при добрім розумі?
Д і о г е н
Зараз ви будете втішені, он сюди вступає най- 

славетніша з римських матрон, та сама Клелія, котра, 
вимкнувшись із Порсениного табору, перепливла Тібр. 
У неї і залюблений, як ви бачили, Горацій Коклес.

П л у т о н

Я без краю подивляв відвагу цієї дівчини, коли 
читав Тіта Лівія. Але я боюсь до смерті, що Тіт Лівій 
знову збрехав. Яка твоя думка, Діогене?

Д і о г е н
Послухайте, що вона вам промовить.

К л е л і я

Чи то правда, мудрий володарю пекла, що зграя 
ворохобників повстала на Плутона, доброчесного Плу
тона?

П л у т о н

Ох, нарешті ми бачимо хоч одну розумницю! Так,
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моє серденько, тартарські злочинці стали до зброї, 
і ми наказали покликати сюди героїв з Єлісейських 
полів та інших куточків пекла, щоб вони нам помогли.

К л е л і я
Гадаю, вельможний пане, що бунтарі не збираю

ться зняти заколот у краю Ніжності? 15 Я впаду в 
розпуку, коли вони захоплять виселок Закохання! 
Вони не взяли ще Любовних записок та Любовних 
послань?

П л у т о н

Про який край вона каже? Я щось не пригадую 
такої назви на мапі.

Д і о г е н
Птоломей 16 і справді не мовить про цей край, 

проте за останній час зроблено стільки нових відкрит
тів! А потім, хіба ви не розумієте, що вона каже про 
край галантного кохання?

П л у т о н

Такий край мені невідомий.

К л е л і я
Звичайно, уславлений Діоген цілком має слуш

ність, бо Ніжність може бути заснована на річці Ша
ноби, на річці Схильності і на річці Вдячності. Щоб 
дістатися Ніжності річкою Шаноби, треба попервах 
потрапити до виселка Закохання і...

П л у т о н

Я бачу, ясочко моя, що ви чудесно знаєте гео
графію краю Ніжності і добре поповодите по ньому
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чоловіка, якого покохаєте. Але я цього краю не знаю 
і знати не хочу, і скажу по щирості: не відаю, чи про
вадять ці виселки й річки до краю Ніжності, але, мені 
здається, вони провадять до Божевільні.

М і н о с
Непогано було б занести і цей виселок на мапу 

Ніжності. Гадаю, що він саме на тих недосліджених 
землях, за які тут згадували.

П л у т о н

Я бачу, моя голубко, що й ви закохані?

К л е л і я
Так, ясний пане. Признаюсь, я відчуваю до Арун- 

ція приязнь, дивно схожу на кохання, і справді цей 
чарівний син царя Клузія має щось прекрасне й бого
рівне, і коли б не зашкарублість сердечна, просто- 
таки противна, годі стримувати до нього жагу надпо- 
ривну. Бо ж...

П л у т о н

«Бо ж, бо ж»... А я вам кажу, що в мене до всіх 
дурок почуття сумнівне, а що син царя Клузія має 
вроду богорівну, а ваша мова для мого слуху про
тивна, то, може, ви заберетеся звідси, поки я вас не 
побив-но? Пішла нарешті! Ху, все тільки закохані! 
Просто лихо якесь! Чого доброго, ми ще побачимо 
галантну Лукрецію! 17

Д і о г е н
Ви матимете втіху ту ж мить, бо сюди простує 

Лукреція власною персоною.
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П л у т о н

Та ні, це тільки жарт! Чи ж подобає так ницо 
думати про найчестивішу з усіх жінок!

Д і о г е н
Обачніше! Як вона хизується, очима бісики 

пускає!

П л у т о н

Певно, ти Лукреції не знаєш, Діогене! Глянув би 
ти на неї, коли вона вперше вступила сюди, заюшена, 
патлата. Вона тримала в руці запоясника, погляд її 
палав гнівом, а на лиці, дарма що мертво-блідавому, 
ще не вигасла лють. Ніхто з жінок не заносився так 
високо своєю неблазністю. А втім, щоб переконати 
тебе, треба лишень спитати, що вона думає про ко
хання. І ти побачиш. Скажіть-но, Лукреціє, але без 
зайвої балаканини, чи правда, що без кохання не 
обійтися?

Л у к р е ц і я
( з  т аб л и ц я м и  у р у ц і)

А я справді маю відповісти вам докладно й ви
разно?

П л у т о н

Авжеж.

Л у к р е ц і я
Візьміть оці таблиці, на них усе добре написано. 

Читайте!
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П л у т о н

(Ч и т а ю ч и  )

«Раювання, ж. яке. то. вічного, але. кохання, по
вік. любить, немає». Що це за нісенітниця?

А у к р е ц і я
Повірте мені, Плутоне, я ще зроду не висловлю

валась так добірно й зрозуміло.

П л у т о н

Та вже ж я бачу, що ви звикли балакати по-про
стому. До лиха цю дурепу! Чи видана річ, щоб хто- 
небудь отак говорив? «Яке. але. то. вічного.» І де, на 
її думку, я маю шукати Едіпа, щоб той відгадав мені 
цю загадку?

Д і о г е н
Ходити довго не треба. От вам чоловік, що стане 

вам, як ніхто, у пригоді.

П л у т о н

Що це за один?

Д і о г е н
Брут 18, той, що визволив Рим від тиранії Тарк- 

вініїв.

П л у т о н

Що? Той суворий римлянин, що скарав на горло 
своїх дітей, бо вони кували змову проти батьківщини? 
Він візьметься відгадувати загадки? Ти збожеволів, 
Діогене!
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Аж ніяк! Брут-бо вже не такий суворий муж, як 
ви собі гадаєте. Він на вдачу лагідний і палкий, пише 
прегарні вірші і найгалантніші любовні листи.

М і н о с
Годилося б записати слова загадки, бо як же 

ми покажемо їх Брутові?

Д і о г е н
Не турбуйтесь. Ті слова давно вже записані на 

Брутових таблицях. Герої такі, як він, завше мають 
напохваті таблиці.

П л у т о н

Отож, Бруте, ви розтлумачите нам слова, запи
сані на ваші таблички?

Б р у т
Залюбки. Гляньте, чи не ці? «Раювання, ж. яке. 

то» тощо.

П л у т о н

Саме вони.

Б р у т
Читайте-бо, читайте: дальші слова покажуть вам, 

що я не лишень відгадав Лукреціїні хитрощі з пере
плутаними словами, але й відповів їй слушно: «Полю
бить. ти. впевнишся, ти. дай. вічне, рання, що. моя. 
є. кохання, ти. зоре».

Д  і о г  е н
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П л у т о н

Не знаю, чи відповідають ці слова на ті, але 
я добре знаю, що й ті і тамті незрозумілі і що я не 
маю жодної охоти з ними морочитися.

Д і о г е н
Очевидячки, мені доведеться вас утаємничити. 

Просто тут переставлено слова. Лукреція, щасливо 
люблячись із Брутом, мовить йому:

«Любить повік, яке ж то раювання!
Але немає вічного кохання».
А Брут, щоб заспокоїти її, одказує їй так само 

переставленими словами:
«Дай полюбить, моя ти зоре рання,
Ти впевнишся, що вічне є кохання».

П л у т о н
Оце хитрощі! Виходить, усе гарне, що можна ска

зати, є в словниках, треба лишень переставляти слова. 
Але ж хіба подоба таким видатним людям, як Брут 
і Лукреція, доходити до такого безглуздя і бавитися 
такими дурницями?

Д і о г е н
А, проте, цими дурничками вони й довели одне 

одному, що мають гострий розум.

П л у т о н

А мені вони довели, що на розум небагаті. Женіть 
їх геть! Я вже нічого не тямлю. Закохана Лукреція! 
Манірна Лукреція! А  Брут — дамський підлесник! 
Чого доброго, невдовзі я побачу коло спідниці самого 
Діогена!
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Французька Академія перед виданням 
«Мистецтва поетичного». Естамп Гантреля 
(1672 р.).



Чом би й ні? Був же галантним зальотником 
Піфагор.

П л у т о н

Піфагор?
Д і о г е н
Атож, він залицявся до своєї дочки Феано, вико

ханої біля нього в дусі галантності, як переповідає 
шляхетний Герміній у Брутовому життєписі. Саме від 
Феано цей славетний римлянин і почув прегарний ви
слів, що його забули приточити до інших Піфагоро- 
вих висловів: «Заглиблення в ніжні почуття до кохан
ки і в любов сприяють удосконаленню великого 
філософа».

П л у т о н
Зрозуміло. Він почув від Феано, що саме глупота 

сприяє вдосконаленню мудрості. Добре сказано! Але 
облишмо Феано. Що то за чудна манірниця простує 
до нас?

Д і о г е н
Це Сапфо 19, ота вславлена лесбіянка, що вига

дала сапфічну строфу.
П л у т о н
Мені розмалювали таку красуню, а вона ж 

бридка.
Д і о г е н
Так, шкіра в неї не рожева, та й риси обличчя 

не такі вже й правильні. Але зверніть увагу, який

Д  і о г  е н
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дивний контраст між білим і чорним у її очах, вона 
сама про це згадувала в своєму життєписі.

П л у т о н
Знайшла чим величатися! В такому разі і Цербер 

теж гожий, бо в його очах такий же контраст.

Д і о г е н
Бачу, вона прямує до нас. Певне, хоче про щось 

запитати.

С а п ф о
Прохаю вас, мудрий Платоне, розтлумачити мені 

до пуття, що таке приязнь і чи здатна вона до ніж
ності так, як любов, бо саме ця річ і стала нам недавно 
до шляхетної розмови з мудрим Демокедом та обво
рожливим Фаоном. Будьте ласкаві, на якийсь час 
забудьте про себе і про свою державу і подумайте, 
як краще визначити, що таке ніжне серце, ніжність 
кохання, ніжність схильності і ніжність жаги?

М і н о с

Та ця найшаленіша від усіх! Вона збила з плигу 
й решту!

П л у т о н
Ви лишень погляньте на цю соромітницю! Тут 

знято заколот, а вона мені пропонує розв’язати пи
тання любові!

Д і о г е н
А, проте, ви мали б право так чинити, бо герої, 

котрих ви оце бачили, замість осмілити перед вирі
шальною битвою солдатів чи розставити військо, слу
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хають усілякі історійки про Тімаретів та Береліз, які 
тільки й мали пригод, що загубили десь записку чи 
обручку.

П л у т о н
Та ні, коли вони втеряли розум, я не хочу на них 

скидатися, а надто на цю кумедну манірницю.
С а п ф о

Прохаю вас, ясновельможний пане, зречіться цих 
простацьких провінційних пекельних навичок і опа
нуйте чарівну галантність, що нею славляться Карфа
ген і Капуя. А щоб розв’язати таке важливе питання, 
яке я вам поставила, мені б хотілося зібрати всіх на
ших шляхетних товаришок і славетних приятелів. А  що 
їх немає, мудрий Мінос стане за скромного Фаона, 
а втішний Діоген за галантного Езопа.

П л у т он
Стривай, стривай, от я зараз покличу одну особу, 

з якою вам добре зійтися. Приведіть-но Тізіфону! 20
С а п ф о
Кого? Тізіфону? Я ж її знаю, і, може, ви не про

гніваєтеся, коли я прочитаю вам її опис, що я зробила 
заздалегідь, щоб умістити його в одну з тих історій, 
які ми, письменники й письменниці, мусимо заправ
ляти до кожної книги нашого роману.

П л у т о н
Опис фурії! Що за химерна витівка?
Д і о г е н
Не така вже й химерна. Ця сама Сапфо, як ба

чите, змалювала у своїх творах багато шляхетних
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пань, котрі своєю вродою аж ніяк не переважують 
Тізіфони, а все ж завдяки галантним словесам і добір
ному й штучному способові говорити вважаються за 
гідних героїнь романів.

М і н о с
Не знаю, глупота це чи цікавість, але, при

знаюсь,— мені вельми кортить почути такий чудер
нацький опис.

П л у т о н
Добре, згода, хай вона вам прочитає, щоб ви таки 

потішились. Побачимо, чи їй пощастить зробити ми
лою і граційною найстрашнішу з евменід.

Д і о г е н
їй це за виграшки: вона якось уже створила

такий шедевр, змалювавши чеснотливу Аріцідію. Слу
хаймо ж, я бачу, як вона дістає свій утвір з кишені.

С а п ф о
(читає)
«Уславлена діва, про яку я збираюся вам розпо

вісти, має. щось таке нестямно незвичайне і моторош
но дивовижне, що я не без деякого вагання беруся 
до опису її подоби».

М і н о с
Прислівники «нестямно» і «моторошно», як на 

мене, вжиті тут вельми до речі.
С а п ф о
(читає далі)
«На зріст Тізіфона, звісно, зависока і куди пере

вищує представниць своєї статі, але її рухи такі вільні
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й легкі, а стан такий зграбний, що їй напрочуд пасує 
навіть ця надмірність. Очі в неї маленькі, але горять 
як жар, виразні, проникливі, круг них ободи, наче 
з цинобри, що прегарно відтінюють їхній полиск. Її 
волосся в’ється дрібними кучерями і, сказати б, то 
змії згортаються клубком і пустотливо граються круг 
її голови. Шкіра Тізіфонина не блякла й блідава, як 
у скіфських жінок, а шаріє мужнім, шляхетним бру
натним рум’янцем, властивим африканкам, що їх сон
це сподобляє свого зичливого погляду. Перса скидаю
ться на дві півкулі, і пипки їхні спалені, наче в амазо
нок; розбігаючись якомога далі від шиї, вони недбало 
і млосно ховаються Тізіфоні попід пахви. У всьому її 
тілі така сама довершеність. Постава її напрочуд гор
да і велична. Коли наша героїня поспішає, вона радше 
не йде, а летить, і навряд чи сама Аталанта змогла б 
її випередити на перегонах. Нарешті, ся цнотлива пан
ночка зроду ненавидить гріх, а надто криваві злочини, 
і невтомно переслідує їх зі смолоскипом у руці, завше 
в товаристві своїх двох знаменитих сестер,— Алеко 
й Мегери, таких самих нищительок злочинів, як і вона 
сама. Сказати б, усі троє сестер — живе втілення мо
ральності».

Д і о г е н
А що, хіба не предивний опис?

П л у т о н
Авжеж. Бридоту змальовано тут у всій її довер

шеності, щоб не сказати в усій її красі. Але годі слу
хати цю навісноголову. Провадьмо далі огляд наших 
героїв, не клопочучись більше розпитами, бо всі вони, 
як бачимо, глузду одбилися; пильнуймо просто, як 
вони проходять повз балюстраду і не спускаймо їх
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з ока, аж поки вони вступлять до галерей. Бо я забо
роняю їх випускати звідти, перш ніж надумаю, як 
чинити з кожним. Нехай вони заходять зараз гуртом. 
А що, Діогене, чи всі ці герої знані в історії?

Д і о г е н
Ні, багато їх вигаданих.
П л у т о н
Вигадані герої? Та які ж то герої!

Д і о г е н
Як! Герої як герої. Саме вони займають у книгах 

чільне місце і неминуче побивають решту.

П л у т о н
Назви мені, коли твоя ласка, деяких.

Д і о г е н
З  дорогою душею. Орондат, Спітрідат, Алкамен, 

Мелінт, Брітомар, Меріндор, Артаксандр тощо.

П л у т о н
І всі ці герої, як і попередні, дали обітницю бала

кати тільки про кохання?

Д і о г е н
Спробували б вони не дати! Та й за яким правом 

вони б називалися героями, коли б не були закохані? 
Хіба ж кохання тепер не найвища чеснота?

П л у т о н
Що ото за довготелесий бевзь пасе задніх? Недо

лугість так і світиться у нього на виду. Як тебе звати?
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А с т р а т
Мене звати Астратом 21.

П л у т о н

Чого тут тобі треба?

А  с т р а т
Хочу побачити царицю.

П л у т о н
Ви тільки гляньте на цього лобура! Та я що, 

ховаю царицю тут у скриньці і показую її кожному 
відвідувачеві? Хто ти єси? І чи був ти коли-небудь?

А с т р а т
Та вже ж був, один історик латинський так про 

мене й каже: Астрат жив.

П л у т о н
І це все, що історія про тебе знає?

А с т р а т
Так, і на цій чудесній підставі скомпоновано тра

гедію «Астрат», де трагічні пристрасті появлені так 
майстерно, що глядачі від початку до кінця розля
гаються реготом, а я все плачу, бо мені не показують 
цариці, до якої пориває мене кохання.

П л у т о н
Гаразд, іди-но в галереї, може, там узриш свою 

царицю. А  хто ж цей вайлуватий одоробало-римля- 
нин, що плентається за цим палким коханцем? Як 
його на ім’я?
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О с т о р і у с
Моє ім’я Осторіус 22.

П л у т о н
Не пригадую, щоб мені попадалося в історії 

це ім’я.
О с т о р і у с
А все ж воно там є. Абат Пюр свідчить, що чи

тав про мене.
П л у т о н
Теж мені знайшов свідка! А скажи мені, опіканче 

абата Пюра, сам ти щось важив на світі? Тебе бачив 
хоч хто-небудь?

О с т о р і у с
Ще б пак! Завдяки п’єсі цього абата мене бачили 

в Бургундському готелі 23.
П л у т о н
Скільки разів?
О с т о р і у с
Таж один.
П л у т о н
Ну й вертай, звідки прийшов.
О с т о р і у с
Так актори мене більше не хочуть.
П л у т о н
І ти сподіваєшся, що бавитимеш мене краще, ніж 

вони. Геть з-перед очей, і швидше. Забирайся в гале
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реї! От іще одна героїня; вона, здається, не дуже ха
пається йти. Але я їй вибачаю. Обладунок її такий 
важкий і сама вона стільки важить, що, мабуть, біль
ше пристала з утоми, аніж з непокори. Хто це?

Д і о г е н
Чи ж ви не впізнаєте Орлеанської діви?
П л у т о н
То це та завзята дівчина, що визволила Францію 

з-під ярма англійців?
Д і о г е н
Саме вона.
П л у т о н
Обличчя в неї пласке і навряд чи гідне того, що 

за неї розповідають.
Д і о г е н
Вона кахикає і підходить до балюстради. Послу

хаймо! Певно, зараз скаже промову і, звісно, віршами, 
інакше вона й не може.

П л у т о н

А вона справді має талант до віршів?

Д і о г е н
Зараз побачите.

О р л е а н с ь к а  д і в а
Великий принце 24, ти й для мене став великим!
З  пошани не впада тебе вітати криком.
Мені пробуджуєш ти мужність у грудях,
Вкупі з мужністю пробуджується страх.
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Тебе побачивши, в солодкім серце болі 
Ввись поривається з земної геть юдолі.
Коли б то я могла з утіхи голосить,
Але тебе своїм учинком не вразить.
Коли б то ратище поцілило у мене 
Туди, де сходиться із шиєю рамено,
І покривавив би багрянистий потік 
Мені лопатку, спину, крижі й бік.

П л у т о н
По якому вона говорить?
Д і о г е н
Питаєте! По-нашому.

П л у т о н
Невже ж таки по-нашому? А  я гадав — не то 

по-бретонському, не то по-німецькому. Та хто ж її 
навчив такої химерної французчини?

Д і о г е н
Вона сорок років стояла на пансіоні в одного 

поета.

П л у т о н
Кепський же з нього вихователь.

Д і о г е н
А платили йому щедро 25, він і заживав на ці гро

ші світу.

П л у т о н
Дарма платили. Ех, діво Орлеанська, нащо собі 

памороки забивати гидкими високоштильними слове-
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сами? А  колись же ви тільки й думали, щоб уряту
вати батьківщину, і поривались тільки до слави.

Д і в а
До слави?
Лише одним шляхом її дістатись змога.
Вибоїста й вузька...

П л у т о н
Мені в вухах од неї лящить!

Д і в а
Вибоїста й вузька для нас ота дорога.

П л у т о н
Та й вірші, до лиха! Тільки-но вона починає де

кламувати, як. голова мені макітриться.

Д і в а
Його не влучила ані одна стріла,
Вірніше, влучила, та крові не лила.

П л у т о н
Знову за своє! Далебі, з усіх героїнь, що сюди 

приходили, ця діва найприкріша. Ось уже хто до себе 
не прихилить! Запеклості й зашкарублості їй не пози
чати, вона швидше заморозить тебе, ніж причарує.

Д і о г е н
А таки причарувала хороброго Дюнуа.

П л у т о н
Вона причарувала серце Дюнуа?
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Д і о г е н

Авжеж!
Бо серце Дюнуа, з усіх найбільше в світі,
Здолає дві в собі любові потаїти.
Треба тільки знати, яка то любов. Дюнуа так 

мовить про неї в поемі, присвяченій цій чудесній діві:
На цей небесний зір, на це чоло пукате
Я тільки зважуюсь побожно дивувати.
Мою ясну любов до тебе, дорога,
Ніколи не сплямить розгнуздана жага.
Хай буде так! Прийми ж мою покутну й щиру
Покладену до ніг прекрасних цю офіру!
Хіба погано тут висловлено пристрасть? І слово 

«офіра» таке слушне на вустах войовничого Дюнуа!

П л у т о н

Ще б пак! Після таких віршів ця доброчесна 
войовниця може безпечно чарувати всіх героїв, що це 
пішли в галереї. Я не боюся, що вони зледащіють. 
А зараз хай вона йде геть. Мені лячно, якби вона 
знову не взялася до своєї декламації, бо для мене мука 
тяжка її слухати. Ну ось, пішла. Здається, тут не 
залишилося жодного героя. Та ж ні, я помилився; за 
цими дверима стоїть хтось. Очевидячки, він не чув, 
що я звелів усім іти. Ти знаєш його, Діогене?

Д і о г е н

Це Фарамунд 26, перший король французький.

П л у т о н

Що ж він там бубонить собі під ніс?
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Ф а р а м у н д

Ви добре знаєте, божиста Роземундо, що я вас 
покохав, ще не дочекавшись щастя познайомитися 
з вами, і що самої розповіді про ваші принади, яку я 
почув од мого суперника, стало, аби я безтямно 
залюбився в вас.

П л у т о н
Цей буцімто закохався в свою панну ще до 

знайомства з нею.

Д і о г е н
Так, він ні разу її не бачив.

П л у т о н
То, значить, він закохався в портрет?

Д і о г е н
Він і портрета її не бачив.

П л у т о н

Ну, коли ви гадаєте, що він при добрім розумі, 
тоді я знаю, хто ж божевільний. Але скажіть мені, 
закоханий Фарамунде, хіба ви не раді, що заснували 
найпишніше королівство у всій Європі і що один із 
ваших спадкоємців король, який править ним сьогодні? 
То чому ж ви так не до речі взяли собі думку за 
принцесу Роземунду?

Ф а р а м у н д
Правда ваша, ясний пане. Але кохання...
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Ха! Кохання, кохання... Якщо тобі до вподоби 
без краю нарікати на кохання, то йди в галереї! 
А щодо мене, то першого, хто забалакає про нього, 
я затоплю берлом межи очі! Хтось іще йде. Дове
деться розчерепити йому голову.

М і н о с
Обережно! Хіба ви не бачите, що це Меркурій?

П л у т о н
Даруйте мені, Меркурію. Сподіваюся, що ви не 

збираєтеся балакати зі мною про кохання?

М е р к у р і й

Ви знаєте, що до кохання мені байдуже. Що- 
правда, мені випадало мати з ним діла в інтересах 
батька мого Юпітера і пам'ятаю, я так добре приспав 
сірому Аргуса, що він і досі не прокинувся. Плутоне, 
я приніс вам добру звістку. Скоро я притягнув гар
мати, як ворохобники здалися. Ніколи ще в пеклі не 
панувало такого спокою, як нині.

П л у т о н

Божистий посланче Юпітера, ви повернули мені 
життя. Але іменем нашого покревенства, скажіть мені, 
боже проречистості, як ви допустили, щоб на тому 
і на цьому світі повівся такий обурливий спосіб гово
рити, що панує тепер повсюди — у книгах, званих 
романами, зосібна? Як ви могли дозволити найбіль
шим героям старожитності говорити такою мовою?

П л у т о н
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М е р к у р і й
Гай-гай! Ми з Аполлоном тепер не в пошані. Біль

шість сьогоднішніх письменників уважають за свого 
справдешнього заступника такого собі Феба — дурня 
дурённого. До речі, я хотів попередити, що введено 
вас в оману.

П л у т о н

Введено в оману? Яким побитом?

М е р к у р і й

Ви гадаєте, що сюди приходили правдиві герої?

П л у т о н
Авжеж, так гадаю, та я й маю докази, бо всіх їх 

зачинено в галереї моїх палат.

М е р к у р і й
Помиляєтесь, бо це не герої, а гурт йолопів, чи 

радше химерних привидів, які, відбиті копії з бага
тьох живих людей, мали зухвальство прибрати ім’я 
найбільших героїв античних, але життя їхнє було куце 
і тепер вони блукають берегами Коціта й Стікса. Мене 
дивує, що ви ошукалися. Чи ж ви не бачите, що їм 
до правдивих героїв, як до неба. Що їх підтримує 
в очах людських, то це блиск сухозлотиці і фальшива 
гучність слів, і тільки-но зірвати з них шати, в які 
вбрали їх творці, і вони покажуть себе, які вони на
справді. Я навіть привів з собою одного француза 
з Єлісейських полів, щоб він розпізнав їх, коли вони 
будуть викриті. Я певний, що й ви на це при
станете.
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Не тільки пристану, але й звелю вчинити це не
гайно і саме тут. Не марнуймо часу. Варто, зберіть 
усіх, хто в галереях, і випустіть їх потаємними дверми 
на балкон, звідки нам з руки буде їх пантрувати 
і з ними балакати. Нехай перенесуть наші крісла. Мер
курію, ви сядете праворуч від мене, а ви, Міносе, 
ліворуч. А Діоген стане за нами.

М і н о с

Он вони сунуть усі гуртом.

П л у т о н
Чи всі вони тут?

В а р т о в и й

У галереях ніхто не зостався.

П л у т о н
Поспішіте на клич ви, вірні виконавці моєї волі — 

привиди, злі генії, демони, фурії, всі пекельні сили! 
Оточіте цих удаваних героїв і викрийте їх!

К і р
Що? Ви наказуєте викрити такого великого за

войовника?

П л у т о н

На жаль, шляхетний Кіре, доведеться вам ско
ритися.

П л у т о н
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Г о р а ц і й  К о к л е с

Що? Зі мною, римлянином, який заступав міст 
один від цілого війська Порсениного, ви чините так, 
ніби я кишеньковий злодюжка?

П л у т о н
Ти в мене заспіваєш!

А с т р а т
Що? Немило трактувати такого люб’язного й 

палкого каваліра?
П л у т о н
Ти в мене побачиш царицю! І от усі вони викриті!

М е р к у р і й
Де той француз, котрого я привів сюди?

Ф р а н ц у з
Тут, ясний пане. Чекаю вашого наказу.

М е р к у р і й
Поглянь на цих людей, ти з ними знайомий?

Ф р а н ц у з
Чи я знайомий з ними? Та це ж сливе всі мої 

сусіди, такі міщани, як і я. Добридень, пані Лукре- 
ціє. Доброго здоров’я, пане Бруте. Здоровенькі були, 
панно Клеліє. День добрий, пане Горацію Коклесе.

П л у т о н
Зараз твої міщухи матимуть по заслузі. Варто, 

нікого не милуйте! А коли їх відбатожать, хай усіх

109



відведуть на берег Лети й потоплять на глибокому їх 
самих, і їхні любовні цидулки, і галантні листи, і при
страсні вірші, і всі їхні численні книги чи, краще ска
зати, стоси паперу, списані їхніми кумедними істо
ріями. Гайда ж звідси, телепні в перевдязі великих 
героїв! Ось ви й прийшли до свого краю, точніше, до 
останньої дії комедії, в якій ви так недовго грали.

Г е р о ї
( з  р еп етом  т ік аю ч и  в ід  к а н ч у к ів )
О Кальпренеде! О Скюдері!

П л у т о н
Чому я сам не можу цього зробити! Але це ще 

не все. Міносе, негайно накажіть, щоб така доля спіт
кала всіх подібних їм в інших куточках мого царства.

М і н о с
Залюбки вволю вашу волю.

М е р к у р і й
А от прийшли правдиві герої і прохають, щоб їх 

допустили до вас. Хочете їх бачити?

П л у т о н
Я був би дуже радий, але мене так притомили 

дурниці, яких я наслухався від цих зухвалих само
званців, що, з вашої ласки, я приляжу спершу пере
почити.
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Пане!
Оскільки людність знає про наші чвари, годи

лося б їй з ’ясувати і наше замирення; хай їй буде 
відомо, що ця сварка на Парнасі скидається на ко
лишні дуелі, так розумно заказані обачністю короля, 
коли двобійники завзято бились, іноді одне одного 
й калічили, а потім обіймались і ставали щирими 
приятелями. Наша граматична дуель скінчилась ще 
шляхетніше, сказати б,— з вашої ласки я наведу Го- 
мера — ми вчинили як герої «Іліади» Аякс і Гектор, 
котрі після запеклого бою перед очима в греків і тро
янців величали одне одного і мінялися подарунками. 
Справді, пане, суперечка ще не добігла краю, коли ви 
вшанували мене, надіславши свої твори, і я подбав 
піднести вам свої. Ми ще більше схожі на тих двох 
героїв поеми, такої вам нелюбої 1, що, перекидаючись 
гречним словом, лишалися кожен при своїй думці 
і своїх уподобаннях, а саме, ви й далі не вельми ша
нуєте Гомера й Вергілія, а я по-давньому їхній палкий 
прихильник. Ось про це й треба повідомити люд
ність; маючи теє на гадці, я невдовзі по нашім зами
ренні скомпонував епіграму, яка пішла між люди і яку, 
можливо, і вам у вуха внесено. Ось вона:

Колотнечі поетичній... і т. д. 2
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Як бачите, пане, з цих віршів, де я висловив 
щиро свої думки, видно різницю, що її я встановлюю 
межи вами й автором трагедій, чиє ім’я я взяв, щоб 
приперчити кінець епіграми. Чи є на світі людина, 
яка була б менше на вас схожа?

Але нині, коли взаємовідносини налагодились 
і вже нема й заводу ворожості й ущипливості, до
звольте мені, як вашому приятелеві, спитати вас, чому 
ви так довго іритувалися і нападались на всіх пре
славних письменників стародавності? Може, вам здає
ться, що в нас не зважають на добрих новітніх авто
рів? Але звідки це видно, що їх нехтують? За якої 
доби так радо аплодували новим гарним книгам? 
А скільки хвалили роботи пана Декарта 3, пана Ар
но 4, пана Ніколя і багатьох інших чудесних філософів 
і богословів, що появились у Франції за шістдесят 
років, і то так рясно, що лише реєстр їхніх творів 
склав би цілу книжечку! А коли спинитися тільки на 
авторах, що близько обходять нас, цебто на поетах, 
то якої слави зажили Малерб, Ракан, Менар! Як пал
ко вітали твори Вуатюра 5, Саразена, Лафонтена!

Якою ласкою, сказати б, ущедрено пана Корнеля 
та пана Расіна! І як усі захоплювались Мольєровими 
комедіями! Та й вам самим, пане, не доводиться рем
ствувати, що не віддано заслужене вашому діалогові 
межи Коханням і Приязню, вашій поемі про маляр
ство, вашому посланню про пана де Лакентені та ін
шим добірним утворам вашого пера? Щоправда, наші 
героїчні поеми зустріли стримано, але хіба це неспра
ведливо? Хіба ви самі не визнаєте в своїх П а р а л е 
л я х 6, що навіть найкраща з цих поем 7 така неоко
вирна й силувана, що годі її читати?

Що спонукає вас насипатись на древніх? Острах, 
що, наслідуючи їх, можна пошкодити талантові? Але
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шкода й заперечувати, що наші найбільші поети про
славлялися саме завдяки такому наслідуванню. Шко
да й заперечувати, що саме від Тіта Лівія8, Діона 
Касія, Плутарха, Лукана й Сенеки пан Корнель 
одібрав свої найкращі сюжети і перейняв ті високі 
ідеї, що допомогли йому створити нову відміну тра
гедії, незнану Арістотелеві? На мій-бо погляд, лишень 
так і слід розглядати його найкращі твори для театру, 
де він, розламуючи рамці, що їх окреслив цей філо
соф, думає не за те, щоб будити в глядачів жалість 
і страх, а за те, щоб величчю думок і красою почуттів 
викликати захват, який багатьом людям, молодим зо
сібна, куди приступніший, ніж справді трагічні при
страсті. Нарешті, щоб закінчити цей задовгий період 
і щоб не відбігти нашої речі до розмови, я кажу вам, 
пане, невже ви не згодні, що пана Расіна виплекав 
Софокл та Евріпід? Чи ж ви не визнаєте, що свою 
вмілість Мольєр вигострив на Плавті й Теренції?

Чому Ж ви так завзялися на стародавніх? А втім 
я починаю здогадуватися. Очевидячки, вам здибалися 
колись ті фальшиві вчені, що, як ото президент 9 із 
ваших діалогів, студіють стародавніх, щоб збагатити 
свою пам’ять і, не мавши ні розуму, ні поняття, ані 
смаку, шанують їх тільки тому, що вони стародавні. 
Справжній розум, гадають вони, тільки й може про
мовляти, що грекою чи латиною, а твір, написаний 
по-народному, вже вартий осуду. Ці недоладні шану
вальники старожитності наструнчили вас проти всього, 
що вона має прегарного, ви не могли поділяти почут
тів таких нерозумних людей, бодай навіть самі собою 
ті почуття й розумні. Ось, як бачиться, те, що при
мусило вас написати П а р а л е л і .  Ви були певні, що 
своєю дотепністю, якої тим людям бракує, ви легко 
зіб’єте з пантелику ваших неголінних і слабких супро
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тивників. І вам настільки повелося, що аби не моє 
втручання, бойовисько, сказати б, лишилося за вами, 
оскільки неправдиві вчені не здолали, а правдиві вче
ні через свою, може, надмірну пиху, не сподобили вам 
відповісти. А все ж дозвольте мені нагадати, що вели
кі письменники старожитності завдячують своєю сла
вою не хвалі правдивих чи неправдивих учених, а без
перервному та одностайному захватові розумних і 
витончених людей усіх часів, з-межи яких були й такі, 
як Олександр Македонський чи Цезар. Дозвольте 
мені також сказати, що з-межи наших сучасників Го
мером, Горацієм, Ціцероном, Вергілієм тішаться не 
тільки, як ви гадаєте, Схревеліуси 10, Параредуси, Ме- 
нагіуси та, мовляв за Мольєром, інші вчені на «ус». 
Як я переконався, особливо умлівають над творами 
цих великих талантів люди непересічного розуму і ви
сокого стану. Аби мені випадало назвати декого з них, 
ви б дивувалися зі славних імен, бо побачили б у цьо
му реєстрі не лишень Ламуаньйона п, Дагесо, Тревіля, 
але й Конде, Конті й Тюрена.

То невже ж таки, пане, така виборна людина, 
як ви, не може пристати на думку таких виборних 
людей, як вони? Звісно, може; і наші з вами уподо
бання не такі вже різній як ви гадаєте. Справді, що 
саме ви хочете в с і ж̂ сЖ іти  ,в стіл ько х  ваших поемах, 
діалогах і розвідкам про стародавніх і сучасних твор
ців? Не знаю, чи добре розумів вашу думку, але, 
здається мені, вона така. Ви намагаєтесь показати, 
що коли брати здобутки в красних мистецтвах і в 
письменстві, то наша доба, чи, власне, доба Луї Вели
кого, не тільки не може рівнятися з усіма найславет- 
нішими віками старожитності, бодай навіть з віком 
Августа, а й переважує їх. Вам, певно, стане дивно, але 
я скажу, що я цілком такої самої думки і що коли б
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за своїми немощами і студіями я мав трохи вільного 
часу, я залюбки довів би це пером. Щоправда, я вжив 
би інших доказів, бо кожен має свою маніру доводити, 
і висловив би деякі застереження, що їх ви не зробили.

Я не протиставляв би, як це вчинили ви, наш 
народ і нашу добу усім іншим народам і всім іншим 
часам, разом узятим. Шкода такого й заміру. Я сту
діював би кожен народ і кожен вік і, зваживши, не 
хапаючись, де вони ведуть перед, а де ми, здолав би, 
безперечно, довести нашу зверхність.

Так, дійшовши віку Августа, я щиро б визнав, що 
ми не маємо ні героїчних поетів, ані промовців такої 
міри, як Вергілій і Ціцерон, я б погодився, що наші 
найсумлінніші історики не досягнуть Тіта Лівія і Салю- 
стія 12, я б не розпинався за нашу сатиру й елегії, хоча 
Реньє написав прегарні сатири, а Вуатюр, Саразен, 
графиня де Сюз 13 чарівні елегії. З  усім тим я пока
зав би, що в трагедії ми куди переважуємо латинців, 
які можуть тільки виставити проти численних гарних 
трагедій, нашою мовою писаних, декілька радше напу- 
шистих, аніж глибоких декламацій гаданого Сенеки 
та якоюсь мірою голосних на свій час Т  і є с т а Ба
рієвого 14 та М е д е  і Овідієвої. Я звів би на очі, що 
в ту добу не лише не було жодного комедійного поета, 
кращого за наших, а взагалі не було жодного, чиї 
імена варто було б запам’ятати, оскільки Плавт, Це- 
цілій 15 і Теренцій померли віком раніше. Я зазначив 
би, що коли ми не маємо такого чудесного одописця, 
як Горацій,— єдиного ліричного поета у римлян, то 
є доволі письменників, не нижчих за нього ні дотеп
ністю, ні точністю вислову, творців, чиї праці, взяті 
гуртом, заважать на терезах артистичної вартості, 
можливо, не менше, ніж п’ять книг од, що полишив 
нам цей великий піснетворець. Я показав би, що є такі
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відміни поезії, в яких латинцям годі з нами змага
тися, бо вони і гадки про них не мали, як, скажімо, 
поеми в прозі, звані у нас романи; у цій царині маємо 
ми добрі зразки, якщо не зважати на їхню мораль, 
сливе завжди зіпсуту й небезпечну для юних душ.

Я сміливо обстоював би, що коли взяти вік Авгу
ста на всьому його протязі, себто від Ціцерона до 
Корнелія Таціта 16, то ми не знайдемо серед латинців 
жодного філософа, якого б можна, як на фізику, по
рівняти з Декартом, чи бодай навіть Гасенді 17. Я до
вів би, що засягом і глибиною знань Варрон і Пліній, 
їхні найученіші письменники, здаються пересічними 
проти наших Біньйонів, Скалігерів, Сомезів, панотця 
Сірмона і панотця Пето. Я б кепкував разом з вами 
з їхніх вузьких понять в астрономії, географії й плав
бі. Я попрохав би назвати мені бодай одного доброго 
будівничого латинського, поминаючи Вітрувія, який 
радше вмілий учений архітект, аніж будівник, бодай 
одного вмілого скульптора, вмілого маляра-латинця, 
бо всі, хто прославився в тих галузях, були греки 
з Європи й Азії, що приїхали показати латинцям 
свою вмілість, про яку ті, можна сказати, і гадки не 
мали. Тим часом як увесь світ знає і шанує роботи 
нашого Пуссена 18, Лебрена, Жірардона і Мансара. 
Я міг би доточити до цього багато що, але, гадаю, 
і того, що сказано, доволі, щоб ви зрозуміли, як би 
я вчинив з віком Августа. Коли б від письменників 
і відомих митців мені довелося перейти до героїв 
і вельможних володарів, я, можливо, вив’язався б зі 
свого порівняння ще успішніше. Принаймні мені легко 
було б довести, що Август латинський нічим не пере
важує Августа французького 19.

Із усього сказаного ви бачите, пане, що ми власне 
однаково думаємо про пошану, що її заслужила наша
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нація і наш вік, лишень спосіб міркування у нас різ
ний. І це не за ваші думки я нападався на П а р а 
лелі ,  а за пихату і зневажливу маніру, з якою ваші 
абат і кавалір трактують письменників, гідних, як на 
мене, навіть коли ми їм докоряєм, великої шани і за
хвату. Отож-бо, щоб зміцнити наше замирення і в 
зародку перепинити всяку приключку до незгоди, нам 
обом слід тепер вилікуватись: вам від лихої звички 
зневажати добрих письменників старожитності, а мені 
від надмірної пристрасті ганити кепських і навіть 
пересічних авторів нашої доби 20. До цього ми повин
ні докласти всіх наших зусиль. Та навіть коли ми не 
осягнемо цього, я кажу вам, що я зі свого боку не 
зламаю нашої угоди, і, коли тільки ви не присилуєте 
мене до читання X  л о д в і г а або Ді в и ,  я дам вам 
змогу осуджувати як заманеться І л і а ду й Е н е ї- 
д у; я тішусь із них, не вимагаючи від вас на захоп
лення, що його од вас жадають, як ви скаржитесь, 
в одній поемі 21 і що відчував Стацій до Енеїди, коли 
він казав собі:

...Nec tu divinam А е п е і d a teneta:
Sed longe sequere, et verstigia semper adora *

Ось, пане, що мені хотілося довести до відома 
суспільності. А  щоб знала вона про все докладно, 
я маю честь написати вам цього листа, якого я пущу 
друком у новому виданні своїх творів, як великому, 
так і малому. Я б дуже хотів обтерти деякі міцні ви
слови, що вихопилися мені у Р о з д у м а х  пр о  
Л о н г і н а; але шкода й заходу, оскільки вони дру
кувались у двох попередніх виданнях, до яких може

*  ...Не замахуйся на божисту Е н е ї д у, а на довгі роки 
вступи їй у сліди і поклоняйся їм. ( Ред.).
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хтось удатися, так само, як і до інших видань, що 
чого доброго з ’являться по чужих краях, де все стоя
тиме так, як було попервах. Отож-бо я гадаю, що 
найкращий спосіб спокутувати мою невеличку про
вину, це висловити моє щире до вас почуття. Спо
діваюся, ви схвалите мій учинок і не сваритимете мене, 
що я наважився взяти до останнього видання листа, 
якого написав вам славетний пан Арно 22 з приводу 
моєї десятої сатири.

Прохаю-бо, пане, пригадати, що той лист, двічі 
опублікований у збірках праць сієї великої людини, 
боронить мене від вашої передмови до А п о л о г і ї  
ж і н о ц т в а ,  в якому ви не лишень дорікаєте мені 
за неправильні міркування та граматичні огріхи, але 
й вичитуєте за брутальні слова, негречні вислови та 
злого язика. Прохаю вас узяти до уваги, що такі 
закиди уймають честь, і відмовчуватися значить при
знати їм слушність. Тим-то я мав у новому виданні 
або сам виправдати себе, або завести до нього листа, 
що так гідно мене виправдує. Листа ж того написано 
з такою звичайністю і пошаною до того, проти кого 
він спрямований, що чесна людина не може образи
тися. Тим-то, кажу ще раз, тішу себе надією, що вам 
не буде прикро побачити його публікацію, і як я щиро 
визнаю, що лише досада на критику, вміщену в ваших 
Д і а л о г а х ,  змусила мене сказати таке, про що кра
ще б не казати, так і ви признайтеся, що лише в за
палі від моїх ущипливих слів у десятій сатирі ви поба
чили брутальність і лихослів’я там, де їх немає. Вірте 
мені, що я віддаю вам належну шану і для мене ви 
не тільки великий розум, але один з найкращих, гід
них високої хвали людей у Франції.

Щиро прихильний тощо.



П РИМ ІТКИ





М И С Т Е Ц Т В О  П О Е Т И Ч Н Е » *

1 Дійти поезії парнаських верховин — досягти вищої доско
налості в поезії. Тут і далі Буало користується античною 
образною символікою. Парнас, за грецькою міфологією,— 
гора в Греції, присвячена Аполлонові і музам.

2 Пегас — крилатий кінь, на якому поети піднімаються на 
Парнас до бога Аполлона.

3 Аполлон — бог світла, покровитель мистецтва, поезії та 
музики.

4 Малерб ..Франсу а (1555— 1628) — французький поет, за
чинатель класицизму. Буало в «Мистецтві поетичному» 
високо оцінює здійснену Малербом реформу поетичної 
мови та віршування.
5 Ракан, Оноре (1589— 1670) — поет, учень і біограф 
Ф . Малерба, відомий як автор ідилічних «легких віршів» 
про сільське життя.

6 Тут ідеться про Сент~Амана, Марк-Антуана (1594— 
1660), автора бурлескних творів, який знаходився в опо
зиції до літературної практики класицизму. В одному з 
віршів Сент-Аман оспівав запорізьких козаків та їх ге
роїчну боротьбу проти панської Польщі. Буало засуджує 
бурлескний, «низький» стиль поезії Сент-Амана та його 
друга Фаре (1596— 1646), другорядного французького 
поета.

7 Випад проти так званих мариністів, поетів преціозного 
напряму. Джамбатіста Маріно (1569— 1625), що деякий

*  Примітки склали: до «Мистецтва поетичного» — В. П. Іва- 
нисенко, до інших творів Буало — А. О. Перепадя.
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Час жив у Парижі, навчав поетів висловлювати прості 
думки в найскладніших хитросплетених образах.

8 Буало має на увазі поета Жоржа Скюдері (1601 —1667) 
і наводить цитату з його поеми «Аларіх» (1654).

9 Барбен — відомий у Парижі видавець і книготорговець.
10 Бурлеск — бурлескна (від італійського burla — жарт) пое

зія виникла у Франції в 40-х роках X V II ст. Зачинате
лем її вважається Поль Скаррон (1610— 1660). Бурлеск 
становив собою форму протесту проти канонів класичного 
мистецтва. Пародіюючи героїчні класичні поеми і міфи, 
«перелицьовуючи» їх засобами нарочито зниженого стилю, 
бурлескна поезія звертала увагу на повсякденне життя, 
іронізувала над героїчним пафосом мистецтва абсолютизму. 
В українській літературі зразком бурлеску є видатний твір 
І. П. Котляревського «Енеїда», написаний під впливом 
поеми «Перелицьований Вергілій» Скаррона.

11 Табарен — італійський актор, що вдавався до грубого 
фарсу.

12 Л ’Асусі, Шарль (1604— 1679) — автор багатьох бурлеск
них творів «Суд Паріса», «Веселий Овідій» та ін.

13 «Тіфон, або Гігантомахія» — поема Скаррона (1644).
14 Маро Клеман (1496— 1544) — видатний поет раннього 

Відродження у Франції. Відомий також своїми перекла
дами Катулла, Овідія, Вергілія.

15 Ponl-Neuf — «Новий Міст» — район в Парижі, де була 
зосереджена торгівля аптечними товарами. Тут також зна
ходилися балагани, де виступали фарсові актори. «Новий 
Міст» — для Буало — втілення низького «базарного» ми
стецтва.

16 Бребеф Жорж (1618— 1661) — другорядний французький 
поет. Далі Буало цитує його переклад поеми Лукана 
«Фарсалія».

17 Каданс — музична, тональна завершеність періоду чи фра
зи у віршованій мові.

18 Гелікон — гора в Греції, де, за старогрецькою міфологією, 
Аполлон водив танки з дев’ятьма музами.

19 Війон, Франсуа (1431— 1489) — видатний французький 
поет раннього Відродження.

20 Балада, тріолет, рондо — дрібні поетичні жанри.
21 Ронсар, П'єр (1524— 1585) — найвидатніший поет фран

цузького Відродження, визнаний глава «нової поетичної 
школи», що мала назву «Плеяди». Його лірика (переваж-
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но оди в стилі Піндара і Горація, сонети, пісні) сповнена 
гуманістичними мотивами земної радості, які протиставля
лися середньовічному релігійному аскетизмові.

22 Депорт, Філіпп (1546— 1606) і Берто Жан (1552— 
1611) — французькі поети, учні Ронсара.

23 Варваризм — невдале слово чужоземного походження.
24 Солецизм — синтаксична похибка.
25 Емфаза — пишномовний зворот.
26 Ідилія — вірш, у якому ідеалізовано зображувалося сіль

ське життя.
27 Пан — у грецькій міфології бог лісу, пастухів, покрови

тель природи; німфи — міфічні істоти, що втілювали різ
номанітні сили природи.

28 Захищаючи недоторканність жанру, Буало виступає проти 
заміни грецьких імен (Лісідас, Філіс) на простонародні 
французькі (Перо і Туанон), як це робив, наприклад, 
Ронсар, що намагався перенести античну ідилію на націо
нальний французький грунт.

29 Феокріт (Теокріт)— грецький поет III ст. до н. е., автор 
багатьох ідилій.

30 Вергілій Марон (70— 19 рр. до н. е.) — славетний рим
ський поет.

31 Флора — богиня квітів і рослин; Помона — богиня овочів.
32 У грецьких міфах розповідається про німфу Дафну, в яку 

закохався Аполлон. Боги врятували Дафну від пересліду
вання Аполлона, перетворивши її в лаврове дерево. Інший 
міф розповідає про перетворення юнака Нарціса в квітку. 
Обидва міфи переказує Овідій (Овідій Назон, 43 р. до 
н. е.— 17 р. н. е.) у своїх знаменитих «Метаморфозах».

33 Елегія — ліричний жанр, що містить сумні роздуми над 
життям. В античній поезії жанр елегії розробляли Тібул 
(див. далі), Проперцій, Овідій.

34 Тібул (54— 19 рр. до н. е.) — римський поет.
35 Ахілл — герой старогрецького епосу Гомера «Іліада».
36 .../ Шельду під ярмо Аюдовіку дає — натяк на перемоги 

Людовіка X IV  у війні з Іспанією.
37 Іріда — умовне ім’я коханки.
38 Буало цитує одну з од Горація.
39 ...Не можна взяти Доль, як Аіль іще не взято — військо 

Людовіка X IV  у війні з Іспанією спочатку захопило міста 
Ліль і Куртре, а вже потім — Доль. Описуючи ці події, 
треба дотримуватися історичної послідовності.
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40 Мезере (1610— 1683) — французький історик, автор «Хро
нологічного нарису історії Франції».

41 Сонет — віршована форма, особливо поширена в епоху 
Відродження (Данте і Петрарка — в Італії, Шекспір — 
в Англії). Сонет складається з 14 рядків, які розбиті на 
строфи і римуються за строго встановленими правилами.

42 Гомбо, Мальвіль, Менар — дрібні поети X V II ст. преціоз- 
ного напряму.

43 Пельтье, Жан (1317— 1582) — поет, автор сонетів. Буало 
неодноразово його висміює.

44 Серсі — паризький книгар.
45 Епіграма — невеликий вірш сатиричного змісту.
46 Рондо — віршована строфа з восьми рядків, об’єднана 

двома римами, що повторюються.
47 Балада — вірш розповідного характеру. В середньовічній 

поезії баладою називали народну хороводну пісню. 
У французькій придворній поезії X V I ст. балади писали 
за строго встановленими правилами строфічної будови 
і римування.

48 Мадригал — італійська пісня, спершу одноголоса рідною 
(італійською) мовою, на відміну від співів латинською мо
вою. Набув поширення у творчості поетів і композиторів 
ранньої доби Відродження. На межі X V I—X V II ст. мад
ригалом вважали невеликий ліричний вірш, в якому був 
висловлений комплімент, адресований жінці.

49 Сатира — вірш викривального змісту. Далі Буало поси
лається на знаменитих римських сатириків: Луцілія
(149— 103 рр. до н. е.), Горація (64—8 рр. до н. е.), 
Персія (34—62 рр. н. е.), Ювенала (42— 125 рр. н. е.). 
Із сатир Ювенала й переказує Буало деякі епізоди.

50 Мессаліна Валерія (І ст. н. е.) — дружина імператора 
Клавдія, відома своєю жорстокістю і розбещеністю.

51 Реньє Матюрен (1573— 1613) — французький поет, відо
мий головним чином як автор сатир, навіяних вивченням 
римських сатириків — Горація, Персія, Ювенала. Буало 
високо цінив сатиричний талант Реньє і навіть порівнював 
його з Мольером. Однак Реньє виступив проти реформи 
Малерба і в своїх творах вдавався до простонародної мови, 
за що його і критикує Буало.

52 Водевіль — в часи Буало водевілями називали сатиричні 
пісні.

53 Аіньєр (1628—1704) — французький поет-сатирик.
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54 Нант ей (1630— 1678) — відомий тогочасний гравер.
55 Едіп — цар міста Фіви у давній Греції. З а  велінням фа

туму (долі) Едіп став батьковбивцею і чоловіком своєї 
матері. Міф про трагічну долю Едіпа пізніше став осно
вою кількох трагедій, зокрема «Едіп-цар» Софокла.

56 Орест — герой стародавнього епосу. Орест, син мікен- 
ського царя Агамемнона, помстився на матері за смерть 
свого батька. Цей сюжет розробляється в трагедіях Есхі- 
ла «Агамемнон» і «Хоефори».

57 Мельпомена — муза трагедії.
58 Холодних міркувань кладіть туди багато, але глядач за 

них не буде вам плескати — Буало має на увазі конкрет
ний твір, трагедію Корнеля «Отон» (1664), у якій багато 
місця займають розмови на політичні теми.

59 Агамемнон — герой старогрецьких легенд, цар Аргосу.
60 Випад проти іспанського драматурга Лопе де Вега (1362— 

1633), який не дотримувався єдності місця і часу.
61 Діоніс — бог вина і веселощів (у римлян — Вакх). Із свят 

на честь Діоніса пізніше виникли античні трагедія та ко
медія. Далі Буало викладає історію грецької трагедії, по
чинаючи від Феспіса.

62 Феспіс (Теспіс, VI ст. до н. е .)— грецький трагік.
63 Есхіл (523—456 рр. до н. е.) — один з найвидатніших 

трагіків давньої Греції. Збереглися сім його трагедій.
64 Гектор — герой троянської війни, оспіваний в «Іліаді» 

Гомера.
65 Ахілл — див. прим. 35.
66 Ахілл не так любив, як Тірсіс — і повір: Не схожий аж 

ніяк на Артамена Кір — Буало висміює роман Мадлен 
Скюдері (1607— 1701) «Артамен, або Великий Кір», де 
в дусі преціозної літератури виведено перського царя Кіра 
(VI ст. до н. е.) під іменем Артамена. Грізний цар був 
змальований як галантний кавалер і коханець. Тірсіс — 
традиційний герой французької пасторальної поезії.

67 Агамемнон — див. прим. 59.
68 «Клелія» — роман Мадлен Скюдері.
69 Брут (85—42 рр. до н. е.) — борець за республіку в Римі. 

З а  його участю було організовано змову і вбивство 
Цезаря.

70 Катон (95—47 рр. до н. е.) — римський політичний діяч, 
противник Цезаря.

71 Гасконь — провінція на півдні Франції.
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72 Кальпрснед, Готьє (1600— 1663) — французький поет і 
романіст. Юба — герой його роману «Клеопатра».

73 Гекуба — героїня «Іліади», дружина царя Пріама і мати 
Г ектора.

74 Понт — грецька назва Чорного моря, Танаїс — річка Дон. 
Тут цитується трагедія римського філософа Сенеки (І ст. 
н. е.) «Троянки».

75 Мінерва (у греків — Афіна) — богиня мудрості, покрови
телька науки; Венера — богиня краси в римській міфо
логії.

76 Нептун — бог моря і бурі.
77 Юнона (у греків — Гера) — велика богиня неба, дружина 

Юпітера. Міфи підкреслюють її сварливий характер.
78 Тут Буало виступає проти використання в літературі 

християнської міфології замість античної. На його думку, 
введення в поезію і драматургію біблейських сюжетів 
і християнської міфології компрометує основи релігії. Ан
тична міфологія — то світ прекрасної вигадки, а християн
ська— світ істини, який не годиться переосмислювати 
засобами літератури.

79 Тассо, Торквато (1544— 1595) — один з найвидатніших 
епічних поетів італійського Відродження. У знаменитій 
поемі «Звільнений Єрусалим» (1580) описав перший по
хід хрестоносців. Буало намагається довести, що успіх 
поеми Тассо був зумовлений тим, що поряд з історичними 
персонажами він змальовує і вигаданих, романтичних ге
роїв, які нічого спільного не мають з християнством.

80 Рено, Арган, Танкред — герої поеми Тассо «Звільнений 
Єрусалим».

81 Парки — міфічні істоти, що прядуть нитку долі; Пан 
(див. прим. 27) зображувався з флейтою; Харон — пере
візник душ померлих у підземному царстві Аїда (Плу
тона); Марс, бог війни, зображувався з луком, а Час — 
з годинником.

82 Орест, Гектор, Паріс, Одіссей, Гелена, Еней — герої дав
ньогрецького епосу «Іліада».

83 Гільдебранд — герой поеми другорядного французького 
поета Карель де Сент-Гарда ( ? — 1666) «Карл Мартель 
або вигнання з Франції сарацинів». Буало виступає тут 
проти європейських імен і середньовічних сюжетів.

84 Цезар Кай Юлій (100—44 рр. до н. е.) — римський імпе
ратор і знаменитий полководець. Поряд з Цезарем Буало
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ставить Аюдовіка X IV  як героя, гідного звеличення в 
трагедії.

85 ...Полінік з його лукавим братом — Полінік і Етеокл, 
сини царя Едіпа (див. прим. 55), воювали один проти 
одного.

86 Хай той безумець вам не буде за зразок — мається на 
увазі французький поет Сент-Аман (див. прим. 6). Далі 
Буало переказує і цитує його драму «Мойсей врятований».

87 Цитата із поеми Скюдері «Аларіх».
88 Початок «Енеїди» Вергілія (див. прим. ЗО).
89 Аріосто Аодовіко (1474— 1533) — видатний італійський 

поет. Головний твір його — поема «Шалений Роланд» 
(1532), один з шедеврів високого Відродження.

90 ...Зняв пояса колись тонкого з Афродіти — в X IV  пісні 
«Іліади» розповідається про те, як Афродіта віддає Гері 
свій пояс, що надає принадності тому, хто його носить.

91 Знаменитий автор комедій Арістофан (444—380 рр. до 
н. е.) у своїй комедії «Хмари» карикатурно змалював 
Сократа (469—399 рр. до н. е.), великого філософа дав
ньої Греції.

92 Менандр (342—292 рр. до н. е.) — давньогрецький дра
матург.

93 Мольер Жан-Батіст (1622— 1673) — видатний францу
зький драматург епохи класицизму. Буало високо цінив 
його комедії, але несхвально ставився до тих творів («Ви
тівки Скапена»), де Мольєр зображував побут простого 
люду. Зразком Буало вважає комедію Мольєра «Мізан
троп» (1666).

94 Теренцій (195— 159 рр. до н. е.) — римський комедіо
граф.

95 Мансар (1597— 1666) — відомий тогочасний архітектор. 
Від його імені походить «мансарда».

96 Галієн (131—201 рр.) — знаменитий лікар у Греції.
97 Буало знову висміює бездарних віршувальників і драмо- 

робів. Вище інших він ставив Сірано де Бержерака 
(1619— 1655), відомого також як Савіньєн де Сірано.

98 Гомбо — див. прим. 42.
99 Лукан Марк Анній (39—65 рр. н. е.) — римський поет, 

автор поеми «Фарсалія». Тут Буало має на увазі Кор
неля, який заявляв, що не вміє відрізнити Лукана від 
Вергілія (див. прим. ЗО).

100 Родріго та Хімена — персонажі трагедії Корнеля «Сід».
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101 Дідона — цариця Карфагена. Вергілій у «Енеїді» розпові
дає про кохання Енея і Дідони.

102 Орфей — міфічний співець, пісні якого чарували навіть 
диких звірів і дерева. Міф про Орфея переповідає Овідій.

103 Амфіон — за грецькою міфологією, фіванський цар, який 
чудово грав на кіфарі.

104 Гесіод — давньогрецький поет, що жив у VIII ст. до н. е. 
У поемі «Труди і дні» описав сільську працю.

105 Феб — Аполлон.
106 Кольте (1598— 1659) — незначний французький поет.
107 Корнель П'єр (1606— 1684) — найвидатніший представник 

класичної французької трагедії в перший період її роз
витку.

108 Расін Жан (1639— 1699)— французький драматург, в тра
гедіях якого знайшла найповніше вираження класична 
поетика.

109 Бансерад, Ісаак (1612— 1691)—відомий того часу пре- 
ціозний поет.

110 Сеіре (1624— 1701) — французький поет, писав еклоги.
111 Буало мріяв про створення епічної поеми з життя абсо

лютистської Франції — на зразок «Енеїди» Вергілія.
112 Алкід — тобто Геракл. Буало називає Алкідом Людові- 

ка X IV , який міг би стати, на думку Буало, героєм нової 
поеми.

113 Тут Буало подає перелік перемог Людовіка X IV  у вій
нах з Голландією і на півдні Франції — в Альпах. Бата- 
вія — Голландія, Майстріхт — місто в Голландії. Сален, 
Доль, Безансон — міста в провінції Франш-Конте, які Лю- 
довік X IV  приєднав до Франції.

114 Буало закликає поетів оспівати велич Франції і короля, 
а себе він вважає тільки літературним критиком, скром
ним учнем Горація.

Г Е Р О Ї  З  Р О М А Н І В

Діалог на взір Лукіянового

У цій пародії на тогочасні преціозні романи Буало наслі
дує давнього грецького сатирика Лукіяна («Діалоги не
живих»). Написано її 1665 р., а надруковано лише 1701,
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коли померла Мадлен Скюдері — власне об’єкт цієї 
пародії.

1 Мінос, Плутон, Радамант — за міфологією, судді на тому 
світі. Плутон — володар пекла.

2 Єліссйські поля — оселя героїв на тому світі.
3 Селадон— закоханий пастух, герой наступного роману 

«Астреї» французького письменника Оноре д’Юфре 
(1568— 1625). Правив за взірець усім авторам галантних 
творів.

4 Карний суддя — Буало виводить справжніх осіб — суддю 
Тардьє та його дружину, що були вельми скупі. Тх заби
ли грабіжники.

5 Прометей, Тантал, Іксіон, Сізіф — міфологічні герої, при
речені на муки. Прометея дзьобав шуліка, Тантал знема
гав од вічної спраги, Іксіон за гвалтування Гери крутився 
в огненному колесі, Сізіф піднімав на гору камінь.

6 Діоген (IV  в. до н. е .)— грецький філософ, який, за 
давньогрецькими джерелами, жив у бочці.

7 Геродот (V  в. до н. е .)— грецький історик.
8 Поки я дослухаю історію— у преціозних творах була 

сила всяких відбігів — ліричних, епістолярних тощо.
9 Масагети — кочівники, що жили між Каспійським морем 

і Сир-Дар’єю. Воюючи проти них, Кір і загинув.
10 Мої загублені таблиці — вірші з трагедії Філіппа Кіно

«Кір».
11 Скіфський газетяр —■ тут Буало іронізує.
12 Не то чотирнадцять, не то п ятнадцять років — себто від

тоді, як вийшов роман «Великий Кір».
13 Горацій Коклес — римський герой, заступив міст на Тібрі 

від війська етруського царя Порсени.
14 Клелія — римська героїня. Віддана у бран до царя Пор

сени, вона втекла з ворожого табору і конем перехопилась 
уплинь через Тібр.

15 Край Ніжності — до роману «Клелія» прикладено «мапу 
Ніжності*, де змальовувалось перепони на шляху зако- 
ханців.

16 Птоломей (II в. н. е.) — єгипетський астроном.
17 Аукреція — римська героїня, відома своєю доброчесністю. 

Наклала на себе руки, коли її взяв гвалтом син царя 
Тарквінія. Аукреція стала героїнею галантно-преціозних 
творів.

18 Брут (VI в. до н. е.) — борець проти тиранії Тарквінія.
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19 Сапфо (VI в. до н. е .)— грецька поетика. її ім’я прибрала 
собі і величалася ним по великопанських вітальнях Мад
лен Скюдері.

20 Тізіфона — одна з трьох евменід (фурій), котрі мордують 
грішників на тому світі. Опис Тізіфони — то пародійний 
портрет Мадлен Скюдері. Такі портрети були модні в га
лантних романах.

21 Лстрат — герой однойменної п’єси Філіппа Кіно.
22 Осторіус — герой однойменної п’єси абата де Пюра.
23 Бургундський готель — королівська трупа.
24 «Великий принце» — вірші з поеми Шаплена «Діва».
25 Платили йому щедро — Шаплен отримував пенсію від 

герцога де Лонгвіля, губернатора Бретані за возвели
чення герцогського роду.

26 Фармунд — герой роману Кальпренеда.

Л И С Т  Д О  П А Н А  П Е Р Р О ,
Ч Л Е Н А  Ф Р А Н Ц У З Ь К О Ї  А К А Д Е М І Ї

Листа написано 1700 року. Між Буало та Перро тяглася 
довга суперечка з приводу оцінки античної спадщини. 
Перро вихваляв твори своїх сучасників Шаплена, Демаре 
де Сен-Сорлена і гудив Гомера і Вергілія. Буало виступав 
в обороні давніх класиків.

1 Поеми, такої вам нелюбої — йдеться про «Іліаду».
2 От ця епіграма:

Колотнечі поетичній 
Вже покладено кінець.
Депрео архіантичний 
І Перро непіндаричний —
Двоє приязних сердець,
Хоч наказано й багато 
Одне одному навкір,
Як колегу шанувати —
Легко й закінчити спір.
Лиш неясно до цих пір:
Як помиряться тепер 
Той Прадон і наш партер?
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У прикінцевому рядку епіграми йдеться про випадок у 
театрі з провалом прем’єри кращої драми Расіна «Федра». 
Впливові вороги Буало і Расіна влаштували абструкцію 
авторові «Федри». Вони освистали виставу. Однак кіль
кома днями пізніше аристократична верхівка влаштувала 
бурхливі овації постановці драми на цю ж тему «Федра 
й Політ» посереднього драматурга Прадона, якому нав
мисне її було замовлено.

3 Декарт, Рене (1596— 1650) — французький математик і 
філософ.

4 Арно, Антуан (1612— 1694) і Ніколь (1628— 1695) — 
теологи й моралісти.

5 Вуатюр (1598— 1648) — поет галантного штибу. Саразен 
(1603— 1654) — салонний поет.

6 Паралелі — «Паралелі межи давніми й новими» Шарля 
Перро написано як діалог поміж трьома розмовниками — 
абатом, Шевельє і президентом.

7 ...найкраща з и,их поем — себто «Діна» Шапленова.
8 Тіт Лівій (59 р. до. н е.) і Діон Кассій (155—2 4 0 )— рим

ські історики. Плутарх (І в. н. е .)— грецький письменник.
9 Президент із ваших діалогів — персонаж у Перро, недолу

го боронив старожитних письменників.
10 Схревеліус — голландський учений, видавець Гесіода, Го

мера, Вергілія. Менагіус — латинізоване ім’я Менажа 
(1613— 1692)— французького вченого, що його висміяв 
іще Мольєр у своїй комедії.

11 Ламуанъйон (1617— 1677) — президент Паризького парла
менту. Д’Агесо (1668—1751) — правник. Тревіль (1635— 
1704) — шляхтич-янсеніст, Конті (1629— 1667) — брат
принца Конде, брав участь у Фронді. Тюрен (1611 — 
1675) — французький полководець.

12 Салюстій (І в. до н. е.) — римський історик.
13 Графиня де Сюз (1618— 1673) — поетка, компонувала 

елегії та мадригали.
14 Барій (І в. до н. е.) — римський поет.
15 Плавт і Цеуілій (II в. до н. е.) — римські комедіографи.
16 Корнелій Таціт (55— 120) — римський історик.
17 Гасенді, П’єр (1592— 1655) — астроном і філософ. Вар- 

рон (І в. до н. е.) — римський письменник. Пліній Стар
ший (23—79) і Пліній Молодший (61— 114) — римс&йі^ 
письменники. Біньйон (1589— 1656) — правозаступник.^#
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Скалігер (1540— 1609)— учений. Сомез (1588— 1658) — 
учений і письменник. Сірмон і Пето — єзуїти. Вітру вій 
(І в. до н. е.) — римський архітектор.

18 Пуссен, Нікола (1594— 1665) і Лебрен, Шарль (1619— 
1690) — французькі художники; Жірардон, Франсуа 
(1629— 1715)— скульптор.

19 Август французький — Луї X IV .
20 Вам від лихої звички зневажати добрих письменників 

старожитності, а мені від намірної пристрасті ганити кеп
ських і навіть пересічних авторів нашої доби.— Як бачимо, 
Буало відстоював свої погляди.

21 Ці латинські рядки з «Фіваїди» Стацієвої.
22 Листа, якого написав вам славетний пан Арно з приводу 

моєї десятої сатири.— У своїй десятій сатирі Буало глузує 
з салонних манірниць, що хвалили Шаплена й ганили Вер- 
гілія. На відповідь Перро написав сатиру «Апології жі
ноцтва» й надіслав її Арно. Той підтримав не Перро, як 
сподівався автор послання, а Буало та взявся їх помирити.



П Е Р Е Л І К  І Л Ю С Т Р А Ц І Й

Б у а л о. Портрет роботи Гіацінта Ріго 
(Версальський музей).
Фронтиспіс до видання «Сатири пана Д * * * »  
(Б у а до), що вийшло друком 1666 р.
Тріумф Б у а л о. Гравюра Бернанда Пікара.
Фронтиспіс до видання творів Б у а л о (Амстер
дам, 1718 р.)
Французька Академія перед виданням 
«Мистецтва поетичного». Естамп Гантреля 
(1672 р.).
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