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«ПРОМЕТЕИ» ЕСХІЛА І ЙОГО ПОТОМКИ 
В СВІТОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ

1
«Прометей — найблагородніший свягий і муче

ник у філософському календарі».
Такими словами закінчувалась написана в 1841 

році передмова до першої наукової роботи 
К. Маркса, дисертації з питань античної філосо
фії. Грунтуючись на свідченні біографів Маркса, 
на його власних висловлюваннях, можна ствер
джувати, що «Прометей закутий» Есхіла був для 
нього одним з найулюбленіших творів світової лі
тератури. Про те, що Маркс постійно перечитував 
Есхіла в оригіналі, повідомляє П. Лафарг. 
К. Маркс разом з Ф. Енгельсом дуже високо 
оцінювали взагалі всю античну культуру. За по
відомленням Мерінга, К. Маркс «завжди зали
шався вірним своїм грекам і готовий був прут
тям прогнати з храму ті жалюгідні крамарські 
душі, які хотіли б знищити в робочому люді ПО

ТЯГ до античної культури».



Образ Прометея залишив глибокий слід і в бур
жуазних літературах. Віками живлена соком 
античної культури, буржуазія навіть і зараз, в 
епоху своєї остаточної кризи, при кожній слуш
ній нагоді кличе до себе на поміч привиди 
античності, намагаючись прикрити своє ідейне 
убозтво «славними традиціями» стародавньої 
Греції та Рима, що їх вона вважає своєю не
від’ємною власністю.

Багато сумнівних цінностей минулого відкинув 
пролетаріат, багато чого із спадщини старого 
світу довелось йому по-іншому оцінити, але серед 
успадкованих від античної культури тем і обра
зів титан Прометей, що викрав з неба вогонь 
і приніс його людям, Прометей, жорстоко покара
ний за це владикою богів, але не зломлений ні 
погрозами, ні карами, ні умовляннями, залишив
ся живим і дійовим, залишився «найблагородні- 
шим святим і мучеником у філософському кален
дарі», хоч ми й не визнаємо «загальнолюдських», 
«позакласових», «вічних» тем і образів. Ім’я Про
метея раз у раз згадується в нашому оточенні, 
і його не може не знати жодна освічена людина. 
А для того, щоб відчувати Прометея як щось 
конкретне, треба знати родовід цього образу, 
починаючи а  моменту, коли усталився його три
валий зміст, починаючи з його поетичного «бать
ка», старогрецького трагіка Есхіла.

Написана в V столітті перед новою ерою, тобто
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понад двадцять століть тому, трагедія «Прометей 
закутий» Есхіла перекладена тепер на більшість 
мов світу. Російські переклади трагедії від пер
шої половини XIX століття йдуть аж до нашого 
часу. Але український переклад, що друкується 
нижче, є перший повний переклад за весь час 
існування української літератури. Це робить його 
подією в історії нашого засвоєння і критичної 
переробки спадщини минулих епох.

В практиці перекладів античних поетів на нові 
мови можна визначити взагалі декілька течій.

Перша намагається полегшити доступ до 
пам’ятки далекої епохи, помітно й непомітно сти
раючи риси, що відрізняють її від творів, близь
ких нам у часі, обережно модернізуючи або під
ганяючи архаїку під масштаб усталеної норми, 
пристосовуючи, так би мовити, естетику, створену 
в інших своєрідних умовах, до навиків часу і ото
чення, до яких належить сам перекладач. Так 
перекладав, наприклад, «Одіссею» Жуковський. 
Так наприкінці XIX — початку XX століть пере
кладав грецьких трагіків на російську мову Ме- 
режковський.

Друга течія йде далі, не вагаючись підміняти 
національний колорит оригіналу колоритом своєї 
національності, передаючи примітивізм оригіналу 
примітивами свого старовинного фольклору. Ха
рактерна для дрібнобуржуазного просвітительства, 
ця течія досить міцно трималась в українській
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літературі. Так перекладав Гомера на українську 
мову С. Руданський, так переспівував «Антігону* 
Софокла Петро Ніщинський.

Радянські перекладачі і першу, і другу манеру 
перекладу категорично відкидають. Не спрощую
чи, не модернізуючи оригіналу, вони намагаються 
дати своєю мовою якнайповнішу ілюзію перетвору, 
не лякаючись тих особливостей, які роблять його 
для нас незвичним, а часами навіть дивним, не за
тушовуючи, а, навпаки, зберігаючи ці особливості.

Так намагались передати Есхілового «Проме
тея» його новітні російські перекладачі Соловйов 
і Нілендер. «Есхіл,—говорили вони в своїй перед
мові,— належить до косноязичних поетів. Мова 
його темна і важка. Щоб передати характер 
мови в російському перекладі, ми вдавались 
до архаїзмів і слов’янізмів, додержуючи, проте, 
в них потрібної міри. Ми намагались відтворити 
стиль Есхіла, інколи важкий і грубий, але завж
ди сильний і сміливий».

Радянський читач не потребує штучних заходів 
до полегшення труднощів, які може для нього 
становити літературна пам’ятка двохтисячолітньої 
давності. Йому не потрібні перекручення, хоч би 
вони й були зроблені з добрими намірами, з 
«освітньою» метою. Він має право вимагати від 
перекладача і редактора, щоб вони дали йому 
весь необхідний для «критичної переробки» апа
рат коментарів, але самий факт він хоче одер
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жати без будь-яких фальсифікацій, в усій мож
ливій близькості до оригіналу.

Автор поданого нижче українського перекла
д у — першого за весь час існування української 
літератури — працював тим же методом, що й на
звані російські перекладачі. Його становище було, 
проте, складнішим. Слов’янізми в українському 
тексті виглядали б ще більш незвично, ніж у ро
сійському. В російській літературній мові в цій 
галузі є традиція, що йде від Державіна, Бара- 
тинського, Тютчева. В українській такої тра
диції немає. Ось чому завдання нашого перекла
дача — не виправляти стиль Есхіла або полегшу
вати його тяжкомовність, а, навпаки, зберегти і в: 
перекладі «сувору гармонію», важку міць і лапі- 
дарність мови великого грецького трагіка *— було* 
набагато складнішим.

Справді, Есхіл аж ніяк не належить до пись
менників, про яких кажуть, що у них «легкий 
стиль». Лише почасти на мові Есхіла позначився 
той вплив ораторського мистецтва, який дає себе 
знати в його молодшого сучасника Софокла 
і який переважає в третього з відомих нам гре
цьких трагіків — Евріпіда.

Думки не розгортаються в його діалогах і мо
нологах в суворій і стройній послідовності. Почу
вається, що літературна мова ще не приборкана* 
якоюсь загальновизнаною нормою. Вона перебуває

* Див. стор. 99.
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ще в процесі творення. Раз у раз ми зустрічаємо 
в Есхіла складні слова, епітети, що були б вла
стиві хіба тільки Гомеровій мові. Деякі порів
няння і метафори примушують згадати мову поетів 
Сходу, мову авторів староєврейської біблії. 
Орел, що катує Прометея, визначається, напри
клад, як «крилатий Зевсів пес». Курява, яку йду
чи здіймає юрба, в Есхіла — «німий посол, якого 
висилає поперед себе військо». В іншому місці 
курява іменується «вічноспраглою сестрою грязі». 
Море — «мачуха кораблів». У трагедії «Благаль- 
ниці» Данай розповідає дочкам, як в народному 
зібранні голосували за те, щоб залишити їх в 
Аргосі, і як «повітря наїжилось» тисячею рук, 
піднятих вгору голосуючими.

Подібних прикладів можна було б навести 
немало. Уже в самій Греції наприкінці V століт
тя Есхілова мова багатьом здавалась старомод
ною і надто урочистою. В комедії «Жаби» Арісто- 
фана є сцена, в якій давно померлий старик 
Есхіл, у царстві мертвих, змагається з молодим 
і насправді ще живим Евріпідом, якою повинна 
бути мова трагедії. Поборника високого стилю, 
представника монументального мистецтва Есхіла 
протиставлено тут Евріпіду, прихильникові драми, 
яку ми назвали б «реалістичною». Есхіл дово
дить, що мова трагедії не може бути звичай
ною, буденною:
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Для високих думок та величних ідей 
Одповідні й слова утворити,
Бо ж воно те і слід півбогам, що й казать,
І величніших слів уживати,
Бо і шати усі в них пишніші куди,
Ніж одежа, що ми її носим.

Відтворення такої мови неминуче вимагає від 
перекладача творчого ставлення до власної мови. 
І читач не повинен дивуватися наявності в тексті 
даного перекладу неологізмів (словесних ново
творів), незвично побудованих складних слів (ти
пу «барвистошатний», «сталевокайдановий*, «лю- 
аоненависниці» і т. ін.): вони так само необхідні 

для дотримання колориту оригіналу, як і обра
ний перекладачем розмір, що відступає від тра
диційного п’ятистопного ямбу без рим, яким ра
ніше підмінявся в російських перекладах, так же 
як і в українських, ямбічний триметр античної 
трагедії.

Поданий нижче переклад, таким чином, розра
ховано на уважного читача, і щоб його оцінити, 
над ним треба до певної міри «попрацювати». 
Зате ця «праця» окупиться з лихвою: наслідком 
ї ї  буде засвоєння одного з найвидатніших тво
рів світової драматургії, переданого з цілковитим 
розумінням відповідальності взятого на себе пере
кладачем завдання, якого легко було б позбу
тися, спростивши і шаблонувавши текст, як це
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зроблено було, наприклад, в російському пере
кладі Мережковського. Ми, проте, не будемо до
водити цього, заглиблюючись у зіставлення, роз
раховані на спеціалістів. Від перекладу трагедії 
ми звернемось до неї самої і до її автора — 
найстаршого з трьох відомих нам грецьких тра
гіків, який, зважаючи на те, що попередники 
його відомі нам тільки на ім’я, залишається для 
нас «батьком трагедії», як і назвав Есхілаї 
Енгельс *.

2

Як і про більшість старогрецьких поетів, про- 
Есхіла ми знаємо небагато. Син Евфоріона, що- 
походив з аристократичного роду Евпатрідів, 
Есхіл, афінянин, народився в 525 році до нової 
ери, почав драматургічну діяльність в 500 році, 
помер в 456 — 455, проживши 69 років, у Сіцілії. 
Йому приписувано щось із 80 п’єс, але до нас 
дійшло з них тільки сім. Три з них утворюють 
пов’язану єдністю сюжету трилогію («Орестейя»), 
єдину, що дійшла до нас, трагічну трилогію ста
рогрецького театру. Інші, можливо, теж були 
частинами трилогії, але збереглись тільки як ча
стини.

Однією з ранніх вважають трагедію «Благаль- 
ниці» (Hiketides ) — на підставі елементарності

* В листі до Мінни Каутської — 1885. (Архів: 
Маркса і Енгельса, т. І, 1932, стор. 319).

12



і простоти її побудови, в якій майже відсутня 
«драматична дія» в пізнішому розумінні цих слів, 
уступаючи головне місце ліричним та лірико- 

'впічним партіям хору. В «Благальницях» головною 
особою і є хор так званих данаїд, тобто Данає- 
вих дочок, що разом з батьком своїм утекли з 
Лівії в Аргос і тут шукали захисту від своїх 
переслідувачів. Вся «дія» зводиться до того, що 
нещасні данаїди просять притулку, аргосці де
який час вагаються, потім згоджуються і захи
щають утікачок навіть тоді, коли посол від царя 
Єгипту вимагає їх видачі. Лірика явно перева
жає в «Благальницях» над драмою.

Те саме можна сказати і про другу за звичай
ним порядком трагедію «Перси» (Persaj, 472 р.).

«Перси» цікаві вже тим, що це єдина, яка 
дійшла до нас цілком, трагедія на сюжет із 
сучасного драматургові життя, а не з міфічного 
переказу. Цей сюжет — перемога греків над пер
ським царем Ксерксом у морському бою при Са- 
ламіні (480 р. до нової ери). Дія відбувається 
в столиці перського царя. Головна дійова особа— 
знову хор, що зображає тут перських старійшин, 
які ждали, що цар вернеться переможцем, а замість 
того мусять вислухати сумне оповідання вісника 
яро цілковитий розгром перської військової сили.

П’єса написана, так би мовити, за свіжими спо
гадами; п’єса малює ворогів грецького народу, 
яле ми не знайдемо в ній 'і тіні тієї зоологічної
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ненависті до ворога, якою відзначаються анало
гічні своїм задумом п’єси буржуазних драматур
гів епохи імперіалізму. Прославляючи торжества 
своєї вітчизни в справедливій війні, в справі само
оборони, Есхіл не вважає за потрібне принизити 
інший народ, що потерпів від свавільної воєнної 
авантюри свого царя-деспота.

Чимало місця займають ліричні і епічні елемен
ти і в трагедії «Семеро проти Фів» (Hepta ері The- 
bas} 467 р . ), останній частині втраченої для нас «фі- 
ванської» трилогії про долю потомків Лабдака, до 
яких належав Едіп і його сини Етеокл і Полінік, що 
змагалися між собою за владу над рідним містом. 
Якщо порівняти цю п’єсу з трагедією молодшого 
сучасника Есхілового — Софокла, з того ж фіван- 
ського циклу — з «Антігоною», то архаїчність 
Есхілової драматургії зразу впадає в око. Про
те проблема змалювання характерів уже намі
чена, і на фоні хору виразніше, ніж у двох ви
щеназваних п’єсах, виступають окремі особи: 
Етеокл, захисник міста Фів, обложеного Поліні- 
ком, що привів із собою союзників, і сестра обох 
братів, які загинули згодом в єдиноборстві,—су
вора і скорботна Антігона.

Про «Прометея закутого» (Prometheus desmotes) 
мова у нас буде ще далі. Останніми в часі 
(458 р.) серед уцілілих є три трагедії: «Агамем
нон» (Agamemnon), «Хоефорн» (Choephoroi — 
«ті, що приносять жертву на могилі») і «Евме-
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ніди», що в цілому складають, як сказано, три
логію «Орестейя». Тема трилогії — убивство цари
цею Клітемнестрою свого чоловіка Агамемнона,, 
смерть Клітемнестри від руки сина Ореста, що 
метиться за батька, і покутування Орестом гріха 
матеревбивства. Переслідуваний богинями помсти 
Ерініями, Орест утікає в Афіни і тут, на суді 
афінських громадян, під головуванням самої бо
гині Афіни, дістає цілковите виправдання. Цей 
дивний, з погляду пізнішого глядача, кінець сю
жету символічно відбиває боротьбу принципів 
батьківського і материнського права — віджилого 
патріархату з пізнішим у часі матріархатом *.

Історія Ореста, за винятком цієї розв’язки, ста
ла однією з улюблених тем — від Софокла 
(«Електра») і Евріпіда («Електра», «Орест») до 
Вольтера, Альфієрі і драматургів XIX—XX сто
літь. Епізодичний образ полоненої троянської 
царівни Кассандри з першої частини Есхілової 
трилогії («Агамемнон») у російській літературі 
привернув увагу А. Майкова, що прекрасними 
віршами переказав ці сцени Есхіла, а в україн
ській— Лесі Українки, яка в епілозі своєї драма
тичної поеми «Кассандра» використала мотиви

* В передмові до «Походження родини, при
ватної власності і держави» Енгельс наводить 
таке пояснення «Орестейї», що належить Бахо- 
фену і підтверджує його правильність (Твори, 
т. XVI, ч. 2, стор. 120).,
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Есхілового «Агамемнона». На сюжет «Орестейї» 
написана музика одного з видатних російських 
.композиторів *— С. І. Танеева.

Сучасники драматурга, афіняни середини V сто
ліття, мабуть. особливий інтерес виявляли до 
останньої частини трилогії, частини, яка для нас 
стає зрозумілою тільки після довідок з історії 
первісної культури. Орест, як щойно сказано, стає 
перед лицем афінського верховного трибуналу — 
«ареопагу», аристократичної колегії з довічних 
-членів, що колись відала в Афінах всім ходом 
державних справ. Якраз в 458 році один з ліде
рів демократичної партії, Ефіальт, провів реформу, 
яка позбавила ареопаг його попереднього зна
чення. Але боротьба проти цієї реформи в 458 ро
ц і ще не була припинена противниками Ефіальта, 
до яких належав і Есхіл, що агітував своєю 
п’єсою за збереження ареопагу в його давньому 
.вигляді, без змін. Незважаючи на міфологічний 
сюжет, п’єса не тільки ставила і розв’язувала 
загальні питання моралі, але й відгукувалась на 
політичну злободенність. Це й дозволило Енгель
су в цитованому вище листі вказати на те, що 
«батько трагедії Есхіл і батько комедії Арісто- 
фан були обидва яскраво виявленими тенденцій
ними поетами».

Саме такою знаємо ми літературну спадщи
ну Есхіла. Дати на підставі її  характеристи
ку самого поета — справа складна, а ще склад
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нішим завданням було б відшукати в цій 
спадщині якісь дані для біографії поета. Крім 
наведених вище дат народження і смерті, ми мало 
що знаємо з цієї біографії. Нема підстав сумні
ватись у повідомленні стародавніх авторів про те, 
що тридцятилітній Есхіл взяв участь у великій 
боротьбі грецьких «держав-міст» з перською на
валою, б’ючись з персами і при Марафоні, і при 
Платеї, і в морському бою при Саламіні. Кілька 
разів він виїздив з Афін у Сіцілію — грецьку ко
лонію, яка в той час швидко багатіла, а правителі 
її залюбки принаджували до свого двору поетів, 
художників і філософів, і де, крім Есхіла, побу
вали й славетні лірики — Сімонід, Піндар, Вак- 
хілід. В Сіцілії, коло підніжжя Етни, де незадовго 
перед тим виникло місто з такою ж  назвою, скін
чив Есхіл свої дні. От і вся скільки-небудь ві
рогідна його біографія.

Брак фактичних відомостей доповнювали леген
ди. Дещо і в цих легендах своєрідно відбило 
дійсність—образ Есхіла, яким його уявляли сучас
ники. Легенда повідомляла, наприклад, що бать
ко Есхіла, Евфоріон, був послідовником Піфагора, 
засновника філософської школи, яка нагадувала 
скоріше середньовічний чернечий орден з ученням 
реакційно-ідеалістичного характеру. Дитячі роки 
Есхіла легенда оточила казковими подробицями. 
Дитиною Есхіл ніби залишився одного разу в 
винограднику стерегти грона; втомлений спекою,
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він задрімав і в півсні побачив серед кущів рум’я
не, веселе і разом з тим страшне лице бога Діо- 
ніса — Вакха, який наказав хлопчикові, коли той. 
виросте, віддатись драматичному мистецтву. І Ес- 
хіл, я,к тільки покинув після перемоги над. 
ворогами вітчизни меч воїна, виконав заповіт,, 
одержаний у дитинстві.

Але драматична кар’єра його, за переказами, про
ходила так само нерівно, як і кар’єра життьова. Иопх 
обвинуватили одного разу в блюзнірстві, і тільки за
вдяки тому, що його брат, теж учасник перської 
війни, розірвавши туніку, показав суддям покалі
чену. ца війні руку Есхіла, судді зняли з нього 
обвинувачення. Розповідали, що під час вистави' 
«Евменід», коли перед глядачами з’явився хор, 
який зображав богинь помсти (Еріній), з факе
лами у витягнутих вперед руках, з розпущеним 
змієподібним волоссям, у страшних масках, і за
вів свою дику пісню, жах охопив глядачів, діти 
падали, мертвими, у вагітних жінок наставали пе
редчасні пологи. Під час вистави іншої п’єси 
завалились дерев’яні лави амфітеатру під тягарем 
скупченого на них натовпу глядачів, які потер
піли, від цієї катастрофи. Громадська думка начеб
то побачила в цьому ознаки гніву чимсь ображених 
богів, і саме це нібито сталося причиною остан
нього від’їзду Есхіла в Сіцілію, де він і вмер 
вигнанцем.

Потомство більш оцінило Есхіла, ніж його*
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сучасники, які не раз віддавали перевагу на дра
матичних змаганнях молодшому драматургові — 
Софоклу. Швидке економічне і культурне зростан
ня Афінського міста-держави, особливо після пер
ських війн, можливо, і справді випередило мисте
цтво Есхіла, яке поруч з мистецтвом творця 
«Едіпа-царя» і «Антігони» (Софокла) починало 
здаватись дещо старомодним. Ми звичайно уяв
ляємо собі грецьке мистецтво як зразок міри, 
гармонії, легкості. З уявленням цим не в’яжеться 
пристрасть Есхіла до велетенського, надмірного 
в сюжетах, образах, в самій мові.

його сюжети більше підійшли б до епічних 
поем, ніж до трагедій, обмежених рамками сценіч
ного часу. Недаром він сам усвідомлював свою 
близькість до епопеї, запевняючи, за переказом, що 
живе «крихтами від бенкетного стола Гомера». 
Нема в його п’єсах ні скільки-небудь складної 
інтриги, різноманітності ситуацій, несподіваності 
в їх змінах. За винятком «Орестейї», в інших тра
гедіях Есхіла між експозицією і розв’язкою май
же нема дії. Число акторів, що одночасно знахо
дяться на сцені, ніколи не перевищує трьох, я 
найчастіше перед нами один актор, який то роз
повідає хорові про свою долю, то тужить і журно 
голосить разом з хором. Образи явно тяжіють до 
нерухомості і статуарності. На протязі всієї 
першої сцени, поки Гефест під доглядом Влади 
(Кратоса) приковує Прометея до скелі на краю
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світу, титан лишається безмовний. Надалі він ви
ходить із своєї нерухомості тільки тоді, коли 
з волі розгніваного Зевса разом із скелею падає 
в безодню. Так мовчить і Кассандра у відповідь 
на всі звертання Клітемнестри (в «Агамемноні»), 
і перська цариця Атосса під час стогону і зойків 
свого сина Ксеркса, що вернувся після поразки 
на війні.

Трагедії Есхіла ще дуже далекі від того, що 
звикли ми розуміти під назвою п'єси. Це скоріше 
урочисті кантати або величні ораторії, які не 
остаточно втратили зв’язок з культом. Тому-то 
нелегке завдання поставити їх на сучасній сцені. 
Спроби такого роду — нечисленні і здебільшого 
це були спотворення Есхіла. Старогрецький дра
матург у своєму справжньому вигляді був абсо
лютно неприступний для буржуазії не тільки в 
період її занепаду, але навіть і в пору її підне
сення. Один з ранніх представників французької 
«освіти» XVIII століття — Фонтенель дивувався 
з приводу «Прометея»: «Абсолютно неясно, що ж 
таке «Прометей» Есхіла. Ні сюжету, ні задуму, 
лише високопоетичні і дуже сміливі пориви. 
Есхіл, на мою думку, це щось на зразок боже
вільного з надзвичайно живою і безладною уявою». 
В режисерському тлумаченні Макса Рейнгардта 
на початку XX століття «Орестейя» обернулась 
в глибоко песимістичний твір, що демонструє 
нікчемність людини перед страшною владою долі
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і темних потойбічних сил. Розуміється, закінчен
ня трилогії з виправданням Ореста Афіною і обер
ненням злобних Еріній у благодійних Евменід 
в цій постановці зникло.

У нас над завданням сценічної постановки 
«Прометея» працював у перші роки після Жовтня 
МХАТ, який кінець кінцем не зважився показати 
глядачам наслідки цієї роботи. Були спроби по
становки опери Танеева, про яку згадувалось ви
ще. Але, взагалі кажучи, Есхіл ще не) засвоєний 
навіть і нашим театром. Йому судилося жити 
в потомстві не як драматургові, а як поетові. 
Так і «Прометей», найдовговічніший з творів 
Есхіла, сприймався переважно з книги, з читання, 
не з підмостків. Звернімося ж безпосередньо до 
цього найвідомішого і в той же час найзагадко- 
вішого, незважаючи на цілу бібліотеку коментарів, 
твору великого старогрецького поета.

З

Здавалось би, за час понад чотири століття, що 
минув від першого видання трагедій Есхіла (1518), 
кожен вірш, кожне слово трагедії стільки разів 
обмірковувалось безліччю філологів, що ні про 
яку «загадку» вже не може бути мови. А тим- 
часом вона існує і, незважаючи на всі мудруван- 
Ня буржуазних вчених, їм не пощастило задо
вільно її розв’язати.
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«Прометей закутий» ніби випадає з решти 
Есхілової творчості, суперечить їй — насамперед 
концепцією Зевса, верховного божества, що 
зображується в трагедії ворогом і мучителем 
Прометея.

Виходець з аристократичного роду, консерватор 
у політиці, Есхіл за своїми релігійними погляда
ми—прихильник культу Зевса, який є взагалі для 
поета втіленням ідеї добра і справедливості. Про 
це досить красномовно говорить хор в «Агамем- 
ноні»: Зевс — всевідаючий, всемогутній, всюдису
щий; він — вічний, і царству його не буде кінця; 
він джерело мудрості — родитель Афіни Палла- 
ди — і пророчого дару, переданого ним Аполлону; 
він — покровитель добрих, що нагороджує пра
ведних і карає злих.

І раптом — «Прометей», де Зевс — жорстокий 
деспот, несправедливий тиран, ворожий до людей, 
обмежений у своєму всевіданні (таємниця, відома 
Прометеєві, не відома Зевсові, тривожить його) 
і в своїй могутності (вирвати у Прометея цю 
таємницю, незважаючи на всі погрози і муки, 
Зевс неспроможний). Як погодити ці дві суперечні 
концепції одного божества? Як міг поет-аристо- 
крат, консерватор, шанувальник Зевса написати 
таку бунтарську і, по суті, антирелігійну п’єсу?

Над цим питанням буржуазна філологія зами
слювалась не раз. Спробуймо переглянути хоч би 
найважливіші з її відповідей.
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Буржуазне літературознавство дуже схильне 
підкреслювати роль минулого в літературному 
процесі. І от деяка частина буржуазних комента
торів шукає розв’язання загадки саме в неподо
ланій Есхілом традиції. Трагедія Есхіла базується 
на міфічному переказі. Одержавши його в гото-’ 
вому вигляді, Есхіл, шанувальник старовини, вва
жав себе не вправі його переінакшувати. Міф 
про Прометея старіший за трагедію Есхіла, ста
ріший за поему іншого старогрецького поета Ге- 
сіода, що по-іншому розповів про Прометея: він 
відомий в первісній своїй формі фольклорові ба
гатьох народів земної кулі, від народів Кавказу 
до австралійців, меланезійців, маорійців. Пройшовши 
довгу путь від фольклору до Гесіода і далі, до Есхі
ла, цей міф в основних своїх рисах не змінився. 
Есхіл нібито намагався внести в сюжет часткові 
зміни, щоб зм’якшити надто різкі суперечності по
між первобутністю і поняттями свого часу. Але гар
монії йому не пощастило досягнути, і зрозуміло 
■чому: для неї довелось би докорінно змінити міф, 
а цього поет зробити не міг, бо він нібито благо
говів перед священним переказом-міфом.

Але чи справді Есхіл так був зв’язаний тра
дицією? Дозволено сумніватися — і ми далі поба
чимо, на якій підставі. А поки що зазначимо тіль
ки головне: поширене в буржуазному літерату
рознавстві переконання, зміцнене в російській бур
жуазній науці авторитетом Олександра Веселов-
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ського, ніби літературний процес полягає взагалі, 
в новій комбінації «споконвіку заповіданих обра
зів» та «незмінних формул» — відкидається мар
ксистсько-ленінською наукою. Олександр Веселов- 
ський вважав за можливе «вгадати» Есхілового 
Прометея в Лео Шпільгагена * і в Праматхас 
(Pramathas) індійського епосу, в міфі про пере
несення небесного вогню на землю. Різниця для 
нього тільки в «новому розумінні життя», яке, 
очевидно, з його погляду не має для літературо
знавця вирішального значення. Навпаки, для нас 
це «розуміння» або, точніше сказати, ідеологія 
становить суть художнього твору, який завжди 
виростає з дійсності, хоч у процесі свого тво
рення може частково відбити і панівну літератур
ну традицію.

Сучасну нам теорію атомів можна виводити від 
старогрецького філософа Демокріта, але від учен
ня Демокріта про атоми до атомної бомби від
далення таке велике, що вимірювати його було б, 
мабуть, марною справою.

Для історії міфу про Прометея можуть бути 
корисними зіставлення старогрецьких переказів з 
південно-осетинськими сказаннями про Амрака,

* Маємо на увазі роман «In Reih und Glied», 
1866, що в російських перекладах кінця XIX ст. 
набув популярності під заголовком «Один в поле 
не воин».
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з вірменськими про Артавазда, про Мхера, і з ста
роіндійським міфом про Агні-Праматі, але для ро
зуміння трагедії Есхіла ця екскурсія в сферу 
«палеонтології сюжету» (термін акад. М. Я. Мар
ра) не може дати нічого. До цього ми ще вер
немось.

Інші з буржуазних коментаторів відповіді на 
поставлене вище питання шукають у подвійному 
ставленні Есхіла до свого героя (поет нібито і 
співчуває, і не співчуває йому) або в «зламному», 
«перехідному» характері епохи, коли творив. 
Есхіл. Останнє особливо зручно, бо кінець кін
цем кожна епоха — епоха якого-небудь явного чи 
прихованого зламу, епоха «переходу» від чого- 
небудь до чого-небудь... А тим більше епоха гре- 
ко-перських війн, перша половина V століття да 
нової ери!

Простота такого тлумачення спокусила в свій 
час автора популярних «Нарисів з історії старих 
літератур» (які вийшли ще до Жовтня і не раз 
перевидавались за радянського часу) П. С. 
Когана вбачати у «Прометеї» Есхіла змалю
вання конфлікту між особистістю, яка еманси- 
пується, і міфологічним уявленням про божествен
ну необхідність. Есхіл, на його думку, співчуває 
Прометеєві: «допитливий дух досліду і вимоги 
особистості вже знайшли для себе співчутливий 
відгук в душі поета», але в трагедії, що зберег
лася, показано тільки конфлікт; як розв’язав його
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поет; якими очима дивився грецький трагік на 
титана-бунтаря — «ми не знаємо». І проте траге
дія, можливо, є «найхарактерніше відбиття есхі- 
лівської епохи, яка сміливо поривала з перека
зами минулого і сама визначала свою судьбу».

Ми наводимо ці цитати не тому навіть, що в 
них висловлена думка, яка потребує заперечень, 
а тому, що вони характерні своєю крайньою не
визначеністю.

Що таке «есхілівська епоха»? Ясно, що да
леко не всі люди цієї «епохи» неодмінно 
поривали з «переказами минулого». Були такі, що 
не поривали, були консерватори. А за Есхілом ще 
буржуазна наука встановила репутацію консерва
тора. За словами П. С. Когана, «Есхіл співчуває 
Прометею», але в той же самий час «ми не знає
мо, якими очима дивиться він на титана-бунтаря». 
Про це сказано ще раз, на закінчення: «Есхіл не 
був безумовним прихильником непомірних зазіхань 
свого героя. Висновок з усього цього може бути 
тільки один: про Есхілового «Прометея» ми ні
чого певного сказати не можемо» *.

У спадкоємному зв’язку з висловлюваннями 
П. С. Когана не можна не згадати міркувань 
А. В. Луначарського, який не раз у своїх стат
тях звертався до Есхілового «Прометея» — твору,

* «Очерки по истории древних литератур» 
П. С. Когана, вид. 5-е, 1923, стор. 169, 170, 174.
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особливо привабливого для літературознавця-мар- 
ксиста. .

А. В. Луначарський вважав, що Есхіл одноча
сно і засуджує Прометея, і співчуває йому. Ви
ходить щось схоже з ставленням Достоєвськего 
до Івана Карамазова. «Есхіл,— говорить А. В. Л у
начарський, — людина найаристократичнішого по
ходження, аристократ, який починає, проте, по
боюватися бунту. В своїх драмах він проти цього 
бунту бореться, але він сам настільки героїчна 
особистість, що цей бунт він описує надзвичайно 
сильно, і виходить дивна річ, як у Достоєвського: 
бунт Івана Карамазова доходить до вашого серця 
і стає найбільшим пам’ятником протесту, а розв’я
зання, яке дає Альоша, залишає нас холодними. 
Це позначилось характерно на долі трагедії Есхі- 
ла «Прометей».

Накреслені ескізно думки А. В. Луначарського, 
саме в силу їх ескізності, важко обмірковувати, 
але зіставлення Прометея з Іваном Карамазовим, 
певна річ, цілком суб’єктивне. Есхіловий Про
метей — благодійник роду людського, а тиради 
Івана Карамазова не пов’язані ні з якою його 
практичною діяльністю: в Есхіла нема ніякого
«Альоші», як нема і «розв’язання». Цей факт кон
статує і А. В. Луначарський: «Продовження тра
гедії з компромісом до нас не дійшло».

Ми цитуємо тут «Історію західноєвропейських
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літератур» А. В. Луначарського *. В передмові до- 
російського перекладу «Прометея» Соловйова і Ні- 
ленд ера (1927) він мав нагоду висловитись про 
«Прометея» докладніше. «Чи не для того, — за
питує А. В. Луначарський, — Есхіл прославляє 
Прометея, щоб, зобразивши тезиси ворога з най- 
сильнішої сторони, потім їх блискуче розв’яза
ти?— Можливо.— А може Есхіл, маючи в даному 
разі в театрі значну кількість ремісників, для яких 
Прометей був цеховим богом, хотів, так би мови
ти, підлестити цій уже тоді досить бунтівлива 
настроєній громадській групі, щоб привести її по
тім до героїчних висновків?»

Гадаємо, що А. В. Луначарський сам правильно 
відповів на поставлені ним питання: «Було б ри
сковано,— каже він,— твердити те або інше...» 
Вірно: рисковано — тому, що «твердити» дове
лось би, не спираючись ні на які факти.

Припущення А. В. Луначарського цілком суб’
єктивні. Він розвивав їх так:

«Я гадаю, що Есхіл, з його палким прагненням 
справедливості, Есхіл, з його стійкою, мужньою, 
гордою натурою, відгук якої ми чуємо в кожному 
рядку його творів, в самому стилі, в самому 
звуці його мови, такий Есхіл з трудом виковував 
з себе покірного, гармонійного громадянина своїх 
Афін. Чи був він пригнічений урядом разом з кон-

* Вид. 1924, т. І, стор. 63.
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сервативною партією, з Арістідом, чи обурювався 
проти зневажливого ставлення афінських багатіїв, 
нової верхівки вільного громадянства, до селян 
і ремісників — все це лишається для нас неві

домим, але чимало такого вгадується в розмовах 
Прометея. Есхіл сам переживав свою трагедію. 
Есхіл сам з усіх сил прагнув піднестися до 
уявлення про понадкласову, мудру державу, що 
має право на владу, хоч в грудях у нього бушу
вали сумніви, і йому хотілось часами крикнути 
правителям Афін, що вони — тирани, які самі 
каятимуться в недостатній увазі до пророчої опо
зиції «провидців»*.

Вся ця тирада — зразок свого роду таланови
тої, але необгрунтованої ніякими фактичними да
ними інтуїтивної спроби розглядіти і пояснити со
ціальну психологію Есхіла. Сперечатись з таки
ми припущеннями важко, але важко й втриматись 
від ряду нез’ясовних питань.

По-перше, які саме Афіни Есхіл вважав «свої
ми»? Він жив 69 років. Більша частина цього 
часу — роки тих або інших змін у стані Афінської 
держави-міста. Після греко-перських воєн «демо
кратія» тимчасово капітулювала в Афінах перед 
своїм противником — «аристократією» (обидва тер
міни, поставлені в лапки, ми повичні розуміти,

* Э с х и л .  «Прикованный Прометей». Переклад 
Соловйова і Нілендера, 1927, стор. 15.— Курсив 
автора даної статті.
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враховуючи специфіку античної формації і не при
пускаючи модернізації їх). Отже, про пригнічення 
консервативної партії з боку уряду в той час,, 
коли Есхілом створювались «Перси», «Семеро 
проти Фів» (а може й «Прометей»), говорити не 
доводиться.

По-друге, до яких же саме «правителів» Афін 
хотілось Есхілові «крикнути» слова протесту? 
В Афінах за цей час різні були правителі. Але 
«демократія» стала при владі не раніше 462 року, 
з якого справді почались рішучі демократичні 
реформи. В цей час радикальний вождь демокра
тії Ефіальт, за висловом пізнішого противника 
демократії філософа Платона, «обпоїв демос не
помірною свободою». Це було незадовго перед 
постановкою Есхілової «Орестейї». Але до 60-х 
років перевага раз у раз переходила від однієї 
партії до другої. Перипетії боротьби, розуміється, 
відомі нам недосить. В 483 році афіняни піддали 
остракізмові (вигнали) одного з вождів консерва
тивної партії Арістіда, який у 478 році вернувся 
назад і взяв участь у керуванні. В 471 році вигна
но вождя демократичної партії Фемістокла. Ніякої 
стабілізації «режиму» афінський поліс не знав. 
У нас немає ніяких підстав приймати всерйоз 
цікавий, але фантастичний обрис Есхіла, намальо
ваний А. В. Луначарським. Встановити скільки- 
небудь точно особисте ставлення Есхіла до пере
мог і поразок його партії неможливо. Правда, ні 
А. В. Луначарський, ні П. С. Коган і не вдава-
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лись у детальне вивчення навіть тих матеріалів 
з історії класової боротьби в Афінах, сучасних 
Есхілові, які має наука. І «загадка» Есхілового 
«Прометея» так і залишилась нерозв’язаною після 
їх спроби її розв’язати.

Ще більш марними виявились намагання багатьох 
вчених буржуазних філологів Заходу внести в пи
тання будь-яку ясність. Ми не називаємо імен 
і праць, бо якщо навіть почати з Велькера (1824), 
то сам лише їх перелік зайняв би більше сторін
ки. Каменем спотикання був на перший час образ 
Зевса, як про це вже було сказано. Намагались 
доводити, що в даній трагедії показано Зевса з 
погляду зневаженого ним і караного Прометея — 
«з погляду падшого ангела» (Шеманн, 1844); на
магались, вчитуючись у текст і зважуючи окремі 
слова, твердити, що нема підстав говорити, ніби 
Есхіл беззастережно стоїть на боці Прометея; 
ухопились, зрештою, за думку, що взагалі ніякі 
висновки неможливі, оскільки сюжет про Проме
тея розроблено в Есхіла в зв’язній трилогії — 
і тезис, поставлений у першій трагедії, яка дійшла 
до нас, розв’язувався в останній, третій частині 
Цілковитим замиренням ворогуючих сил і свого 
Роду апофеозом Прометея, що відбувається з Зев- 
сового зволення.

До гадань про зміст «трилогії» ми ще зверне
мось. Заспокоїтись на них було важко, бо сум
ніви виникали з різних боків і кінець кінцем при-
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®ели значну частину буржуазних філологів Заходу 
до категоричного твердження: «Прометей закутий» 
у тому вигляді, в якому ми його маємо, не є твір 
Есхіла, а являє собою або радикальну переробку 
втраченого для нас Есхілового тексту, зроблену 
невідомим автором другої половини V століття, 
або навіть не переробку, а твір, однойменний тра

гедії Есхіла, але створений самостійно якимсь 
анонімом коло 430—420 років і лише згодом при
писаний Есхілові *.

Ми не можемо спинитись докладно на великій 
роботі, яку провели буржуазні філологи-класики 

«(переважно німецькі) для «вилучення» трагедії 
з Есхілової спадщини. Не можна, проте, не від
мітити, що робота ця в своєму роді дуже пока
зова щодо прихованої в ній, під прикриттям уче
них досліджень, класової тенденції. Світову славу 
Есхіла важко похитнути. Але чому б не спробу
вати звільнити «батька трагедії» від твору, своїм 
спрямованням неприємного і неприйнятного для 
занепадницької буржуазії? Приписавши його не
відомому авторові часів розпаду Афінського міста - 
держави, встановивши суперечності, дисгармонію 
а  формі і в самому змісті, естетичні недоладно
сті,—можна зайвий раз прислужитись панівному,

* Див. G е г с k е, Zeitschrift fur Gymnasialwesen, 
1911; LXV, 163 і далі; особливо W. S c h m i d  
und О. S t a l i n ,  Geschichte d. Griech. Literatur, 
illl Band, 1-te Hafte, 1940, crop. 281—380.
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але вже непевному щодо тривалості свого пану
вання класові, довести саме те, що йому по
трібно: що твір, пройнятий духом бунту, протесту, 
по-перше, не міг бути створений великим поетом, 
а по-друге, що взагалі і самий цей «дух» являє 
собою симптом громадського занепаду. «Знешко
дивши» таким чином дану річ, можна про неї 
говорити, відсунувши її в розділ, який трактує 
про пізній період старогрецької трагедії, коли во
на цілком підпала під вплив софістики і рито
рики.

Аргументація піде з різних боків. По-перше, з 
боку форми. Есхілові нібито зовсім не властиве те 
змішування віршових ритмів, яке є в даній тра
гедії. Справді: метрика «Прометея» не збігається 
з метрикою інших шести відомих нам Есхілових 
трагедій. Припустімо, що це так. Але, може, вона 
має аналогії з метричною формою інших трагедій 
Есхіла, що не дійшли до нас? «Прометей заку
тий»,— продовжують буржуазні «скептики»,— не 
міг бути написаний Есхілом через те, що трагедія 
передбачає таку складну театральну техніку, якої 
^фінський театр часів Есхіла ще не мав. Його 
постановка вимагала б спеціальної машинерії: лі
тальних машин для з’явлення хору Океанід і са
мого старика Океана, спеціальних пристроїв для 
фіналу, коли Прометей разом зі скелею своєю 
провалюється в безодню, а з ним разом, очевидно, 
і хор Океанід, що через співчуття до титана ба
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жає до кінця поділити з ним його долю, і т. іщ 
Міркування начебто поважне. Але історія світово
го театру, з другого боку, має багато даних, які* 
свідчать про те, що розрахунок на фантазію гля
дачів може замінити театральні машини. Згадаймо 
славнозвісний пролог до «Генріха V» Шекспіра,. 

що закликав глядачів заповнювати недоліки техні
ки силою своєї уяви. Згадаймо, як легко розв’я
зували завдання створення театральної ілюзії, на
приклад, в старовинному китайському театрі.

Аргументи іншого порядку виникають з аналізу 
змісту. Трагедія пройнята духом антропоцентри
зму, різко критичним ставленням до Олімпу і його* 
верховного владики Зевса, по відношенню до яко
го зроблено все, щоб його знищити. Зевс не тіль
ки не всемогутній, тому що він нижчий за Судь
бу, але й не всевідаючий: він не знає того, що 
відоме Прометеєві. Він карає Прометея, намагаю
чись вивідати в нього таємницю. Жорстокий, боя
гузливий, безсилий у своїй люті, Зевс нічим не 
виправдує свого верховенства. Чи міг таким зма
лювати його Есхіл? Чи властивий найстарішому 
з грецьких трагіків той «грубий натуралізм», яким 
перейнята початкова сцена трагедії — сцена, коли 
Влада й Сила прибивають Прометея до скелі цвя
хами? А з другого боку, явне стремління автора 
розжалобити глядачів стражданнями Прометея 
чи не розходиться з суворим, вільним від чулості 
стилем Есхілових трагедій? У розмовах Проме-
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тея почувається пафое автора, захопленого успі
хами «зовнішньої цивілізації», технічним прогре
сом, що знов-таки нібито суперечить і самому 
Есхілові, і часові, коли могла бути створена і по
ставлена трагедія.

Обмежимось цим, хоч ці нез’ясовані питання 
далеко не вичерпують матеріалу, зібраного бур
жуазними філологами. Цілковитої однодушності 
вони не досягли, і чимала частина буржуазних 
вчених все-таки не зважилась остаточно визнати, 
Що трагедія не належить Есхілові. Залишається 
питання: яким чином міг пропасти для потомства 
поет, що в 30-х чи навіть у 20-х роках написав 
твір світового значення, і чому ми, знаючи стіль
ки імен авторів, чиї трагедії не дійшли до на
шого часу, цього імені не знаємо? І само собою 
зрозуміло, що всякого роду узагальнення щодо 
мови, віршу, стилю автора, відомого нам сімома 
п’єсами з 80-ти, ним створених, можуть бути тіль
ки гіпотетичними. Всі вони, однаково як і заува
ження щодо змісту трагедії, робляться відірвано- 
під конкретної історичної дійсності, вивчення якої 
тільки одне й може нам дати скільки-небудь пе
реконливе пояснення «Прометея».

До розв’язання загадки Есхілової трагедії 
буржуазні вчені підходили з рядом готових, 
обов’язкових для них положень щодо грецької 
трагедії взагалі, грецького театру і його власти- 
постей. Про соціальну роль старогрецького театру
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заговорили давно. Твердження, що старогрецький 
театр служив цілям суспільного виховання, 
джерелом своїм має «Поетику» Арістотеля. По
вторив його, між іншим, і А. В. Луначарський в 
цитованих вище лекціях з історії західноєвропей
ських літератур. «У всіх цих трагедіях,—говорив 
він, — проводилась особлива думка — боротьба 
з можливою тиранією і з індивідуалістичним нача
лом. Проводилась ідея: тримайся суспільного на
чала, не намагайся вийти з цих меж, не мудруй».

До певної міри це вірно, але тільки «до певної». 
Театр, звичайно, намагались зробити школою 
суспільного виховання; але зробити це в суспіль
стві, поділеному на класи і партії, не так про
сто: кожна соціальна група завдання суспіль
ного виховання розуміла не зовсім і не завжди 
так, як інша група. Проводилась в трагедіях і та 
«особлива думка», про яку говорив А. В. Луна
чарський. Але дивно було б запевняти, що вона 
проводилась в усіх  поставлених у період розквіту 
афінського театру трагедіях. Вважають, що за
гальна їх кількість сягає понад півтори тисячі. 
Якби тільки ця «особлива думка» проводилась 
«усіма трагедіями», то можна було б сказати, що 
грецький театр не впорався з своєю суспільною 
роллю, не вберіг «афінську» «демократію» ні від 
внутрішнього розпаду, ні від Олександра Маке< 
донського. А щодо гасла «не мудруй», то чи 
можемо ми повірити в його існування, знаючи,
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наприклад, трагедії Евріпіда, де всі дійові осо
би — і позитивні, і негативні — тільки й роблять, 
що «мудрують»?

Говорячи про античну трагедію, буржуазні літе
ратурознавці різко протиставлять її старогрецькій 
«політичній» комедії Арістофана. Арістофан від
гукується на злобу дня, живе нею. Трагедія, на
впаки, нібито ставить і розв’язує тільки «вічні» 
питання. Вона нібито аполітична, більш того — 
«надполітична», надпартійна. Такого погляду щодо 
Есхіла дотримував, наприклад, один з найвидагні- 
ших німецьких буржуазних філологів Віламовіц 
фон-Меллендорф. Есхіл, за його словами, вчить 
своїх сучасників вічних істин моралі: згоди, ша
нування богів, самодисципліни. «Було б профана
цією або, що ще гірше* безпорадним нерозумін
ням поезії, якби ці умовляння поета ми почали 
зводити до якихось партійних чвар» ,— говорить 
Віламовіц *.

«Профанація» (eine Profanierung). Віламовіца для 
нас, що дотримуємо точки зору класовості, 
партійності мистецтва, не страшна. З забобонами, 
Що тяжіють над старогрецькою трагедією, треба 
покінчити. Афінська трагедія мала не тільки со- 
Чіально-етичне, але й соціально-політичне значен
ня. Старогрецький театр був не тільки «храмом»,

* Див. його книгу Aischylos Interpretationen, 
Berlin, 1914, стор. 251.
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не тільки школою, але й ареною партійної, полі
тичної боротьби.

Треба сказати, що серед самих буржуазних до
слідників намічався інколи ухил в бік подібного 
погляду на грецьку трагедію. Старий німецький 
філолог, історик грецької літератури Бернгарді 
якось подав таку думку: «Політика часто визна
чала вибір і обробку матеріалу, і якщо політична 
свідомість глибоко врізувалась в освіту афінян, 
то зображення й основна думка їх трагедій повин
ні були нерідко визначатись моментами громад
ського життя. З вибору трагіками міфів, з деяких 
рис характерів або застережень можна виявити, 
наскільки трагіки брали участь у політиці своєї 
держави, наскільки боялись вони згубного впливу 
політичних заходів або найвпливовіших осіб» *.

Погляд Бернгарді не зустрів співчуття. Як мож
на! Адже ж це — зазіхання на «вічні істини»! 
А коли б навіть це було і так, то все одно до
братись до політичного сенсу ми не зможемо. 
В результаті найретельніших досліджень — запе
речували Бернгарді критики —ми одержимо біль
ший або менший ступінь правдоподібності, не біль
ше. З допомогою аналогії, суб’єктивних домислів, 
під вигаданими іменами і положеннями розкриють
ся історичні факти, особи або місця дії. Але один 
дослідник розшифрує натяки так, другий —

* B e r n h a r d y ,  Grundriss, вид. 3-є, т. II, стор. 181. 

38



інакше: можливість однаково ймовірних наслідків, 
які часто рішуче виключають один одного, свід
чить проти слушності самого прийому досліджен
ня. До Есхіла, зокрема, такий підхід начебто осо
бливо недоречний: в усіх трагедіях Есхіла, навіть 
в «Персах», критика неспроможна відкрити 
прояви будь-яких інших почувань поета, крім 
•спільної для всіх афінських громадян любові до 
вітчизни, до її установ, які в очах його були 
доказом прихильності богів до міста. Все інше— 
набуто з традиції: фабула, дійові особи, їх думки 
і почуття і т. ін.

Таким є той панівний погляд, проти якого тре
ба рішуче заперечувати. Ні, не тільки «Перси»)— 
трагедія на злобу дня, не тільки «Орестейя» — 
пряма агітація на захист ареопагу від посягань 
демократичної партії, не тільки «Благальниці», 
написані з приводу союзу 461 р. Афін з Аргосом, 
противником Спарти, не тільки «Семеро проти 
Фів», де, між іншим, бачили натяки на Арістіда 
в характеристиці Амфіарая («не назватись тільки, 
а бути справедливим хоче він»), але й «Проме
тей» — найтісніше зв’язаний з політичною злобою 
дня, насичений нею і тільки в її  світлі може бути 
належно з’ясований.

Другий забобон, який тяжіє над вивченням ста
рогрецької трагедії, це питання про ставлення 
грецьких трагіків до міфу. Вважається твердо 
встановленим, що Есхіл, наприклад, пильно до-
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тримує міфічної традиції («скований нею»), як v 
Софокл, і тільки з Евріпіда починається вільне 
ставлення до міфу. І «Прометей» нібито написаний 
так, а не інакше, саме тому, що Есхіл не смів, 
зраджувати міфічну традицію. Підтвердження шу
кали в Арістотеля, але в Арістотеля сказано пря
мо: «Поетові належить бути більше творцем-
вимислів (сюжетів), ніж метрів». Але в міркуван
нях про Есхіла Арістотель взагалі не може вва
жатись авторитетом,— він надто далекий від 
есхілівської епохи, від есхілівсцкого етапу роз
витку грецької трагедії. Як ставився Есхіл до> 
міфу — про це можна міркувати, простеживши 
еволюцію міфу про Прометея до Есхіла і в само
го Есхіла.

4
Міф про Прометея корениться, як не раз за

значалося, ще десь в передісторії людства. Цій. 
передісторії, між іншим, присвятив окреме дослі
дження П. Лафарг*. Лафарг заперечує проти 
звичайного тлумачення міфу про Прометея, як. 
відбитого в поетичній формі спогаду про відкрит
тя людством вогню. Вогонь у міфі про Прометея— 
символ родинного вогнища. Епізоди міфу — це 
спогади про доісторичну боротьбу в епоху зміни 
матріархальної родини на патріархальну. Захо
плення влади Зевсом і є перемога патріархальної

* «Очерки по истории культуры», М., 1926.
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родини. Володіння вогнем — вогнищем символізу
вало владу. Прометей, здобувши людям вогонь, 
дав право батькам стати головами родин. Ци№ 
матріархат було зруйновано — почався перехід до- 
нової стадії.

Міркування ці дуже цікаві і дозволяють нам- 
вникнути в смисл міфу про Прометея. Але смисл 
міфу не є смислом Есхілової трагедії. Історія мі
фу цікава для нас тут лише остільки, оскільки вонв 
дозволяє визначити ставлення Есхіла до традиції.

Уперше в старогрецькій літературі оповідання 
про Прометея ми зустрічаємо в Гесіода (VIII ст.)— 
в його дидактичному епосі про походження богів, 
в поемі «Теогонія».

Після перемоги над титанами, розповідає Ге- 
сіод, олімпійські боги на чолі з Зевсом почали 
сперечатись з людьми про те, яку саме жертву 
повинні приносити їм люди. Прометей загадав 
Зевсові таку загадку. Він заколов бика, розсік, 
його, сховав м’ясо і нутрощі в шкуру, накрив 
зверху шлунком, найменш цінною частиною би- 
чини, а в другу купу зібрав кості, поклавши звер
ху їх багато жиру, і, запропонував Зевсові виби
рати. Той хоч і підозрівав обман, але вибрав 
все-таки кості і, побачивши себе обдуреним, 
розгнівався. Не маючи змоги відомстити Проме- 
теєві, він помстився на людях, відібравши в них 
вогонь. Але покровитель людей Прометей викрав: 
вогонь з Олімпу і в тростині знову переніс його
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людям. Ще більше розгнівався Зевс і наказав 
Гефестові створити з землі прекрасну діву. Афіна- 
Паллада оздобила створену діву (в іншій поемі 
наведено її ім’я — Пандора), боги послали її до 
людей, а від неї пішло всяке нещастя й горе 
на землі. А викрадача — Прометея — Зевс наказав 
прикувати до скелі, де орел щодня рве титанові 
печінку, яка заживає щоночі для нових денних 
мук. Тільки коли народився в Зевса від Алкмени 
син Геракл, Зевс, бажаючи ще одним подвигом 
уславити його, знаменитого багатьма подвигами, 
дозволив йому вбити орла і звільнити Прометея.

Гесіод розповідає переказ, який дійшов до ньо
го, не вносячи в той переказ ніяких своїх муд
рувань. Перед нами казка з рисами первісної 
наївності. Есхіл її знав, але поставився до неї 
ділком вільно.

Примітивну деталь — змагання Прометея з Зев
сом в хитрощах — він зовсім відкинув. Мотивом 
про Пандору він не цікавився. З Влади і Сили, 
які в Гесіода були чистими уособленнями, зро
бив живих осіб. Створив новин персонаж Океана- 
титана, що замирився з Зевсом і закликає Проме
тея до покори. В змалювання страждань Прометея 
ввів картину страждань Іо. Дочка Аргівського 
царя Інаха, Іо за любовний зв’язок з Зевсом була 
•обернена ревнивою Герою в телицю і доручена 
доглядові тисячоокого Аргоса. З веління Зевса, 
Гермес убив Аргоса. Тоді Гера навела на Іо бо
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жевілля і примусила овода переслідувати її. І от 
в образі скаженої корови гасає полюбовниця 
Зевсова по всій землі, поки, нарешті, в Єгипті не 
здобуває знов людського образу. Міф про Іо по 
суті не має ніякого відношення до історії Про
метея. Хіба тільки те, що тринадцятим потомком 
Іо повинен з’явитись Геракл, майбутній визволи
тель Прометея, давало Есхілові право якось їх зв’я
зати. Зв’язок був би цілком механічним, якби він не 
мав художнього виправдання. В Есхіла виникла 
думка зблизити Іо, жертву кохання Зевса, з 
Прометеем, жертвою його ненависті, поставити 
Прометея-провидця віч-на-віч з божевільною пра
матір’ю свого майбутнього визволителя. Побачив
ши Іо, Прометей починає віщувати Зевсові не
щастя; ці віщування приводять на сцену Зевсо- 
вого вісника Гермеса, а далі викликають поси
лену кару, розв’язку трагедії. З ’явлення Іо слу
жить цілям драматичної композиції, визначає 
перипетію, злам дії.

Найбільших змін зазнав у Есхіла образ Проме
тея. В Гесіода, як ми бачили, — це персонаж 
первісної казки. Викрадення вогню в Гесіода — 
одна з спритних витівок Прометея. В Есхіла це 
найбільше благодіяння, яке вчинив титан людству. 
Від іскри Прометеєвого вогню пішла вся люд
ська культура. В Есхіла первісна людина не така, 
якою зображає її селянський поет, розповідаючи 
про золотий вік.
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Ось як говорить Гесіод:
Жили ті люди, як боги, безсумні і світлі душею,. 
Як від тяжкого труда, так від горя далекі однако. 
Старість до них не зближалась. Могучі на руки:

й на ноги»
Завжди на учтах вони веселились, не відавши лиха». 
А помирали, як сном опановані. Всяке добро їм 
Дано було на пожиток. Без оранки поле родюче 
їм дарувало плодів рясоту. Лиш по власній охоті' 
В мирності серця робили вони, на всі блага багаті» 
Власники стад незліченних, сподібні богам

невмирущим.
Для Есхіла первісна людина—це троглодит, глу

хий і сліпий, що копошиться в землі, немов мураха.

Вони [люди] раніше й дивлячись не бачили». 
І слухавши не чули, в соннім маренні 
Ціле життя без просвітку блукаючи.
Не знали ні теслярства, ні підсонячних 
Домів із цегли, а в землі селилися,
Мов комашня моторна, десь у темряві 
Печер глибоких, сонцем не осяяних.

Прометей у Есхіла не творець людей, але бу
дівник усієї їх культури. Це — бог не менш старо
давній, ніж Зевс, помічник нового володаря Олімпу 
в його недавній боротьбі зз владу. Мало того,, 
без Прометея сама влада Зевсова не буде трива
лою: знаючи якусц таємницю про його прийдешнє,. 
Прометей один лише може забезпечити Зевса від.
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падіння. Прокльон батька Кроноса тяжіє над Зев- 
сом-Кронідом: він не підозріває майбутньої небез
пеки, але про неї знає Прометей. Нічого схожого 
нема у Гесіода.

Але мотив конфлікту між Зевсом і Прометеем 
без цього додаткового мотиву таємниці був би 
позбавлений драматичної дії, драматичної боротьби. 
Щоб її  створити, треба було дати до рук Проме- 
теєві зброю: цією зброєю і стало його знання 
прийдешнього. Есхіл знайшов цей мотив в іншому 
міфічному циклі — циклі міфів про Ахілла, сина 
Пелея і богині Фетіди. Есхіл зробив Прометея 
сином Феміди, ототожнивши її з Матір’ю-Землею, 
Геєю. Можливо, що цю деталь драматург запози
чив у славетного лірика Піндара. В сьомій істмій- 
ській оді Піндара розповідається, між іншим, про 
те, як Посейдон, владика морів, і Зевс змагались 
поміж собою за Фетіду, і як Феміда відкрила їм, 
ЩО союз кожного з них з Фетідою спричинився б 
До народження сина, який поскидав би олім
пійців. Есхіл замінив Феміду Прометеем і Проме
тея зробив володарем таємниці, фатальної для 
Зевса. А щоб така заміна була переконливою, 
Феміду зроблено матір’ю Прометея і ототожнено 
з Землею.

Отже, Есхіл глибоко змінив міфічну традицію. 
З наведених даних ясно, що він не був «скований 
традицією». Він вільно комбінує різні міфи. В цій 
свободі ставлення до міфу (релігійного переказу)
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нема нічого дивного. Греки не мали міфічного ка
нону, не мали своєї біблії або вед, що обросла 
тлумаченнями та коментарями. Єдиним центром, 
де міг би утворитись канон, були Дельфи, святи
лище бога Аполлона. Але дельфійське жрецтво 
скомпрометувало себе своєю поведінкою в греко- 
перській війні. Воно втратило значною мірою свій 
авторитет. Після війни стало ясно, що «церкві» 
та «богослов’ю» не судилося панувати над гре
цьким світом, тому-то й міфи залишились релігій
ними переказами, так і не закам’янівши в формі, 
догматів.

Для чого ж зроблені були всі ці зміни в ца
рині міфічної традиції? Сказати, що вони продик
товані були художніми міркуваннями — значить- 
сказати дуже мало. «Художні міркування» не є 
чимсь таким, що доповнює або прикрашає ідейну 
суть. Вони невідривні від неї і разом з нею слу

жать певній класовій функції твору. Розкрити ї ї— 
це й значить зрозуміти смисл Есхілової траге
дії. Про цей смисл говорили здебільшого, вихо
дячи з позачасових і позакласових філософських 
і моральних проблем. Ми спробуємо поміркувати 
про цей смисл, виходячи з соціально-політичної 
дійсності, що оточувала Есхіла, виходячи з розу
міння літератури як «активно-творчого відбиття 
дійсності», чого і вчить нас ленінська теорія.

Перед цим потрібно, проте, зробити ще одне 
застереження. Вживаючи при вивченні історії ста
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родавньої Греції грецьких же термінів «аристо
кратія», «демократія», «тиранія» і т. ін., багата 
хто з нас привносить в їх розуміння відтінки, щ а 
з’явилися внаслідок пізнішого багатовікового жит
тя цих слів і їх застосування до явищ, які мають 
з античністю лише найзагальнішу схожість. Таке, 
наприклад, слово тиран, що означає у нас жор
стокого правителя, який діє насильством і свавіл
лям,— але у стародавніх греків воно застосовува
лось найчастіше до осіб, які захопили владу хит
рими махінаціями або насильственим переворотом,, 
а інколи й просто до осіб, які стали правителями 
не по праву спадкоємця, а силою випадкових 
обставин. А інколи цим словом в античній ГреціГ 
визначали взагалі представника єдиновладдя. Тра
гедія Софокла, відома у нас під назвою «Едіп- 
Цар», по-грецьки зветься Oidipous tyrannos—Едіп- 
тиран, хоч Едіп у трагедії Софокла зовсім не 
узурпатор влади і не «тиран» в пізнішому розу
мінні. Те ж саме треба сказати й про слова 
«аристократія» і «демократія». Щодо останнього 
слова, то епоха, в яку ми живемо, наочно пока
зала нам, які різкі й глибоко чужі одне одному 
явища можуть ним визначатись і як узурпується 
Де слово для визначення державних режимів, які 
в дійсності нічого спільного з справжнім народо
владдям не мають. Говорячи про боротьбу аристо. 
кратії з демократією в Афінській державі-місті 
V століття, ми зовсім не повинні уявляти її як
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щось подібне до боротьби торіїв і вігів, консер
ваторів і лібералів в Англії; так само й афінську 
демократію історик-марксист, звичайно, не може 
змальовувати в ідеальних тонах істориків першої 
половини XIX століття, стаючи на бік купців- 
•рабовласників в їх боротьбі з землевласницькою 
«аристократією». Прогресивність і тих, і цих ду
же! відносна. З цим застереженням перейдімо до 
^фактів.

Дитинство й юність Есхіла припали на роки 
тострої класової боротьби, що закінчилась пова
ленням тиранії наступників Пісістрата *. Відомо, 
що перемога Пісістрата в свій час була ударом 
для Евпатрідів — аристократів, до яких належав 
фід Есхіла. Пісістрат у своїй владі спирався пе
реважно на сільське населення. Він відкрив дер
жавний кредит для селянства, яке, нарешті, могло 
зітхнути вільно. «Афіняни жили при ньому так, 

■ніби в царстві Кроноса»,— говорить про це Пла
тон в «Гіппарху». Арістотель в «Афінській Поді
тії», з свого боку, зауважує, що пізніше часто го
ворили про часи Пісістратової тиранії, що це вік 
Кроноса, золота пора. Ми знаємо вже з Гесіода, 
щ о «золотий вік» тривав доти, доки володарем не- 
“ба був Кронос. Але царство Кроноса скінчилось. 
Д воє молодих аристократів — Гармодій і Арісто-

* Пісістрат — «тиран» афінський.
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гітон — вбили Пісістратового наступника Гіппарха 
і зробили Афіни «вільними». В 510 році тиранія 
впала, але не через повстання народне, а через 
підступи знаті. При владі після деякої боротьби 
став Клісфен, який переміг завдяки тому, що при
вернув до себе демос. Ніякої, проте, «рівноваги» 
і «громадянського миру» ще не пощастило ство
рити на той час, коли спалахнула греко-перська 
війна. Війна застала грецьке суспільство у вели
кому розладі. Військова аристократія вважала за 
необхідне згуртуватися навколо Спарти (спокон
віку аристократичної держави), діяти обережно, 
а в крайньому разі воювати на суходолі, бо по
силення флоту означало б зміцнення позицій «де
мократії» — міських ремісників-одиночок, самостій
них промисловців. Для обслуговування флоту до
велось би організувати і озброїти, в першу чергу, 
всю «голоту». Друга впливова група, що скла
далась з великих купців, грошової аристократії, 
вагалась: вона не від того була, щоб піти на ком
проміс з Персією, бо кінець кінцем перська мо
гутність не заважала б, а, навпаки, сприяла б 
широким торговельним справам на малоазійському 
Узбережжі. «Демократія», до всього того, настроє
на була агресивно. їй потрібні були нові ринки 
збуту, для неї важливі були зверхність Афін, 
посилення і розвиток флоту.

Есхіл взяв найближчу участь у перській війні. 
Якої з трьох програм він в той час додержував—
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нам не відомо. Вперше голос його ми чуємо в 
472 році, в трагедії «Перси», що вславляє пере
могу при Саламіні і що була написана через вісім 
років після самої події. Як відомо, головним її 
діячем був Фемістокл, лідер «лівої демократії», 
значення якої особливо зросло саме в час війни. 
Після Саламіна Фемістокл став буквально героєм 
дня. Афіни саме йому завдячують своїм флотом. 
Саме він заново відбудував ущент зруйноване 
персами місто, посилив розроблення природних 
багатств Аттіки, притягнув до морської служби 
представників «четвертого стану» — «фетів» (ма
троси, дрібні ремісники, дрібні промисловці) і зробив 
їх «людьми», зрівняв їх у політичних правах з трьо
ма вищими класами платників податків. Як пере
можця, Фемістокла вшанували навіть в аристо
кратичній Спарті винятковими почестями — олив
ковим вінком і кращою колісницею (він, до речі 
сказати, за оповіданням Плутарха, був особливим 
аматором гарних коней). Фрініх, один з ранніх 
грецьких трагіків, у трагедії «Фінікіянки» (970 р.), 
за переказом, уславляв дії Фемістокла, Есхіл 
у «Персах» не називає імені Фемістокла. З цього 
робили висновок, що Есхіл-аристократ навмисно 
принижує значення Фемістокла, протиставлячи 
йому свою людину — Арістіда. Але й Арістід не 
названий у цій п’єсі, а щодо Фемістокла, то на
вряд чи треба було називати того, чиє ім’я і так 
було у всіх на устах. Ще в 473 році, з’явившись.
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на олімпійських іграх, Фемістокл зразу прикував 
до себе очі усієї юрби.

В оповіданні історика Геродота про Саламін- 
ську битву сам Фемістокл говорить: «Не ми зро
били це, а боги і герої». Так чи інакше, Есхіл- 
патріот не міг не цінити різноманітних заслуг Фе- 
містокла. Але, мабуть, разом з іншими, афінськими 
діячами Есхіл не міг не побоюватись честолюб
них задумів саламінського героя, про якого хо
дили чутки, ніби він таємно провадить темні пере
говори з Персією. Разом із своєю партією Фемі
стокл ставав щораз серйознішою загрозою для 
аристократії. А треба згадати ще раз, що внаслі
док греко-перських воєн співвідношення громад
ських сил в Афінській державі змінилось. До вла
ди знову стала військова аристократія, потіснивши 
і велику торговельно-рабовласницьку «демокра
тію» — алкмеонідів, і радикальну «демократію»,, 
якою керував Фемістокл. Перипетії боротьби між 
аристократами і демократами нам недосить відомі,, 
але вже в 471 році вона привела' до вигнання 
Фемістокла. Радикальна партія позбулась вождя. 
Вона не стала йому на захист. Недаром Фемістокл 
(в оповіданні Плутарха) порівнював себе з дере- 
в°м, під віттям якого ховаються в негоду і яке 
залишають без уваги і псують, як тільки негода 
минеться.

Подальший шлях Фемістокла — це стражденний 
*нлях борсань від одного притулку до другого.
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3 Аргосу він тікає в Керкіру, звідти в Епір, 
в Ефес і, зрештою, до перського царя Артаксер
кса—сина свого недавнього ворога. Там, як відо
мо, він умер, і можна собі уявити, яку трагедію 
повинен був переживати цей герой греко-перської 
війни, засновник морської і разом з тим еконо
мічної могутності Афін, колишній патріот, що став 
ворогом свого народу, і який, висловлюючись 
поетичним стилем, «орел» повинен був невтомно 
шматувати йому серце. Ходили чутки, що він кін
чив життя самогубством.

Читачеві ясно, чому ми затримались на постаті 
Фемістокла, оскільки ми знаємо її з повідомлень 
Геродота, Фукідіда, Плутарха. Уяяа Есхіла, як і 
його сучасників, не могла не бути вражена цією 
постаттю. Одним із поштовхів до створення «Про
метея закутого» могла стати Есхілові доля Фемі
стокла.

«Одним із поштовхів»—це не значить, звичайно, 
що в Прометеєві змальований Фемістокл. Такого 
роду твердження було б вульгаризацією. Образ 
Прометея набагато ширший. Це, по-перше, образ 
тієї радикальної демократії, якій протиставлена 
аристократія (Зевс), що здобула владу після пова
лення пісістратидів і після воєнних успіхів при 
Марафоні, Платеї. Зевс повалив Кроноса. Кро- 
нос — пісістратова тиранія, якою маси і пізніше її 
собі уявляли. Але Кроноса повалено; державний 
переворот, а після нього перські війни віддали
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владу до рук аристократії (Зевса), що спирається 
на «демос», на Прометея, «демагога». За міфічним 
переказом, в боротьбі Зевса з титанами Прометей 
частково своїм нейтралітетом, частково добрими по. 
радами подав переможцеві немалу допомогу. Про
метей—демос, і природно, що в нього багато спіль
них рис з історичним вождем демоса—Фемістоклом.

Прометей у трагедії Есхіла — передбачливий, 
прозорливий. Так могли тлумачити греки і саму 
етимологію його імені. Фукідід, наприклад, відзна
чає як характерну рису Фемістокла його перед
бачливість, його вміння заглядати в майбутнє. За 
висловом того ж Фукідіда, Фемістокл «перший 
насмілився сказати, що конче треба взятись за 
морську справу, і сам негайно поклав цьому по
чаток». Прометей в Есхіла хвалиться тим, що він 
перший навчив людей мореплавства:

Хто, як не я, для мореплавців вигадав
Між хвиль летючі льнянокрилі повози?

Фемістокл, як уже було зазначено, намагався 
підвищити розроблення природних багатств Аттіки 
(таврійські рудники). Прометей вважає за потріб
не відзначити щось подібне в ряду своїх заслуг 
перед родом людським:

Хто посміє
мовити,

Що глибоко попід землею сховані
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Скарби — залізо, мідь, срібло
і золото —

Він на вигоду людям, а не я,
знайшов?

Захоплення Фемістокла кінським спортом, на 
яке вказують Фукідід і Плутарх,— це, звичайно, 
дрібниця, але й ця дрібниця знайшла свій відби
ток у рядках:

Я віжколюбних коней в колісниці впріг —
Забагатілих розкошів оздоблення.

Але головне, що дав Прометей людям,— це 
свідомість, бажання кращого життя. Фемістокл чи 
не те саме дав коли не всій демократії, то де
яким її прошаркам. Навіть метекам, безправним 
іноземцям, він виклопотав, напр., звільнення на час 
роботи від податків, що були на них накладені. 
Аристократія вийшла з честю з війни і стала при 
владі кінець кінцем тільки завдяки йому, ініціа
торові Саламінської перемоги. Так і Зевс переміг 
тільки завдяки підтримці, яку подав йому Про
метей:

Хто, як не я, новітнім божествам оцим
Розподілив почесної судьби дари?

Але домагання Фемістокла, його постійні нага
дування про свої заслуги надокучили господарям 
становища. Проти нього повстали і консервативні 
елементи аристократії, і плутократія: і Мільтіадів 
син Кімен, і багатій Каллій, і багато інших. Його
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вигнано. Подібно до Іо в трагедії, він починає 
кидатись по цілому, ще такому вузькому, «зем
ному колі». Подібно до Прометея, він закинутий 
долею на край землі, до перського царя, де живе 
в нелегкому і недовгому компромісі з своїм сум
лінням людини і громадянина, в таємних муках, 
не менших від явних мук Прометея. Фемістокл 
помер у 461 році. «Прометей» був написаний і по
ставлений раніше, але не раніше 471 року—року 
вигнання Фемістокла. Щодо дати «Прометея за
кутого», то філологи ще й досі не дійшли до 
остаточних висновків. Вказівок на цю дату шу
кають звичайно в рядках, де Есхіл згадує про 
вибух Етни. Під цією вогнедишною горою лежить 
повалений Зевсом стоголовий титан Тіфон:

... лежить, пригнічений 
Корінням Етни; на вершині сидячи, 
Гефест кує залізо. Але вирвуться 
Колись із верхогір’їв ріки полум’я 
І язиками пожеруть неситими 
Рясні поля Сіцілії родючої.

Вибух цей стався (за свідченням так званої 
«пароської хроніки») в 479—478 рр. Проте у Фу- 
кідіда є інші вказівки: повідомляючи про вибух 
425 року, він говорить, що це сталось на п’ятде
сят років пізніше від попереднього. «З того ж 
часу, як Сіцілія населена еллінами, всіх вибухів
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було три». На п’ятдесят років пізніше—виходить* 
не в 479 році, а в 475-му. Якщо «Перси», при. 
свячені Саламінській перемозі (480 р.), написані 
були в 472 році (в зв’язку з подіями 475 року— 
остаточним вигнанням персів з європейського ма
терика, після того як Кімон взяв у них кріпость 
Ейон у Фракії), то і «Прометей» міг бути напи
саний в 470 році, через п’ять років після вибуху 
Етни, під свіжим враженням падіння Фемістокла.

Фемістокла звеличено в образі Прометея, але 
не прихована його негативних рис. Ми їх недо
бачаємо, а тимчасом вони то тут, то там прогля
дають у трагедії. Прометеева схильність вдава
тися в жаль до самого себе, вихвалятися своїми 
стражданнями і заслугами, його механістично-ра
ціоналістичне уявлення про справедливість, якої 
він вимагає, без дальшого розподілу прав між 
богами і людьми,— це все з погляду консерватив
ного мислителя риси марного мудрування, софі
стики, і недаремно ім’я «софіста», з відтінком де
якого осуду, застосовується до нього в трагедії- 
Об’єктивний смисл, якого трагедія набула в сві
товій літературі, не повинен позбавляти літера
турознавця можливості відчути в її тексті і суб’єк
тивне звучання, характерне для автора й епохи 
твору.

Фемістокл і його судьба могли дати поштовх 
до переусвідомлення старого міфічного образу, але 
самий образ і дляЕсхіла—образ незрівнянно біль-
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того обсягу. Це демос, вождем якого тимчасово- 
був Фемістокл, але якого не зметено і після па
діння Фемістокла з арени класової боротьби. Фе
містокл умер, демос—безсмертний. Есхілів Про
метей говорить про себе: «Смерті непідлеглий я» 
(ряд. 933). Умертвити колектив неможливо. Що ж  
робити демосу після того, як військова аристо
кратія знову взяла верх, хоч би в особі Кімона, 
нового вождя Афін?

Трагедія не дає відповіді на це питання. Але- 
якою б не була в цілому Есхілова трилогія про 
Прометея, нема сумніву, що за «Прометеем за
кутим» ішов «Прометей розкутий». Він утрачений, 
але з нього все ж залишились деякі уривки, іг 
найбільший з них (в 28 рядків) подає Ціцерон 
у віршованому перекладі латинською мовою в«Ту- 
скуланських бесідах». Мізерні дані не раз спо
кушали старих і нових філологів на реставрацію 
загубленого тексту *. Хід дії в цій утраченій1 
для нас трагедії (Prometheus luomenos), як видно, 
був ось який.

Дія відбувається на Кавказі. Трагедію відкри
ває хор титанів, скинутих колись Зевсом у бе
зодню Тартару, але тепер «амністованих». Тільки

* Від Велькера і Шемана ці спроби реставра
ції йдуть до російського перекладача Есхіла —  
С. Соловйова (див. вище), але жодну з них не
можна визнати хоч трохи вдалою.
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Прометей і далі мучиться, і Зевсів орел все ще 
•безперестанно терзає печінку (серце) титана. При
ходить нащадок Іо — Геракл — по дорозі на край 
світу, в сади Гесперід, звідки він повинен добути 
золоті яблука. В розмові Прометей показує йому 
шлях, як колись показував його Іо. Знов розгор
тається карта фантастичної географії, очевидно 
цікава для сучасників поета. Показується орел. 
Геракл його вбиває. Але ланцюги, що сковують 
Прометея, розпадуться лише тоді, коли він зго
диться відкрити; Зевсові фатальну таємницю. Тут 
хід дії для нас темний. Якусь участь у ній брав 
кентавр Хірон, готовий пожертвувати собою для 
врятування Прометея *. Прометей, нарешті, від

криває таємницю. Він — вільний. Він знову займе 
«почесне місце серед богів. На честь його вста
новлюється в Афінах особливий культ і святку
вання з факельним бігом. Він стає богом — по
кровителем ремісників керамічного виробництва, 
щ о входили, між іншим, у ряди тієї самої серед
ньої та дрібної «демократії», якої лідером у свій 
час був Фемістокл.

Нам нелегко уявити собі вмотивування цього

* Хірон (у Гомера—вихователь і вчитель Ахіл- 
ла)—друг Геракла, який ненароком поранив його 
стрілою, що була насичена отрутою лернейської 
гідри. Хірон обдарований безсмертям, але з лю
бові до Прометея передає йому цей дар.
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.замирення богів (адже й Прометей—теж бог, і до 
того ж бог, «віком» старший від Зевса). Ми доб
ре пам’ятаємо слова Маркса: «Боги Греції були 
трагічно поранені насмерть у «Промете! закуто
му» Есхіла» *. Як могло статися в другій части
ні трилогії їх відродження?

Щоб зрозуміти, треба згадати одну характерну 
рису еллінської релігії, що цілком виразно по
значилась уже в V столітті. В протилежність, 
наприклад, староєврейській або християнській ре
лігії, еллінська релігія не тільки практично зна
ла, але й теоретично припускала можливість 
«змінності» богів. Розуміється, староєврейський 
Ягве, як і Христос, практично пережили досить 
складну «еволюцію»: уявлення про Христа, на
приклад, неоднакове навіть у чотирьох творах, 
об’єднаних спільною назвою «євангеліє». Але тео
ретично і староєврейське богослов’я, і християн
ські «отці й учителі» церкви обстоювали незмін
ність божества. Один з найбільших християнських 
авторитетів Августін (354—430 рр. нової ери) фор
мулює її так: бог не знає ніяких змін, ні в якому 
відношенні не підлягає ушкодженню, нічого з себе 
не втрачає і не умалюється і нічого не набуває, 
не збільшується. Така ідея в античному світі 
оформляється тільки в епоху розпаду античного

* К. М а р к с .  «До критики Гегелівської си
стеми права».
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суспільства. В попередніх епохах боги жили різ
номанітним життям: вони народжувались, боро
лись за своє існування, міняли своє обличчя. Зевсг 
не зразу одержав людиноподібну зовнішність; в об
разі цього верховного божества, в процесі ЙОГО' 

зростання виникали суперечності, які можна було- 
замовчувати, але яких не можна було усунути. 
Найбільш очевидна з них — залежність Зевса від 
Мойри-Судьби, через що він не є ні всемогутнім, 
ні всевідаючим. З цією «хибою» Зевс постає пе
ред нами і в «Прометеї закутому» Есхіла. Водно
час з розвитком колонізаційного руху в Греції по
руч із старою релігією Зевса починає набирати впли-, 
ву релігія Аполлона (в Гомерівськ,ій «Іліаді»—це* 
троянський бог, а не «ахейський», тобто грецький). 
Обидві релігії об’єднуються В VII—VI СТОЛІТТЯХ! 

в міфології Аполлон стає сином Зевса: поразивши 
стрілою змія Піфона (сина Геї-Землі), що охоро
няв Дельфійського оракула, він заволодів ним,, 

заволодівши також даром «всевідання»; через ньо
го цей дар належить і батькові, Зевсу—і, таким, 
чином, влада Судьби над Зевсом кінчається.

Все це було, звичайно, відоме Есхілові, і ідея 
метаморфози богів не здавалась йому дивною. 
Зевс, що невидимо діє в «Прометеї закутому», це 
не той Зевс, який так само незримо присутній у 
«Прометеї розкутому», і не той, про якого го
вориться в трилогії про Ореста. Буржуазні фі

лологи, які доводили «релігійність» Есхіла, вільна
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чи невільно модернізували її в стилі католицької 
чи протестантської релігійності, з якою вона не 
має нічого спільного.

Есхілів Зевс, добувши владу боротьбою та на
сильством, на перших порах мусив нещадно при
боркувати всяку спробу непослуху: «Завжди
жорстокі ці нові велителі» (ряд. 35).

Але згодом, коли встановлений ним порядок: 
остаточно зміцнів, змінились і способи керування. 
Свідомість своєї сили робить Зевса милостивим, 
і він «амністує» Прометея. Одна з основних для 
Есхіла моральних проблем — проблема про відно
шення права і справедливості — здобуває, таким 
чином, своє розв’язання. В трагедії «Прометей 
закутий» справедливість на боці Прометея, пра
во — на боці Зевса: антитеза показана неприми
ренною. Замирення можливе, з погляду Есхіла, 
тільки у вищій чесноті — мудрій поміркованості 
(sophrosyne), умінні себе обмежувати. Якщо в лю
дини є це уміння — право раніше чи пізніше буде 
на її боці. Якщо її засліплюють пристрасті — 
право перейде на бік її супротивника. Так са
мовпевненість і гордість на деякий час занапасти
ли Прометея. Але ера миру приходить на зміну 
ері насильства. Укріпившись на Олімпі, Зевс стає 
мудрим і всеблагим богом, якого (вже не згадую
чи його «біографії») вславляє Есхіл, як вславляє 
його і знаменитий представник хоричної лірики
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Піндар. Апофеозом Прометея, прощеного і зами
реного, культовою п’єсою «Прометей-вогненосець» 
(Prometheus pyrophoros), як видно, закінчувалась- 
трилогія.

Чвари богів з напівбогами, показані на сцені* 
були б цікаві тільки для малої частини глядачів 
афінського театру V століття — людей наївних: 
і простодушно-богобоязких. Але крізь змалювання 
цих чвар просвічувала боротьба людських інтере
сів. Образи міфу вибирались поетом не випадково:: 
він вибирав ті, які допомагали йому усвідомити 
дійсність, що його оточувала, і активно на неї 
реагувати. З усією безсторонністю і всією своєю- 
поетичною силою змалювавши страждання Про
метея, в дальших частинах Есхіл закликав до- 
замирення ворогуючі класи. Його заклик не мав 
практичних наслідків. Йому, громадянинові афін
ського поліса, довелося бути свідком того, як 
з рук аристократії влада поступово переходила до- 
великої торгово-рабовласницької «демократії», гро
шовитої знаті, до Алкмеонідів, що з їх роду ви
йшов Перікл. І Есхіл, прихильник «громадянського- 
миру», відійшов від Афін у добровільне вигнання, 
в Сіцілію, здалеку спостерігаючи, як Ефіальт пе
реводить на нівець стародавні права верховного 
судилища — ареопагу (прославленого Есхілом в- 
«Орестейї»), як афіняни виганяють Кімона, оголо
шеного ворогом народної свободи, незважаючи на 
його заслуги в обороні Афін від персів, і як почи
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нається той «розквіт афінської демократії», якиіг 
швидко привів грецький світ до згубної для нього- 
«пелопоннеської війни».

Ні замирити ворожі групи, ні озброїти свій клас 
для боротьби своєю трилогією про Прометея Есхі- 
лові не пощастило. Це не єдиний випадок в істо
рії світової літератури, коли суб’єктивні наміри 
письменника приводять до наслідків об’єктивно- 
протилежних. З можливих аналогій пізнішого часу 
згадаймо Гоголя, який всупереч своєму наміру 
дав «Мертвими душами» зброю різночинній демо
кратії для боротьби з самодержавно-кріпосницьким 
устроєм. Якби час не зберіг для нас фрагментів. 
Другої частини «Мертвих душ» і «Вибраних місць 
з листування з друзями» (які становлять собою, 
крім усього іншого, теоретичну програму другої 
і третьої частин поеми), ми могли б вважати Го
голя за «руйнівника», непримиренного ворога ста
рого ладу. З Есхілом історія вчинила інакше. 
З створеної ним трилогії вона зберегла для нас- 
лише першу частину, дозволяючи лише робити 
неповні здогади про можливий синтезис. Нема 
підстав гадати, що Есхіл суб’єктивно співчував 
бунтові Прометея... Але геніальний художник, ве
ликий гуманіст, він з такою «об’єктивністю» дав 
можливість висловитись тій стороні, поглядів якої 
пін, як; громадський діяч, не поділяв, що ми 
сприймаємо ці висловлювання, не думаючи про 
«суб’єктивні» наміри поета.**
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I «Прометей», що волею обставин виявився 
‘некорисним для його класу, згодом став зброєю 
.інших класових груп у боротьбі проти «авто
ритетів», проти деспотизму і сваволі, в бо
ротьбі за розкріпачення особисте і громадське, 
в боротьбі «проти всіх небесних і земних богів, 
які не визнають людської самосвідомості вищим 
божеством» (К. Маркс).

Ось «об’єктивний» і «суб’єктивний» смисл Есхі- 
лового твору. Таке тлумачення, гадаємо ми, по- 
перше, робить цілком можливою приналежність 

даної трагедії саме Есхілові, по-друге, дозволяє 
з більшою ймовірністю, ніж усі інші, встановити 
дату написання трагедії, а по-третє, примушує 
по-іншому, ніж це прийнято в буржуазній науці, 

поставити питання про соціальну роль старо
грецької трагедії. Ні, вона не була абстрактним, 
«надземним» мистецтвом, що оберталось тільки 
■в сфері «вічних» питань філософії й моралі. І вона 
не менш партійна і тенденційна, ніж комедія, хоча 
творчий метод її  інший. І вона служить підтвер
дженню думок В. І. Леніна про партійність, кла
совість кожного мистецтва, хоч би буржуазним 
літературознавцям думки такого роду і здавались 
«профанацією». З нашого погляду, показати зв’я
зок твору з сучасною йому дійсністю — значить 
не «профанувати» його, а довести його життьову 

«силу.
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5

В античних літературах пізнішого часу ми знай
демо немало згадувань про Прометея. Про нього 
згадує Платон в діалозі «Протагор», олександрій

ський поет Аполлоній Родоський (III ст. до н. е.,— 
в кінці 2-ї пісні поеми про Аргонавтів), з рим
ських поетів — Овідій (в «Метаморфозах»), Гора- 
цій, а ще раніше мимохідь Катулл (в поемі «Ве
сілля Пелея і Фетіди») та ін. Нічого рівного 
Есхіловому образові ні пізніші грецькі, ні римські 
поети вже не дають. Разом з розпадом античного 
суспільства знижується, втрачає своє значення 
і величний образ титана-богоборця.

Ми зустрінемо його в староаттицькій комедії, 
яка мала привілей одверто глузувати не тільки 
з людей, але й з богів. У фантастичній комедії 
Арістофана «Птахи» перед нами в числі інших 
комічних персонажів проходить і Прометей. Двоє 
•^фінських громадян, забравшись на небо, присту
пають до облоги богівської оселі. І от, ховаючись 
під зонтиком (щоб Зевс не бачив), до них кра
деться Прометей, який вже давно прилучився до 
сонму олімпійців, але по-давньому палає лю
бов’ю до людей і хоче допомогти двом одчай
душним сміливцям. «Ну, ще б пак,— відповідають 
ЛІ°Ди викрадачеві вогню,— адже якщо ми їмо 
в обід печеню, то тільки завдяки твоїй милості».

Розпочата з комедії травестія міфу довершуєть-
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ся набагато пізніше в Лукіана (II ст. нової ери), 
грецького письменника епохи Римської імперії, 
«Вольтера давнини», як називав його Енгельс.

Прометей — симпатичний Лукіану, але в Лукіа- 
новім Прометеї (див. діалоги «Прометей або Кав
каз» і першу «Розмову богів») нема нічого підне
сеного, як і нічого трагічного. Вірні слуги Зевсо- 
ві, боги-урядовці Гермес і Гефест приводять ти
тана до кавказької скелі, дуже йому співчуваю
чи, але вони не забувають, що «дружба дружбою, 
а служба службою». Вони готові вислухати його- 
самооборону. І Прометей виправдується, глузуючи 
з Гесіодової казки про жертовне м’ясо (див. вище)- 
і доводячи, що створення ним людей (мотив, якого- 
не було в Есхіла) дуже вигідне для богів, які не 
розуміли громадської користі, і що саме викра
дення вогню — зовсім не злочин. Адже вогонь не 
меншає через те, що від нього розпалять другий 
вогонь, та й по суті вогонь богам зовсім не потріб
ний і т. ін. Переконані його міркуваннями, Гермес- 
і Гефест все ж таки, виконуючи волю начальства, 
прибивають його до скелі з добродушністю, споді
ваючись «скорого приємного побачення». Але звіль
нення не примушує себе довго дожидати: досить 
Прометеєві поговорити віч-на-віч з Зевсом, і він 
уже прощений.

Так міфічний переказ знижено до рівня розпо
віді про скандальний випадок в домашньому колі 
сильних світу цього. Але це ще менше можна?

66



сприймати серйозно, ніж події в людському світі. 
Замість знищуваного «звеличального обману» чи 
дає читачеві Лукіан яку-небудь, хоч би й «низьку», 
істину? Важко сказати: холодна іронія й абсолют
ний скепсис — ось почуття, якими проводжає куль
туру, що сходить зі сцени, Лукіан, «могильщик 
античної грошової аристократії», яка ще не має 
перед собою ніякої перспективи.

Прометей Есхіла і Прометей Лукіана — два об
личчя античної концепції міфу про Прометея, два 
етапи на шляху від трагедії до фарса. Прометей 
Есхіла — оптимістичний навіть в єдиній, що ді
йшла до нас, частині трилогії. В Прометеї Лукіана 
крізь іронічну маску прозирає безнадійно холодний 
песимізм. Чергування оптимізму й песимізму ми 
знайдемо і в пізнішій історії образу в літературах 
нової Європи. Про «потомків» Есхілового Прометея 
буржуазне літературознавство створило велику лі
тературу. Образ Прометея, поруч з образами Фау
ста, Дон-Жуана, Каїна та ін., був зарахований до 
числа «вічних образів». Один лише перелік зібра
ного буржуазними дослідниками матеріалу зай
няв би надто багато місця. Ми не думаємо його 
JVt наводити — не тільки за браком місця, але 
и тому, що з погляду марксистсько-ленінського 
л,тературознавства сама теорія «вічних образів» 
не витримує критики.

Творів, що так або інакше розроблюють тему 
пРо Прометея в нових європейських літературах,
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ми справді знаємо безліч. Тема ця не зразу вві
йшла в ужиток нової Європи: ще в XVIII ст. вче
на дама-елліністка Дасьє назвала Есхілового Про
метея «потворою», а думку прямого попередника 
французьких просвітителів Фонтенеля ми вже на
водили. В XVII ст. навіть для такого видатного, 
незважаючи на всю його класову і католицьку 
обмеженість, драматурга, як Кальдерон (1600 — 
1681), міф про Прометея ще не був відкритий в 
його ідейному змісті. Олексій Веселовський свого 
часу вважав, що Кальдерон витлумачує образ 
Прометея як «попередника християнства»; С. Со- 
ловйов у вступі до російського перекладу траге
дії Есхіла запевняв, ніби Кальдерон «набирає 
натхнення» в античній трагедії. Обидва тверджен
ня позбавлені будь-якої підстави. П’єса Кальде
рона — міфологічна феєрія, з характерними для 
епохи помилками (з одного образу богині Афіни 
вийшло два образи богинь — Мінерви і Паллади): 
вся п’єса — типове породження «барочного» сти
лю, створене славетним іспанським драматургом 
на схилі віку і позначене в своїй архітектоніці, 
в своїй техніці втомленістю руки автора *. Про
метей Кальдерона нічого спільного не має з Про
метеем, який повстав проти богів ради любові до 
людей. В історії образу Прометея бували і пізніші

* Див. статтю Леопольда Шмідта про трак
товку античних міфів у Кальдерона в Rheinisohes 
Museum, 1586, 10.
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випадки, коли прометеївська тема розроблялась, 
наприклад, у формі балету. Реєструвати всі ці 
випадки, може, й небезкорисно для історії літера
тури, але ніяких «потомків» образу, створеного 
Есхілом, вони собою не являють.

Проте тему Прометея, в тому чи іншому ви
гляді, починаючи з XVIII століття, в європейських 
літературах ми зустрічаємо дуже часто. В літе
ратурі французькій ми знайдемо її  у Вольтера 
(«Пандора»), а в XIX столітті в Едгара Кіне, Луї 
Менара, Луїзи Аккерман, Келадана, Івана Жіль- 
кена, Елеміра Буржа, Фердінанда Еро (Herold) 
пресловутого Андре Жіда, який постарався дис
кредитувати її в міру свого цинізму. В німецькій 
літературі — від Гердера і Гете — вона живе аж 
до різних малих письменників 90—900-х років: 
Євгена фон-Ягова (1894), Германа Ганго (1895), 
Пауля Фрідріха (1904), Маргарети Гух (1908) і 
Карла Шпіттелера («Прометей і Епіметей») та ін.; 
в англійській — у Байрона і Шеллі, в італійській— 
У Монті і Леопарді, в польській—у Конопницької, 
Нємоєвського, частдово в Норвіда. Про літерату
ри російську й українську мова ще буде далі; але 
список, навіть при всій його неповноті,— імпо
зантний і зовні міг би начебто свідчити про три- 
валість впливу Есхілової трагедії, про те, що 
створений старогрецьким трагіком образ уже за- 
Рзз може претендувати якщо не на «вічність», то 
пРИнаймні на життя протягом більше ніж двох ти
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сячоліть. Чи не підтверджує це теорію Олек
сандра Веселовського та інших буржуазних ком- 
паратистів про те, що взагалі кожна нова пое
тична епоха працює над давно заповіданими обра
зами, обертаючись в їх колі, дозволяючи собі 
тільки нові комбінації старих тем і лише напов
нюючи їх новим розумінням життя, в якому 
власне й полягає його прогрес, як порівняти до 
минулого?

Ні, не підтверджує. Повторюється ім’я, повто
рюється схема: герой бореться з сильнішим против
ником, зазнає поразки в цій боротьбі, але й пере
можений не скоряється. Інколи повторюються 
деякі фрагменти старовинного міфу — викрадення 
з неба вогню і передачі його людям, форми кату
вання і т. ін. Але повторення навіть цих неба
гатьох деталей необов’язкове. Нова європейська 
література (XVII—XX століть) не забула імені Про
метея, зберегла в пам’яті деякі деталі його антич
ної історії, але тільки в поодиноких випадках 
ішла за Есхілом, розвиваючи і збагачуючи нови
ми мотивами революційний зміст, що об’єктивно 
міститься в його трагедії.

Найвпливовішим фактом у цій пізнішій історії 
Прометея був драматичний фрагмент молодого Ге
те «Прометей» (1773). Він створювався в ту пору, 
коли передова німецька буржуазія вже усвідоми
ла свої політичні й соціальні права, але, економіч
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но квола, не могла вирвати їх у свого ворога 
силою. В буйній уяві молодих «штюрмерів», аван
гарду цієї буржуазії, проносились образи тита
нічних натур, створені історичним переказом або 
народною творчістю. Вони здавались співзвучними 
протестові штюрмерів проти пут моральних, релі
гійних, соціально-політичних. Спробу створити 
драму про Прометея зробив старший друг Гете— 
Гердер. Але тільки Гетевському фрагментові су
дилося стати надовго виявом бурхливого індиві
дуалістичного протесту. В Есхіла, як ми бачили, 
співчуття до титана супроводжується деякими за
стереженнями. У Гете їх і сліду нема. Гетевський 
Прометей — не божество: «Хоч я не бог, проте, 
гадаю я, не менший, ніж кожний з вас, богів»,— 
відповідає він Юпітеровому посланцеві Меркурію, 
який умовляє його скоритися перед громовержцем. 
Перед нами у Гете — ідеалізована людська особи
стість, до того ж особистість творча: відчуття 
потужності, яке дозволяє йому повставати проти 
влади Юпітера, дається йому саме усвідомленням 
своїх творчих сил:

Я тут сиджу, творю людей 
Подібними і рівними до себе,
Щоб плакали, журились,
Раділи і втішались,
І не вважали і на тебе,
Як не вважаю й я!
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Цей виклик небесному владиці — виклик ідеоло
га молодої німецької буржуазії, кинутий феодаль
ному ладові. Сила його, правда, послаблена тим, 
що образ взято поза часом і простором. В «Про- 
метеї» підкреслено одну рису — його художньо- 
творче устремління. Мистецтво — ось сфера, де 
особистість може виявити себе і набути сили для 
боротьби з старим світом. В цьому ідеальному 
плані легше проектувати перемогу, ніж в реально- 
історичних умовах, в яких буде виведений поетом 
середньовічний бунтар Гец фон-Берліхінген — і тим 
більше в реально-побутових умовах, в яких буде 
показаний із своїми думками і почуттями нещас
ний Вертер.

За «Прометеем» Гете, в безперечному зв’язку 
з ним, підуть Прометеї англійських, італійських* 
російських поетів першої половини XIX століття. 
Багато хто з цих поетів знають першоджерело — 
трагедію Есхіла; але гетевська концепція надовго* 
визначила сприймання образу. «Прометей» Бай
рона— предтеча всіх борців за права людства. 
Байрон вніс в розроблення теми соціально полі
тичне осмислення, яке у Гете розчинилося в ідеї 
незалежної особистості творця художника. Новий 
ідейний відтінок виявився впливовим, хоч по суті 
Байрон лише розгорнув і уточнив смисл, що та
ївся в гетевському образі. Звертаючись до титана* 
Байрон підкреслює широке символічне значення
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боротьби Прометея, як боротьби кожної ЛЮ ДСЬКОй 

особистості за свої права:

В своїм терпінні — ти зразок 
Високий духа, що скорить 
Не може й небо ні на мить.
Ти дав не марний нам урок.
В тобі символ і знак встає 
І Долі й Моці—всій землі.
В людині теж щось боже є 
У чистім духу джерелі.

А проте Байрон, самостійний у своєму услав
ленні Прометея, перший стимул Інтересу ДО ЦЬОГО' 

образу одержав все-таки від Есхіла, прочитаного* 
ще в дитинстві, в коледжі Гарроу, і не раз пере
читаного пізніше. Коли критика вказувала на від
гуки трагедії Есхіла в «Манфреді», поет відпо
відав, що він легко може собі уявити вплив Есхі- 
лового Прометея на всьому, що будь-коли написав..

Так сходяться кінець кінцем до античного- 
джерела всі буржуазно-революційні інтерпретації 
Прометея за нового часу. Але Байронів Прометей 
перейнятий не скорботою, а вірою в остаточну 
перемогу людського розуму і волі. Ще більш 
оптимістичний Шеллі у своїй ліричній трагедії 
«Визволений Прометей», яка зберігає від антич
ності лише загальну схему. Страждання Прометея* 
продовжуються, вони навіть збільшуються відроз-
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тортуваних перед ним картин історії людства, в 
якій нібито перемагає зле начало. Але віра вели
кого людинолюбця не похитана* і поруч з цими 
■образами перед нами постають видіння людсько
го героїзму, саможертви, любові. Дух його не 
.зломлено: волаючи до небес, до землі, до моря, 
він гордо заявляє своєму віковічному ворогові:

В ненависті сліпій чого досяг ти?
Ось я, твій ворог, тішусь і сміюсь 
З мого нещастя і твоєї помсти.

Він знає, що остаточна перемога буде за ним:

Адже ж вітаю я і день, і ніч;
Той день, що сивий шершень розтопляє,
Ту ніч, що в ризі зоряній, лагідній 
У небі тьмянім плине, бо з тобою 
Вони приводять рій годин безкрилих.
І знаю я: одна із цих годин,
Мов той похмурий жрець строптиву жертву, 
Приволоче тебе, царю жорстокий,
Сюди — і поцілунками зітреш 
Ти кров з оцих моїх поблідлих ніг,
Що розтоптать тебе могли, коли б 
Вони рабом таким не гордували.
О ні, не стану гордувать! Мені 
Тебе вже жалко стало: смерть тебе 
Через простори неба пожене;
Душа твоя, поята диким жахом,
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Розчахнеться, немов безодня. Сум 
Мене вже обгортає, а не радість;
Уже ненависті нема й сліду,
Бо я в нещасті мудрим став. Прокляття 
Своє тепер назад хочу я взяти.

В «Прометеї закутому» Есхіла нема й натяку 
па можливість такого ставлення страдника до ви
нуватця своїх страждань. Ми — перед дверима 
утопічного соціалізму з його благодушними мрія
ми про світову гармонію. Уособлення справедли
вості, Демогоргон (у грецькій міфології—первісне 
божество, яке дало початок всесвіту) стає на за
хист Прометея, і Зевс падає в безодню з усіма 
олімпійцями, знаменуючи кінець тиранії і початок 
життя, заснованого на началах волі, рівності й 
•братерства.

В міру того, як буржуазія зміцнювала свою 
владу, образ Прометея в літературах Західної 
Європи або огортався пеленою песимізму, або шаб
лонізувався, втрачав свій революційний зміст. 
В італійського скорботника Леопарді (1798—1837) 
він перейнятий гіркою іронією, яка примушує зга
дати Лукіана. У французької поетеси Луїзи Ак
керман (1813—1830) страдник Прометей втішаєть
ся тим, що Зевса скине людська свідомість, коли 
вона відмовиться від віри в богів, як від пога
ного сну. В «Прометеї» французького громадського 
діяча, історика й автора філософських поем Едга-
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ра Кіне (1803— 1875) використана паралель між: 
Прометеем і Христом, яка зустрічається в ранніх 
християнських письменників: у фінальній сцені; 
ангели визволяють Прометея і ведуть його до гос
пода бога, очевидно, для того, щоб цього «не
нависника богів» (див. ряд. 975 в Есхіла) залічити' 
до сонму святих... Але за історією спотворення ан
тичного образу в європейських літературах епохіг 
розпаду капіталізму ми зараз стежити не будемо. 
В буржуазних літературах наших днів до Проме
теївської теми вже не звертаються — навіть не 
тому, що вона вичерпана, а тому^ що вичерпана 
сила класу, який колись у період свого піднесення 
символом своєї боротьби обирав образ Прометея.

В слов'янських літературах нового часу чи He* 
першу інтерпретацію цього образу ми знайдемо в 
геніального засновника нової російської науки,, 
поета і мислителя — матеріаліста М. В. Ломоно
сова. Оглядачі історії Прометея в нових літера
турах навіть мимохідь не згадують про Ломоносо
ва, а тимчасом він в «Письме о пользе стекла»- 
дав, як видно, самостійне й оригінальне тлумачен
ня образу. Коротко переказавши міф про викра
дення вогню Прометеем і про кару, накладену на 
нього Зевсом, Ломоносов далі витлумачує історію' 
Прометея як типову для борців за наукове знан
ня проти варварського неуцтва, заздрості і свя
тенницького мракобісся.
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Пииты украшать хотя свои стихи,
Описывали казнь за мнимые грехи.
Мы пламень солнечный стеклом здесь получаем 
И Прометею тем безбедно * подражаем.
Ругаясь подлости несносных оных врак,
Небесным без греха огнем курим табак 
И только лишь о том мы думаем, жалея,
Не свергла ль в пагубу наука Прометея,
Не злясь ли на него невежд свирепых полк 
На знатны вымыслы сложил неправый толк?
Не наблюдали ль звезд тогда сквозь телескопы, 
Что ныне воскресил труд счастливой Европы? 
Не огнь ли он стеклом умел сводить с небес 
.И пагубу себе от варваров нанес,
Что предали на казнь, обнесши чародеем? **
Как много таковых примеров мы имеем,
Что зависть, скрыв себя под святости покров, 
РЇ груба ревность с ней, на правду строя ков — 
От самой древности воюют многократно,
Чем много знания погибло невозвратно!

Полум’яний поборник науки й освіти, Ломоно
сов у своїй діяльності сам не раз воював з «за
вистью и ревностью» неуків і в рясах, і в мун
дирах, а знаючи історію науки, міг згадувати 
при писанні цих віршів і про ті переслідування, 
яких зазнав середньовічний мислитель і вчений

* «Безбедно»—тобто без ніякої біди, безпечно.
** «Обнесши чародеем»—обвинувативши в ча

рівництві, в чаклунстві.
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Роджер Бекон (XIII ст.)9 який, до речі сказати* 
робив небезуспішні спроби створити телескоп і 
провадив досліди з запалювальним склом; міг зга
дати він і таких мучеників науки, як Галілей аба 
Джордано Бруно. Символ могутності людського- 
розуму, Прометей у Ломоносова стає символом 
науки в її віковічній боротьбі з релігією та не
уцтвом.

Пов’язана з античною традицією не менше від 
інших європейських літератур, російська — не цу
ралась образів античної міфології навіть до того, 
як з епохи Петра 1-го в Росії розгорнувся рух, 
аналогічний західному відродженню класичної дав
нини. Але Есхіл і в російську літературу ввійшов 
пізніше від інших великих поетів Еллади. Після Ло
моносова ми не зустрінемо скільки-небудь значних 
звертань до міфу про Прометея майже до 20-х років 
XIX століття. Але спочатку вони скороминущі 
й випадкові *. Популярність даного образу зро
стає в міру того, як посилюється ідейна боротьба 
передової російської інтелігенції проти самодер
жавно-кріпосницького устрою. З 40-х років почи

* Див., напр., вірш, В. Кюхельбекера «К Про- 
мефею», 1820 (використання імені для звернення 
до Гете, «творця легких, могучих духів»), або ко
роткий переказ міфу у вірші Баратинського «Мне 
с упоением заметным». (До 3 **), 1824.
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наються спроби перекладати трагедії Есхіла на 
російську мову в уривках і цілком *.

Незрідка (в першій половині XIX ст.) вони ви
кликають сумніви цензури. В 1839 році з’являєть
ся і перший російський переклад А. Стругов- 
щикова «Прометея» Гете. З того ж часу ча
стішають у російській поезії спроби художнього- 
відтворення міфу. Обумовлені до певної міри тра
диціями Есхіла, Гете і Байрона, ці спроби лише 
в поодиноких випадках являють собою насліду
вання (як, наприклад, «Прометей» Е. Губера,. 
1845 р., що в цілому слухняно йде за Гете). Зви
чайно, трактовки російських поетів самостійні. 
Певна річ, не всі вони становлять для нас одна
ковий інтерес. Нема потреби спинятись на всіх 
варіантах Прометеївської теми, досить обмежи
тись вибірковою характеристикою основних типів.

* Першим в їх ряду йде переклад уривка, на
друкований в журналі «Маяк», 1840, ч. 17—18 
(А. Тархова). За ним ідуть «Сцены из Промефея 
Эсхила» в перекладі К. К- Павлової, 1850 (пере
друковані в збірці її віршів в «Библиотеке поэта», 
1939), переклад останньої сцени М. Л. Михайлова, 
1863, переклад цілої трагедії І. А. Коссовича, 
1872—1873, недокінчений переклад В. Турбіна, 1882,. 
повні переклади В. Аппельрота, 1882, В. Алек
сеева (прозою), 1890, Д. Мережковського, 1891, 
•Я. Дурдуфі, 1893. Переклад С. Соловйова і В. Ні- 
лендера зазначено вище; крім цього, «Прометей 
закутий» двічі виходив у перекладі вид. Academia 
(в збірці — Есхил, Трагедии, 1937 і окремо).
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Перший, порівняно рідкий тип—це переказ міфу 
шідповідно до зовнішньої схеми Есхілової трагедії. 
Таким є «Прометей» Бенедіктова, дутої знамени

тості 30-х років, яка була знищена критикою Бєлін
ського, але продовжувала і після цього жити в 
другому плані літератури. Любитель грандіозного, 

.'винахідник «неслыханных звуков» і «неведомого 
языка», Бенедіктов не міг проминути Прометея. 
Вірш його починається картиною страждань ка
тованого шулікою титана. «Воздушные нимфы» 
•/(Океаніди Есхіла), прилітаючи, утішають страдни
ка, і він, як; і в Есхіла, розповідає їм про своє 
нещастя. Розгнівавшись на безтямний і негідний 
рід людський, Юпітер збирається його знищити, 

• але Прометеєві щастить умовляннями випросити 
-відкладення кари. Аргументи бенедіктовського 
Лрометея невигадливі, наприклад:

Насекомому подобен 
Смертный в свой короткий век,
Но и к творчеству способен 
Этот бренный человек.

Юпітер відклав свої громи, а Прометей тим- 
часом приносить людям вогонь — початок куль
тури, науки, техніки, мистецтва. Прометей промов
ляє в формах звичайного бенедіктовського вірша, 
жорстоко висміяного Бєлінським. Повідомлення 
тіро початок кораблебудування подається з намі
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ром наблизитись до мови Есхіла,— та виходить 
щось схоже на загадку:

И паря над темным дном,
В море вдался волнорезом 
Лес, прохваченный железом, 
Окрыленный полотном.

Це повинно означати парусний корабель. Німфи 
слухають із сльозами співчуття, «тайно лобзая 
язвы» Прометея. Від будь-якого філософського 
осмислення теми автор передбачливо утримується.

Групу творів, в яких переказ про Прометея є 
формою ідейного громадського протесту, відкри
ває вірш друга і сподвижника Герцена — М. П. 
Огарьова («Прометей», 1841). Важкі муки титана; 
здається, сама природа співчуває йому, та не за
спокоюється Зевсова злоба. Але Прометей глу
зує з мучителя: адже Зевс не розуміє, що, ство
ривши людей, Прометей вселив у них вогонь во
рожнечі до небесного тирана, горду вільнолюб- 
пість і готовність боротися з судьбою. Прокльони 
людей затаврують Зевса, і це буде помстою 
Прометея:

И в людях, гордый сам собою,
Я надругаюсь над тобою!

Вірш надруковано тоді, коли Бєлінський боляче 
визволявся від свого короткочасного гегеліанства. 
Образ Прометея не раз привертав увагу великого
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критика. В статті другій про «Древние россий
ские стихотворения» (в «Отечественных записках» 
1841 року) Бєлінський зіставляє двох Прометеїв— 
Есхіла і Гете *, намагаючись у витлумаченні Есхі- 
ла йти за Гегелем. Укластися в «прокрустове 
ложе» Гегелівського мудрування йому, звичайно* 
важко. «Прометей і Зевс,— пише він, — це боже
ство, яке розділилось само на себе, це свідомість, 
що розпалась на дві сторони, які по закону діа
лектичного розвитку стали ворожими одна, до- 
одної. Зевс — це безпосередня повнота свідомості; 
Прометей — це сила розсудлива, дух, який не ви
знає ніяких авторитетів, крім розуму й справед
ливості». Сила на стороні Зевса. «Чому ж він 
сильний, якщо він неправий? Тому, що Проме- 
теєві судилось тільки почати велике діло, а не 
кінчити його; він тільки очисна жертва загальної 
справи, а не торжествуючий переможець; він дав 
рух свідомості, яка без нього ниділа б у бездіяль
ності, але він ще не бачив наслідків свідомості». 
Вогонь, принесений Прометеем людям, це і є сві
домість; пробудження її в людях веде до не
минучого падіння Зевса. Так, почавши з слухня
ного наслідування Гегеля, Бєлінський кінець кін
цем все-таки відхиляється від гегеліанства. А ща 
далі він переходить до Гете, то йому мимоволі

* Твори Бєлінського, ред. С. Венгерова, т. 6 
(1903), стор. 342—346.
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доводиться відмовитись від виправдання даного 
стану речей, як «розумного». Фрагмент Гете — 
«поетичний коментар» до Есхіла — примушує Бє
лінського визнати незаперечний факт, що Проме
те! нашого часу наперед святкують перемогу і 
вже не бояться хижих шулік. Кінець кінцем пра
вий Прометей, який «рішуче відмовляє Меркурію 
коритися богам». Інакше кажучи, повстання Про
метея («повстання свідомого духу проти безпосе
редності на віру прийнятих положень і авторите
тів») — природне і законне, і революційний смисл 
теми доводиться припустити, хитаючи власну ві
ру в «розумну дійсність».

Хоч і як спонукав Бєлінський свою думку за
миритися з дійсністю, почуття його явно і таємно 
завжди проти цього повставали і у зваді Проме
тея з Зевсом ставали на бік бунтаря-протестанта. 
Жаліючись в 1843 році одному з друзів на 
кабальні умови роботи в «Отечественных запис
ках», він з гіркою іронією писав: «Я являю со
бою маленького Прометея в карикатурі; грубі 
«Отечественные записки»—скеля, до якої я при
кутий, Краєвський—мій шуліка, що шматує мені 
груди, як тільки вони загоюються» *. Цікаво, що 
майже в той самий час в Німеччині з’явилась кари
катура, яка зображала К. Маркса, як редактора

* До Бакуніна 27 лютого 1843 року, «Письма», 
вид. 1914, т. 2, стор. 338.
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«Рейнської газети», у вигляді прикутого Проме
тея, якого терзає одноголовий орел — пруська 
цензура.

З різними індивідуальними відтінками образ 
Прометея-революціонера залишився в російській 
поезії переважаючим типом трактовки. Інтерпре
тація Огарьова в основному визначила її для ро
сійської демократичної літератури. В 1864 році її 
уточнив Д. І. Писарєв. Говорячи про вільне став
лення грецьких трагіків до міфологічних сюжетів, 
Писарєв посилається на Есхілового «Прометея» 
як на типовий приклад того, як співчуття поета 
розходиться з традицією, з поглядом народної 
більшості. Есхіл написав трагедію «Прометей за
кутий» і (цитуємо самого Писарєва) «звеличив у 
ній геніального титана, який, бажаючи зробити 
добро людям, навів на себе жорстоку помсту за
здрісного і несправедливого громовержця Зевса. 
Розуміється, в такій трагедії Зевс, великий батько 
богів і людей, відігравав дуже негарну роль; 
Прометей висказував йому дуже міцними словами 
дуже гіркі істини, а глядачі розуміли, що за по
статтю Прометея ховається сам Есхіл, який своїми 
зухвалими розмовами підриває віру у величність 
та, мабуть, і в саме існування безсмертних олім
пійців» *.

* Твори Д. І. Писарєва, СПБ, 1849, т. III, 
стор. 498.
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Знаючи Есхіла не тільки з «Прометея заку
того», але й з інших трагедій, що дійшли до нас, 
ми не погодились би з Писарєвим там, де він 
хоче змалювати античного трагіка релігійним скеп
тиком і мало не атеїстом. Але думка Писарєва 
про вільне ставлення поета до міфологічного пе
реказу, так само як і його пояснення об’єктив
ного смислу трагедії, для нас безперечні. Трак
товка образу Прометея в передових російських 
письменників 40—60-х років, близько підходячи 
до цитованої вище характеристики Прометея у 
К. Маркса (в передмові до його дисертації 1841 р. 
«Про різницю між натурфілософією Демокріта й 
Епікура», яка в Росії тоді ще не була відома), 
вплинула навіть на поетів типу М. Щербини (його 
вірші: «Песнь Прометея», 1848, «Два титана — 
Океан и Прометей», 1851), не кажучи вже про 
Я. Полонського («Прометей», вірш 80-х років, ві
домий також в музичній інтерпретації С. Танеева).

На кінець століття у буржуазних поетів, попе
редників і представників декадентства і симво
лізму, революційний зміст образу вивітрюється. 
Характерним прикладом може бути вірш М. Мін
ського «Счастье Прометея». Як відомо, Мінський 
починав у лавах поетів восьмидесятників, що ві

добразили кризу і розпад ліберального народни
цтва. Перед нами знов прикутий до кавказької 
скелі Прометей. Все відібрав у нього жорстокий 
Зевс, навіть надію, що подвиг його не марний, що
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люди зберегли принесений ним вогонь і з його 
допомогою здобудуть щастя. А все ж ворог Про
метея помилився в розрахунках. Надходить ніч. 
Від місячного світла загоряються снігові вершини, 
сяючи «как алтарей хрустальных легкий ряд», 
і Прометей, споглядаючи цю невимовну красу, го
товий усе забути і простити:

... и даже если ты 
Пред ним теперь предстанешь, Зевс надменный, 
В тебе благословит он луч нетленный 
Вас вместе озарившей красоты.

«Краса» виявляється сильнішою і за «право», 
і за «справедливість». Таке розв’язання теми ро
бить зрозумілим шлях Мінського від громадян
ської поезії до чистого мистецтва і символізму. 
Представникам чистого мистецтва образ Проме
тея органічно чужий. Звертаючись до античного 
міфу, вони могли лише спотворювати його в дусі 
своїх занепадницьких настроїв. В російській літе
ратурі найбільш наочним прикладом цього може 
бути трагедія «Прометей» одного з ідеологів сим
волізму — Вячеслава Іванова. Західноєвропейські 
літератури кінця XIX—початку XX століть мо
жуть дати багато таких прикладів.

Не спиняючись на всіх слов’янських літерату
рах, закінчимо наш з необхідності побіжний 
огляд нагадуванням про «Прометеївські» моти
ви в тій слов’янській літературі, яка тісніше
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від усіх зв’язана з літературою російського наро
ду, — в літературі українській.

Ми не знайдемо тут вартих уваги спроб дра
матичної або лірико-епічної інтерпретації міфу. 
Але ми пам’ятаємо з ранньої юності, як прозву
чало ім’я Прометея в гнівних рядках великого 
основоположника нової української літератури 
Т. Г. Шевченка:

За горами гори, хмарою повиті,
Засіяні горем, кровію политі. 
Споконвіку Прометея 
Там орел карає,
Що день божий довбе ребра 
Й серце розбиває,
Розбиває, та не вип’є 
Живущої крові —
Воно знову оживає 
І сміється знову.
Не вмирає душа наша,
Не вмирає воля...

«Кавказ» Шевченка, звідки взято ці рядки, на
писаний у 1845 році. Приводом до написання пое- 
ми-сатири могла бути загибель близького друга 
поетового Якова де-Бальмена, одного з перших 
ілюстраторів «Кобзаря», який у 1845 році виру
шив на Кавказ в армію, що виступала проти гор
ців. Шевченко називає останніх «славними лица
рями»: «борітеся — поборете, вам бог помагає».
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Якраз з 40-х років боротьба горців під керівни
цтвом славетного Шаміля проти царських військ 
ставала дедалі більш успішною. Шаміль завдавав 
царським генералам поразку за поразкою. В 1845 
році серйозної невдачі зазнала експедиція Ворон
цова. Чернишевський назвав період з 1840 по 
1847 роки «блискучою епохою» Шаміля.

Навряд чи знав Шевченко кавказькі легенди, 
почасти аналогічні міфові про Прометея,—грузин
ські й осетинські сказання про Амірана, вірменські 
про Артавазда. В деяких варіантах грузинських 
переказів прикутий велетень страждає, як борець 
за справедливість на землі, споріднюючись цим 
з Есхіловим Прометеем. Образ Прометея міг уві
йти до поетичного вжитку Шевченка, наприклад, 
з живопису: в майстерні Брюллова або в Акаде
мії мистецтв Шевченко міг бачити репродукції 
творів Мікель-Анджело, Тіціана, Рібейри, Саль
ватора РозЦ та інших, що змальовували страшну 
кару Прометея. Шевченко міг знайти названу вище 
поему Е. Губера («Прометей», 1845), одного & 
близьких знайомих Брюллова (Шевченко згадує 
про Губера в повісті «Художник»). Мабуть, Шев
ченко знав і драматичний фрагмент Гете, що дав- 
натхнення Губеру і вже з’явився в російському 
перекладі. Міг він, зрештою, читати і згадану 
вище статтю Бєлінського 1841 року.

Але в застосуванні й осмисленні міфологічного 
образу Шевченко не пішов ні за Губером, ні за
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Гете. Його Прометей не символ героїчної осо
бистості, а символ народу, що обстоює свою сво
боду. Задум поета ширився в процесі створення, 
поеми. Від народів Кавказу думка його перехо
дила до всіх народів царської Росії, що страж
дали під ярмом самодержавно-кріпосницького* 
устрою. Гнівно викриваючи лицемірство царизму* 
церкви, панівного класу, Шевченко вірить, що кі
нець кінцем «встане правда, встане воля». На- 
род-Прометей не загине в боротьбі. Сходячий 
кров’ю, він оживає, як оживає серце титана: на
род—безсмертний. Так і Есхілів Прометей гово
рить, що смерті він не підлягає (ряд. 933 трагедії).

Почуваючи себе частиною народу, що бореться, 
великий поет своєю життьовою долею сам уподіб
нюється Прометеєві. Позбавлений волі, батьків
щини, друзів, права на творчість, він залишився- 
незламним. «Караюсь, мучусь... але не каюсь!» —  
говорить він у відомому вірші 1847 року, напи
саному в Орській кріпості.

Набагато пізніше другий, споріднений з Шев
ченком по духу російський «Прометей»—М. І. Чер- 
нишевський у сибірському засланні з такою ж. 
твердістю відхилив пропозицію «розкаятись» і по
дати прохання про помилування.

Пам’ять про Прометея, який поступово ставав, 
не стільки образом, скільки образним означенням 
непримиренної сили духу, що протестує, заповів, 
Шевченко гідним своїм спадкоємцям. «Прометеїв-
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оькими» рисами наділений у Івана Франка «вічний 
революціонер», хоч імені Прометея в своєму гім- 
ні-пролозі до всієї своєї поетичної творчості Фран
ко не назвав. Але згодом, обстоюючи бойову пое
зію, у відповідь на декларації поборників чистого 
.мистецтва, Франко пом’янув Прометея. Справжня 
поезія — «це вогонь в одежі слова», «правдива 
іскра Прометея», говорив він.

Найчастіше згадує про Прометея — і не тільки 
:згадує, але й розкриває своє розуміння образу— 
поетеса, яку Франко вже у зв’язку з її першими 
.виступами вважав за справжню спадкоємницю 
Шевченка,— Леся Українка. З усіх класиків ук- 
іраїнської літератури Леся Українка найчастіше 
зверталась до античних тем, своєрідно їх ін
терпретуючи. М. Драгоманов зупинився на міфі 
про Прометея в своїй популярній брошурі «Опо
відання про заздрих богів». «Г рецькі опові
дання про Прометея, — писав Драгоманов, — 

•особливо такі, як Есхілове, посували поступ люд
ський, і через те вони й милі всім просвіченим 
людям. Давно вже ті люди перестали вірити, що 
•був колись такий бог чи чоловік на ім’я Проме
тей, що дійсно приніс людям з неба вогонь і на
вчив їх різних умільств та наук. Ім’я Прометея 
стало для просвічених людей іменем всього по
ступового: сміливої думки, доброго серця, твер
дості духу та безстрашності. А ім’я Зевса стало 
-ознакою всього противного поступові, всього, що
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держало і держить людей в неволі. Людям мило 
славити Прометея і проклинати Зевса або смія
тися над ним, щ а таки стає не так, як він хотів, 
що люди таки увільняються від нього і стають 
щасливіші через свій власний розум і любов до 
других людей. Ось чому й досі писателі всіх про
свічених народів залюбки розказують по-своєму 
оповідання про Прометея»*.

Наведена цитата характерна для буржуазного 
ліберала Драгоманова. «Ім’я Прометея стало для 
просвічених людей іменем всього поступового». 
Не «революційного», а «поступового». Ця «посту
повість» може й не вести ні до яких «крайно
стей», не суперечить поміркованості, включає в 
себе ідею «доброго серця». Так пом’якшується 
політична гострота образу. Цікаво відзначити по
силання на «просвічених людей», яке повторюєть
ся. Для Драгоманова взірцем їх є західноєвропей
ська буржуазія, що її  «просвіченість» полягає в 
парламентаризмі, в буржуазних «свободах», в «про
тегуванні» мистецтвам і наукам — розуміється, 
лише доти, доки вони не заважають благополуч
ності капіталістів.

Леся Українка не пішла за таким тлумаченням 
«прометеїзму». З ним різко розходиться хоч би й 
відома характеристика титана в драматичній поемі

* М. Д р а г о м а н о в .  Оповідання про заздрих 
^богів, вид. 2, Львів, 1901, стор. 48—49.
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«В катакомбах». Раб-неофіт з обуренням відкидає 
релігію смирення, і покори. «Царю невідомого» 
едему» він протиставить свій ідеал:

Я честь віддам титану Прометею,
Що не творив своїх людей рабами,
Що просвітив не словом, а вогнем, 
Боровся не в покорі, а завзято,
І мучився не три дні, а без ліку,
Та не назвав свого тирана батьком,
А деспотом всесвітнім, і прокляв,
Віщуючи усім богам погибель.

Цього «вогню» не було у Драгоманова, а саме- 
в цьому бачить Леся Українка найцінніший дар 
Прометея. Драгомановський поступ—мирний про
цес, що здійснюється через поширення освіти і 
словесної парламентської боротьби. А вогонь,, 
про який говорить Леся Українка, — це «божа 
іскра, тяжке прокляття, дикий і лютий пожар», що 
в попіл обертає старий світ, збудований на соціаль
ній несправедливості, на експлуатації трудящих, на 
нерівності народів. Охоплені цим вогнем «нащад
ки Прометея» нездатні піти ні на які компроміси,, 
не піддадуться ніяким спокусам буржуазного «про
гресу». Такою є сама Леся Українка, «ця хора„ 
слабосила дівчина, трохи чи не одинокий муж
чина на всю новочасну соборну Україну», як пре
красно сказав про неї ще в 1898 році Іван Фран
ко. Такими є й улюблені її герої та героїні. Всім
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ш  судилась нещаслива доля предка: добути з не
ба «блискучу іскру», а після того прийняти 
«вигнання, муки, нерозривні пута» («Fiat nox»). 
Такою є юна Іфігенія, що говорить сама про 
«себе:

Ти, Прометею, спадок нам покинув 
Великий, незабутній! Тая іскра,
Що ти здобув для нас від заздрих олімпійців, 
Я чую пал її в своїй душі,
Він, мов пожежі пломінь, непокірний,
Він висушив мої дівочі сльози —

і  примусив її бути готовою на всяку жертву, на 
загибель «для слави рідної країни». Такою є Ніо- 
бея, що втратила всіх своїх дітей з волі заздрої 
Латони: горе її безмежне, а все-таки «я дочка 
Прометея, і милосердя для себе не буду я в тебе 
благать» — заявляє вона богині-суперниці. Такою 
є і Кассандра, яка дає перевагу прометеївському 
передбаченню і мукам над щасливим незнанням 
його брата Епіметея і всіх тих, кому власний спо
кій дорожчий за все, навіть коли досягнуто його 
самообманом. Ім’я Прометея для Драгоманова — 
ім’я всього поступового. Для Лесі Українки воно 
пов’язується не з ідеєю поступу, а з ідеєю рево
люції, перед якою з острахом відступив би 
М. Драгоманов.
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*

Таким є той відгомін, що розлігся по україн
ській і світовій літературі від голосу Есхіла, який 
пролунав далеко у віках і підхоплений був потом
ками за нових часів. Ми бачимо, що про «вічне 
повернення» до образу і сюжету, один раз ство
реного, говорити не доводиться. Чимало Проме- 
те їву  буржуазних літературах Європи XIX—XX 
століть були тільки однофамільцями античного 
предка. Повторитися в поезії новітнього часу образ: 
Есхіла не міг: нова дійсність, інша класова бо
ротьба викликали до життя іншу літературу: пі
знаючи свою дійсність, при відтворенні її поети 
користувались ім’ям Прометея, деякими ситуаціями 
переказів про Прометея — та й тільки.

В радянській поезії саме ім’я героя трагедії 
Есхіла ми зустрінемо рідко. В українській радян
ській літературі цим ім’ям скористувався П. Г- 
Тичина для одного з віршів, що розвивають про
тиставлення буржуазного Заходу молодому Ра
дянському Союзові. Вірш написаний давно («Хо
дить Фауст по Європі» — у збірці «Вітер з 
України», 1925); тепер, думаючи про капіталістич
ний світ, поет не узагальнив би його навіть в 
образі уявного Фауста «з молитовником в руках»- 
Ім’ям міфологічного титана-бунтаря і людинолюбця 
назвав одну з своїх недавніх поем Андрій Ма
лишко.
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Трагедія Есхіла залишається для нас одним 
з найбільших творів минулого. Ми оточені капі
талістичним світом,— там «визволення Прометея» 
ще не відбулось, там по-давньому умовляннями, 
погрозами і карами «олімпійці» та їх прислужники 
намагаються присилувати його до покори, сми
рення, визнання абсолютної влади «Зевса». За
вдяки цьому образ Прометея зберігає і для нас 
своє значення, він допомагає нам пізнавати те, що 
зветься у нас «старим світом», і усвідомити не
примиренність суперечностей, які лежать в його 
основі. Образ Прометея немало прислужився 
К. Марксові в його боротьбі проти капіталістичної' 
експлуатації. Цю службу він може виконувати і у 
нас. Трагедія «Прометей закутий» повинна бути 
знайома кожному, хто бере участь в «останньому 
рішучому бою» за перемогу розуму і справедли
вості в усьому світі.

О. /. Білецький



ВІД ПЕРЕКЛАДАЧА

Перший з славетної плеяди великих грецьких 
трагіків Есхіл—«батько трагедії», як називав його 
Фрідріх Енгельс, характеризуючи його разом з 
тим як «яскраво виявленого тенденційного поета» 
(Маркс і Енгельс, т. XXVIII, стор. 505), був одним 
з улюблених поетів і Карла Маркса, що часто 
на нього посилався в своїх творах і любив пе
речитувати в оригіналі.

Есхіл не належить, проте, до легких для читан
ня античних авторів.

Важка і темна Есхілова мова * *. Милуючись у 
•старому епосі і ліричній поезії, що її впливи осо

* «Якщо взагалі мова трагедії, відповідно до 
•всього її стилю, позначається величністю і вро
чистістю, то Есхіловій мові ці якості властиві як
найбільшою мірою. Уже за часів Арістофана вона 
звучала як щось незвичайне; особливо звертали 
на себе увагу слова, що поєднували в собі часом

• по декілька коренів і починалися двома-трьома
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бливо виразно позначаються на мові його траге
дій, Есхіл любив уживати застарілих висловів, які 
в античній мові його часу звучали вже досить 
архаїчно. Одночасно йому, як одному з перших 
творців грецької трагедії, не можна було обі
йтися без запровадження нових слів, що їх він 
широко запозичав з діалектів — дорійського, іоній
ського, навіть сіцілійського, а також і сам сміливо 
кував, не зупиняючись перед складними, тяжко- 
мовними новотворами.

Отже не дивно, що Арістофан у своїй літера
турно-критичній комедії «Жаби» називає Есхілові 
трагедії «розпухлими від вельбучних слів та ре
чень гордопишних», характеризуючи його вислови 
як «цвяхозбивані», «страховища жахливі, що гля
дачі їх не розуміють».

Римський учитель красномовності Квїнтіліан 
також називав стиль Есхіла «піднесеним, важким 
і високомовним, часто навіть до потворності» 
(sublimis et gravis et grandiloquus saepe us
que ad vitium), відзначаючи, що багато в чому 
він є «грубий і недоладний» (sed rudis in plerisque 
ct incompositus). Поруч з цим згадує Квінтіліаи 
і про те, що афіняни дозволяли пізнішим поетам

•приставками: вони мають по декілька поетичних 
образів разом, що дуже утруднює їх переклад. 
Есхіл уживає слів, які зовсім не зустрічаються 
в інших письменників». (С. Р а д ц и г, «История 
древнегреческой литературы», вид. Акад. Наук 
СРСР, Москва—Ленінград, 1940, стор. 167).
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виправляти Есхілові твори і в такому вигляді ви
ступати з ними на публічних змаганнях. (Quintili- 
ani Instit. oratoria, lib. X, 1, 66).

Завданням перекладача Есхілової трагедії «Про
метей закутий» на українську мову аж ніяк не 
було виправляти стиль Есхіла або полегшувати 
його тяжкомовність і тим самим збіднювати його 
образність *, — навпаки, зберегти і в перекладі 
«сувору гармонію» (за висловом Діонісія Галікар- 
наського), важку міць і лапідарність мови вели- 
кого грецького трагіка.

Звідси — складна конструкція фраз перекладу, 
архаїзми («отець»—ряд. 4; «повідати» — р. 106; 
«бёрло» — жезл6— р. 171; «сподвижник» — р. 221; 
«рать» — р. 804; «соіменний» — р. 850; «зріти» — 
р. 899; «противоборник» — р. 921 та ін.); діалек
тизми («покревенство» — р. 39; «просто неба» — 
р. 113; «рінь морська» — жорства, пісок— р. 574; 
«братителі» — двоюрідні брати—р. 855; «огир» ■— 
жеребець—р. 1009 та ін.); неологізми («владарн
ій» — р. 49; «зухвальствувати» — р. 82; «глумува- 
ти» — р. 160; «непохильний» — р. 184; «незборен- 
ний» — р. 904; «мудрій» — р. 61, 944; «завитень»— 
р. 1084 та ін.)̂  важкі ковані слова («барвистошат- 
ний» — р. 24; «гострокінчастий»—р. 424; «стале- 
вокайдановий» — р. 426; «віжколюбний»—р. 465;

* Разом з тим остерігався перекладач і про
тилежної крайності — нахилу до «збагачення»,, 
поповнення мови Есхілової образами, яких нема 
в оригіналі.
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«кривопазуристий»—р. 488; «добропитний»—р. 676, 
811; «земленароджений»—р. 677; «людоненависни- 
ці» — р. 798; «немужелюбний» — р. 898 та інші), 
що їх подеколи можна зустріти в перекладі.

Не завжди щастило відтворити в перекладі скла
дні і незвичні для нашого вуха Есхілові епітети, 
зате переклад де-не-де подає складні слова в стилі 
Есхілової мови, хоч прямо і не продиктовані ори
гіналом (напр., «вогнеподавець»—Прометей—р. 612, 
«вогнекрадець»—р. 946, «гнівоневтомний Аргос»— 
р. 678), відшкодовуючи цим мимовільне занедбан
ня їх в інших місцях. Емоційне повторення слів, 
таке характерне для Есхілової мови, теж не 
могло бути залишене без відтворення в перекладі 
(напр., «я певен, певен» — р. 338; «мудрий, о муд
рий»— р. 887; «Мойри, о Мойри» — р. 894; «на
важся, о наважся» — р. 999; «вільний вільному»— 
р. 218; «лови невловні» — р. 858 та інші).

Друге завдання перекладу — як не цілком від
творити справжні розміри оригіналу, чого аж ніяк 
не осягнути при цілковитій невідповідності силабо- 
тонічних законів українського віршування і гре
цької метрики, то принаймні наближено дотриму
вати ритмометричних схем оригіналу. Переклад 
відтіняє ритмічні контрасти поміж простим і спо
кійним ямбічним триметром * монологів і діалогів,

* Ямбічний триметр — I — 1
—), тобто шестистопний, ямб диподійної 

будови, з цезурою в другій диподії.
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інколи перериваних перебоями анапестів, та склад* 
ними різноманітними метрами хорів, не затушо
вуючи також і ритмічних змін всередині самих 
хорових уривків. Строфічної еквіметрії (розмір 
строфи цілком дорівнює розмірові відповідної 
антистрофи) дотримано скрізь, подеколи з гіпо- 
стазами (підстановками) відповідних метрів і де
яким спрощенням їх.

Парод (вступний хор, рр. 128— 136=144—152) пи
сано хоріямбами (поєднання хорея з ямбом), що 
їх перетинають на шостому рядку і закінчують 
алкаїчні декасилаби (два останні — з анакрузою, 
тобто додатковим складом на початку). Друга 

строфа цього хору (159—166=178— 187) має ямбіч
ний розмір, що через геміепес і один метрично 
нез’ясований рядок переходить у дактилі і закін
чується алкаїчним декасилабом, цим типово ло- 
гаедичним розміром, складеним з дактилів і тро
хеїв, що вживався переважно в піснях. Метрична 
схема Алкеєвого десятискладника: — o v j  —
— —

Строфа стасиму першого (стасим — «пісня на 
місці», рр. 397—405=406—414) складається з хо
ріямбів, видозмінених у передостанньому рядку; 
на кінці строфи й антистрофи — алкаїчний дека- 
силаб із стягненим другим дактилем. В другій 
строфі (415—419=420—424) — трохеї з пріапічною 
кінцівкою. Епод (заключна пісня) починається з 
дактилів (425—429), переходить в ямби (430—432),
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знов вертається до дактилів і в останньому рядку 
закінчується ямбами.

Другий стасим писано в першій строфі (526— 
535=536—542) дактило-епітритами, а в другій 
строфі (543—552=553—560) — почасти енопліями 
(ритм військових танків), почасти трохеями. Епі-
трити подано тут у другій їх формі (— k j -------),
з двома (а не трьома) довгими складами підряд* 
що в українському перекладі умовно відтворюємо 
двома наголошеними складами, поставленими по
руч, напр., «хай свою міць» (р. 527), «світлих, 
мрій мёд» (р. 538) та інші.

Монод Іо починається з анапестів (561—565)* 
переходить в ямби (566—568), хоріямби (569—570)* 
знов ямби (571) і, нарешті, в дохмії (572—574} 
(перший з них — гіперметричний). Метричну схе
му дохмія ------ -  відтворюєм умовно відповід
ним розподілом наголошених складів («мене го
нить він» — рр. 573; «блукань довгий шлях» —  
Р- 578), але ці наголоси здебільшого ослаблюють
ся, і український дохмій набуває такого вигляду, 
як у рядку 596—«безталанниці» — з одним лише 
наголосом посередині стопи (незважаючи на склад
ну структуру дохмія, що складається з ямба і
кретика).

Строфа (575—588=антистрофі 593—608) почи
нається з двох дохміїв, далі йдуть кретик і дох- 
ВД, три дохмії, два рядки бакхіїв (почасти—гіпо
стазованих), вигук, два рядки ямбів, три дохмії*
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рядок ямбів, дохмій, три рядки ямбів і на закін
чення — знову бакхічний рядок. Метрична схема 
бакхія, або паріямба — - )  надається до від
творення і окремими словами, що вкладаються в 
стопу, напр.: «наслав ти/оцих мук/гіркий біль» 
(р. 579), і відповідним ритмом слів, що з метрич
ними гранями стопи не збігаються: «жалить — 
сушить мій мозок весь час» (р. 598). Кретик, або 
амфімакр (— —) нам уже знайомий як складо
ва частина дохмія: «смутен сон» (р. 576), «хто ж 
ти сам» (р. 594).

Тренос (плач) складається з рядка ямбів (р. 687), 
чотирьох дохміїв (рр. 688—689), ямбічного триме
тра (р. 690), трьох дохміїв (рр. 691—692) і закін
чується двома рядками ямбів.

Стасим третій (887—893=894—900) писано дак- 
тило-епітритами; епод (901—906) — ямбами.

В анапестах (рр. 93— 100; 115—127; 186— 192; 
277—283; 284—297; 561—565; 1040—1094)—паузу- 
вання вільне.

Метричні розмітки зроблено за Udalr. de Wi- 
lamowitz-Moelendorf'oM,iuo з його видання Aeschyli 
Tragoediae, Berolini, 1914, зроблено і весь пере
клад. Нумерація рядків перекладу цілком відпові
дає нумерації оригіналу.

Відтворюючи строфічну будову хорових епісодів, 
Мелендорф у деяких місцях дає іншу розстановку 
рядків тексту, ніж це було в попередніх виданнях 
Есхіла, залишаючи, проте, традиційну їх нумера
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цію — відціля деякі невідповідності в нумерації 
тексту, що відбилися аналогічно і в нумерації пе
рекладу.

Крім видання Мелендорфа, з якого зроблено 
переклад, у процесі роботи над ним перекладач 
мав перед очима ще такі видання оригінального 
тексту «Прометея закутого»:

Christ. Godofr. Schtitz, Halae, 1781;
N. Wecklein, Leipzig, 1872;
M. de Bas (Les auteurs grecs), Paris, 1843;
Ambros. Firmin Didot (graece et latine), Parisiis, 

1864;
Paul Mazon, Paris, 1920.
Перекладач складає щиру подяку О. І. Білецько- 

му, що ласкаво погодився взяти на себе редагу
вання перекладу, та М. Т. Рильському, цінними 
порадами якого користувався перекладач у своїй 
роботі.

Борис Тен.





Е С X I Л

ПРОМЕТЕИ ЗАКУТИЙ



В л а д а  й С и л а  — слуги Зевсові.
Г е ф е с т — бог-коваль.
П р о м е т е й  — титан.
Х о р  О к е а н  і д — дочок Океанових. 
О к е а н  — титан.
І о — діва-телиця, дочка Інахова.
Г е р м е с — вісник Зевсів.

Д І Й О В І  О С О Б И :



ПРОЛОГ
Скеляста гірська пустеля. Три божества — Ге
фест з молотом і ланцюгом в руках, Влада і Сила— 

підводять в’язня Прометея до скелі.

В л а д а

От і прийшли ми аж на самий край
землі,

В безлюдну далеч Скіфії пустельної1. 
Пора, Гефесте2, повеління виконать 
Отцеве, і до кручі стрімковерхої 

5. Оцього міцно прикувать зухвалого 
Нерозривними ковами залізними. 
Твій квіт3 укравши, на усе

придатного
Вогню він сяйво смертним дав,—

за гріх оцей
Повинен кари від богів зазнати він, 

10. Щоб научився Зевсові коритися 
І так прихильно до людей

не ставився.
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Г е ф е с т
0  Владо й Сило 4, волю ви Зевесову 
Вчинили,—більше вам робити нічого.. 
А я прикути бога чи наважуся

1.5. Родимого до кручі буревійної?
Та зважитись повинен неминуче я,—  
Отцевим страшно повелінням

нехтувать.
(До Прометея)

Високодумний сину велемудрої 
Феміди!5 Хоч недоброхіть,

кайданами
20. Тебе припну я до бескету голого,

Де ти людського не почуєш голосу' 
И обличчя не побачиш; сонцем

палений,.
Увесь ти почорнієш і радітимеш,
Що світло дня барвистошатна

вкрила ніч.
25. Та знову сонце ранню росу висушить*

1 знов тебе ця вічна мука гризтиме — 
Бо ще й не народився визволитель

твій-
Ось плід твоєї до людей

прихильності.
Ти богом бувши, гніву не боявсь

богів
ЗО. І понад міру смертним ти пошану

дав —
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Отож ці кручі завжди стерегтимеш
ти

Без сну й спочинку,
ніг не розгинаючи, 

І марні будуть скарги всі і лементи, 
Бо невблаганне серце у Кроніона 6,— 

35. Завжди жорстокі ці нові велителі!

В л а д а  

(до Гефеста)
Для чого час на марні жалі гаєш ти 
І бога не сахаєшся, ворожого 
Богам, що видав людям твій

почесний дар?
Г е ф е с т

Покрёвенство і приязнь — то велика

40. Звичайно. А наказу не послухати 
Отцевого — ще більше слід боятися?

Г е ф е с т
Жорстокий завжди і завзяття повен

ти.
В л а д а

А сльози проливати—це не ліки теж, 
І не трудися марно, не поможе це.
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Г е ф е с т
45. Ох, та яке ж огидне ремесло моеГ 

В л а д а

Чого ти нарікаєш? Щиро кажучи, 
Причина мук цих — не в твоїй

умілості-
Г е ф е с т

Хай нею краще інший володітиме. 
В л а д а

Все можуть боги, тільки
не владарити,.

50. Нікому непідлеглий тільки Зевс
один 7-

Г е ф е с т
Я знаю це й не буду сперечатися^ 

В л а д а
Ти ланцюгами швидше прив’яжи

його,.
Щоб батько твого не побачив

гаяння-
Г е ф е с т

Поглянь-бо, ось готові ланцюги
йому-

ПО



В л а д а

55. Вклади злочинця руки в них
і, молотом

їх заклепавши, міцно до скали
прикуй.

Г е ф е с т
Готово,— недаремно потрудився я.

В л а д а

Міцніше вдар, притисни, не ослаблюй7
пут,

Він і з кута тісного вміє вимкнути.
Г е ф е с т

60. Одна рука прибита невідривано.
В л а д а

Припни ж тепер і другу, щоб мудрій
оцей

Дізнався, що від нього не дурніший
Зевс.

Г е ф е с т
Чи зможе хто, крім в’язня, докорить

мені!
В л а д а

Тепер ці груди простроми
загостреним

65. Клином залізним і прибий міцніше їх.
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Г е ф е с т
Ой леле, з мук я плачу Прометеєвих! 

В л а д а

Ридаєш ти над ворогом Зевесовим? 
Не довелось би й над тобою плакати.

Г е ф е с т
Очам нестерпне бачиш ти видовище. 

В л а д а

70. Я бачу, що приймає він заслужене. 
Та ланцюгами й ребра обв’яжи йому.

Г е ф е с т
Я знаю й сам, що треба,—

не наказуй-бо.
В л а д а

Наказувати буду, ще й покрикну я. 
Схилився вниз і в кільця гомілки

закуй.
Г е ф е с т

75. Готово! Це зробити — невелика річ. 
В л а д а

Прикуй тепер і ноги процвяховані,—• 
Суддю в цій справі матимеш

суворого.
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Г е ф е с т
Із постаттю твоею схожа й мова ця.

В л а д а
Сам — будь ласкавий, а моею

гнівністю
«80. І вдачею твердою не кори мене.

Г е ф е с т
Ходімо звідси,—тож увесь у путах

він.
В л а д а  

(до Прометея)
Тепер зухвальствуй і кради богів

дари
Для тих недовгоденних! 3 тяжких

мук твоїх
Здолають може смертні увільнить

тебе?
85. Даремно Прометея прозорливого8 

Ім’я ти маєш — сам бо потребуєш ти 
В недолі Лрометея-визволителя.

(Гефест, Влада й Сила відходять).

П р о м е т е й
(сам)

Ефіре божественний 9! О джерела
рік!

О бистрокрилі вітри й незліченної 
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90. Морської хвилі сміху 10, Земле, мати
всіх,

І всевидющий сонця круг,— вас
кличу я,

Погляньте, що — сам бог — я від
богів терплю! 

Подивіться, ганебне яке 
Мордування довгі тисячі літ 

95. Терпітиму я!
Безчесні які мені вигадав пута 
Блаженних богів новий володар.
Ой горе! З теперішніх мук

і майбутніх
Я ридаю... Коли ж буде край 
Безбережному цьому стражданню? 

100. Що мовлю я! Прийдешнє все
виразно я;

Передбачаю завжди, й несподіваних 
Нещасть нема для мене,— отже

легко я
Повинен долю зносити присуджену- 

105. То—нездоланна сила Неминучості11. 
Та як мені мовчати й як повідати 
Про долю нещасливу! Дав бо

смертним я
Почесний дар — за це мене

й засуджено: 
В сухім стеблі сховавши, джерело

вогню п
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ПО. Я переніс таємно, й людям сталося 
Воно на всі мистецтва їх навчителем. 
Оцей бо злочин я тепер покутую,
В кайданах лютих просто неба

висячи.
( Чути шелест у  повітрі)

А! а! а! а!
(Наближається хор Океанів 13) 

П р о м е т е й
115. Але що то за шелест і подих

незримий?
Чи то боги? чи смертні? чи інше то

щось?
Хто до бескеті в цих на край світу

прийшов
Видивлятись на муки безмежні мої? 
Погляньте ж на в’язня, бездольного

бога,
120. На отцевого ворога, всім божествам, 

Що входжають до Зевса в покої, 
Осоружного тим, що не в міру 
Д о смертних прихильності мав.
Ой, шелест я знову чую пташиний 

125. І ефір навколо дзвенить
Від помахів крил легковійних,
Та страшить мене все, що надходить. 

(На крилатій колісниці з  являється хор 
Океанів)
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П А Р О Д

В с т у п н и й  х о р
СТРОФА 1

Ні, не жахайсь! Льотом легким 
Ніжну любов ми до оцих 

130. Скель несемо,— ледве вдалось 
Нам прихилить хором благань 
Серце тверде батька богів.
Нас проводжали буремні вітри... 
Брязкіт оков враз долетів 
До глибини наших печер,
І сором забувши святий, босоніж  

135. Прилйнули в повозі ми крилатім.
П р о м е т е й  

Ой леле, леле!
О, Тетії14 плодющої памолодь, дочки 
Океана-отця,15 що котить вали 
Довкола землі невсипущим

потоком,—
140. На мене погляньте, дивіться усі,

Як кайданами скований тут 
На ненавидній варті мушу стоять 
Над урвищем скелі стрімкої.

Х ор
АНТИСТРОФА 1

О Прометей! Хмарою жах 
145. Нам оповив сповнені сліз
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Очі ясні — бачимо ми,
Як на скалі в муках тяжких 
Сохне твоє в сором і глум 
Сталі міцної вповите тіло.
Небом новий править стерник — 

150. Силою Зевс право нове16
Завів на Олімпі, святі прадавні 
Закони злочинно зламавши нині.

П р о м е т е й
О, коли б під землю він кинув мене,. 
Під склепіння Аїду, що мертвих

ховає 17 „
Аж у Тартар безкрайній 18, і там 

155. Закував жорстоко в кайдани залізні, 
Щоб ні бог, ні смертний, ніхто

не радів
Із муки моєї!
А тепер — бездольний, забава вітрів* 
Ворогам страждаю на втіху.

Х ор
СТРОФА 2

Та хто з богів, немилосердний,
160. Із тебе глумував би тут?

Недолею твоєю хто 
Не вболіватиме, крім Зевса? Завжди

лютий*
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Незламний волею, це ж він 
Владі приборкав своїй 
Весь Уранів рід 19.

165. Вщухне тоді він, як серце утолить,
чи силою

Хтось одбере йому власть потужну. 

П р о м е т е й
Хай у путах ганебних знеславлений я 
Знемагаю тепер,— я іще знадоблюсь 
Блаженних пританові20, щоб перед

ним
170. Прозорливо викрити змову нову, 

Що бёрло й пошану йому відбере. 
Та мене не облёстить розмовами він 
Медяними, погрози суворої страх 
Таємниці від мене не вирве, аж поки 

175. З кайданів жорстоких мене
звільнить,

І за цю нестерпну ганьбу 
Побажає сам заплатити.

Х ор
АНТИСТРОФА 2

Відваги повен, ти ніколи 
Гіркій біді не улягав.

180. Та надто вільно мовиш ти,
За тебе душу нам проймає жах

пекучий,
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За долю журимось твою,—
Як через море страждань
В тиху пристань ти
Сам допливеш, непохильний бо

волею Кроносів
185. Син, недіймане у нього серце. 

П р о м е т е й
Я знаю, що лютий, жорстокий Зевс, 
Справедливість йому — його

самоволя;
Але прийде час —
Злагіднішае він під ударом важким, 

190. Погамує свій безнастанний гнів,
І дружній si мною закласти союз 
Поспішить він до мене назустріч.

ЕПІСОД ПЕРШИЙ

Х о р
( Старша Океаніда)

Скажи всю правду, розкажи
докладно нам,

В якій провині Зевс тебе винуючи, 
195. Глумує з тебе тяжко і безчесно

так,—
Скажи, як ця розмова не гнітить

тебе.
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П р о м е т е й

Як боляче, як важко де розказувать, 
Та гірко ж і мовчати,—так і так

болить.
Як боги вперше почали злоститися 

200. І учинивсь між ними лютий
заколот —

Одні бо скинуть намагались Кроноса, 
Щоб Зевс владарив, інші ж їм

противились, 
Царем богів Кроніда не бажаючи,— 
В той час титанам радив

якнайкраще я,
205. Урана й Геї дітям, та умовить їх 

Не міг я. Буйним серцем
зневажаючи

Ті хитрощі, самою тільки силою 
Вони здобути владу сподівалися.
Не раз я чув провіщення від матері 

210. Феміди-Геї (під двома іменнями 
Єдина постать), як скінчиться

заколот.
Тоді не тиском сили, не потужністю, 
А підступом належить подолать

богів
(Вони ж мене не вшанували

й поглядом,
215. Коли я перед ними говорив про це). 
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Тому волів я краще в цих
обставинах

Вдвох з матір’ю допомагати Зевсові,, 
Як то допомагає вільний вільному.- 
Безодня чорна Тартару моєю лиш 

220L Порадою — і Кроноса одвічного 
І всіх його сподвижників поглинула. 
За цю послугу карою жахливою 
Владар богів жорстоко відплатив

мені.
Властиво бо усім тиранам хворіти* 

225. На боязку до друзів недовірливість. 
Питали ви, з якої це причини він 
Глумує так із мене,—все з'ясую вам. 
Трон батьківський посівши, між

богами він
Дари почесні поділив і кожному 

230. Дав владу. Тільки для людей
знедолених

Не залишив нічого, весь бо смертний
рід

Хотів він винищити й насадить новий. 
Ніхто, крім мене, опір не чинив йому, 
А я — наваживсь. Людям я рятунок

дав,..
235. Щоб їм, розбитим громами Кроніона, 

На чорне дно Аїду не спускатися.
За це ось муки зазнаю такої я, 
Що й глянуть страшно, а не те,

що стерпіти^
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До смертних жалісливому — мені
жалю

240. Нема: немилосердний був до мене
Зевс,

Але й його неславить це стидовище. 
Х ор

З заліза треба серце мати, з каменю, 
З тобою щоб не мучитись

стражданнями
Твоїми, Прометею! їх не бачити 

'245. Воліли б ми — палає серце
в жалощах!

П р о м е т е й
На мене друзям гірко вже

й дивитися.
*

Х ор
Крім цього, більше не вчинив

нічого ти?
П р о м е т е й

Позбавив смертних прозирання
долі я. *

Х о р
Які ж від цього ліки ти їм винайшов?

* Тут і далі крапки означають пропуск рядка 
»в грецькому оригіналі.— Перекладач.
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П р о м е т е й
250. Я їх сліпими наділив надіями21. 

Х о р
Велику смертним поміч дарував

ти цим.
П р о м е т е й

Вогонь, крім того, дав я їм
в супутники.

Х о р
Вогнистий промінь —

тим недовгоденним дав!
П р о м е т е й

Вогонь навчить їх багатьох
ум і л остей.

Х о р
255. За це тебе Кроніон так караючи... 

П р о м е т е й
Катує, мучить, глуму не послаблює.

Х о р

Невже твоїй недолі і кінця нема? 

П р о м е т е й
Не буде, як не схоче сам Зевес того. 
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Х о р

Чи схоче ж він? Яка надія? Бачиш
ти,

260. Що погрішив? Не легко нам це
мовити

І боляче для тебе. Та облишмо це,— 
Шукаймо краще із біди визволення.

П р о м е т е й
О, легко тому радити нещасного, 
Хто навіть і ногою не торкнувсь біди. 

265. Але ж усе це добре наперед я знав,. 
Свідрмий гріх, свідомий,

не зрікаюся,—  
Помігши смертним, я себе на муки'

дав.
Та знемагати в муках не гадав я

тут,.
На кручі цій високій, у самотності, 

270. На скелях, що на долю мені випали. 
Страждань ви не оплакуйте

теперішніх —
Зійдіть додолу з колісниці

й слухайте,
Що має статись, і про все

довідайтесь.
Явіть, явіть увагу, — з тим, хто

мучитьсяг
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-275. Помучтесь разом. То ж біда,
блукаючи,

Одних сьогодні, других— завтра
здибає.

Х о р
Не відмовимо послуху ми 
Тобі, ПрометеюІ Ногами легкими 
З бистролетного повозу зійдемо ми, 

280. З ефіру, де птахів прозорі шляхи, 
До стрімкої підійдемо скелі,—
Про муки твої 
Бажаємо все ми почути.

(Н а крилатому коні з являється Океан) 

О к е а н

Довгу-довгу до краю пройшовши
путь,

285. Я до тебе прибув, Прометею,
Легкокрилого птаха направивши літ 
Без удил, зусиллям волі самої. 
Знай же, горем і я вболіваю твоїм, 
Ще й спорідненість наша до того

мене
290. Спонукає.

А коли б і не рідний ти був,
то нікого

Не шаную я так, як тебе.
Що правду я мовлю, дізнаєшся

сам, —
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Лестити лукаво не личить мені. 
295. Розкажи мені, як же тобі помогти,. 

Щоб ти не сказав, ніби маєш ти
друга,

Вірнішого від Океана.

П р о м е т е й
Це що? І ти моєї муки глядачем 
Прийшов? Та як ти зважився,

покинувши
300. Одноіменні хвилі й самостворені 

Печери кам’яні, в залізородний
край 22

Податись? То для того ти прийшов
сюди,

Щоб висловити в горі співчуття мені? 
На Зевсового друга, що поміг йому 

305. Здобути трон і владу, подивись
тепер,—

Якої муки зазнаю від нього я? 

О к е а н

Все бачу, Прометею, і порадити 
Тебе я хтів би якнайкраще, хоч ти

й сам
Тямущий. Вдачу виправ, сам себе

пізнай 23
310. І оновись— новий бо й над богами

цар.
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А гострими словами будеш
кидатись—

Почує Зевс, хоч би й багато вище
вій

Сидів, і знай—пекучий біль
теперішніх

Страждань цих лиш дитячою
забавою

315. Тоді здаватись буде. Погамуй себе, 
Нещасний, з мук цих пошукай

визволення.
Вже застаріли, може, ці слова мої, 
Проте ж відплату й сам

високодумної
Розмови, Прометею, розумієш ти. 

320. А все ж ти, й мук зазнавши,
непокірливий, 

Не поступився, мовби ще бажаючи 
Нових собі накликати. Наукою 
Скористуйся моєю, на рожен не лізь 
І пам’ятай: суворий, самовладний

дар
325. Керує світом. Я ж піду та спробую, 

Як із цієї муки врятувать тебе.
А ти — будь спокійніший, не зухваль

отак,
Хіба це знаєш, при твоєму розумі,. 
Яка буває дяка марнословцеві?

127



П р о м е т е й

330. Тобі я заздрю, бо тепер
безвинний ти,

Хоча й на все зі мною разом
важився.

Тож не турбуйся мною,—
невблаганного

Ти не переконаєш. Стережися-бо, 
Щоб і собі цим лиха не накоїти.

О к е а н

'335. Умієш ближніх краще ти порадити, 
Аніж себе,— це знаю з дій, не з слів

твоїх.
Отож у путь не заважай іти мені. 
Я певен, певен, що твоє визволення 
Я в подарунок від Кроніда матиму.

П р о м е т е й

340. Хвалю тебе і завжди буду дякувать 
Тобі за це я. Не ослаб ти запалом, 
Та не турбуйся,— хоч і як

хотів би ти
Мені в пригоді стати, без полегкості 
Для мене марно ти себе трудитимеш. 

345. Хай вже мені погано, та не хтів би я, 
Щоб іншим це до горя спричинилося.
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0  ні, й без того тяжко вболіваю я 
Недолею Атланта, брата рідного24, 
Що десь стоїть на Заході

далекому,
350. Стовпи землі і неба — нелегкйй

тягар —
Могутніми плечима підпираючи.
1 жаль мені Тіфона стоголового25, 
Печери Кїлікійської осельника,
Оту потвору, від Землі народжену—

355. Приборкану, безсилу; проти всіх
богів

Повстав він, і пашіла буйним
полум’ям

Із пащі смерть; вогнем Горгони26
блискало

З очей, які загрожували Зевсові. 
Але метнув стрілою недріманою 

360. На нього Зевс; упавши з неба,
блискавка

Зухвалі нахваляння зупинила враз,
І спопелів він, просто в серце

вражений;
Безтямним, розпростертим над

протокою
Морською тілом він лежить,

пригнічений
365. Корінням Етни: на вершині сидячі, 

Гефест кує залізо. Але вирвуться 
Колись із верхогір’їв ріки полум’я
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І язиками пожеруть неситими 
Рясні ПОЛЯ СІЦІЛІЇ родючої 27у 

370. У громі-блисках бурі вогнедишної 
Тіфон всепожирущу лютість

вивергне,
Сам громом Зевса на вугілля

спалений.
Мене не потребуєш ти навчителем, 
Отож, як сам умієш, і рятуй себе. 

375. Свою недолю до кінця я витерплю, 
Аж поки гнів у серці вщухне

Зевсовім.
Ок е а н

Чи й досі, Прометею, ти не відаєш, 
Що слово — лікар гніву

найлютішого?
П р о м е т е й

Коли завчасно стримувати в серці
гнів,

380. А не тоді гасити, як палає він. 
Ок е а н

Скажи мені, що бачиш небезпечного 
В моєму піклуванні та відважності?

П р о м е т е й
І нерозважну простоту і марний

труд-
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Ок е а н
На хворість цю послабувать

дозволь мені,—
385. Дурним здаватись — вигідно

розумному.
П р о м е т е й

І цю провину за мою вважатимуть. 
О к е а н

То цим мене додому
ти спроваджуєш?

П р о м е т е й
Щоб не придбав ти ворога плачем

оцим!
О к е а н

Того, що на престолі всемогутньому? 

П р о м е т е й
390. Остерігайся серце прогнівить йому. 

О к е а н
Повчальна, Прометею, ця біда твоя. 

Пр ом е т е  й
Рушай, іди —тримайся свого розуму. 

О к е а н
Податись у дорогу вже і сам я мав. 
Уже бо птах четвероногий крилами
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395. Розлогу потрясає путь повітряну,— 
Спочити дома, в стайні, поспішає

він.
(Океан відлітає)

СТАСИМ ПЕРШИЙ 

Х о р
СТРОФА 1

Плачемо ми, о Прометей,
Смуток і жаль — доля твоя!.. 
Лицями нам струмені сліз,

400. Мов з джерела, з ніжних очей 
Буйно біжать... Нині бо Зевс, 
Повен злобй, власну пиху 
За керівнйй взявши закон, богам

прадавнім
405. Згорда списом грозить могутнім.

АНТИСТРОФА 1

Стогін і зойк чути кругом —
Повна ридань ціла земля:
Давніх часів велич твою,
Долю і честь кревних твоїх 

410. Славлять гірким смертні плачем,— 
Всі, що живуть на цілині 
Азійській, всі зойком в один

злилися стогін — 
Жаль за твої страждання люті.
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СТРОФА 2

415. Діви-верхівні з Колхіди28,
У боях неполохливі,
Скіфів юрми, що далеко 
За болотом Меотіди29 

Край посідають дикий;
АНТИСТРОФА 2

420. Арабійці — квіт Ареїв 30, 
Стрімковерхого краяни 
Города біля Кавказу,—
Враже військо в брязкотінні 

Гострокінчастих ратищ.

ЕПОД

425. Тільки одного раніше ми знали 
Титана в сталевокайданових

муках,—
Бога Атланта, й понині —
Сила і мідь — він хребтом підпирає

потужним
Неба важке склепіння...

430. Ревуть прибоєм, стогнуть буруни, 
Ридає моря глибочінь,
Аїду чорна загула безодня, 
Журно журкочуть прозорі

струмки,—
435. Джерела рік жалем спливають. 
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П р о м е т е й
Не думайте, що то з сваволі

й гордощів
Мовчу я, — в грудях серце

розривається, 
Коли погляну на оцю ганьбу свою! 
Хто, як не я, новітнім божествам

оцим
440. Розподілив почесної судьби дари? 

Мовчу вже, ви бо знаєте й самі
про це,—

Ось про недолю смертних ви
послухайте:

То я ж їм, дітям нетямущим, розум
дав,

Я наділив їх мудрою розважністю. 
445. Не для докору людям це

розказую,—
Лише щоб силу показать дарів моїх. 
Вони раніше й дивлячись не бачили 
І слухавши не чули, в соннім

маренні
Ціле життя без просвітку блукаючи. 

450. Не знали ні теслярства,
ні підсонячних

Домів із цегли, а в землі селилися, 
Мов комашня моторна, десь

у темряві
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Печер глибоких, сонцем
не осяяних31. 

І певної ще не було прикмети в них 
455. Для ізим холодних, і весни квітучої, 

І золотого літа плодоносного.
Весь труд їх був без тями.

Таємничий схід 
І захід зір небесних пояснив я їм. 
З усіх наук найвидатнішу винайшов 

460. Науку чисел, ще й письмен
сполучення

І творчу дав їм пам’ять — цю
праматір муз. 

І в ярма перший уярмив тварини я, 
Щоб у важкій роботі, приневолені, 
Людей своїми заступили спинами. 

465. Я віжколюбних коней в колісниці
впріг —

Забагатілих розкошів оздоблення. 
Хто, як не я, для мореплавців

вигадав
Між хвиль летючі льнянокрилі

повози?
Для смертних всі знаряддя ці

я винайшов,
470. Собі ж, бездольний, не знайду

я способу,
Як із біди своєї увільнитися.
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Х о р
Вже й розум губиш у ганебних

муках ти І
Немов поганий лікар недосвідчений, 
Що сам захворів, блудиш

і сумуєш ти,
475. Собі самому ліків не знаходячи. 

П р о м е т е й
Та вислухайте далі, і здивуєтесь,
Які я мудрі винайшов умілості 
Й мистецтва,— з них найважливіші

ось які:
Хто занедужав, ні пиття цілющого 

480. З трави-гойниці, ні мастей
не знаючи,

Без допомоги загибав лікарської,— 
Я їх навчив вигойні ліки змішувать, 
Щоб цим перемагати всякі хворості. 
Для них я різні віщування способи 

485. Установив., і перший сни я визначив, 
Що справджуються; роз'яснив

я значення
Прикмет дорожних, і таємних

ВИСЛОВІВ,

І льоту хижих, кривопаізуристих
птиць •—

Яка на добре чи на зле провісниця; 
490. Усі пташині з’ясував я звичаї —
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І як живе з них кожна й чим
годується

Яка в них ворожнеча і любов яка., 
Я показав, якими мають нутрощі 
У жертви бути, щоб богам

подобатись,.
495. Якими — жовчі і печінок кольори. 

Товстенні стегна попаливши
й тельбухи.

Тварин жертовних, викрив перед
смертними

Я потаємну вмілість передбачення 
В огнистих знаках, ще ніким

не бачених.
500. Це все — від мене. Хто посміє

мовити,.
Що глибоко попід землею сховані 
Скарби — залізо, мідь, срібло

і золото —
Він на вигоду людям, а не я,

знайшов?
Ніхто, крім тих, хто безсоромно

хвастає.
505. А коротко сказати, то довідайтесь: 

Від Прометея — всі в людей
умілості.

Х о р
Про смертних не турбуйся

понад міру ти„
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І не занедбуй у нещасті сам себе,— 
Ми певні, що, звільнившись із

кайданів цих,
510. Ти перед Зевсом міццю

не поступишся.
П р о м е т е й

Всевладна Доля вирок не такий
дала,—

Ще безліч муки й катувань ще
тисячі

Я пеіретерплю, поки з пут цих
визволюсь:

Безсила вмілість перед Неминучістю.
Х о р

515. А хто стерничий тої Неминучості? 

Пр о м е т е й
Три Мойри і всепам’ятні Ерінії32.

Х о р

Невже сам Зевс їм силою
поступиться?

П р о м е т е й
Йому своєї долі не уникнути.

Х ор
Хіба Кронід не завжди царюватиме?
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П р о м е т е й
520. Про це вам не дізнатись —

не випитуйте.
Х ор

Велику, видно, криєш таємницю ти.

П р о м е т е й
Зверніть на інше мову,—

розголошувать 
Про це не час, це мушу

якнайглибше я
Ховати,— таємниці як дотримаю, 

525. То з мук ганебних і кайданів
визволюсь.

СТАСИМ ДРУГИЙ 

Х ор
СТРОФА 1

Зевс можновладний на нас
Хай свою міць не насилає ніколи!
Хай богам ми в жертву благальну

принести
530. Не баримося биків

Там, де хвиль Океана-отця
невгавний шум! 

й  словом не схибити нам —
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535. Це бажання завжди плекаймо
в серці своїм..

АНТИСТРОФА 1

Солодко бавити нам
Довгий свій вік в радіснобуйних

надіях,
Світлих мрій мёд серцю в поживу-

давати —
Та від жалю тремтимо,

540. Зрячи в лютих безліку муках тебе... 
Зевса бо не боячись,
Ти свавільно смертних шануєш,

о Прометей!'
СТРОФА 2

Сподівайся подяки невдячної,
545. Друже! Поміч яка,

Порятунок який — від тих
недовгоденних! 

Чи не знав тй — безсиллям кволим,.
наче мрія,..

Рід сліпий людства бездольного
спутано-

550. Смертних воління ніколи
Вічного ладу не зрушить —

Волі Зевса не здолає.
АНТИСТРОФА 2

Від недолі твоєї ми навчені 
Цього, о Прометей.
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•555. Чи такими тебе піснями всі вітали 
Ми навколо купелі шлюбної і ложа 
В світлий час радості — втіхи

весільної,
В час, як дарами схиливши,
Нашу сестру Гезіону33 

560. За свою ти взяв дружину?
{ Вбігає божевільна Іо 34,—  в неї на лобі 

коров'ячі рога)
І о

Що за край? Що за люди? І хто
це стоїть,

Обмаяний бурями, в путах міцних 
На скелі стрімчастій? За злочин

який
Він терпить цю кару? Повідай, куди 

'565. Я, нещасна, тепер заблукала? 
А-а-а-а!
Знов овід цей жалить мене,

бездольну,
Жахає знов пастух тисячоокий — 
Аргоса привид35, сина Землі!

570. Зором лукавий — мчить по світах, 
Його земля й по смерті не приймає. 
І знедолену м,ене гонить він 
Схудлу з голоду понад рінь морську!

СТРОФА
575. Десь дуда гуде восколіплена, 

Смутен сон навіваючи...
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Ой куди, куди та й завів мене 
Блукань довгий шлях?
І защо, Кроніде, за який гріх 
На мене наслав ти оцих мук гіркий:

біль?1
О-ой!..

580. І оводом жахаючи,
Нещасну діву мучиш божевільну?.. 
Попали вогнем, під землею скрий, 

Морским звірам дай 
Мене в поживу, о царю, благань 

585. Не зневаж моїх!
Доволі я блуканнями 
Намучилась, а як із муки

вимкнути —
І досі я не знаю.
Почуй д і в и - т є л и ц і  жальнйй зойкі 

Пр о м е т е й
Як не почути гнаної злим оводом 

590. Інаха доньки, що, опікши Зевсові 
Коханням серце, Гери гнів

накликала3S
І от— блукає гонами безкраїми.

І о
АНТИСТРОФА

Звідки батькове ім’я знаєш ти?
Хто ж ти сам, безталаннику,
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595. Що біду мою оповів мені, 
Безталанниці?
Назвав ти недугу, що велінням 
Богівським жалйгь-сушить мій

мозок весь час.
О-ой!..

600. І скоками шаленими
Сюди я в муках голоду примчала, 
Гнана ревністю Гери гнівної.

Чи страждає хто,
О нещасливий, так, як мучусь я? 

Та скажи мені,
605. Що далі перетерпіти

Я ще повинна,— ліками цілющими 
Порадь мене, як знаєш.

Озвись! Діві блуденній скажи все.
П р о м е т е й

Все розповім я, що почути хочеш ти,. 
610. В прості слова загадок

не вплітаючи, 
Як личить перед другом відкривать.

уста, —
Вогнеподавця-Прометея бачиш ти.

І о
О ти, що смертним спільну користь.

виявив,.
Бездольний Прометею, за що

терпиш так?
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П р о м е т е й
<615. Над муками своїми щойно плакав я.

I о
Тож і для мене ласки не відмовиш

ти?
П р о м е т е й

Спитай — якої, і про все дізнаєшся.
І о

Скажи, хто до бескету прикував
тебе?

П р о м е т е й
Веління Зевса, а рука Гефестова.

І о
*620. А за який ти злочин терпиш

кару цю?
П р о м е т е й

І того досить, що тобі вже мовив я. 
І о

Скажи одно лиш: чи коли настане'
край

Блукань оцих для мене нещасливої?

П р о м е т е й
Не знати цього краще, ніж

довідатись.
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I о
625. О, не ховай, що маю перетерпіти! 

П р о м е т е й
Тобі цієї не відмовлю послуги.

І о

Чому ж із відповіддю ти загаявся? 

П р о м е т е й
Я б рад, та дух боюся твій

стривожити.
І о

Не дбай про мене більше, аніж
я сама.

П р о м е т е й
630. Сама ти побажала — ну,

то вислухай.

Х о р
Стривай! Частина втіхи хай

дістанеться
І нам. Раніш довідаймось од неї ми, 
Як саме ця недуга з нею сталася, 
Від тебе ж хай почує про кінець

біди.
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П р о м е т е й

635. Іо, вчинити ласку їм повинна ти, 
Вони ж до того й сестри твому

батькові.
Тож радісно і плакать і жалітися 
На долю перед тими хто, вчуваючи 
Жалі твої, сльозами й сам умиється.

ї о

640.1 Не знаю, як вас можна
не послухати, — 

Про все ви в простій повісті
почуєте,

Дарма що я крізь сльози
повідатиму

Про бурю богонаслану
й спотворення 

Мені, нещасній, і людського образу- 
645. Не раз у пітьмі ночі сонні видива, 

Світлицею витаючи дівочою,
Мені шептали: «О щаслива дівчино, 
Пощо дівуєш довго? Шлюб

величний ти
Могла б узяти, сам бо Зевс —

опалений
650. Жаги стрілою і Кіпріди радощі37 

З тобою хтів би розділить. Божистого
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Не відкидайся ложа, — до
Лернейських лук38, 

Д е батькові кошари і стада, приходь 
Очей жадобу вдовольнити Зевсові. 

655. Щоночі цими снами опанована
Я мучилась, нещасна, доки батькові 
Розповіла я про вночішні видива. 
Провісників в Д одону39 і до П іфії40 
Він посилав численних, щоб

довідались,
660. Як словом чи ділами догодить

богам.
Вони вертались і в неясних висловах 
Двозначну, темну відповідь

приносили.
Діждав Інах ясної врешті провісті: 
Було йому виразно оповіщено — 

665. Мене із дому і з вітчизни вигнати, 
Щоб безнастанно по світах

блискавка
А не схотів би, то вогниста

блискавка
Спаде від Зевса і попалить рід

увесь.
Провіщенню Локсіевому41 вірячи, 

670. Отець мій з хати рідної прогнав
мене.

Обом було нам важко, але Зевсова 
Узда його до того приневолила.
І враз я розум і подобу втратила
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И жалистим гнана оводом,
як бачите —

675. Рогата — мчала скоками шаленими 
До джерела Керхнеї добропитної42, 
До пагір Лернських,

і земленароджений 
Пастух, гнівоневтомний Аргос гнав

мене
І скрізь очима стежив незліченними. 

680. Життя від нього нагла відібрала
смерть,

Мене ж і Далі, жалену злим оводом, 
Цей з краю в край ганяє

божественний бич. 
Ти чув усе. Скажи, як можеш,

чим моє
Скінчиться лихо. Та в біді жаліючи, 

685. Мене словами не втішай
облудними,— 

Нещиру мову слухать —
то найгірший біль.

ТРЕНОС *

Х ор
Ой годі, годі, зупинись!
Та ніколи бо й не гадали ми,
Що інам слух торкне дивна мова ця,

* Тренос — плач.
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690. І нестерпучих, непосильних мук оцих 
Жахний глум-ганьба 
Дволезим вістрям пройме душу нам! 
Ой доле, доленько...

695. Іо нещастя трепетом поймає нас!
П р о м е т е й

Зарано, повні страху, ви ридаєте,— 
Заждіть, і до останку все почуєте.

Х о р
То говори,— стражденникам так

радісно
Кінця скорботи наперед дізнатися. 

П р о м е т е й
700. Вас вдовольнив я радо

в попередньому 
Бажанні — пожадали бо довідатись 
Від неї ви самої про біду її. 
Послухайте ж, які страждання

дівчина
Від гніву Бери має перетерпіти. 

705. А ти, дитя Інахове, слова мої 
Складай у серці, щоб блуканням

знати край.
Йди на схід сонця крізь поля

неорані,
І дійдеш до кочев’я Скіфів 43.

В плетених
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Наметах, на колесах вік живуть
вони

710. На вольній волі, всі далекосяглими 
Озброєні стрілами. Не підходь

до них,
Але направ над берегом ступні свої, 
Де стогне море під стрімкими

скелями.
Ліворуч там Халіби-ковалі44

живуть,
715. їх стережися,— дикі, негостинливі 

Вони. Йди далі до ріки
Напасниці45,

Непомилково названої так,— її 
Не переходь, неперехідну, поки аж 
Хребта Кавказу дійдеш

височенного,—
720. З його вершин бурхливий рине

струмінь цей. 
Сусідні зорям перейшовши бескети, 
Іди на південь, і ватаги здибаєш 
Дів-амазонок, що мужів

ненавидять,—
При Термодонті й Теміскірі46 їх

житло,
725. Де кораблі жахає Салмідеської47 

Затоки паща — мореплавців мачуха. 
Ті амазонки радо проведуть тебе,
І дійдеш ти до Істму

Кімерійського48—
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Тісних воріт приморських. Далі
сміливо

730. Протоку Меотійську переплинеш ти, 
І славна в людях пам'ять переправі

цій
Зостанеться,— в честь тебе

називатимуть
її — Боспор 49. Європи грунт

покинувши,
На суходіл Азійський ти

дістанешся.
735. Що ж, цар богів — чи не до всіх

однаково
Жорстокий? Зажадавши бог із

смертною
З'єднати ложе, на блукання сам її 
Прирік він. І гіркого ж ти,

о дівчино,
На шлюб собі спіткала нареченого! 

740. Все, що від мене чула ти
сьогодні тут, 

Я не назвав би навіть передмовою.
І о

Ой леле, леле...
П р о м е т е й

З болючим зойком знову застогнала
ти!

Що ж буде, як і дальші лиха
знатимеш?
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Х о р
745. Які ж їй далі муки, чи розкажеш

ти?
П р о м е т е й

Бурхливе море згуби нещасливої. 
І о

То нащо й жити! Чи не краще
з дикої

Верховини сторч головою кинутись, 
Об землю вщент розбитись

і звільнитися
750. З цієї муки! Раз умерти легше бо, 

Ніж день у день так тяжко-гірко
мучитись.

П р о м е т е й
А як би ти мої страждання

стерпіла!
Адже ж мені і вмерти

не присуджено,— 
Була б та смерть увільненням

од мук моїх,
755. А так — моїм стражданням і кінця

нема,
Аж поки Зевс не упаде

з державності.
І о

Невже владання Зевсове
повалиться?
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П р о м е т е й
Раділа б ти, гадаю, це побачивши? 

І о

Чому ж би й ні, як мучусь через
нього я!-

П р о м е т е й
760. Отож дізнайся — це направду

І о
станеться ..

Хто ж самовладці бёрло відбере
йому?1

П р о м е т е й
Він сам — через бажання

нерозсудливі.. 
І о

А як? Скажи, як не пошкодить
мова ця..

П р о м е т е й  
До шлюбу ставши, потім

жалкуватиме 50_
І о

765. З богинею чи смертною — скажи
мені?*

П р о м е т е й
Нащо тобі? Невільно говорити це. 
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I о
Невже дружина відбере від нього

трон?
П р о м е т е й

Дитя родивши, від отця могутніше. 
І о

І неспроможний долі він уникнути? 
П р о м е т е й

770. Ні, як не буду вільний
від кайданів я.

І о
Хто б проти волі Зевса міг звільнить

тебе?
П р о м е т е й

йому з твоїх потомків бути суджено. 
І о

Як кажеш? Син мій із біди
звільнить тебе?

П р о  м е т е  й 
Так, третій по десятому

народженні 51

І о
775. Нелегко зрозуміти це провіщення.
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П р о м е т е й
Ти й про свої нещастя не допитуйся. 

І о

Обіцяної ласки не відмов мені. 
П р о м е т е й

Із двох я подарую щось одне тобі. 
І о

Із чого саме — поясни, хай виберу. 

П р о м е т е й
780. Що ж, вибирай — чи про останок

мук твоїх
Розповісти, чи про моє визволення? 

Х о р
Яви одну ти ласку їй, а другу —

нам,
Прохання не занедбуючи нашого: 
їй сповісти подальшого блукання

шлях,
785. А нам скажи про твого визволителя. 

П р о м е т е й
Як хочете, не буду сперечатися, — 
Про все, що ви бажали, розкажу

я вам.
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По-перше, про твою, Іо, блуденну
путь---

Ти ж запиши це на таблицях
пам’яті.

790. Потік той перейшовши, суходолів
грань,.

Прямуй на пломенистий сонцесяйний
Схід.

Минувши моря гомін, ти добудешся 
До передгір Кісфени 52 — піль

Горгонових,.
Форкіди 53 там домують, з видом

лебедів
795. Три діви староденні,— спільне око

в них:
І ‘зуб один, ні сонце їм не сяє

вдень,
Ні місяць — серед ночі. Недалеко

там
Є три Горгони-людоненавйсниці5+, 
Крилаті сестри змієкосі,—глянувши 

800. На них, людина без дихання падає; 
От їх, кажу, і треба стерегтись тобі. 
Послухай далі про нові страховища: 
Не йди до гріфів 55 гостродзьобих,

Зевсових
Псів негавкущих; бійся й раті

кінної
805. Тих арімаспів однооких56,—житла їх:
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Вздовж берегів Плутона
злотохвильного 57. 

Від них тікай, і прийдеш у далекий
край

До чорного народу, що при сонячних 
Живе джерелах, там, де Ефіоп-ріка58. 

$10. Йди берегом до водопадів,
де з висот

Біблоських 59 добропитні хвилі
котить Ніл

Священний. На трикутну землю60
виведе

Тебе він в гирло Нільське,
де тобі, Іо,

Й синам твоїм 61 побудувати висілок 
‘815. Дано далекий. Що ж для тебе

в мові цій
Незрозуміле, темне, то про все мене 
Перепитай, і знатимеш докладно

все, —
Дозвілля в мене більше, ніж

хотів би я.
Х о р

Як далі ще розповідати маєш їй, 
$20. Щось проминувши, про гіркий

блукання шлях, 
То говори,— а все сказав, то вияви 
До нас ти ласку — пригадай,

що просимо,
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П р о м е т е й
Про шлях мандрівний чула до кінця

вона,.
Але щоб знала, що не марно

слухала,
825. Скажу їй, що раніше перетерпіла,— 

Хай доказом це буде на слова мої.. 
Тож оповідань промину багато я 
І до останніх перейду блукань твоїх. 
Коли прийшла ти до землі

Молоської62,.
830. Додони недалеко крутогорої,

Д е храм пророчий Зевса
Феспротійського 63,. 

Там — диво невимовне! — віщим
шелестом

Дуби пророчі мовили без загадок, 
Що ти дружина славна будеш

Зевсові.
835. Чи ще й тепер ця мова не лестить

тебе?
Відтіль, безумством жалена,

помчала ти
Шляхом приморським до затоки

Рейської
І знов верталась гонами шаленими. 
В часи прийдешні — знай це —

Іонійською
840. Оту морську затоку називатимуть64 
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На спогад людям про твою блуденну
путь.

Тобі ознака буде це, що розум мій 
Далеко більше бачить, ніж одкрито*

всім.
І їй і вам я разом далі все скажу, 

845. На слід вернувшись мови
попередньої.

В самому гирлі Нільськім, на краю
землі,.

В розлогих плавнях місто Каноб 65
найдеш ти.

Там Зевс тобі пов'ерне розум
дотиком

Руки пестливим, і породиш чорного 
850. Епафа66, соіменного зародженню 

Від Зевса. Урожаї він збиратиме 
З землі, що Ніл широководий

зрошує.
У. поколінні п’ятім п’ятдесят сестер 67 
Вернеться в Аргос, не з бажання

власного —
855. З братителями шлюбу уникаючи 

Покревного. Ті ж у пориві хтивості, 
Мов ясггруби, голубок полюватимуть,. 
На ловах шлюбу гонячись

невловного.
Але не дасть їм заздрий бог68

дівочих тіл.
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•860. Земля Пелазга 69 прийме . . .  *
..................................... вбитих Аресом
Через жіночі руки, що вночі разять; 
Дружина кожна віку збавить

мужеві,
Мечі дволезі в їх крові купаючи. 
Хай втішить так Кіпріда 70 й ворогів

моїх!
'865. Одна лиш любощами зачарована 

Ослабне духом і не вб’є заснулого, 
Воліючи вже краще слабодухою, 
Аніж смертоубивцею уславитись. 
Царів Аргоських з неї розпочнеться

рід.
‘870. Багато слів потрібно, щоб сказати

все.
Із цього роду вийде славний

стрілами
Герой,— мене він визволить із мук

тяжких71.
Від титаніди-матері, прадавньої 
Феміди72 це провіщення було мені. 

875. Коли і як то буде — надто довго це 
Розказувать, та й користі — ніякої.

І о
Ой леле, ой леле...
Запалало в мені божевілля знов, 
Безжального овода гостре жало,

* Пропуск в оригіналі.
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'880. Пече без вогню!
І жахається серце, і груди рве,
І обертом очі кружляють мені, 
Кудись пориває безумний шал,
І язик мій у спраглих німіє устах,— 

885. Каламутним годі здолати словам 
Божевілля навальну хвилю.

( Охоплена божевіллям, І о втікає)

СТАСИМ ТРЕТІЙ 

Х о р
СТРОФА

Мудрий, о мудрий був той,
В думці хто мав перший, а потім

уголос
Нам провістив, що належить 

-890. З рівними шлюб нам брати,
далеко бо

Краще це, ніж, бувши голотою, 
Прагнути шлюбу з тією,

що в розкошах 
Мліє, своїм пишаючись родом.

АНТИСТРОФА

Мойри, о Мойри, хай з нас 
•895. Жодну вам трьом не випадає

ніколи
Зріти на Зевсовім ложі!
Хай із небес нам мужа не відати! 
Горне жах нас, немужелюбною
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Зрячи дівочість 16, в гірких
блуканнях

900. Пещену Гери карою злою!
ЕПОД

Ми рівного не боїмося шлюбу — 
Коли б лише любов богів могутніх 
Нас не нагляділа ненатлим оком? 
Борня то незборённа, невихідна

путь.
905. Що буде з нами? Як нам і куди 

Від Зевса, від жаги його тікати?

Е К С О Д
П р о м е т е й

Хоч Зевс і гордий серцем —
злагіднішає.

Д о шлюбу він такого бо
ладнається,

Який його із трону скине й царської 
910. Позбавить влади. Отоді-то батькове 

Кляття справдиться, що наклав
на кривдника, 

З престолу Крон упавши
стародавнього. 

А як з біди такої Зевсу вимкнути— 
З богів нікому не добрати способу. 

915. Лиш я це знаю. Хай, на троні сидячи, 
Він тішиться громами піднебесними, 
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Хай сипле з рук вогнями-
блискавицями. 

Та вже не допоможе де ніяк йому— 
Впаде безславно і не підведеться

він,
920. Такого бо на .себе нездоланного 

Тепер противоборника готує він, 
Що той палкіше блискавиці полум'я 
Знайде і грім грімкіший

від небесного; 
Морям грозу і землям

потрясателя73— 
925. Тризубця він розтрощить

Посейдонові,—
Тоді довідається Зевс повалений, 
Що рабство—це щось інше, аніж

влади трон.
Х о р

Чого бажаєш, те й пророчиш
Зевсові.

П р о м  е т е й
Не тільки я бажаю, але й буде так.

Х о р

930. Хтось, видно, і над Зевсом
пануватиме?

П р о м  е т е й
Він кару тяжчу, аніж я, терпітиме. 
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Х о р
Як слів цих вимовляти не боїшся ти!

П р о м  е т е й  
Чого ж боятись? Смерті

непідлеглий я.
Х о р

Наслати муки ще лютіші може він. 
П р о м  е т е й

935. Хай шле — нема для мене
несподіванок.

Х о р
Той мудрий, Адрастеї74 хто

вклоняється.
П р о м е т е й

Шануйте ви владущих і улещуйте, 
Для мене ж менше від нічого важить

Зевс,—
Хай робить, що захоче, цей

короткий час,
940. Недовго він богами керуватиме.

Та он від Зевса, бачу, посланець
біжить —

Прийшов він, певно, із новою
звісткою,

Оцей служник тирана новочасного. 
(З ’являється Гермес75)
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Г е р м е с

До тебе мудрій гостроязикого,
945. Богів зрадливця, а людей

шановника,
До тебе, вогнекрадця, промовляю я! 
Звелів отець все розказать

про шлюб отой,
Що через нього, похвалявсь ти,

влади він
Позбудеться. Докладно і виразно все 

950. Ти, Прометею, розкажи без загадок! 
Цю путь удруге не примушуй

міряти,—
Сам знаєш бо, цим Зевса

не власкавити.

П р о м е т е й

Яка зарозуміла й гордовита вся 
Розмова ця прислужника

богівського!
955. Недавно ви при владі стали,

й мислите
У замках безпечальних домувать

повік?
Падіння двох тиранів чи не бачив я? 
Побачу, як і третій, що при владі є, 
Впаде ганебно й скоро.

Сподівався ти,
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960. Що цих богів новітніх я злякаюся? 
Далеко ще до цього. Поспішай

назад
Дорогою, якою і прийшов сюди,— 
Нічого ти від мене не дізнаєшся.

Г е р м е с
Отож бо цим зухвальством

і сваволею
965. Себе й завів ти в безвихідь

страждань оцих.

П р о м е т е й
Свого нещастя на негідне рабство я 
Не проміняю,— це запам’ятай собі.

Г е р м е с
Мабуть у рабстві краще бути

в скель оцих,
Ніж Зевса-батька вісником

довіреним?

П р о м е т е й

970. Отак і треба зневажать зневажників. 

Г е р м е с
Ти муками своїми мовби тішишся? 
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П р о м е т е й
Я тішуся? Такої ворогам моїм 
Жадав би я утіхи, й серед них —

тобі.
Г е р м е с

За ці нещастя і мене винуєш ти? 

П р о м е т е й
975. Скажу одверто,— всіх богів

ненавиджу76, 
За добре злим віддячили мені вони.

Г е р м е с
Як подивлюсь я — справді тяжко

хворий ти.
П р о м е т е й

Як хворість то — ненавидіти ворога. 

Г е р м е с
Але ти в щасті був би ще

нестерпніший!

П р о м е т е й
О й - о й ! .....................................................

Г е р м е с
980. Ой-ой? Це слово невідоме Зевсові. 

167



П р о м е т е й
Старіючи, усього час навчить його. 

Г е р м е с

А ти ще й Досі не навчився розуму. 

П р о м е т е й
Ба ні,— не розмовляв би я

з прислужником..
Г е р м е с

Нічого, видно, батькові не скажеш
ти?

П р о м е т е й
985. Не дякувать чи можу, оласкавлений!: 

Г ер м е с
Глузуєш ти із мене, ніби з хлопчика.

П р о м е т е й
Чи ти ж не хлопчик? Навіть ще

дурніший ти,
Як щось від мене сподівавсь

довідатись
Ні мук таких немає, ані хитрощів, 

990. Щоб ними Зевс присилував сказати
це*

Аж поки пут ганебних не розв'яже
він.
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Нехай палючим кидає він полум’ям,. 
Завіє все снігами білоперими, 
Громами хай загрожує

підземними,—
995. Нічим мене сказати не присилує, 

Кому його належить з трону скинути..
Г ер  м е с

Побачиш сам, чи допоможе це тобі. 
П р о м е т е й

Все передбачив і давно вже
зважив я.

Г е р м е с
Наважся, о наважся, нерозсудливий, 

1000. Хоч задля мук цих розумніше
мислити.

П р о м е т е й
Дарма, мов хвиль прибоєм,

докучаєш ти
Вмовляннями. Не думай,

що, лякаючись
Погрози Зевса, стану я, мов

женщина,
Благать, кого ненавиджу, й

ламатиму
1005. Я руки по-жіночому,

щоб змилувавсь 
І увільнив з кайданів,— ні, не буде

так..
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Г ер м е с

Багато, але марно розмовляв я тут. 
Ні, цього серця не зм’якшить

благаннями.
Мов огир неїжджалий, він узду

гризе,
ПОЮ. Пручається і з віжками змагається. 

Та кволі, недоречні хитрування ці,— 
Сама лиш самопевність нерозумного 
Не варта аж нічого. Як словам моїм 
Ти не скоришся — глянь, якою бурею 

3015. Хвилешна хвиля77 муки неминучої 
Тебе настигне. Скелі стрімковерхі ці 
Розтрощить батько громом-

блискавицею
Полум’яною, і обійми каменю 
Твоє сховають тіло. Довгі сповняться 

3020. Віки, аж поки вийдеш знов
на світло ти,

Й орел кривавий, цей крилатий
Зевсів пес,

Шматки великі рватиме пожадливо 
Від твого тіла, і щодня приходити 
Цей буде гість незваний і печінкою 

3025. Живитися твоєю почорнілою. 
Стражданням цим не дожидай

закінчення,
Покіль з богів которий в тяжких

муках цих
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Тебе заступить, і в Аїд безпромінний 
За тебе зійде, вглиб сумного

Тартару78.
1030. Над цим подумай. Не хвальба

порожня то,
А вирок найсуворіший,

бо в Зевсових 
Устах нема неправди, свого слова

він
Додержує. Тож роздивись,

роздумайся
І не вважай зарозумілих гордощів 

2035. За кращі від звичайної розважності.
Х о р

Здається, все до речі говорив
Гермес:

Пихи позбутись радить він, і мудрої 
Розважності шукати. Тож

послухайся,
Ганьба для мудрих — помилки

триматися.
П р о м е т е й

1040. Все я знав наперед, що звістив він
мені.

Мук зазнати ворогу від ворогів — 
Не ганьба. Хай же ринуть на мене

вогню
Дволезого кучері; неба ефір 
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Хай від грому, від натиску буйних:
вітрів

1045. Розірветься на частки: землю важку 
Аж до самих основ, до коріння її, 
Переможний хай похитне буревій;
В шумуванні шаленім хвилі морські 
Хай сплетуться з шляхами небесних:

світил..
1050. В вировому коловертні долі нехай 

Закинуть в Тартара чорну глибінь 
Моє знесилене тіло — на смерть 
Ніколи мене не вбити!

Г е р м е с

Такі розмови, такий рішенець 
1055. Лише від безумця можна почути!

Та й чи довго йому збожеволіти
в цій

Недолі, й шаленість послабити —
Ч И М ?’

(До Океанів)

Але ви, що стражденним горем його- 
Вболіваєте тужно, — швидше біжіть 

1060. Якнайдалі від цих непривітних
місць*

Щоб розум ясний не змутило вам 
Неослабне грому рикання.
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Х о р
Говори щось інше, такої порадь, 
Щоб послухали ми, не до мислі

бо нам
1065. Своє ти промовив нестерпне слово. 

На негідний учинок — підбурюєш
нащо?

Ми готові все перетерпіти з ним — 
А до зрадників вчились ненависті

ми,
ї з пороків усіх

1070. Для нас найогидніша зрада. 

Г е р м е с
Отож пам’ятайте, вам мовив я все 
Наперед, — як надійде нещастя, тоді 
Вже на долю не ремствуйте,

і не кажіть,
Що вас кинув в біду несподівану

Зевс.
1075. Ні, не він, а самі себе губите ви.

Бо знаючи все, не нагло, як стій,
Не таємним опинитесь підступом ви 
В невихідних тенетах Ати-біди79,— 

Заплутає вас недоумство.
П р о м е т е й

1080. Не в розмовах нікчемних, а справді
земля
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Захиталась, і грому луни глухі 
Вже ревуть недалеко, грізнйх

блискавиць
Вже спалахують завитні полум’яні, 

1085.1 куряву вихри крутять-женуть. 
Супротивні вітри летять звідусіль 
В незмирённому герці,— заколот,

бій.
Вітрове повстання! В страшній

боротьбі
Все змішалось — повітря і хвилі

морськії
1090. Всю цю бурю наслав розлючений

Зевс,
Щоб мене вжахнути.
О пречёсна мати моя, о ефіре,
Що світлом усіх обіймаєш, поглянь— 
Я страждаю безвинно.

(При громі й блискавках скеля з  Проме
теем провалюється в безодню)



КО МЕ Н Т А Р І





1. В трагедії Есхіла є багато вказівок на гео
графічні уявлення стародавніх греків. Скіфія — ма
ловідома для них країна на північний схід від 
Понту Евксінського, як називали греки Чорне мо
ре. Саме тут, на Кавказькому узбережжі, відбував 
Прометей, за грецьким міфом, свою кару.

2. Гефест, кульгавий син Зевса і Гери, здав
на вважався за вияв стихійної сили вогню, пізні
ше — бог ковальства; кузня його—гора Етна (див. 
рядок 365); скинутий з неба, він упав на острів 
Лемнос (через те й окривів), і з того часу цей 
вулканічний острів в Егейському морі—його улюб
лена земля (римське ім’я Гефеста — Вулкан). Ми
стецтво обробляти метали не може обійтися без 
краси, отже за дружину Гефестову вважали 
Аглаю, одну з Харіт, богинь краси.

3. Викрадений Прометеем вогонь Есхіл називає 
Гефестовою квіткою.

4. Влада й Сила — двоє вартових надприрод
ної сили, з дикими, жахливими обличчями (див. 
ряд. 78),— очевидно богівського роду, проте в 
грецькій міфології ці імення невідомі. їх двоє, але 
обов’язки їх однакові, і за обох увесь час про
мовляє один — Влада.

5. Батьком Прометея був титан Іапет, а ма
тір’ю — богиня землі Гея, з якою ототожнюється 
в Есхіла Феміда — богиня права і законного ладу
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(див. р. 210). Вона порадила Прометею стати на 
стороні Зевса в його боротьбі з титанами і влас
ним батьком Кроносом, якого Зевс скинув а  
Олімпійського престолу тільки завдяки Проме- 
теєві (див. рядки 199—223).

6. Кроніон, Кронід — імена Зевса (інакше — Зе- 
вес, римський Юпітер), який був сином Кроноса 
і Реї. Кроносові було провіщено, що його скине 
з престолу один з його синів, тому він пожирав 
їх відразу ж після їх народження. Проте Реї 
пощастило врятувати Зевса, який скинув Кроноса 
з трону і став владарем усіх богів. Через те, що 
Кронос був спочатку богом землеробства, римляни' 
прирівняли його до свого бога засівів — Сатурна.

7. Після перемоги над Кроносом і титанами Зевс 
розділив світ поміж богами і віддав їм усе, крім 
верховної влади, яку залишив собі, — його влада- 
більша, ніж усіх богів разом. Гефест одержав то
ді і свою частину в розподілі, і змінити її йому 
невільно.

8. Гра на слові «Прометей», яке в тлумаченні 
стародавніх греків означало — передбачливий про
зорливець, піклувальник, промислитель.

9. Ефір — в природознавчих уявленнях старо
давніх греків — верхній, світлосяйний шар повіт
ря, що лежить над аером—нижнім повітряним ша
ром. В міфології — син Ночі й Ереба, дітей Хао- 
сових, основа світового життя; в орфічних гім
нах — світова душа; у філософа Анаксімена (588— 
524 рр. до н. е.) — первісна матерія, з якої через 
розрідження утворився вогонь, а через згущення— 
вітер, хмари, вода й земля.

10. «Морської хвилі сміху»—цими словами Есхіл 
малює картину, яка головну ідею його твору — 
ідею непримиренної боротьби проти всякої ти
ранії — доповнює новим відтінком разючого кон-
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трасту поміж стражданнями Прометеєвими і хо
лодною, безприхильною красою природи.

11. Неминучість (Ананке), якою керує Мойра,— 
надсвітова безособова сила, таємниче втілення не
змінної Долі, що від неї залежить навіть Зевс — 
необмежений владар над усіма богами (див. рр. 
511—518). Есхіл особливо підкреслює в своїй тра
гедії нездоланну силу судьби, що їй однаково 
підвладні і люди і боги.

12. Тут Есхіл знайомить нас з примітивною тех
нікою зберігання вогню за сивої давнини, коли 
для цієї мети вживали суху очеретину (власне 
стовбур зонтичного дерева).

13. Океаніди— німфи, що живуть в океані. Вза
галі німфи — нижчі божества, що жили в морях 
(нереїди), у водах на суходолі (наяди), в горах 
(ореади), в долинах (напеї), в лісах (алсеїди), на 
деревах (дріади) тощо, як втілення відповідних 
сил природи. Мистецтво зображало їх у вигляді 
прекрасних дів — нагих і напіводягнених.

14. Тетія — титанка, дочка Урана й Геї-Землі, 
дружина Океана, якому вона породила Океанід 
і всіх річкових богів (в тому числі і Інаха, бать
ка Іо).

15. Океан — найбільша ріка в світі, яка в гео
графічних уявленнях греків обпливає землю і мо
ре,— з неї беруть початок усі ріки і джерела, 
з неї сонце, місяць і зорі сходять і знов заходять 
у неї; вона не зливається з морем, хоч і межує 
з ним. Разом з тим О кеан— жива істота. Гомер 
вважає його за прабатька всіх богів і титанів. 
У Гесіода він — поважаний всіма богами преста
рий бог, який не бере участі в боротьбі титанів 
з Зевсом,— таким і Есхіл його змальовує (див. 
рр. 330—331).

16. Океан, Океаніди і сам Прометей належали 
до покоління титанів, що були при владі за уря-
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дування Кроноса. 3 переходом верховної влади до 
рук Зевсових титани зазнали переслідувань і му
сили підкоритись новому ладові, запровадженому 
Зевсом на горі Олімпі, що в уявленні стародавніх 
греків була місцем перебування всіх богів.

17. Аїд—підземне царство смерті й оселя бога 
Аїда, або Гадеса — Зевсового брата і сина Кро
носа і Реї.

18. Тартар—місце муки для титанів; його тре
ба відрізняти від Аїду,— Аїд знаходиться в зем
лі, а Тартар — на найглибшому дні землі й моря, 
на такому віддаленні від поверхні земної, як не
б о — над землею. Як істота, Тартар — син Ефіра 
і Землі.

19. Уран (Небо)—найперший державець всесві
ту, батько всіх титанів, в тому числі Океана, 
Кроноса, Феміди, Іапета й Тетії.

20. Притан — член пританеї, афінського сенату; 
старшина, голова ради. Тут розуміється Зевс, як 
голова над блаженними, тобто богами.

21. З поеми Гесіода «Труди і дні» довідуємось, 
як, за стародавнім міфом, Пандора, перша в світі 
жінка (створена Гефестом) і дружина Епіметея, 
брата Прометеєвого, з жіночої цікавості розкрила 
подаровану їй Зевсом скриньку з людськими не
щастями, і вони почали ширитись по свій землі, 
а на дні скриньки залишилась тільки сліпа Надія.

22. Залізородний край — східний Понт і Скіфію 
вважали за країну Халібів, що винайшли спосіб 
обробляти залізну руду; ім’ям цього дикого на
роду називали греки також крицю, яку здавна 
одержували від Халібів (порівн. р. 714).

23. «Пізнай себе» (yvwIK osav-ov) було написано 
на фронтоні Дельфійського храму; це речення бу
ло також одним з основних положень філософії 
Сократа (469—399 рр. до н. е.).
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24. Атлант—«носій потужний», титан, син Іапе- 
та й Асії, рідний брат Прометея. Це морський 
велетень, втілення сили моря, що носить на собі 
величезні тягарі. Він стоїть на крайньому Заході 
(мабуть, над Гібралтарською протокою, недалеко 
від названого його ім’ям міфічного материка 
Атлантіди) і підпирає небо головою та змученими 
руками,— це кара за участь у боротьбі титанів 
проти Зевса (пор. рядки 425—429).

25. Тіфон — жахлива потвора з стома зміїними 
головами, втілення жагучого вихру, або випарів, 
що вихоплюються з вулкана; син Землі і Тарта
ра, чоловік Єхідни, діви-гадюки. Кілікія — гірська 
країна на південному березі Малої Азії, де Тіфон, 
згідно з міфом, народився на одній з гір і осе
лився в печері, названій його ім’ям. За участь у 
боротьбі титанів Тіфона кинуто в глибочінь Тар
тара, де він і лежить зв’язаний, під тягарем сі
цилійської гори Етни, і дихає полум’ям її вулка
на. Опис вибуху Етни міг бути навіяний безпосе
редніми враженнями Есхіла, який не раз бував у 
Сіцілії і навіть написав трагедію «Етна» (з при
воду заснування міста Етни). На жаль, ця тра
гедія до нас не дійшла.

26. Горгони, або Форкіди (пор. рр. 792—800), 
жили на Заході, недалеко від Гесперід, де стояв 
Атлант. Це крилаті істоти з зміями замість кіс, 
підперезані гадюками,— погляд їх кам’янив кожне 
живе створіння. Найвідоміша з них — Медуза, яку 
уявляли в образі прекрасної діви.

27. Сіцілія родюча — житниця стародавнього 
світу, яка постачала хліб, південні овочі й вино до 
Італії та Греції, а тому присвячена була Церері, 
або Деметрі — богині рослинної плідності.

28. Колхіда — країна на схід від Понту Евксін- 
ського (Чорного моря), поміж Кавказом, Іберією 
та Вірменією. Діви верхівні — войовниче плем’я
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міфічних жінок-амазонок, «що мужів ненавидять» 
(ііор. р. 723),— за переказом, вони утворили жіно
чу військову державу.

29. Меотіда (пор. р. 730), від імені Меотів,— 
назва Азовського моря; з Понтом Евксінським 
з’єднував Меотіду Кімерійський Боспор, тобто 
Таврійська, або Керченська, протока.

30. Арей, або Арес (римський Марс), син Зевса 
і Гери — гнівний і жорстокий бог війни. «Квіт 
Ареїв» — войовничий народ,— так називає Есхіл 
арабійців, яких поселяє під Кавказом.

31. З приводу цих рядків Маркс зауважує: 
«Світлу оселю називає Есхілів Прометей одним з 
найбільших дарів, що з їх поміччю він перетворив 
дикуна в людину». (Маркс і Енгельс, т. III, 
стор. 655).

32. Ерінії, або Евменіди (римські Фурії)—страш
ні богині кари, помсти і прокльону. їх ставить 
Есхіл нарівні з Мойрами (римські Парки), яких 
налічує аж три, на кермі неминучої Долі, що їй 
підвладне все (пор. прим. 11).

33. Гезіона — одна з Океанід (див. прим. 13), 
що стала дружиною Прометея (відома ще Гезіо
на — дочка троянського царя Лаомедонта, що 
після завоювання Трої припала Гераклові як ча
стка у воєнній здобичі). За іншим переказом, 
дружиною Прометея вважають ще Пандору (див. 
прим. 21), що з її скриньки вилетіли на люд
ський рід усі лиха,—тому-то, допомагаючи людям 
у біді, Прометей і навчив їх користуватись вогнем.

34. Іо — дочка аргівського царя Інаха (він же 
бог ріки Інах в Арголіді і брат Океанід,— див. 
р. 636, а також прим. 14). Ревнива Гера, Зевсова 
дружина, караючи Іо за любовний зв’язок із Зев
сом, обернула її в телицю і доручила Аргосові 
стерегти її (див. прим. 35). Гнана оводом (тобто 
божевіллям), Іо блукає по всьому світі, і нарешті
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в  Єгипті Зевс вертає їй людський вигляд. Іо 
ототожнювали з єгипетською богинею Ізідою, яку 
теж уявляли з коров’ячими рогами на лобі. Слово 
Іо значить блукальниця, богиня місяця, що блу
кає в небі, де її завжди стереже тисячоокий 
Аргос — зоряне склепіння небесне, а перекази пе
ремістили її на землю. Коров’ячі роги — символ 
півмісяця.

35. Аргос Панопт (всевидющий) — син Землі, си
лач з безліччю очей, розсипаних по всьому його 
тілі. Гера приставила його пастухом до Іо-телиці, 
і він навівав на неї дрімоту, граючи на сопілку 
(пор. р. 575). Але Гермес убив Аргоса, і тепер 
тільки його привид переслідує Іо-телицю. Арго
нові очі Гера помістила на пав’ячому хвості. Арго
са Панопта треба відрізняти від назви місця Арго
са і країни Арголіди.

36. Гера — старша дочка Кроноса і Реї, сестра 
і дружина Зевса, найпочесніша серед богинь. 
Вона надто пишається цим і вимагає більше, ніж 
Зевс може їй дозволити,— з цього виникають 
часті незлагоди між ними. Ревнивість і сварли
вість— головні риси її  характеру. Геру вважали 
за патрона шлюбів і пологів. Головне місце її 
культу — Арголіда, де Іо була її жрицею.

37. Кіпріда—одне з імен Зевсової доньки Афро- 
діти (римська Венера), богині краси і кохання (на 
острові Кіпрі було головне місце культу Афро- 
діти),— їй коряться і люди і боги. її  уявляли 
в образі прекрасної жінки (славетна статуя Ве- 
нери Мілосської в Луврському музеї, в Парижі). 
За іншим переказом, вона народилась з морської
НІНИ.

38. Лерна — болотяне озеро в Арголіді з квіт
частими луками навколо (в оригіналі їх названо 
•«глибокими»—від високої трави і квітів). Тут жи
ла Лернейська гідра (гадюка), що її вбив Геракл
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і спустив болото в море. Пізніше тут був свя
щенний платановий гай з храмами над джерелами 
Лерни.

39. Додона — місто в Епірі (північна Греція), 
славне своїм оракулом, найстарішим у Греції,— 
з-під священного дуба Зевсового тут било дже
рело, з його дзюркотіння і таємничого шелесту 
дубового листя жерці давали пророчу відповідь 
на різні запитання.

40. Піфія, або Піто,— пророчиця, якої роль ви
конувала чергова жриця Дельфійського храму 
Аполлона над «пупом землі» — у Фокіді (середня 
Греція). З розколини землі там виходили випа
ри. Одурманена ними Піфія, сидячи на тринож- 
нику, вирікала свої темні і двозначні пророку
вання.

41. Локсій — непрямий, криводушний — так зва
ли Аполлона за неясність його пророцтв у Дель
фах. Аполлон — син Зевса і Лети, всезнаючий бог 
поезії, музики і співу. Його ототожнювали із все- 
знаючим Гелієм — богом сонця — і називали ще 
Фебом.

42. Керхнея добропитна, тобто добра для пит
тя,— одно з Лернейських джерел в Арголіді, по* 
дорозі в Тегею. Живучи в країні, де не скрізь 
можна було знайти придатну для пиття воду, гре
ки шанували кожне «добропитне» джерело.

43. Скіфи — загальна назва народів, що жили 
за Понтом Евксінським (див. прим. 1). З них були 
гарні стрільці — отже, міську варту в Афінах на
бирали переважно з скіфів.

44. Халіби-ковалі — див. прим. 22.
45. Під іменем бурхливої ріки Напасниці треба 

розуміти, мабуть, ріку Аракс (притоку Кури), ча
сто згадувану в античній поезії, але в жоднім- 
разі не Танаїс («тихий» Дон), як це припускають 
деякі дослідники (Доннер).
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46. Теміскірська долина — в Понті, між рікам»> 
Ірідом і Термодонтом (тепер зветься Термех), ща 
течуть у Понт Евксінський. При гирлі ріки Jep- 
модонт стояло місто Теміскіра — столиця держа
ви Амазонок.

47. Ім’ям Салмідесу греки називали Фракійське^ 
узбережжя на захід від Понту Евксінського, де 
правували хижі фракійці, — тому-то Есхіл і на
зиває його «мачухою мореплавців», але помилково* 
застосовує до Термодонту, що лежав на проти
лежному березі Чорного моря.

48. Кімерійський Істм (пересип, шийка) — поміж 
Чорним і Азовським морями, тобто Керченський^ 
півострів. Кімерійці — назва казкового народу, що 
жив десь на краю стародавнього світу, пізніше — 
назва народу, що жив у Тавріді (в Криму).

49. Боспор (інакше—Босфор)—«коров’ячий брід»^ 
назва морської протоки, зв’язана в уявленні гре
ків з міфічною переправою Іо-телиці. Крім Кіме- 
рійського Боспору (Таврійської протоки), греки 
знали ще Боспор Фракійський (тепер — Дарда
нелльська протока) поміж Понтом Евксінським і 
Пропонтідою (Мармуровим морем). Східний берег 
обох Боспорів греки вважали за «суходіл Азій
ський»— отже Азією був для них і Таманський- 
берег Боспору Кімерійського. Пізніша грецька мі
фологія зв’язує з Боспором Фракійським пере
праву Європи, дочки Фенікса, на спині бика, у ви
гляді якого Зевс перевіз її на суходіл, названий’ 
на її пошану Європою.

50. Нещастя Зевсові мав принести шлюб його 
з Фетідою, старшою з нереїд (див. прим. 13). 
Виховувала її Гера (див. прим. 36) і проти волі 
видала її заміж за смертного — Пелея, від якого 
Фетіда мала сина Ахіллеса — героя Троянської 
війни.

51. Тринадцятим потомком Іо мав бути герой-
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Геракл (Геркулес). Потомків 1о називають в та
кому порядку: 1) Епаф, 2) Лібія, 3) Бел, 4) Да
най,* 5) Гіпермнестра, 6) Абант, 7) Прет, 8) Акрі- 
зій, 9) Даная, 10) Персей, 11) Електріон, 12) Алк
мена, 13) Геракл.

52. Кісфена — пасмо гір у Віфінії (в Малій Азії), 
.за іншими — в Лівії (Африка),— географія в Есхі- 
ла взагалі дуже непевна.

53. Форкіди—три жахливі на вигляд дочки Фор- 
ка: Еніо, Пефредо і Діно.

54. Можливо, це — Граї, втілення старості.
55. Гріпи або гріфи—казкові звірі з лев’ячим 

тулубом і орлиною головою, що стережуть золото 
.в Ріпейських горах; їх часто різьбили у скуль
птурі.

56. Арімаспи—казковий народ, що воював з Грі
пами за золото. Одноокими їх називають нібито 
через те, що вони, стріляючи, примружували одне 
око.

57. Золотоносну ріку Плутон (багатство) треба 
відрізняти від Плутона — втілення багатства та 
Плутона (інакше—Аїд, або Орк)—Зевсового брата, 
бога підземної безодні (див. прим. 17).

58. Ріка Ефіоп, тепер — Нігер. «Сонячні дже
рела» — центральна Африка, що її уявляли греки 
місцем, де народилось сонце.

59. Біблоські висоти—пасмо скелястих гір в Ну
бії, де стиснутий ними Ніл утворює ряд водопадів 
(катарактів). Відомий ще Біблос — давній город 
у Фінікії, головне місце культу Адоніса, коханця 
Афродіти.

60. Земля трикутна — Нільська дельта.
61. Див. прим. 51. В Єгипті Іо породила від 

Зевса чорного сина Епафа, що став царем Єгипту 
і збудував місто Мемфіс. Від дочки Епафової Лі- 
бії (Африка) народився Бел, а від нього — Данай 
та  Єгипет.
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62. Молоси — грецьке плем’я в Епірі, дуже по- 
мішане з варварами (не-грєками), — через те їх 
самих; уважали за напівварварів. Вони заволоділи 
Додонським оракулом (див. прим. 39) і утворили 
міцну державу.

63. Феспротія — частина Епіру, де стояло місто 
Додона з його оракулом.

64. Іонійське море (Адріатика) — поміж Грецією 
та Італією,— назву цього моря греки виводили від 
імені Іо. Рейська затока (р. 837) прилягає до 
Іонійського моря. Можливо, що Рея — це була 
стародавня назва й цілого Іонійського моря.

65. Каноб — місто в долішньому Єгипті, неда
леко Олександрії, назване так від імені похова
ного тут стерника Менелаєвого (з Гомерівського 
епосу).

66. Епаф народився від дотику Зевсової руки 
‘{грецьке слово ttracpaouai значить— торкаюсь), а 
тому Есхіл і називає його «соіменним зародженню 
від Зевса».

67. Данай (див. прим. 51) з п’ятдесятьма доч
ками утік в Аргос від п’ятдесятьох синів свого 
брата Єгипта (див. прим. 61) і хоч мусив потім 
повіддавати дочок за їх «братителів» (тобто двою
рідних братів), але звелів їм повбивати своїх чо
ловіків. Тільки одна з Данаїд (дочок Данаєвих)— 
Гіпермнестра — не вбила свого чоловіка Лінкея 
(див. рр. 865—869). Карою Данаїдам було вічно 
наливати воду в діряву бочку — символ марної 
праці. Історію Данаїд Есхіл змалював у своїй 
трилогії — «Благальниці», «Єгиптяни», «Данаїди» 
(до нас дійшла тільки перша частина цієї три
логії).

68. «Заздрий бог» — Арес (див. прим. ЗО), як 
це видно з дальшого опису після пропущеного 
рядка (якого бракує і в оригіналі).
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69. Пелазг — син Посейдона і Ларіси, фундатор» 
Аргоса, Земля Пелазгова — Арголіда.

70. Під Кіпрідою (див. прим. 37) тут треба ро
зуміти любощі, кохання.

71. Після того як Прометей провалюється в. 
кінці трагедії під землю, через багато років він- 
знов опиняється на Кавказі, де йому, прикутому 
до скелі, клює груди орел, аж поки кентавр Хі- 
рон, невигойно поранений стрілою Геракла, пого
дився віддати йому своє безсмертя (див. рр. 1027— 
1029). Тоді Геракл убив орла і визволив Про
метея, що перед тим відкрив Зевсові таємницю 
небезпечного для Зевса шлюбу. Про це розпові
дає Есхіл у трагедії «Прометей розкутий», від. 
якої збереглись тільки уривки.

72. Див. прим. 5.
73. Посейдон, син Кроноса і Реї, Зевсів брат- 

(римський Нептун) — бог моря. Помахом свого- 
тризубця він насилає бурі і стишає їх, трощить, 
скелі і затоплює землю.

74. Адрастея (нездоланна) — назва фрігійської 
Реї-Кібели, що її ототожнювали з Немезідою — 
богинею справедливості. Вклонятись Адрастег 
значило — покірливістю оберігати себе від кари.

75. Гермес—син Зевса та Маї, Атлантової донь
ки, юний вісник богів (римський Меркурій), який 
повинен також проводжати мертвих до Аїду.

76. Признання Прометея «всіх богів ненави
джу» є власне признання філософії, її  власне 
висловлення, направлене проти всіх «небесних і 
земних богів, які не визнають людської свідо
мості найвищим божеством» (Маркс і Енгельс, 
т. І. стор. 26).

77. «Хвилешна хвиля», в оригіналі Ttv.vpta —  
третій вал. Найстрашнішою хвилею для греків 
була саме «третя хвиля», для римлян — «десята» 
(fiuctus decumanus). Для сучасного поняття «де-
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в’ятий вал» чи не найкраще підходить вислів 
з  української народної думи «хвилешна хвиля», 
до того ж він цілком у стилі Есхілової мови, 
для якої характерне — емоційне повторення слів 

>(ди®., напр., рр. 218, 338, 858, 887, 894, 904, 970, 
999).

78. Див. прим. 71.
79. Богиня Ата втілювала собою засліплення, 

що веде до загибелі. Подібно до Немезіди та Ері. 
ній (див. прим. 32 та 74), вона є месниця за злі 
-вчинки.
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