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Вольтер

ОРЛЕz\IIСЬКА ДIВА

IIЕРЕДМОВЛ
Отця Апулея Рiворiл, Беrrедшктипця

Подякуймо лобрiй душi, rцо завдяItи iй з'явилась у нас
<Щiва>. Щя героi,lтIа т& шol}rlaJtыIa ItocпIa була наrrисаrrа
близько 1730 р.- цс зuаI01,L y,rcrli i tle в[IлЕо з деяких
рис самого твору. Iз ltис,га t740 р., падруItованоrо в вбiр-
пику дрiбних ftисань одIIоIо ttеJIикого володаря пiд iMeHeM
фiлософа iз CaH-Cyci, вIlдЕо, що одЕа нiмецька
прцццеса, коли iй дади рукоцис тiльки прочитати, так
захопилась обережнiстю, яка пануб TailI у TpaKTyBaHHi
такого слизькоIо cloжeTy, що потратила цiлий день i цiлу
пiч, звелiвши копirовати i переписуlсчи calla Bci Еайпо-
вчальпiшi мiсця. Оцей-то самий списоIt i потрапив Еареш-
Ti до нас. Не раз друItоваlIо клаптi цашоi <<Щiви>, i
справжнi цiнителi здlоровоi .тtiтсратури обурювались, ба-
чцвши, як жахливо воца rrоItалiчена. Одътi видавцi ви-
пускали ii в п'ятrrадцяти шiснях, iншi - в шiстlтадцяти,
вiсiмпадцяти, двадцяти чотирьох, то розбиваючи одЕу
шiсцю па двi, то 8аtrовtrюючи прогалиЕи таки1\{и вiрrrтами,
яких врiкся б кучер Вертапrона, виходячи s корчми шу-
кати пригод *.

Отже - маете (Жанпу) у всiй ii чис,готi. Ми боiмось
висловити Еадто смiливу /(}r\rIl}, IIазпаI]]IтII автора, яItому
припцсують цю епiчrrу поеп,lу. ,Щослrть того, що читачi
могли взяти собi IIсвцу IIаушу iз шrоралi, заховапоi в але-
горiях поеми. Ifавiщо знати, хто автор? €сть багато працъ,
що ix ученi та мудрецi читають в насолодоIо, IIе зЕIаIочи,
хто ix цаписав, як от (Peтvigilium VeneTis>, сатира, при-
писуваЕа Петронiевi, i багато iпших.

Що пас дуже втiшае, цо те, що в нашiй <Щiвi> зIIачЕо

* Тут автор у припriтцi Еаводить приIJлади таких вставок, якl
мЕ вважаемо моя{ливими Ео подавати, 1 кlнчае примlтку так:
(...автор цiеi гидоти, вробпеноi_вlIклIочЕо_ для всякоi наволочi,-
ровстрЙта-капуциЕ, що ввяв собi iм'я IVIобера>.-М. Р.



[I@нше нескромних та вrльних мrсць, цuк у творах Bcrx
великих людей Iталii, що писали в цьому жанрi.

Vеrum епim чето *, почати з Пульчi; Еаil{ було б

дуже црикро, колtr б наш скроллний автор дiйшов до тих
малецьких вiльпостей, якi дозволяе собi цей учепий фло-
реЕтиЕець у сво€NIу <NIорганте>, Цuй Луiджi Пульчi,
поважний rtaHoпiK, написаts свою поему в серединi ХY ст.
для синьйори Лукрецii Торнабуонi, MaTepi Лоренцо Ме-
дiчi IIрепишното; i кажуть, нiби <<Моргаrrте> спiвали при
столi цiеi дами. Ще друга епiчЕа поема в Iталii. Мiж
учеЕими були великi суперечки - серйозний це TBip чи
жtартiвливий.

Ti, хто вважав його за серйоаний, Iруцтуються ца
вступi до кояtноi rTicнi, що почипався рядками iз овятого
ццсьма. Ось, наприкдад, вступ до перrrrоi пiспi:

Iп principio еrа il чегЬо арргеssо а Dio;
Ed еrа Iddio il чеrЬо, e'l чеrЬо lui.
Questo ега il principio al рагеr mio ** i т. д.

Коли перша пiсня почиЕа€тьсл з сваIIгелiя, то остаЕ-
Ея кiЕчабться <Salve, regina> ***; i це може виправдатп
гадку тих, хто думав, що автор писав цiлком серйоапо;
адже ва тих часiв для театральЕих п'Gс, що ставлеЕо в
Iталii, вцкористовували <CTpacTi> та житiя святих.

Ti, хто дивився па кIШоргантеD як ва TBip жартiвли-
ВИЙ, Звернl,ли увагу тiльтtц па деякi Еалто великi вiль_
rrocTi, там припущенi.

Моргапте пита€ться в Маргутте, християнцц BiH чи
магопIетаЕпЕ:

Е se egli сгеdе iп Сristо о in Maomret,to.

Rispose allor Maгgutte: <А diг tal tosto,
Io non credo pit al пеrо che al аzzurrо;
Ма nel сарропе, о lesso о voglia агrоstо

Ма sорга tutto пеl buon vino hо fede;
Е сrеdо che sia salvo clri gli сгеdе.

+ I справдi (лат.).-Ре0.
.f Спочатку слово рiвяе Боговi бчло,

Бог словом був i слово Богом.
Таiлосъ сущого тут першоджерело (iтал.).-
II ер евла0 О. П аlлъо в cbHot.

е** Радуйся, царцце (лат.).-Ре0.



Оr queste sоп trе virtir сагdiпаlе,
La gola, c'l ctrlo, e'I datlo, соmо io t'lro dettol *.

3BepHiTb, будь ласка, увагу, що Крешii,fбенi, бев уся-
ких ваIаць помiсти]]ци IIульчi в ряду сшравжнiх епiчних
поетiв, Ka}Ite, Йопrу на вибачеЕIIя, що це наЙскромвiшиЙ
i пайшоrлiркованiший ia письмеппикiв свого часу: <il pii
modesto е nroderato scrittore>. Нема cyMHiBy, що BiH був
попередниItолr Боярдо i ApiocTo. L{e вавдяltи йому про-
славилися в Iталii Роланди, Рено, Олiв'е та Щюдопи, i
вiп майже дорiвнюс ApiocTo чистотою мови.

Недавно вийшло дуже хороше видаЕня йото con li-
cenza dе'suрегiогi **. Звiспо, це не я його пустив у cBiT;
коли б llаша ,Щiва Iоворила так сапIо безсоромно, як отой
Маргутте, си}I туреr{ыtого свящепика та грецькоi черпицi,
я остерiгся б ii друкувати.

У <ЖaHHi>> пе зrrайдеться й TaKI.rx смiливих мiсць,, як
у ApiocTo; тут ви rre зустрiнете святого IoaHHa, що живо
па мiсяцi i говоритъ так:

Gli sсrittогi аmо, е fo il clebito mio,
che al vostro mondo fu scгittore anohe io.

Ь й." .b"u."o" 
"i 

йiо'tоааiо b.i"to
Rепdеrпri guideTdon di si gгап sоrtе *** i т. д.

Ще надто спriливо; i тут святий IoaHH дозволяе собi
те, чого Hi одиrr святий у <,Щiвi> нiколи собi не дозво-
лить. Виходить, u{о Iicyc зобов'яваццй сво€ю божествец-
нiстю тiльки першiii главi IoaHHa i що цей евапгелiст
йошу пiдлестив. Вiд цього тхЕе соцiнiаrrством. Наш стри-
маний автор остерiтався таких крайнощiв.

* Чи вiрить вiп в Христа чи в Магомета.
1\{аргутте й мовить: <Та пi в божу кару
Нс Bipro я, Hi в благодать,- я Bipro в каплуЕа,
Котрого щoiirro вийr.rяли ia жару.

Найбiльше ж вiрую у добре я виЕо,
I хто в те саме iфитi - рЪrуuЪr* Ьо"о.
А TaKotTt сповiдаrо ще заповiдi TplT:
З баббтоrо втiшаr'rся, грай в KocTi i жерил> (лаr,),-

П ер епlа0 О. П аlльовсьноi.
** З доэволу вtlади (iтал.), - Ре0.

**:} Лrобlrrо я аавшо тIIх, хто хист вiддав словам,
CBoix TBopiHb чимало i я задишпв вам.

То*у'уaо"ч"a""П ip""roo 
"uoa*o"r 

rrooll
Ушапував меЕе за подвпг цей великий (iтвл.).-

Перекла0 О. Паальовсьноt.



Так само вельми нас тiшить, що наш скромниfi автор
не паолiдував жодЕого iз наших старовиЕЕих poMaBiB,
iсторiю яких Еаписали учений €пископ авраншськпй Гюо
i комцiлятор абат Лаягле. 3робiть лише собi приемнiсть,
прочитайте в <Лапселотi а озера> главу пiд назвою: <Я к
Лапселот сuав iз королевою i як воЕа
верцулась до cipa де Лагана),-i ви цоба-
чите, яку сороtчtливiсть ма€ Еаш автор у порiвняпвi ia
давнiми цашими пйсьменЕиками.

Але quid dicam * оро дивовижЕу iсторiю Гаргантюа,
присвячеЕу кардиналовi де Турнону? Вiдомо, що глава
про <Torche-culsD - одЕа iз найскромшiших у цьо}lу
TBopi.

Про сучасних aBTopiB ми не говори]\{о: скажемо тiльки,
що Bci давпi uoBicTi, cTBoperri в lталii та перевiршовапi
Лафовтеном, ще мецше моральнi, вiж наша <Щiва>. 3а-
галом - бажаемо BciM нашим суворим цензораNt шrати TaKi
ToBKi почуття, як прекрасний Монроз, Еашим скромни-
цям, коли воЕи G,- простодушЕiсть Агцеси i вiжнiсть
Щоротеi; цашим героям - правицю могуq6[ Жtанни; BciM
взуiтам - вдачу доброго духiвника Бонiфацiя; BciM, хто
порядкуе в хорошому домi,- розпорядливiсть i вмiлiсть
Бонно.

Нарештi, ми вважаемо, що кЕи)Itечка ця -,чудесвiлiки проти тяжких HacTpoiB, якi гнiтять тепер деяких
дам та деяких абатiв; i коли б ми зробили сусrriлъностi
лице цю послуIу,- ми й тодi б думали, що це вмерцу-
ваJIц свого часу.

ПIСШЯ ПЕРШЛ

IIiжцi лrобощi Карла VII та Алнеси Сорель. Орлеав в аrrrлiйсьrtiй
облозi. Поява святого ,Щепшса i т. irr.

Я ве вродився славити святrrх**l
l до гучвого Ее год?куся спiву,
Та чудотворну Орлеавську дiву,
Проте, змалюю для очей людських.
Вопа iз рук апглiйцiв навiсних
Французьку цишцу вирваJIа корону,

* Що б я скааав (лат.).- Ре0.
+* IIримiткп - в кiвцl.- Двтор.



I череа Bei пресвятого троЕу
Досяг у Рсйпrсi люблепецц yTix.
Герой в KopceTi, воiш у сuiдницi,
Воца в Роландом piBвoro була,
Твердiша серцем вiд твердоi крицi.
Щоправда, скромнiй дiвчинцi-ягницi
Я радий бiдьше в затiнку дерев,-
Та Жавпа д'Арк була душею лев.
Ii дiла Е lt{оfю оповiдапня
Ласкавих подивують читачiв,-
Найбiльше ж те, як довго в пеi цвiв
BiHoK нозайманого дiвування.

Шаплбне, що фальшивий, дикий тов 2

IB скрипки вплiв cBoei витягатп
I так про славЕу дiвчину сuiвати,
Аж на виду мiнився Аполлон,
Старий Шаплепе, ти б, вдаеться, радо
MeHi поаичив свiй пеаграбний дар,-
Та хай бере його Лямотт-Гудар 3,

Що вlпсував майстерЕо <Iлiаду>.

Наш добрий Карл Еа життьовiй Becнi
У Typi веселився день uри днi.
Щесь па балу (завзятий танцrористаl),
Щля блага краю рiдпого та MicTa,
Сорель Аrнесу Еаш король зустрiв а.

В нiй сам Амур себе перовершив.
Вона була, як Флора, ясЕовЕда,
Струпка, як вiмфа, що в гаю зросла,
Самцх богiв спокусЕиця - Кiпрiда -rй цевимовну грацiю дала.
Сирони голос, чари Арахпеi,-
Усе було в Агrrеси, i для Hei
Героi, мудрецi та королi
Щали б скарби найкращi па зепrлi.
Щивитися на Hei, уптлiвати,
У веадоланнiй пристрастi шалатrт,
Тремтiтп вiд жаryчих порцваЕь
I голос тратити серед вiтханъ,
Iй тисвутъ руку нiжвою рукою,
Вiддатись радiспому Еесцокою,
3будить i в нiй жtадобу та любовt-
f(ороль за деЕь усе це перейшов:



У королiв iде к9хянпя скоро.
В тщ сЕравах мудраr вiд людсьдого аохry
Хотiла воо АгЕеса цотаiть,-
Але хотiти легше, нiж зробитъ.

Щоб зайвого уникЕуть цоговору,
Itороль обрав довiрЕцком Бовво 5,

Який у нього посiдав давЕо
Те мiсцс, для кишешi пепоIаЕо,
Що при дворi взива€ться воЕо
<Друг короля)), для чемЕостi i шавп,
Хоча йому простолюд i мiщави
Iмецвя {rзвiднпк> мають лиш одЕо.
Мосье Бонно на беревi Луари
Мав збмок, пайрозкiшвiшу а оссль.
У замок той приiхала Сорель,-
I Карл, як пiч cBoi прослала хмари,
Прибув туди любовпi ппти чари.
Вина i страв Бонно пе пожалiв,..
Ну, що Ti шишцi бёвкети богiв!
Закоханi в солодкiм хвплюванпi,
Сп'явiвшш вiд пестримвого бажапп!,
Огнем iскристих поглядiв палкдх
Свiтили путь до радощiв вiчsих.
Роамова вiльна, хоч ЕалgжЕо скромЕа,
rx окриляла, гостра та ЕевтомЕа,
}tороль Агнесу оком як вв iB,
Про любощi iй цiжво товорЕв,
I пiжку тцс Еогою, i горiв.

По учтi, цачеб збкуока мувична,
Мелодiя тоскацська хроматичпа 0

Оввалася, заграла, мов струмок.
Спiвання флейт, гобоiв i скрипок
Ровповiдало казку про героiв,
Що ix Амур всесильний перемiг
I що зреклцсь ддя чарiввпх yTix
Людськоi слави й ратцих веспокоiв.
Капела так ваховаЕа була,
Що сгухати Сорель ii могла,
Сама вiд поглядiв людськцх закрпта,-
Була-бо соромлива й rордовита.



Вже повпий мiсяць високо зiйIп6з;
Настала пiвнiч, в Еею йде любов.
У пишвiм, позолочецiм альковi,
В напiвiмдi привабливо-чудовiй,
Мiж простирал найкращоIо ткапЕя
Лягда Агпеса, та Ее для спаЕЕя:
Щверей-бо, що проводять до алькова,
Не зачдпида, вiби випадково,
Алiса, мудра Еад служпиць ycix.
О rонаки, цIо прагIIете yTix,
Вам, певне, Еетерплячка зрозумiла,
Що доброго мопарха охопила!
Уже проltито rrахощi мiцrri
Иому па кучерi його ряснi,
[ входить вiп, i з милою ляга€.
О, раюванпя божеське, безкраеl
Серця дзвеЕять; то сором, то любов
Агнесi гоЕить до обличчя кров...
Минае сором, а любов не гасве.
Ii король цiлуе любострасний,
О.rей вiц Ее здолае одiрвать
Вiд тих приЕад, що перед Еим лежать,-
Та й хто пr би мiг утриматись, папове?

Пiд шисю, де тоЕ алебастрбвий,
Iдуть округлi лiвii грудей,
Що сам Амур створив ix для людеfi,
fIрикрасивши рожевими сосками.
Чудовi перса! Милуватись вами
Повинев Bip, рука - IIестити вас
I rуби - цiлувати в нiжний тас.
Щоб читачiв Moix яIt слiд ровважить,
охоче б я все тiло змалrовав
I лiнii, яких HixTo Ее мав,
Але моральностi закоци каЕryтъ,
Що певаель мiй таких Ее мае прав.
Уся вона - як дивЕий сон звабливийl
Баrкаць Еестримних таемничий рiй,
Палкi цiлувки, дотикЕ пестливi,
Немов рум'япа, красять личко iй,
HoBoi вроди додають вродливiй.

Три мiояф закохавi живуть
I чар кохiввя безутомцо п'ють.



Покивувши cвolo цостелю араЕку,
Воци в ToHKiM вибагливiм снiдавку
По ночi свiжих rrабиtrlають сил.
Тодi, злiйм&к)чи в шовiтрi пил,
Iсшацськi коцi 1х несуть на вловtrI,
I пси в гоцитвi веселять дiброви.
Повервуться - в}ке купiль жде на цих
r ллються, вiби чарiвничi струми,
Оливи аравiйськi та гrарфуми
На тiло чисте, як одвiчний снiг.

Коли ж обiду любий час настане,
Тетерюки сочrтстi та фазаrти,
Приправленi майстерво сяк i так,
Лоскочуть нiздрi, тiшать очi й смак.
Аi прозорий, сrriнений, iскристий,
Токаю цлин яЕтарно-промеr.rистий
Ix мозок огрiвас й Dеселить -I дотепи зриваються п(о1!IптI)
3 рум'яних уст, кипучi та r,riн.тrивi,
Як вина в кришталевiм переливi.
Боцно зо cMixy пада, умлiва,
Ti гострi вихваляюаIи сдова.
Скiнчивсь обiд - i травлевпя сплlIвас
У гомовi, серед ровмов леIких;
Алена вiршi розваlкаIоть iх,
А там зайде про MaBIII,I, попугаi,
Про докторiв, rrpo блаашrтttiв дцвiрсьrrих,
Д там i цj.I; досвiлчешi attToptr
Комедiсю тiшать ixHi зори,-
I врештi пару безтурботну знов
На лоiкi щастя з'€дЕу€ любов.

3аглибленим в солодке раюваЕЕя,
IM KorKHa rriч - яIt перша нiч кохапня,
Хвилцна коцtЕа - цорив огняний;
Hi peBHicTb ix, Hi туга не труiла,
I HaBiTb час, Еевтоl\лший чародiй,
Що нiг ATHeci склав шобожно крила.
Шляхетний Карл шо разt IIе два ка8ав,
Стискаrочц ii в солодкiЙ rvrлocTi:
<Земпi дерЕiавII й неба високостi
За твiй цiлупок я б, Агнесо, дав!



Усе бредня; i трони, i походи.
Парламент ллiй клеве моб iм'я 7,

Цлюндрують нас аЕIлiйцi-мореходи,
Та що lto Tilt, коли TBoei вродЕ
Незцiпrrим скарбом володiю я!>

В цiй MoBi героiзму Еебагато,
Але й герой, що 8 милою лежпть,
Не раз TaItoTo може Еаказати,
Вiд чото потiм мусить червонiть.

Так lкив король для втiхи чарiвноi,
Як той абат в ,l1огодi та спокоi.
А rrрипt1 анг;riйсьrtий в дютому розбоi 8,

Озброений, певтомний, на rtoнi,
По Францii нещаснiй депь при днi,
Склонивши слис, пiднявrrrи забороло,
Лiтав, мечем ус€ тЕучи I1авколо.
BiH б'е, пдюндру€, валить мури вiя,
Серед страшцдх цожарищ i pyiB
Кров проливае, вимага даЕцнуl

Солдатам кида й MaTip, i дитипу,
Черпиць гвалту€ rriд жорстокий cMix,
П'е виrrа в бернардинцiв боязких,
Карбуе гроrui з золота святих
I - ворот Щiвi та господнiй тайнi -Монастирi перетворяе в стайнi.
Отак, бувае, TocTi незвичайвi -Вовкц - отару соцЕу опадуть,
Овець лякливцх, беззахисвцх рвуть,
А пастушок iз пiмфою cTpyEKoIo
Спить у соло7цкiм любiм супоrtоi,
I пес його, Ео зIIаIочи турбот,
Недоiдки жу€ Еа повеЕ рот.

Та з височиЕ ясЕого ацогею
Святий Щепис, ласкавий наш патров 9,

Фрапцузький бачить в небезпецi трон,
кородrвську стоптаЕу лlлею,
кров, i дим, що в'Gться Еад 8емлею,
Карла, що парод свiй запедбав

Щля пестошliв солодких i забав.
Святий Щевис для Францii те саме,
Що Марс для давнiх римських воякiв,



Паллада для афiнських мудрецiв...
А BTiM, не будем гратися сJIовами:
Один утодвик вартий Bcix ботiв.
<Hi, присягвусь,- BiH каяtе,- Ее Е}долаю

Щивитись довше IIа страждаЕЕя краю,
,Ще вiри правоi пiдняв я стяг:
Святий вiнець у вороrа в руках,
Рiд Валуа примушеЕий конати,
I вороги, що брат iM - Генрiх П'ятий l0,

3акодпого властцтеля яtеIIуть
Ia краю рiдного в пезпаву путь!
Хоч я святий, та бог MeHi пробачить:
MeHi брштанцiв гидко BaBiTb бачить,
Бо я напевне вiдаю з письма,
Що цей Еарод шойме вевiри тьма,

BIE Iосtrоднr шриписи вJIамае,

римську trраву церкву занедбае,
образ папи спалить на вогцi.

llавiщо ж зволiкатися MeTli?
Moi фрапцузи в Bipi будуть я{ити,
€ретиками стаIIуть rордi бритти,-
TorK час цаспiв ва лихо iM сплатити,
Яке цi дикi марвослови злi
В майбутньому посiють на землi>.

Так говорив вiступ святцх BaKoEiB,
Що молитов додаючи прокльонiв;
Тодi ж таItи Еещасний Орлеав
Вiбрав па раду слаtsЕих громадяЕ,-
Днглiйська-бо неумолеIIЕа сила
Иого тодi зловiсво-обложила.
Чимало радпикiв-балакунiв
Та смiливцх, могутпiх воякiв
Зiбралося,- i Bci в одЕо пЕтади:
Як лютоi уЕикЕути цотадц?
Потов, Ля Гiр i ЩIонуа-боецьll
Гукнули разом: <Нам одиш кiнець,
Чи вмерти раЕо, чи умерти пiзно,-
Поляжмо ж, браття, аа святу вiтчшвву!ч
На те Рiшмон: кПрийшла остаЕЕя митьt
I Орлеав повиннi ми спалить.
3горiм caMi - апглiйцям ве лишiмо
Нiчото тут, KpiM попелу та диму!>
Тодi Трiмуйль: кОх, тяжко як MeHil



Я в Пуату прожив tцасливi дпi,
В Мiлавi я покпЕув ,Щоротею,
Щоб в Орлеанi плакати за нею!
IJeMa надiй! Проллю я в битвi кров -I милоi вже Ео побачу анов!>
А президент Луве 12, якого всюди
За мудрого вважали добрi люди,
Сказав: <Парламент ма€ все списать
Про ворогiв, що Фравцiю гпiтять,
I скласти акт надежЕий, по закоЕу,
Iм'ям отчизви i святого троЕу)).
Був пав Луве rористом хоч кудц,
Але cBoei вiц це зпав бiди,
А то б сIIJIадати altTa мав причиЕи
Проти cBoei власпоi дружини:
Тальбот, аЕглiйський ватажок страшIrий,
Ii кохав i був до серця iй.
Луве об TiM ве чув, Еа жаль, нiчого;
Лиш Францiя на язику у вього!
Тож силу гарЕцх, благородвих слiв
На радi BoiпiB та мудрецiв
Почули стiпи. Надто у Ля Гiра
Промова виi,lшла заIIальЕа та щира,
Хоч довгоrо Еаввать ii не грiх..,
Та що слова? Користi мало з них!

Хто ана, коли скiвчцлася б та пIова,
Але цоява дивна й загадкова
Ораторам уста вамкнула вмIлть:
з вцсочици небесцоi летить
На променi струмисто-волотому
Неждапий гiсть у сясвi яспоплу,
Як блискавка прорiзавши блакить.
Вцсока митра iз двома верхами
На головi полискуе вогЕями,
Щалматик у повiтрi майорить,
Чоло сiяе в чистiм ореолi 13,

В руцi, як символ боrкеськоi волi,
Той жезд чудовний, що колйсь по HiM
Автура пiзцавав цоганський Римlа.
Ще линув гiсть над Еатовпом людським,
А вже Трiмуйлъ, упавши Еа нолiна,
Молитви шепче, як маJIа дитиЕа.
Рiшмоп, вiдомий cBiToBi блюапiр,



Кричить, tцо цбкла таещЕича сцла
Люцифера ца землю вiдряд'ила
3вiстдти людям хоч вiйну, хоч мЕр,
I BciM пора побачити насшiла
На власнi очi, що воно за звiр.
Луве бiжить квапливою ходок)
По горщик iB свяченоrо водою.
Ля Гiр, Потоц i Щrонуа стоятъ,
Порозкривали очi i мовчать.
Щодолу Bci пошадали лакеi.
А гiсть iз патерицею сво€ю
На променi, мов Еа KoBi вояк,
Кладе yciM хреста свящеввий зпак -I кожев пада, сам перехрестившись.

На злякапих ласкаво IIодивившись,
BiB каже: кВставьте, сповцевi надiйl
Таж я Щевис, а а ремесла - святий |5.

Я в Галлii посiяв зсрпа вiри,
Тепер же тим засмуrеuий без мiри,
Що юний Карл, кохавий мiй унук,
Коли отчизЕа стогЕе серед мук,
Не б'еться, ради а мудримц Ее радцть,
А цовпi шерса без утоми гдадить.
От я й IIава}IIився, панове, сам
Щопомогти ЕамореЕим бiйцям,
Скiпчити лдхолiття це велике
I проти ала найти потрiбнi лiки.
Як мае Карл утратити свiй троп
I Фравцiю через якусь повiю,-
Оборовю я правду i закон,
Найшовши дiву, чистоти лелiю.
Коли вiтчизни дорога вам честь,
Коли в серцях у ваших Bipa есть,
Коли ви церквi хочете служити,
Не гаючись MeHi дошоможiте
Найти гнiздечко в фенiксом отим,
Одпаково для Bcix Еас дорогим).

Так говорив дiдусь благочестивий.
Сказав - i cMix пiдвявся цепочтивцй.
Рiшмон, митець вiдомий гJцrзувать,
Гукпув йому: кЩаремЕо вш шукать
Надумали, уrодпиtlе шановний,



Прибувши в край веселшй та грiховвпfi,
Ту цяцьочку малеЕьку та легку,
Що так от вам припала до cMaкyl
Як облятае вiйсько Еас вороже,
Щiвоцтво тут нiтрохи Ее поможе.
По пього ви Еа земдю пршбули?
В раю скорiше б ви його пайшлц:
Свiчок церковццх о це бiльшс в Римi,
Як чистих дiв мiж вашими святимЕ.
А Францiя - i думати шкода!
Вiд них тут Ео востаJIося й слiдаI
Про це давIIо подбали капiтани,
Стрlпьцi та IIриц](и, мiй ласкавий пане,-
I грiшший Еаш, хоч i прекраснпй cBiT
Бастардiв бiльше мае, шiж сирiт.
Святцй Щеписе, отчо Еаш i брате,
Неваfiмадиць деiнде слiд пrукатиl>

Вiд слiв такдх святий почервонiв,
На промiвь свiй iзнову верхи ciB,
Немов коЕя, trотис його ногамиr-
I лшне геть небеспцми шляхамд
По iграшку, дорожчу з-мiж ycix
Щля грiшникiв, а таttож для святих.
Тож поки BiB сюди й тудш лiтае,
Бажаю вам, шановнi читачi,
Найти для втiхи любоi вцочi
Той скарб, якоrо пильЕо вiп шукqе.

ПIСПЯ ДРУГЛ

Жепвq лlотавшп вброю вlд святого Щенпса, рушаб до Шарла YII
в Тур; що DIIйпfiла воIIа по доровl i як дiстала свlдоцтво прб дiвочу

чцстOту

Щасппвrй, хто арива вiпок дiвочийl
I]e любий скарб; та серце ш(моЕить,
!о себе милi привервутш очi,-
Ось вайдорожча i вайкраща митьl
Навiщо рвати KBiTKy caMoxiTb?
Нехай любов ii даруе вiльно.
Тлумачникц Еам зiпсували сильцо
Прекрасвий текот; як звiритись Ед Еихr
Tir кожна радiсть - вепрощбявпй грiх.



Ладеп за те я кЕигу iM влоrкити;
Я там IIавчу, як слiд лlодинi жити,
Я доведу, що тiшитися Еам
Накааув аакоЕ природи сам.
У цiм трудi, ясноi вартий слави,
Святий Щенис пiдмогу дасть MeBi:
Недарма ж я про цього склав пiснi.
Тим часом, мiй читальнику ласкавий,
BepHiMocb до його dвятоi справи.

В Шамцацi, де trростягся ряд стовuiв l,
Оздоблених пташками гербовими,
На внак, що Лотарiuтiя за цими,
Був городок, як сотпi городкiв;
Та це умре iм'я його довiку,
Бо жертву BiH прекраспу i велику
Щля Францii та короля аложив.
Про ,Щомремi оавуся я хвалою,-
i, оХай а уст в уста iде вона лунотоl

О Щомремi! Серед TBoix долип
Нема пi персикiв, aнi цитрин,
Hi волота, Hi чистих виЕ шиtrучих,-
Та Жанну ти родив для дiл могучих 2.

Кюре, що всюди, де лише бував,
Свое пасiпня щедро розсiвав,-
Колись чернець,- охочий до осаЕни,
А також i до чарttи та до паЕЕи -Такий був батько героiпi Жанни.
Стап покоiвкц, круглцй та гладкий,--
Ось форма, що ii отець святий
Обрав, щоб вилити це дцвЕе диво.
В шiстнадцять лiт, моторЕу та вроддиву,
Що кбрчми }Itанву вiддали служцть:
Iй KoHi там доручено глядiть.
Рiшуча, горда, чесЕа у ввичбТ,
Вона очима, як aipKaMп1 сяе;
3убiв, як перлiв, тридцять два блищить,
Скрашаtочи рожевого iй рота,
I вся ii струцка, мiцна icToTa
Серця такою cBirrticTю ц'яЕдть,
Аж цiлувати Bcix бере охота.
Хоч перса й TeMHi, а зате твердi,
Ввадливi й для поважного оуддi,



I для свящеЕика, й для капiтана.
В'юнка, весела! дужа tа рум'яЁа,
Borra спочшнку Ее дае рукам?
Слугуючи i uростим, i панам,-
А мимохiдь дасть ляпаоа цпIЕого
Нахабi, що беастидЕо ухопцв
Ii за грlrди чи за повЕу Еогу;
Працюе, Еосить виЕа iз льохiв,
Годуе KoHi, чиститьt цапува€
Чи, сiвши верхи, чвалом ix пускае g

flевгiрш вiд славних римських воякiв.

О мудростеl О боrкий супокоюl
У порох цадаIоть перед тобою
Великi й славпi, црицци й королi -I до rrебес пlдносяться малi!
Святий Щенис, посол твiй на землi,
По замках то палацах не блукае,
Невинностi в квявiвен це шукае,-
Hi: пташечку химерЕу та .цегку
Внаходить - де, паЕове? - у шиЕку.

Був саме час йому туди з'явитись,
Щоб Жаннi в небевпецi прислужитись
I аберетти дiвоцтва пишпий крип:
Лиха нiко.пи не дрiмае сила,
I тiльки б трошки вапiзцився BiH,-
Вся Францiя в веволi б занiмiла.
Гладкий черЕець, на ймеппя Грiбурдов,
Що кинув iз Шапдосом Альбiов,
В тiй корчмi Жацни Еазорив цоставу -I покохав як батькiвщиЕи славу.
Натуру мавши пiдлу та лукаву,
Ладний i чорту слатися до нiг,
ПIахрай, обмовник, сповiдач i шпиr
Вiп зпав чаклуЕське таемЕшче дiло а,

Що перейшло iз глибини BiKiB
Вiд магiв та еврейських мудрецiв
I в нашу аемлю, гослодевi мшлу...
Тепер його забули серед цас.
О двi тяrтtтti! О звироднiння час!

Вiд вцчитав iB rtниг кабалiстичпих,
Що Жанна - сил цослаIIЕиця одвiчних,



Що носить пiд спiдничкою воЕа
Кiнець вiйви, для Bcix iще пезрпмий,-
I заприсяг, у злi досягши дна,
Христом, i чортом, та BciMa GвятЕми
Ii оплутать чарами вемЕцми,
,Щiвочостi палладiй звоювать 5,

В молитвах i блюзвiрствi невситимий:
<Британiю i церкву врятувать
Повивец я, скдопившись перед Еими;
Обом же iM ретельно послужу -Ну, та й собi самому догоджу).

Пiд той Ete час, мужлай Еад мужлаямиl
Погоцич мулiв загадав те саме,-
I, rrравду мовивши про молодця,
Вiп був нiчим ше гiрший за чеЕця.
I день i вiч привосцти готовцй
Щарунки грубi дикоi лrобовi,
А piBнicTb ixнix cTarriB нtиттьових
Могла б rrевинпч спокусить на грiх.
На щастя, досi стид i чеснотливiсть
Перемагали певiдступпу хтивiсть,
Та добре бачив гбспода слуга,
,Що чого може trризвести жага,
I, стрiвши рав суперника свойого,
Таку промову BiH скавав до ЕьоIо:

<Вартнiшi ви, мiй рицарю, бсте
За мули Bci, яких ви глядитеt
I гiднi Еедоторканоi дiви;
Вона чаруе серце i MeHi,
Обидва ми кохапцi запальпi,
I вiрнiстю рiвняетесь MeHi ви.
TorK краще ласцй шмат ми шодiлiм,
Анiж амагатись без ладу Еад Еим,-
Тодi б обидва щастя ми втеряли...
На Bei я Еакдичу сон мiцший,
IЩоб спа,шося, не прокидалось iй,
А ми б Еад lrelo по черзi Ее спали)).

По словi TiM BiH кlIигу ухопив
I викликав того в-помiж чортiв,
IТIо ввавсь Морфеем за старих часiв.
Щей дух тепер у Фрапцii вита€:



Як аранку ведемовций адвокат
З Кrояса сиfiле бпискавки цитат,
Вiц iз папами суддями дрiмае;
Удепь BiH тихий HaBiBae соц
Нещасним, що новiтнiй Массiдьйон
IM каже казаЕь ва гугпивий тов;
I ввечерi одверто позiхае,
Трагедii чекаючи кiнця.

Отож, шочувши викдик вiд чевця,
BiB двi сови вапрir у колiспицю
I лиrrе, щоб приспати rолубицrо.
Що Жапни BiH, скрадаючись, iде,
I чорний мак Еа груди iй кладе,
I, знаючись па дiлi чародiйшiм,
В уста iй дише подихом сповiйним.
Так люди ка}куть i чернець Жiрар 6,

Невинну висповiдуючи дiву,
Ia грiшних уст Еаслав на неi чар
I розбудив у нiй чортицю хтиву.

Тим часом два гарячi джигуЕи,
Позичивши завзяття в сатаЕи,
Стягли рядЕо, що }Канна Еим укрцта,
Вже KocTi кипуто на лоно iй,
Щоб вирiшить, кому в розвазi тiй
Судила доля перший крок зробити.
Тож перша Грiбурдоновi черга,-
I ворожбит розпалепий плига
На Жапву... О святоi волi диво!
Прибр Щенис - прокинулася Щiва.
Не зносять гpirTrTli сяlева святих!
3альотники, сItотиRшися до нiг
Щеписовi, що так заскочив ix,
Тiкають у ровкритi навстiж дверi.
Отак у дiм, присвячений BeHepi,
3венацька завiтае полiцай:
Молодики, покинувши свiй рай,
Пiвголi з Bittoв, iз дверей, з балконiв
Плигають вiд слуlt*ителя законiв,
Рятуються, цаляrtанi украй.

Щенис ласкаво Жапву утiшае,
Що вiд образи дикоi ридае,



I каже 1й: <Обранко сил святих,
Боr королiв rтравиLIею iгво€к)l
Яка rriкоlrи не впадала в грiх,
Прогнати хоче бриттiв навiсних
I врятувати Францii лiлею.
BiH може обернути, пресвятий,
У кедр лiванський очерет хисткпт?,
Моря вiп сушить, потряса долипи
I cBiT повий пiдrrосить пад руiни.
,Ще ступиш ти - там залунае грiпл,
I перемоrи вад чолом TBoiM
Устане аЕIел огняЕий, крилатий,
I в славi вiчпiй будеrп тп сiяти.
Iди ж, смиреншу долю цю покшЕь,
Стань мiж тероiв, станъ мiж TepoiHb!>

На мову цю, гучЕу i патетичну,
Утiшницьку та ще й теологiчву,
У Жанпи рот розItрився мимохiть:
Hi спова не далось iй зрозумiть.
Та благодатъ, прийтповпIш на пiдмогу,
Що розумiпня свiтить iй дорогу,-
I спа.чахнули в серця r.плrбипi
Святих, високIIх поривiв огнi.
Вона уже - не ЕайI,rичка вiдттинi,
I iй до серця тит)rл героiнi.
Так мiпlаrтин, i простий, i плохий,
Що скарб I"(oMy зоставив бататirt,
Халупу залтiняе на палати,
З покiрливото робиться пихатий,
Ведьможам горди}I рiвня BiB тепер
I зве його простодюд: моЕсеЕь€р.

Так гарна дiвчива, яку природа
Створила лля гаремiв затишпих
Чи для TeaTpiB пишtrо-голосЕих,
А рiдна мати, скромна й тихохода,
Готова б повiнчати iз шевцем,
Коли з Амура ласки осяйноi
Ошиниться нараз пiд королем,-
Уже й ходою ходить не такою,
I зторда погляда€ навкруги,
I голос повеЕ владЕого спокою,
А думи - королiвськоi ваги.



Лаштуючись до trодвигу свойото,
Звичайно, 8 церкви fIочали дорогу
,Щетrис i JItанца. Там при BiBTapi
(Усяке б здивувалося з такогоl)
Упав з Еебес, яснiший вiд aopi,
Вояцьтtий пайдороrкчий обладунок,-
Архаiтгел то Михайло цадiслав
З цебесцих арсепалiв подарунок:
З шоrrомом там ЩебориЕим сiяв 7

Той цвях, що смерть Сiзарi вготував;
Там rraMiнb був, що iз пращi Щавида
Irопав у Голiафа-rrиховида,
Та щелспа, Itoтopolo Самсон,
Яrt мила цродада його в подоЕ,
Лупив беа яtалю юшака i дiда;
Талr меч ЮдiтлI полум'ям горiв,
Ятtий вопа в кохаЕця устромила -I вепьми господевi доIодила,
Иого священций втiлтоючи гнiв.
З такоi ласки божоi щаслива,
Те все добро бере одважпа Щiва -ТТТолома, списа, паЕцера, меча,
Перев'язь, рукавицi до Iтлеча,
I кiстrtу, й rlвяха, й rtамiнця хапае,-
А серце сдаву вжо rтередчува€.

та як яiе слави без коня зажить?
Хiба що в цьому дiлi попросить
Погонлtча, неtцасноIо в любовi?
Аж дивиться: осiдланий, готовий,
У золотi, в пIовковому шитвi
Осел ревучий став rrа MypaBi,
Б'в rtопиталIи зеN{лю нетерпливий,
Як тор1 фракiйсьrtий KiHb золототривий.

На спинi мав вiп довгих двое крил,
Лiта.в-бо й за далеrtий небосхдл.
Отак ГIегас, ясЕому вiрпий Фебу,
Bcix лев'ять муз возив колись гrо пебу;
Так Гiппоrрiф на мiсяць голубий
HocTrB Астоlrьфа - в ЖarTiB край святий 8.

Коли, читачу, хочете ви зIIати,
II]о за твариЕа цей осел rtрилатий,-
fIро це ще буде в повiстi моiй.



Та вцайте: шанувать його годитьсЕ,
Бо в цiм ослi - пебесца таемЕиця.

От героiпя сiла на осла,
,Щепис, як вавжди, промеЕя сiдла,-
I липуть поЕад берегом Луари
Мерщiй кiцчати cмepToпocпi чвари.
Осел предиввий то, мов KiBb, бiжить,
То, ваче птах, пiдпоситься в блакuть.
А ГрiбурдоЕ, якому в серцi ласiм
Бажання зЕов прокиЕулдсь тим часом,
fIоговцча Еа мула обернув
'(Недарша-бо чаклуЕ iз пього бувl)'
I iде пим услiд хоробрiй Щiвi,
ftлятьби вигукуючи цечестивi.
Погонич мулiв, мул вiдпипi сам,
Покiрний ворожбитовим словам,
Летить )лIвал - i ледве помiча6,
Що трохи iпшу оболоЕу ма6.

,Щепис i Жацва поспiшали в Тур,
Ще короля в полоЕ вабрав Амур.
rM ца шляху, при caMiM Орлеанi,
3устрiлися апглiйцi дуже п'янi;
Шукавши втiхи дикоi в випi,
Вони поснуди; у тя}ккому cBi
Хропли солдати, слуIи, капiтаlли,-
I пiмували сурми й барабави.
Той годий лiг, ве вкрившися й плащем.
А той простягся пад cBoiM пажем.

Тодi Щенис, ЕеЕаче батько добрий,
Промовив стиха дiвчипi хоробрiй:
<Щитя мое! Нам розповiв поет,
Як Hic, до Турпа трапивши в Еамет 9

Удвох iз вiрпим другом Еврiалом,
Рутульцiв соЕ доверш)rвав ItrЕджtалоIl.
Вiдоме й те хто аЕа з якЕх часiв,
Що достославвий гордий сив Тiдея
У товариствi мудрiм Одiссея,
Як PeciB табiр морок оповивl0,
Троянцiв соЕЕих мертвими робив.
Чошу й тобi аадля свойого краю
Не вiдновити iхнього ввдчало?р



(Hi,- мовить Жанна,- я письма Ее зtrаю,
Але па рдцарську стуIIила IIуть
I вiдаrо: лежачого ве б'ють).
Ще ве скiнчивши гордоi вiдмови,
Вона шатро золочеЕе, чудове
У сяйвi мiсячнiм постерегла:
Особа, певЕе, там зцачЕа була.
Вино, окрасу доброго стола,
Там Жавна в кубки смiло паливае,
I пирогом вечеряе смачЕим,
I вдвох iз богопослаЕим святим
3а короля французiв випиваG.

Шандос у TiM rramreTi проживав ll.
Горiлиць BiH, вояrtа грiзний, спав.
Вова бере меча йото страшЕото,
Бере штани з едвабу дорогого;
Так госшодiв улюбленець Щавид,
Сауловi Еатрапивши на слiд,
Низьке бажавпя помстц заЕехаяв,
А тiльки шмат плаща його вiдкраяв
I царедворцям навiч появив,
Щб мiг зробити, тiльки ве зробив.
Бiля Шандоса, тарний та вродливий,
Спав юний паЕ{, у забуттi щасливий.
На лiнii, вiдкiль початок вiг,
Амур би сам йому шозаздрить мiг.
Поблизу Еього каламар похiдншй
Стояв в чорЕилом - докаs очевидпий,
Що хлопець вiршi звечора писав
Itpacyпi тiй, яку Birr цоrtохав.
Пречиста }ItaHHa узяJIа чорцило
I ва озадку хлопцевому смiло
Лiлеi три в один вдводить мах.
Святий дивився з радiстю в очах,
Як аад аяглiйця, свiжий та круглявий,
Скраrпае герб Французькоi держави,

Хто rK був урапцi, наче звiр, лихий?
Шапдос, i Tart а похмiлля сам не свiй.
Побачивши у хлошця в мiсцi певнiм
Три лiлii, вiп, повеп гнiвом ревЕим,
Лукаву враду в цьому лобача



I кидаеться цо свого меча...
Ох! цi меча, aHi штадiв цемаоl
BiH стогне, вие, очi протираG,-
I врештi думка родитьоя ясЕа,
Що це аробив Ео хто як сатаца.

I шроменю, й крилатому ословi,
Що }Itашшу rTic ltpiзb хмари шурпуровi,
Було б за }карти й земдю облетiтьl
Вопи до двору добулися вмцть.
Святому досвiд покавав недавнiй,
Що люблять }карти царедворцi славнi.
Почути мiг би тут iзнову вiп,
Як од Рiшмона, дотец Ее одиЕ,
А з того люди втратили б пошану
,Що пього й до спископського саЕу.
Та хитрощiв пе вчитися святим!
Щоб висловити королевi-папу,
Що слiд було, uодобу BiH узяв
Одвертого Рожера Водрiкура I2.

Той рицар - щира i тверда Еатура -Любов, проте, у кородя придбав.

<Королю! - вiц до Карла промовдяG,-
Brr тут собi замкнудись, як у pai,
AMypoBi вiддавшися в полоЕ,
I це чоло, дс сили всемогуuli
Накреслили суворий свiй закоп,
Троявди лшш вiвчають запахущil
Ви залцшцли лютим ворогам
KpaiHy й трон, вiд бога давi BaMt
Iдiть ва смерть або па trеремогу,
Ударте па британцiв навiсвихl
Вам сам господь trоказуб дорогу
Що славних дiл, до лаврiв бойових!
То ж вiп меЕе Еавчив цiеi мови,
Вiп засмутився в вашоi любовi,
BiB допомогу обiцяс BaMl
Iдiть жо: слава вас чекас там!
У цiй вiйцi ви будете щасливi,
Лише довiртесь непорочпiй дiвi,
Яку сюди, королIо, я привiв.
Вона для вас вряту€ трон батьrtiв.



Махце воЕа могутЕъою рукою,-
I в прах паде нахабний оупостат...
Нохай уже 8адежЕiсть вiд дiвчат
Вам сидою trрисуджеЕа святоюr-
Покицьте ту, якоi згубвий чар
У вас одваги загдуша€ дар,
I тiй услiд без роадуму iдiте,
Що ваш вiвець прийтпла оборопити>.

Агвеса люба Карловi була,
Та честь кохаЕЕя те перемогда.
Бiйця старого ваклцк цатетичвий
У нъого corr розвiяв летаргiчний:
Так в оний депь, ц{о Еам Iосподь uрорiк,
В сурму загра€ апгел-вiстiвпик,
I прах опtивитьt i гроби розкри€,
I абудить мертвих голооом надii.
Король ожив, кородь огЕем горить,
Вiйци BiB бачить ааграви червопi,
Гукае, слiв не тратячи: <Що бронi!> -I гострий сцис в руцi йото дзвеЕитъ.

Та впали в душу сумпiв i тривоrа,
Коли минув той порив запальций:
Чи перед Еим послаЕниця вiд бога,
Чи, може, дух Еасдав ii лихий?
Чи BicTb благу весе ii поява,
Чц дiе сцла тут якась лукава?
Тож, поверЕувшись до KpacyHi, вiп
Сказав слова, з яких не без причиЕ
Почервонiла б iнша, а rre Жацва:
<<Скажiть, а сшравдi ви ще чиста шапна?l>
На те воца: <Нехай аптекарi,
У круглих окулярах лiкарi,
Жiвки статечвi, весь царод учепгй
Придrвляться, до чого слiд, у меЕе.
YciM, королю, хто ца цо мастак,
Ладва я покаватись так i сяк>.

У MoBi цiй одвертiй, блатороднiй
Вiдчув король цавiянвя госшодЕG.
tГаравд! - BiH мовцв.- Вiрю, чом бп й Bi,
Лпш угадайте ви одно MeHi:
Що а милою робив я цеI ночi?>



<<Нiчого!> - З дива заблищади очi
У Карла. <Сила божа!> - BiH сказав,
Перехрестився й на колiца впав.
Аж от iдуть ученi чередою
У мантiях, у гострих ковпаках,
З писанвям Гiппократовим в руках
На отляд войовницi молодоi l3,

Що вiдкрива iM плечi, груди, стаЕ
I ниrкче... Придивляеться лекаЕ
Що пеi вверху, зЕиву, сцрава, злiва,-
I пише вцрок: безперечно, дiва.

Свiдоцтвом вель}Iи втiтrrепа таким,
Стае шеред моtrархом молодим
Навколiшки обранниця IосподЕя,
Показуе трофеi благородпi,
Що у бритаЕця соЕtrого взяла,
I каже: <Володарrо, я прийшла
Тобi вернути пiд шляхетну руку
Край, супостатам вiддаrrий Еа муку.
Вiд бота в меIIе влада й сила ця.
Клявусь тобi цевипнiстlо свобю,
I цим мечем, i смiлою душею,
Що ти у Реймсi досяIЕеш вiнця,
Як проженеш орду англiйцЬ п'яЕу,
Яка несе вагшбель Орлеапу.
Iди ж, фраuцузам звесели серця,
ГIоrtипь свiй Тур, добудь отчизнi волю,-
З тобою trоруч я пiду, rtоролrоl>

Придворцi, Жапву оточивши вмить,
На цеi тiльки й на святу блакить
3орять побоlкво, rrлещуть у долонi
I одпостайпо Bci кричать: <,Що бронi!>

З вих конtеЕ - i старий, i молодий -За вброеносця xTiB би стать при нiй,
Bci сили iй i все життя вiддати,-
I кожен маб сховаЕу жагу
Солодку KBiTKy в дiвчини зiрвати,
Щля Hei й для вiтчизЕи дорогу.
Yci заворушились комашнею:
Той з любкою прощаGться сво€Iо,
Той розписки скдадаб лихварям,



А той без грошей платить хазяям.
Щенис пiдпяв свящеЕЕу орифлатчlу Ia 

-I муrкнiй Карл, радiючи думками,
У славi бачить трон високий свiй:
Тож прапор цей, для BoporiB страшний,
Невинпа дiва та осел крилатий
його безсмертям мають увiнчати!

Святий ,Щевис так сrrраву вдаштував,
Що Карл Агнесi й слова не скавав:
Навiщо зайвi для страяtдаць причини?
Навiщо тратить дорогi хвилини?
Агцеса спала прссолодItим сном,
Не зrlаrочи, що дiсться кругом,
Iй снилося те Hilцrre раIованЕя,
Якому BrKe rrрийшла trора остання:
Кохапець обiймав ii палкий,
Вона йому жаIуче вiддавалась...
Шкода й казать! Забрав його святий,
I тiпьки милi сшотади лишались.
Так лiкар, щоб хворобу вiдiгпать,
Заборопяе те i се вживать
I вiд сма.rних наiдItiв r-reHaжepi,
йому rK rra добре, зачиняб дверi.
Коли ,Щевис моЕарха одiрвав
Од грiшних, хоч i любих вам забав,-
З'явився BiH до божоi ягницi,
Що силу мала бiльшу вiд левицi,
Вернув до себе вЕову взiр святий,
Побожну мову, зачiску нехитру,
I патериrцrо, й перстень зопотий,-
I мовив так, cBolo надiвши митру;
t<Слуrrrи тепер отчизнi й королю
I знай, дитя, що я тебе люблю.
Пильнуй JIише, щоб з лавром Iордовитим
I]вiли й невиннощi рожевим цвiтом.
Пiд Орлеап ти цоведеш бiйцiв.
Коли Тальбот, во}fiдь цаших ворогiв,
Що президентшi йтиме на стрiвання,
Увесь пойнятий полум'ям бажання,-
BiH упаде вiд мужпiх рук TBoix.
Скарай rKe грiшвого, сама rra грiх
Не надя.rись луrtавий, Будь щаслива



I вiдай: сильЕа ти, допоки дiва>.
Скiцчивши так високий ваповiт,
Полинув пастир у ЕадземIJий cBiT.

ШСНЯ ТРЕТЯ

Опис палацу Щуростt. Битва пiд Орлеаном. ся
в Жаннив вiйськовий одяг, щоб найти свого яG

в долоц до аrrглiйцiв, i соромливiсть Ii

То ще це все - у боi бути смiлим,
Одважвим оком ворога стрiчать,
Спокiйно власЕим довiряти сцлам
I вояками твердо керувать;
Таку нам славу може показать
I той, i той ца цьому cBiTi бiлiм.
Палкi й завзятi Францii сцЕи,-
Та чи не рiвня мудрi iM аuглiйцi
В страшнiй вауцi лIотоi вiйнц?
Чи riршi аа германцiв iберiйцi?
Бували битi, бшли i вови.
Перед Тюревном сам Конде не встояв l.

Вiллара, не остаЕЕьоIо з Iероiв,
€вгепiя перемогла рука 2,-
I з Карла, вiвцепосця-вояка,
Пiвнiчноi краiни донкiхота,
Як пiд Полтавськi BiB ступив ворота,
Блискучi лаври BoiH той зiрвав,
Що Карл його за хлоtrчика вважавl 3

Хто BMiB людей сдiпитд i вражати,
Певнiше той, читачу мiй, робив:
У святостi зодягшись диввi шати,
Нам легше йти па грiзних ворогiв.
Так давнiй Рим ycix собi пiдбив,
Вдававшись до чудес, де тiльки треба,
3 оракулiв, що знали волю неба.
Юпiтер, Марс, Поллукс i Bci боти
Иого орловi додали сЕагш.
Вакх, Азii великий переборець,
I сиц Алкмени, воiн-чудотворець,
I Олександер, цар серед царiв,
Вдавали з себе Зевсових сишiв,
Бо з того мали деIцицIо вигодд:



Корились iM владики i народи,
Шапуючи таку високу кров.

Що цеi думкц i Щепис дiйшов;
Намислив BiH, щоб Жанну мiж юрбою
Прославлено i цаввано святою,
Щоб простий BipyBaB у це вояк,
Тальбот-задьотЕик i Шандос-шияк,
Безбожцик i хвалько зарозумiлий,-
I Bci б пебесну силу в вiй узрiли.

,Щйшовши до такого рiшепця,
Бепедиктинця BiB обрав, чеЕця -Не а тих ото, Iцо ItЕиги компоЕують
I раа у раз ix Фравцii дарують,
Але а дрiбних, що й кпиг пе шотребують,
Як требник прочитали до кiпця;
Тож брат Лурдi, простак благочеотившй,
3добути славу маб вадля Щiви.

На мiсяцi б дивовижЕий край,
Щля дурнiв i безумцiв давuiй рай а,-
А па межi широкого простору,
Ще Нiч, Хаос i Пекла дух тяжкий
Панують завяtди в злагодi тiснiй,
З'едвавшися у сиду темЕозору,
Лежить страшце, печоряве житдо,
Що свiтла соЕяаIЕоIо й не було
Нiколи там,- промiЕня лиш фальшиве,
Хистке, холодЕе, тьмяЕе i жахливе,
яке в болотних поста€ огнiв.
Там повно чорте}Iят, чортиць, чортiв.
Щитипа з бородоlо i в KopoBi,
I]ариця Щурiсть там сидить на TpoHi,
Рот, мов Щашше, роззявлюIочи свiй 5.

За скiпетр слу)Itить брязкотельце iй.
,Щочка це темЕоти, хоч Ее €диtrа;
CToiTb IIавколо вся ii родиЕа:
Пиха, Лiнивство, Впертiсть кам'яЕа
Та Легковiр'я, що вагаЕь Ео аЕа.
Слугують iй уклiппо, як годиться,
Подумав би, що й справдi то цариця,-
А все це лиш облуда i туман,
Пануе-бо за Hei iнrrrий пан:



Лукавство там IIесите за MiHicTpa.
Щя спритпа rrостать, до ошуки бистра,
3а Bic царицю водить i дворяш.
В години цеспокоIо та тривоIи
Там раду радять мудрi астрологи,
Що правди Ее сказади ще Hi в чiм,-
Тому ж i вiри Bci дiймають iM.

Алхiмiкш там злото фабрикують,
Но маючц в кишепi i дрiбних,
Юрба там розеЕкрейцерiв дурЕих
I Bcix, що в теолоIii мудрують.

Товстий Лурдi з-помiж ycix чепцiв
Був обравий туди помаЕдрувати.
Коли блакить ясЕгх Еебес rrовив
Нiчний тумаЕ, мiцлцво-пелехатий,
На крилах спу, iмлистих та легких,
Поливув Еаш черцець у рай дургlих 8.

Не маючи пiдстави дивувати
У Щуростi нiчому при дворi,
Вiп лумав, що в cBoiM мопастшрi.

Передусiм вiп, глявувши Еа отiви,
Емблематичнi шостерiг картиЕи:
Какодемоп, що будував той храм,
Накреслив мальовЕиче там i сям
Помилок, хиб i Bcix дурЕиць портрети.
Там i дотешпi пдани ви знайдете,
Що викопать EixTo, rrpoTe б, не мiг,
Хоча у <Вiсвику> i славлять ix.
Помiж такими дивцими дцвами,
Ще у гуртi роззяви з шахраямц,
Шотлапдець Лоу там Еемов живий,-
3емлi францувькоi король цовий.
Скрашао паперова дiадема
Чоло його, де й пашис €: система7.
rз мцла блискотливi бульбашки
YciM дае BiH в щедроi руки.
Ченцi, повii, суддi - для користi
Bci грошики до ЕьоIо вЕосять чистi.

О, окiльrtи тут гурткiв, гурточкiв, uарl
З Молiцою достатнiм Ескобар 8,



По пих -.Щусеп, що бiднiй людськiй зграi
Ту буллу цiлувати простяга€,
Яку Тельс так хитромудро склав 9,

Аж HaBiTb Рим, хоч шотай, глузував...
Проте ж iз цеi бездiч виtIлива€
Сперечок, партiй, диспутiв гучЕих
I - це найгiрше - товстелезЕих кЕит,
Ще, кажуть, ересей отрутЕцх повЕо.
'(Нуднi yci Ti книги цевимовно.),
HoBi белерофонти-вояки
Химер у TiM TyMaHi засiдлали,
3магаючись за тьмяпi iдеали.
В руках у них Ее сурми, а свистки.
У наrrадах священrrоi Еестями
Воr-rи цезгсlдFIих луплять trухирями.
Тут сила всяких доказiв ясЕих,
Щискусiй, KoMeHTapiiB дрiбпих,-
I з того всього ще темнiшi справи!

Гомере-батьку, лiтотrисче слави,
Що, Iлiадуl давшд Еам г}пIЕу,
Склав i к}Itабино-мишачу вiйнул,-
3 моrцли встань i оспiвай до дiла
Змагання Bci, rrцо булла та зродилаl
Ов янсенiст, trокiрЕий долi сиЕ,
TTIo ласки духу божого Ее зЕае;
На шрапорi у Еього Августив,
За <декотрих> BiB сшиса шiдiймаеl0;
Навпроти - цiла зrрая ворогiв
Сидить Еа сtrиЕах зirнутих шопiв.

Замовкцiть, чвари суети й марнбти!
Навколiшкиl,Щорогу, iдiоти!
В TpyHi, що отiнив святий Медар,
Лежить дурних i тушоумпих цар! ll
Господнiй дух ца Bcix француаiв лине
3 уботоi Tie1 домовини:
Слiпому враз BiH повертае зiр,-
I той навпомацки iде в свiй двiр;
Кривий до тоIо гробу поспiшае,
Реве ос а п Е f - i, як перш, кудыа6;
Глухий стоiть i слухас мов пеЕь,-
А ватовп легковiрний день у день
Кричить про явдене високе дIIво,



I]iлуючи труну благочестиво l2.

ToBcTyTl Лурдi на всо те позира
I славить бога сцллr та добра,
Кри.rить, не розумirо.ли пiчоlо,
I з реготу трясеться trузо в Еього.

Al Ось i BiH, шремудрий трибунал,
Ще засiдас й пiп, i rtардинал,-
То iнквiзитори, то слуrи вiри,
Яких побожнi оточили сбiрш,
То судне коло докторiв святих1
Совине пiр'я покривае ix,
На rоловах - ослипi довri ушi.
IЩоб вважувати людськi справи й душi,
Rопи вживають певпIIх терезiв;
Щвi шалi там: одЕа ддя дlrц9т1!9,
Що ix собi святi oTrli зiбралп,
,Щля KpoBi з трiшшлrх, що во}lu про.тIJrя.пп;
На другiй rrrалi - чотrtи, лiтii,
Щекрети, булли та erýTeвii...

Щя вся високовчеЕа асамблея
Бiдаху оточиJIа Галilrея l3;

BiH перед ЕII1\{и на rtо.цiпа став.
Прощенпя молить, правду-бо сказав.

Що жr то в Лудепi за Еове батаття}
Itюре в огпi пе.Iсться, милс браття;
Негiдтrикп лрiiречепllя свOс
Сказалп: ворtlжбшт Юрбеu Грандье la.

Галiгаi! I ти, i ти згорiла l5

У розцпiтi прекрасrrоi весЕЕ,
Ко.пи парламенту продажша сида
Тебе uаввада, вцIIг{у без вurrи,
Страшlпt-lто спiльпицеrо Сатапп.
Ох, Францiе високомудра й мила!
У пеrtло й папу тiльки й вiрлrш тш,
3а <О тче наш> боТшся перейти!
Стоiть меrri в очах Еакав твiй 7дикий
IIро Арiстотеля й шлунrtовi лiтtи16.

I вас, Etipape, отче зашальший17,
у кцизi оспiваю я своiй!



Немов живу, я вашу постать бачу,
Побожпий i прекрасний сповiдачу;
Скажiть мепi, як з чарiввилr дiвчаIr.л
У сповiдi тiй повелося вам?
Лихото я не бачу в цiй пригодi:
Закоппе все, Жipape, що дюдське,
I тут грiха дошукуватись годi:
Святi отцi чиЕили й не Tarte.
Одна для меве рiч везрозумiла:
Що чого тут вдалась нечиста сила?
Жiрареl Ви caMi, i Bci судцi,
Bci проltурори, свiдки, адвокати -Лукавi клсрItи i тупi чеtrцi,-
IlIкода мiлt вамц чаrtлуrriв шукатиl

Ось i uарламеЕтr що спалшти враа
Послапь прелатських двадцять дав Еаказ
I смертний бiй оголосив тiй paTi,
Ще па чолi - дивак, святий Iгватiй;
Та й па парламеЕт склалася бiда;
Iгпатiй радий, а Ковель - рида.
Париж тiй долi спiвчував трагiчпiй
I втiшився лиш в оперi комiчнiй.

О ,Щуросте, богиве вагiтпа!
Родила смертЕих, матЕ всеземЕа
Ти бiльше, пiж Кiбела ясtrосила
Богiв колцсь могJrчих породила,
r дивишся, вiд радостi ['янf,,
Як виростае iх незмiрна сила:
,Щурший тлумач, дурпий переItладач,
Та й автор теж, а TaIto}It i читач!
Скаrки ж MeHi, владарко сьогосвiтня,
Хто в цiй юрбi, вiддалеки помiтнiй,
Щля тебе найдорожчий з-мiж ycix,
Хто пайздатнiший до безглуздих кЕиг,
У кого голос - Еаче рев ослиний,
Хто топчеться Еа мiсцi щохвилини?
А, знаюt З тим твойого серця пал,
Хто у Треву свiй видае журЕал.

Отож Щевис у мiсячпiй краТпi
Умiло й потаемки готував
Проти англiйцiв хитрощi невиrrнi,-



новий тим часом колот trовставав
Тут, па землi, де дурпiв - як у скринi.
Ступив король на Орrrеанський шлях,
На сонцi грае королiвськцй стяг,-
А Жанва, з Еим верстаючц дорогу,
Над Реймсом обiцяе перемогу.
Ви бачите щих рицарiв ставЕих,
Щих аброеносцiв rопих, запальних?
Yci вопи, цвiт рицарства, rra сопцi
Виблискують, покiрпi амазонцi.
У Фоптевро так чодовiча стать
Примушева жiночiй слугувать l8.

Там жiцка вищу владу обiймае,
Святих отцiв вона благословляе.

Агпеса гожа, I1евеселих дпiв
Примушена без милого вазнати,
Спаги не мf,ла ровпач rrодолати,
I душу смертний холод iй цовив.
Та друг Бонно, вигадЕиI{ знамешитий,
3yMiB життя пригасле розбудити.
Воша розкрила очi чарiввi,-
IIавiщо-бо? Щоб сльози лить cyMHil
Тодi, склопивши голову до Еього,
Вопа сказала: <3раджево меце!
Яку ж тепер королъ обрав дорогу
I де його те слово вогпяЕе,
Яким мепi BiH у Itохаппi клявся,
З якого пломiнь у душi зайrrявся?
Сама ночуrо в лiнtку, я cBoiM,
А Жацпа у вiйськових тпх уборах -ATHeci бiльший, нiж бритапцям, ворог -Мене ганьбою кри€ перед ним!
Якi гидкi - не BMiTo я й сказати! -Тварrоки цi, у спiдницях солдати 19,

Що чоповiча сила в цих сама,
А нiццостi утрачепа trринада;
I чоловiкам слави в нЕх цема,
I краспа стать пiтрохи iM ве рада).
Ife лrовивши, Агпеса вс,о- горить,
Вiд болто cToIEc, з гrriву ажt трел(тить,
Ревцивлrй зiр, яrt подуlt{'я, падае,-
Та враз пову iй думку павiвае
Любов, у радах бистра й цотайпа.



Що Орлеапа рушида воЕа,
Алiса в tlею та Бонно мостивий,-
I от до корчп{и вLIIIадок щасливий
IIриводить iх, де Жанна сtrочива?
Стомилось-бо i тiло, й голова.
Агнеса нrде, щоб нiч ycix приспада;
Тим часом з хитрих розпитiв дозЕала,
Ще }Itанпа спить,- i в темрявi нiчнiй
Туди крадеться, одяг вiйськовий
З IJIандосовими Еадiва штанами
З задiзrrими мiцними тиляlами *,

lЩо ковапо ix зовсiм не для дами.
Як зброя та ша плечi iй злягла,-
Вона б упала, бiднсtrьltа, була...
Бонно правиця тут iй помотла.

Тодi Атнеса тихими словами
Промовила: <Амуре, пане мiй,
Щай сил MeHi тяжку Еосити аброю,
II]об я збудила fIостаттю такою
Любов i жаль в душi йото яспiй.
Мiй милий хоче дiвчлrrrи-Iероя,-
IJехай Hte втiшу, звеселто його я!
Пiцу за ним i буду поплiч з ним
За ньото в боi битися страшнiм.
Коли на ньото зловорожi сили
Списи пiдiймуть i летючi стрiли,-
Нехай меЕе прошиють вiстря iK,
Щоб я умерла, BiH щоб жити мiг,
Щоб у хвидину темЕого коЕанЕя
Зомлiла я вiд щастя, вiд кохання>).
Боrтrrо rlих слiв ува}кfiо trаслухав
I iй тiлеча та списа подававl-
А Карл тодi близенько шробував.

Агнеса захотiла Toi ж ночi
коханого побачить милi очi.
Тож, повтла пестримаЕноi жаги,
Сiда вона, зiгнувшись од ваги,
Т жерсбця стискае остроIами,
Роздряпавши озадок свiй rrrTaHaMи.
На огирi Еормаядському Бонно

* Тиляги-лати, Еанцер.-М. Р,



Хропе й сопе, патомлевий давЕоl-

А бог любовi сумЕо поглядаG
На дiвчипу одва}кну - i зiтхае.

Як тiльки рушила Дгrrеса в путь,--
Зпенацька кiцське тупотiнвя чуть
Iв-за дерев, що BiTlt tlосплiтали,-
I KiBHi воякц повилiтали
В червопих о1{ягах. I[{е й лихо в TiM,
Що Жап Шандос був за сеньйора iM.
<Гей, хто iде?> - цитацЕя розляглося.
.А дiвчина,- iй, бачите, здалося,
Що це зустрiвся з Еею сам король,-
Кричить: <Любов i Францiя - паро.uь!
Аrнеса я!> - Не встигла докiнчити,
Як бiдолашцу ухопипи бритти,
Бонно-добрягу також узяли -I до Шапдоса J(yTKo цовезли,
Що, повен дrотi i страшного гнiву,
Поклявся в серцi покарать жахливо
Розбiйникiв (хоч бп там хто вови),
Якi украли меч його й штанц.

Пiд час, коли 8 очей вам вiдлiтають
Остапнi зrраi животворвих cHiB,
Щебече птаство в глибипi TaiB,
Пригаслi сили в серцi BocKpecaloTbt
Жвавiше котиться по }Iýилах кров,
Тремтять бажанrrя, виника любов,-
Пiд час отой перед тобоrо стала,
Шандосе, дiвчина; Bclнa сiяла,
Неgаче сопце схiдне HaBecBi.
Яке ж чуття в сердечнiй глибинl
Збудцла нiмфа, дшвЕа красотою,
В TBoi штаЕи одягЕеЕа, герою?

Оговь пробiг в Шандосових очах,
I BiB крiзь зуби KarKe, iй на страхr,
Милуючися на дiвочi чари:
кА, маю знов cBoi я шаровари!л
На постiль садить BiH ii мерщiй
I промовляе: кfIоловяЕко мила,
Не до лиця одежу ти надiла>.
По тих словах, пестримвшй та палкий,



BlH uапцера 8риваб s Eei хтиво.
Пручаеться Агцеса соромливо
I стогне в переможцевих руках,
Звертаrочись до Карла у думках.
А що ж Бонно? його вояк аавзятий
Послав яко митця кухарювати,
Вiдомо-бо, хоч то вже й даввiй час:
Бопно - вигадЕик кров'яних ковбас,
Иому ви честь, французи, вiддаете,
Коли а вуграми хвадите паштетиl

<Сеньйореl Що ви хочете вчинить?
Ой лиrrrечrtо!> - Агпеса лебедить.
Шаrrдос: <Боrrtуся (боlкатъся Bci бритти) 20,

За кривду я повипеЕ одпдатити.
Штапи - Moi, а я добром cBoiM
Не поступався ще пi перед кимD.
Таке шромовив - i з одного маху
Що голого роздяI BiH бiдолаху,-
А та, обiйми чуючи мiцвi,
Ридала тiльки: <Я пе хочу, Bi!l>

Пiд цю хвилиЕу крик розтявсь: <Що зброi!>
З.tинився гурI(iт, JIемеIIт, гвалт i грiм,-
I KpoBi й cMepTi вiсниrtом страшЕи1!I
Сурми розлiгся голос бойовоi.
Прокинувшисfi, Жанна гrе знайшла
AHi шолома iз пером з орла,
Hi панцера 21, aHi братет, що ввичай 22

Носити Kalкe cTaTi чоловiчiй.
Без роздуму, схопивши IIавмаЕця
Свойог<l зброспосllя убраrrпя,
Borra ословi cl(o.1цJta ша спиЕу
I криrtпула: <За Bipy! За Kpaiнy!>
Сто рицарiв Еа поклиI( той гlпrний,
Шiстсот соллатiв кинулося в бiй.

Тут брат Лурдi, щоб край свiй рятувати,
Поrtинув тепгшi ,Щуростi шалати
I до ацглiйцiв прилетiв з небес,
Мiшок незграбпих Еесучи чудес
Та нiсенiтниць, що чепцi побожнi
Miлt людом ciroTb у часи тривоrкнi.
Труснув пtiшком - i лютих ворогiв



Щпкупськпх аабобопiв оповЕЕ
Гуотшй тумаЕ, що Фрапцiя вiддавна
У цiм жцве, cBoiM безглуадям славЕа.

Так цочi бог у шовозi cBoiM,
Над падолом лiтаrочи земЕЕм,
Нас обсипае видив чорним маком
I ми дурвицям вiримо усяким.

ПIСЕЯ ЧЕТВЕРТЛ

)Кшrна та Щюшуа б'ються в авглiйцями. Що сталося 8 ппмп в вамку
Гермафродита

Коли б я королiвську мав корону,-
Пiдданцями б сумирно керував,
Щодпя по благодiйному вакоЕу
На щастя б iм i BTixy дарував.
Коли б фiнансiв я сJIуяtив MirricTpoM,-
Кругленькi б суми я давать велiв
Умам високим i талацтам бистрим,
Бо кожец 8 Еих Еа плату sаслужиR.
Як митру б я епискоцську Еадiв,-
Шукав би згоди я i з молiнiстом,
I з неспокiйЕим диким янсеrriстом.
Але, коханку маIочи струЕку,
Не розлучався б з цelo я, паfiове,
Щоб кожна нiч - у розкоlпi лIобовi
I кожеп дець в яснiм iшов танку,
Iй душу оIортаючи шалку,
Закохапi! Красупю trокидати -ой леле! Небевпека не малаl
Тут можете за деЕь один придбати
Ви не одну прIлItрасу для чола!

Не встиг Шапдос, у пристрастi веситий,
Свою сододку здобич ухопити,
Як Жапва палiта€, пiби uтах,
Кров проливае, ci€ смерть i жах.
Щеборип спис, що похибок Ее зЕа6,
Страшпому Щiльдо грудц прошива6,
Що трабував сrtарби святi в Клерво
I гвалтував черниць у Фонтевро.
3а вцм тяжка Ее цомцвула кара



I гiдного мотузки Фовкiпара.
Щей волоцюга, хоч родився вiп
Серед iрландських сrriгових долиЕl
У Францii чипив cBoi аальоти,
FIемовби pic в палкому Римi доти.
Мiлорд упав Еа землю Галiфакс,
I брат його двоюрiдвий Боракс,
I Мiдарблу, що вкрив отця клятьбою,
I Бартоней, що жив iз братовою.
Узявши горду Щiву за взiрець,
I рицар-вождь, i рядовий боець
,Щесятки бриттiв б'ють в одЕоrо маху,
I отогне поле бойове од ж(аху.
Гадали Bipпi Фрапцii сиви,
Що став iз пими поплiч бог вiйци.

Серед отого галасу i руху
Наш брат Лурдi кричав що тiльки духу:
<Воца цевивцаl Вороги, TpeMTiTb:
Святцй,Щенпс уготував цю мшть;
Воца цевицна, i ii рукдми
Госшодъ дива явдя€ шеред вами.
Bci на колiпа, Альбiону гнiй,
Складайте зброю, поклоцiться iйlл
Тальбот, воЕк нестримво-гордовитий,
Ченця велить завзятого схоцитЕ.
Схопили, в'яжуть,- а товстий моЕах
Кричить з цезгасЕим полум'ям в очах:
<Нехай умру, шехай верцусь до бога,-
,Щiвочпостi судилась перемогаl >

Щовiрливiсть живе в лIодських серцях,
I Korrrвe серце - мов покiрва глиЕа;
Найrrтвидше }к trокорябться людиЕа
Torrry, хто подпв будить в пiй i страх.
Лурдi товстого мова екстатцчЕа
Перекопала кращо воякiв,
Як Жапнина одвага героiчва
I смiливiсть ii товаришiв.
Той пахил вiршти в дiла BoBHaBi,
У забобови, в явища TlrMaBBi,
Отих iлювiй ошуканських рiй
Уми ацглiйцям вбили в сiчi злiй.
Англiйцi добре на вiйвi змагались,
На фiлософii ж ве дужо вЕалцсь,



rм краще меч, пiж розум, слутував.
Ще лиш тепер ровумЕих час Еастав.

Шандос, у боi полягти готовий,
Кричить: <Праворlгч, Англii сиЕове,
Шиrtуйтеся!> - Але не встиг сказать,-
Yci лiворуч як одиtr бiлtать,
Так в давнi днi нал rолубим €вфратом,
У Kpai живши свiтлiм та багатiм,
Юрба хотiла, в гордощiв слiпа l,

Аж до цебес поставити стовпа,
А бог, таких сусiдiв не бажавши,
На сто язикiв ix розбив Еазавше.
Отож було, котрий водц прохав,-
йому товариш враз пiдносить вапЕу...
Так боr з людей зухвалих насмiяв,
I Bci вiдтiль розбiтлися поквапно.

Що Орлеана, на вали фортець,
Прилинув, п{ов крилатий BicToBeTlb,
Переказ про блискуче подолання -I Щiви почалось там впхвалянЕя.
Ви зпасте французiв ааfIальЕих:
Честь Еад усе чару€ й падить 1х,
На бiй вони iдуть, шемов у танцi.
Тож Щюнуа, ycix бастардiв цвiт
(йото за Марса взяв би давнiлi cBiT),
Ля Гiр, Септрайль, уставши рапо-вранrцi,
Рiшмон з Трiмуйлем покидаIоть rланцi
I Bci кричатъ Еа сотFю голосiв:
<Ще вороги? Подайте BopoTiB!>

Не довго ж iM тото чекати бою:
Тальбот, ясцшм прославлений умом,
У засiдцi, ще й не з одним rrолком,
Чекав Еа Еих пiд брамою мiською,

Тальбот уже давIIеЕько перед тим
Амуром i Георгiсм святим
Поклявся, що ввiйде-таки до MicTa.
В його душi була жага двоiста:
Луве друl+tиЕа, як вiдомо нам,
Палкцлд цвiда до Еього почуттям,



I паш герой, опрiч MicbKoi брами,
Завотовать xoTiB i серцо дами.
TorK тiльки вийшди нашi вояки -Тальбот Еа Еих IIосдав cBoi полки,
Але францу8и встояли, смiлькц.

Поля прославлеЕого Орлеана,
Вам од потомкiв похвала i шава!
Завзятi рицарi на довrий час
Людською кров'ю уIЕоiлц вас.
Апi Фарсал, пi Мальплаке, Bi 3ами 2

Криваве поле, вкрите мертвецями,
Hi жодне бойовище в давнинi
Страшнiшоi пе бачили борнi.
Списи, дрiтки i легкоперi стрiли
Лiтали, розбивалися, дзвепiли;
Пiд копитами диких cKaKyHiB
Стогнали тяжко сотшi воякiв;
Мечi палали iскрами ясцими,
Аж павiть сонце блiдло перед Еими;
По MypaBi, блискучiй вiд роси,
Котились руки, голови, Еоси.

Bci антели вiйви з вебес високих -I cMepTi вiстiвник, i Михаiл,
I переможець диких шерських сид З 

-
Що вчинкiв придивлялися жорстоItих,
Що вiкопомЕих подвиIiв i дiл.

Михайло терези вхопив широкi а,

Уживанi всякчас у небесах,
I ваrкити почав на терезах
Французький аапал i антлiйський спокiй.

Героi нашi на вазi отiй,
Бiдахи, вийшли леIшими, нiж бритти:
Тальбот ix переважив знаменитий,
На цьому i кiнчився суд святий.
Тодi Рiшмона раЕив спис тяжкий
У мiсце, що сiдати Еим годиться;
Сентрайля 

- 
в IIогу, бистру до ходи,

Ля Гiра - ох! Я Ее скажу куди,
Та жаль його коханки-чарiвницi!
В мулке болото Ля Трiмуйль загруа -



I руку славций там вламав француа.
Тодi ж то Bci, побитi й невеселi,
Вернули в MicTo i дягди в посте:ri.
Так сила божа покарала ix,
Що, бач, ,Щениса пiдняли на cMix.
Господь, як хоче, милу€ й карае,
Кепель сказав rде, годi й MipKyBaTb 5;

YciM BiH лиха rrрисулив завIIать,
Бастарда лиш одпого виключа€.
Тож рицарi, зпсмоlrtеrri вiд ран,
Вертаютъся на нопIах в Орлеан,
I Жанпу проклиЕаючи, i долю,-
А ,Щюнуа по бойовому цолю
Лiтае, ваче блисrtавка ясЕа.
BiH коле, рiже, голови стиЕа,-
I врав туди пробився, де завзято
Криваве Жанна вiдбувае свято.
Як два trотоки, линучи в подях
З високих гiр пiд буряпу годипу,
Зiллються, хлiборобовi ша страх,
В одну piкy - i всю пойrмуть долину,-
Так Жапна вдвох iз ,Щюпуа буйuим
На бриттiв махом киЕулшсь одним.
Воци так палко сiкди та рубали,
Так ворогiв неуто1\{леЕIIо гIIали,
Аж опинились, де й caMi IIе знали.
Нема бритаrrцiв, та й cBoix He}Ia,-
А вже навколо rri.r стоТть цiма,
<3а Фраrrцirо!> - гукпули без вiдмови -I зупиншлись тихо край дiброви,
При мiсяцi шукаючи, куди
Ударитись, щоб не знайти бiди.
Шкода! AHi признаки, Hi дороIи,
А втома й толод мукою печуть,..
Яка користь у бiса з перемоги,
Коли пемае де по нiй заспуть!
Так корабель бев керми, без вiтрила
В руках Нептуна - iграшка безсцла.

Аж раптом пес, надбiгши з-за кущiв,
Надiю Еа рятуЕок iм явив;
BiH збдизився, BiH гавка€, плига€,
Хвостом своiм привiтливо маха€,
Вперед бiжить, верта€ться до Еих...



Itоли б, вдабться, говорити мiг,
Gкааев бц так: <rHe гайтеся, паЕове,
За мцою iдьте, Вам вiчлiг тотовийl>>
Геро1 нашi зроаумiли вмитьr
Що каже вiп, но вмiвши Iоворить,
I рушили поспiшпо в путь-дорогу,
3а Фрашцiю шлючи молитву боту
Та комплiмеЕтц правлячп гучвi
Одно одному аа дiла страшвi.

Хоч мимохiть, залюблево i хтиво
Одвахrпилi рицар поглядав на Щiву,
Та вiдав: певLIа цяцьочItа мала
/{ля 0)рапllii у Hei затдвiла,
I хто зiрве дочасно KBiT той любпй,
Той рiдний rtрай свiй доведе до агуби.
Шляхетпий муж, BiH стримував жаry,
Отчивну зIадуючи дорогу.
Проте коли свящеЕЕому ословi,
Бiля коня ступаючи В дiбровi,
Спiткнутиоь трапилося, ва бiдуr-
Наш ,Щюпуа красуЕю молоду
Обняв за стаЕ, щоб iй опору дати,
А дiвчипа, батtавши, певЕе, спатц,
Схилилася до Еього, як мал6,
Тож близькiсть помiж Еих така аайшла,
Що, поки нашi подорон{нi мчались,
Уста ix щохвилиЕи зустрiчались,
Щоб говорити збдизька, Ее вдадя,
Про рiдний край, вiйну та корля.

Ровкавують, принадцице Авроро 6,

Ш{о Карл ,Щ,ванадцятий тебе до двору
Не аважився прийпяти анiяк -I рацiю суворий мав вояк,
Гроза для вiвцеяосцiв та кохаЕЕя:
Щrло б s тобою затяжке вмагаЕЕя.
Та а Жацною вiдмовитись yTix -Голодаому Ео iсти страв смачЕих,-
Хто бiльший подвиг шоявити мо.же?
Вув Щювуа на д'Арбрiсселя схожий 7,-
Великото святоIо, що лягав
Мiж двох чgрЕцчок Еfl тiоЕiй цостоJIi



I, груди й стегва гладяtIи дебелi,
,Щияволъську спокусу вiдганяв.

Зайпявся депь, i перед ixвiM оком
Пiдвiсся збмок видивом широким:
Фасад чудовцм мармуром бiлiв,
Щорична височiла колоЕада,
На вiй балrtон iз яспису горiв,
Порцелянова грала балrострада.
Мапдрiвпикам, ЕатомлеЕим украй,
3далося, вiби перед вими рай.
Пес тавкае - i двадцять сурем граб
IM па добридень; сорок слут метких
Нааустрiч подорожпiм вибiгае,
Yci в уборах пишЕо-золотих.
Щва молодцi ведуть з уrtлопом iх
У щедро приоздоблепi палати;
В купелях свiтлих миють ix дiвчата
3 пошацоrо; по спiдапui смачнiм
Поотелецо м'якi постелi iM,
I аж до вочi в любому сцокоi
Хропли там по-геройському героi,

Та треба зЕати: збмка володар
Такото, що позаздрив би i цар,
Був сип одного з генiiв чудозЕих,
Що iподi iM набiга каприз
Що чад землi, безсилих i грiховrrих,
3 цебес високих iзлетiти вциз.
Ще божество аiйшлося по-людському
З червицею в моЕастирi святому,
I народився в Еих Гермафродит,
Чаклув i пекромапт на цiлий cBiT,
Сив щовайкращий батьковi такому.
Чотирнадцять йому збулося лiт -I з височцп отець його злiтас
I каже так: кМоя в тобi палае,
Щитиво, кров. Скажи ж MeBi, якиfi
Тобi даруgок дати, сину мiй,-
Усе ладец для тебе я зробитиl>
Жадiбний ароду, в MapeHHi неситиft
Гермафродит Еа те йому: <Палких
Душа моя щохвилi шрагпо BTix,
Подвйва отать - моя цайбiдьша мрiя.



Хай жlпкою роблюся увочl я,
А вдепь хай буде з меЕе чоловiкt>
Iпкуб йому: <Гаразд, дитя!> - i ацик.
Вiд того дЕя ця дивиЕа trриродЕ
Подвiйно сtrожива€ Еасододи.
Отак Платоп, довiреник богiв 8,;

Про наших повiдав прабатькiв,
Що першими coTBopeнi iз гливи,
BciM бездоганпi, дивпi авдрогiни,
Якi, одержавши подвiйву стать,
CaMi себе умiли вдоводьЕять.

Та iх з Гермафродитом пе зрiвнять:
З самим собоrо пити раюваЕЕя,-
Ще не вайвиrце iB моrrtливих прав;
Щаснiший той, хто з блиrкпiм подiляв
Жiвоче й чодовiче пориваЕЕя.
Придворцi звуть його царем icToT,
Що ввечерi - Венера, вдеЕь - Ерот,
I для yTix шукаIоть лrобостраспих
Удiв, панянок, хлопчикiв прекрасних.

Гермафродит забув лиш об однiм
Родителя свойого потrрохати,
Хоч мав потребу докоЕечЕу в TiM:
Любов до себе в iнших викликати.
TorK учинив так cBiTy володар,
Що гидший BiB, пiж Самюель Бернар,
Що BiH ве мiг подобатись HiKoMyr-
I падаремне в замку BiH свойому
Бенкети улаштовус гучнi
I BaBiTb Biprпi rrиllre залальвi!
Коли удень BiH обiймав коханку
Чи, жiпкою зробившися до раЕку,
З кимсь одчайдушвим пестощiв ш)rкав,-
Одуреним себе BiH почував;
У вiдповiдь Еа trломеЕисту сtrрату
BiH мав огиду, лайку та зневагу.
Так потвердидось казаIIе давЕо,
Що щастя й велич - зовсiм Ее одЕо.
<Як! - говорив BiB: - Наймичка остаЕЕя
Удвох iз любим зазЕа€ кохаЕЕя,
Пастушку юну обiйма стрiлець,
З черпичкою втiшаеться черЕець,-



I тiлькп я, па цiлий cBlT едипий,
Блажевцоi пе вiдаю хвидиви!>
I BiH шрисягся iMeHeM стихiй
Iiарати дiв i хлопцiв уродливих,
Щоб приклад був кривавий i страшвпй
Щля Bcix, кого дюбив BiB без вадiй,
Щля серць ЕевдячЕих, зимЕих i зрадливих.

Щораз гостей BiH ццшпо частував:
Hi Савськоi смуrлявоi царицi 9,

Ацi Талестри, дiви-чарiвпицi,
Такий бенкет пiколи ве стрiчав
У двох царiв, прославлеЕих та дивЕих,
Як BiB для молодичок лаштував,
,Щля бакалаврiв i вояк мандрiвппх.
Та як доходило до цевЕих дiл,-
Бiда тому, до коIо BiB лицявся
I хто його зальотам опирався;
Нещасну жертву саджtсцо ца кiл.

Завечорiло, в trаЕа стала пацi.
Що Щювуа, в ЕестримЕому бажаввi,
Вона послати каже гайдукiв,
Щоб вiп трапезу з Еею роздiлив
На антресоJIях,- а в iдальвi цишнiй
Наiдки й ЖaHHi подано розкiшвi.
Красунь бастард, напаханий, стрункий,
Ввiходить. Стiл на пього }Itле такий,
Як той, що ltлеопатра-чарiвrrlIця l0

Щля Idезаря вепiла готувать,
Великого в мистецтвi воювать,
Щля славuого Антонiя-['яницi,
Або як той, що HaBiBa рядки цi,-
його MeHi улаштував черЕець,
Слуга госполгriй, до iди митець,-
Як той, нарештi, де в ясЕих чертогах,
Коли Назона вiрити словам,
Коли Гомер по правдi каже Еам,
Юпiтер, для спочиЕку по тривогах,
3 €вропою, з Щаваею удвох
П'е без Юнови, достемеЕнцй бог.
Щораа iде смачнiша шеремiпа -Ix подають Аглая, Gфрозiва
I Талiя: так ввуться в вебесах



Три грацii, що Mapвi теревеп1
Про пих розводять педаптичпi вчспi.
Нектар кипить у Гебиних рукАх
I в Ганiмеда юЕого правицi ll l
його украв Зевеса бистрий птах,
Щоб цар богiв мав в ким повеселиться.
От при такому Щювуа столi
3 Гермафродитом ciB у любiй млi.

Чудне створiнвя пишЕо одяглося,
Алмавами прикрасило волосся,
А жовту шию обвило кругом
Рубiпiв, перлiв пе одЕим разком.
Шкодаt Потвора тiлькп бридша сталаl
Що ,Щтонуа вона щось прошептала -I наш герой уперше затремтiв.
Проте, вайлюб'язцiший з воякiв,
Вiп господипi вiдплатити гречЕо
За y,rTy гостелюбпу i сердечву
Бажас, ванедбавши зiр i смак.
<<Тшм бiльше слави!>> - думае бiдак.
Але дарма себе BiH пепокоiв:
Бувае Еемо)fiливо й для героiв.
Отож, хоча й вапавши у печаль,
Гермафродит до ЕьоIо маб жаль,
Улещений i врадувапий потай
Зусиллями оцважЕого бiйця:
Хоч це дiйrпла ЕалежЕоIо кiнця,
Але ретельцо trочаласъ робота.
<Узавтра,- ttaжte папi,- довестп
Ви MolrteTe з[,Iагапня це до краю.
Я бiльшс сцл, мосьпаЕо, вам бажаю,
Щоб шану rrilrtпicTTo шеремогтцD.

Аж ось ABpolla волота па сходi
Оповiстила paпolt всiй природi.
Коли вопа потляаула па cBiT,
3пов чоловiколt став Гермафродит.
Тож, по-повому iltадiбвий i хтивий,
Iде в опочивальню BiH до [iви,
Покров зривае пirкншй та легкий
I пепристойЕо Iладпть пероа iй,
fIотацячи цiлувком, яIt trовiю,



Святлtх пiдпору, Францii падiю.
IЦо бiльтrе ц&лу, то бридкiшпй BiHI

У гцlаi суто християнськiм Жанва,
Нiяких Ее ясуючи причиЕ,
В мерзевну пику 8атопила паЕа.
Отак бува у меЕе Еа лаЕах
Нобила горда, вся в шiстрявих trлямах,
fla мускулястих i твердих цогах,
Немов тиIриця, з полум'ям в оч&х,
Ослh тупого одбивае аамах,
Що па овадок любий був iзлiв -I, вдарепий, аж покотився вЕцз.
Та вле вчиЕила дiвчина, хоч браво:
Господар ца цошаЕу ма€ право.
Звшчайво, соромлпвiсть боронить
Повинцi Bci дiвчата й HaBiTb дами,
Але ж як принц павколiшки cToiTb
Чп дивовижпий генiй перед вами,-
fiого в лЕцо Ео випадае бить.
Гермафродит, хоч був тидкий, яrt грiх,
Iще в жцттi Ее вазЕавав такого,
Ба й вважитись HixTo б на те но мiг.
BiB галасуе, кличе слуг cBoix -flажiв, лакеiв, гайдукiв ycix -I з ватовпу до Еъого докотилось:
<На Щюнуа вопа б так це гнiвилась!.,>
Брехнi трутизцо, паrtлепiв rтtал6,
Гадюкш чорпi чорпоi обмови!
Як при дворi французькому, кубло
Вц в'ето й там, де сяе цвiт любовi!

Ображепий подвiйшо, Еаш тираЕ
Страшвий, кривавий уклада€ шлаЕ
I слугам ка}ке часу пе барити -Обох па кiл вегайво посадити.
ГIoKiprri слугп, чувши вирок цей,
Високi палi ставлять для гостей -I смерть дочасца мае там скосити
Яспоi Францii найкращi квiти!
Челядцики бастарда роздягли,
Зв'яаалц i ша мiсце шривели,
Ще гордовитуt чисту i вродливу
Юрба пахабва м}пIдJIа вжо Щiву:



Р9 "pony 
i ва смiлпвий удар _Iп смерть готуб свrи кривавии дар.

Ведуть ii, рiзками затиЕають,
Сорочку з тiла бiлого вривають
I KaToBi дихому вiддають.
А ,Щюпуа, йдучи в останЕю путь,
,Щочасно вмертц маючи пе в битвi,
Високу душу вилива в молитвi.
Та гордий вiп, як сокiл на ловитвi,
Аж HaBiTb i приввичених KaTiB
Перед геро€м цодив охопив!

Коли rrt побачив муrtи BiH Tiei,
Що за фраrтцузькi мстилася лiлеi,
А мбла тут прийпять земпий кiнець,-
Прокляв BiH долi лютий рiшепець,
На постать BiH погляпув, що коханЕям
Не осквернив ще rкодний чоловiк,-
I так заплакав Еад ii стражданням,
Як над cBoiM це плакав би шовiк.

Така ж, як вiп, i гордовита, й чула,
В жахливий час вопа i пе здригпула
I погляд промовдяв ii шалкий,
Що лиш його на cBiTi шrалко iй.
Прскрасних тiл солодка бiлоснiжвiсть
У нцх будила обопiльну нiжнiсть,-
Та боляче, коли любов така
Лиш на краю могцли виЕика.
Уже ж бо, повеп ваздрощiв i гнiву,
Щвосrrастий звiр прислужЕикам велЕть,
Щоб пару цIо, як lta)Tte BiH, зрадливу
На гостроверхi гrалi посадить.

Аж тут зЕецацька, нiби грiм ia хмари,
Розлiгся голос: <<Гей, ве треба кариl
Стривайте!> - I спицилцся кати
На цi слова, затамувавши подих.
Що ж? Щивляться: cToiTb черЕець Еа сходах
У каптурi, як iM велить закон.
То був, тrанове, друг Еаш Грiбурдов.
Як гоцчий цес, що олеЕя легкого
Такцй приемний, запашний для Еьопо
Почутив слiд - i лине по кущах,
Куди йото веде солодкий пах,



I хоч де бачить, а напевЕе BEaG

ABi па що круг себе не вважае,
З дороги пе збиваеться й ца мить,-
Так добрий син Ассiзькоrо Францiска
За Жанвою без одпочинку гЕав
На мулi, що мiж хащами стрибав,
Гойдаючися, мов тя}Itка колиска.

<Гермафродитеl - крикIrув вiп: - iм'ям
Отого яблука, що з'iв Адам,
Iм'ям побожноi твоеI пенi,
Iм'ям отця, що з генiiв був гепiй,
Благаю: любу вiдпусти мою.
3а них себе Еа послугу даю.
Як цей герой i ця-от красна дiва
В тобi збудили справеддивий гпiв,-
Я з цим-от дiлом справлюся щасливо!
Ти зваеш, хто я, то IIе тратьмо й слiв.
На мулi незвичайrrому сид}I(у я -З ним працIо незвичайну подiлю я,
I ти пе раз промовиш Еавцростець:
Мул варт чеЕця, а мула варт черЕець.
Нехай iде до лиха цей вояItа,
А Жанна - пеабияка присмака
Щля нашого зЕавецького стола.
Щiпа за Hei всяка - замала)).

Огидою та пострахом чернечi
Незаймавицю виповЕили речi,
Чеснота-бо i дум високих стрiй
Були дорожчi ва рятунок iй.
Щушi ii пебеспе пориваЕЕя
Бороло все, ба павiть i коханця.
Гарячi сльози по щоках бiжать,
Вiд сорому ЕIещасЕа червоrтiе
I очi в марнiй закрива вадii:
не бачити й небачецою стать!

А в Щювуа тяжкi думкЕ горять.
<Як! - дума BiH: - розстрига i ледащо
Щю KBiTKy Францii зiрве найкращу,
Яку так цильЕо, ревЕо я берiг,
Про землrо дбавши прадiдiв Moixl>



Macнl ченцевi речi спокусилп
Потвору злу, що прагЕула аабав;
Гермафродит, удавши ycMix милий,
Ченцевi любострасному скавав:
<Що ж, зIодеЕ я! Готуйте вашi силп
Ви, отче, а мулом для солодких справ.
Фраuцузiв ццх - берiть, коли схотiли!>

Жеал Якова товстий мав ГрiбурдоЕ 12,

I персня, й ключ, KoTopi Соломоп
Зоставив пам, i чарiвну тростиЕу,
Що нею сдугувався фараов,
I ту мiтлу, ца cBiTi цiм едипу,
Якою вiльма, лиса, мов колiно,
Злетiла, як покликав цар-trастух,
Щоб викликати Самуiлiв дух.
Був наш черЕець у чаклуваЕпi вух:
От кбло BiH накреслив аа хвидиЕу,
Сиппув землею Еа свою твариЕу
I кiлька слiв магiчпих проказав,
Що 3ороастр колись Iх ужпвав 13.

На Ti слова з диявольськоi мови -О дивина! Чудуйтеся, паноdе! -Наш добрий мул зiп'явсь на двi позi,
А далi (все робилось по черзi)
I голова круглiшою зробилась,
I шапочка ва гоповi вродилась.
Отак колись за гордiсть пишций цар l{
На бугая повервений був ботом,
CiM лiт Ее iB, oкpiм трави, вiчого,
А як людина вцову стада з Еього,-
Збагнув госпощIr марноту Bcix покар.

з височини цебесного оклепiнця
Щевис дивився, trовец спiвтершiвпя,
На Е[апну д'Арк у муках та в сльозах.
Злетiв Еа землю сам би вiп, як птах,
Та ба! I]e не було в його руках.
Зчипив великий шум у небесах
Мандрiвкою cвoelo пебожитель.
Святий Георгiй, Ангдii святитель 15,

Обурювався вельми, що Щенис
Без дозволу злотiти cMiB униа
I брав там участь у военпiй бурi.



Святi гrерекорятись trочали
I пiд кiнець на лайку шерейшли.
В англiйського святого у патурi
€ вавжди риси грубi та понурi,
I хоч rTtиBe в тосподнiм BiB раю,
Отчизну скрiзь Еагаду€ свою.
Так дехто, i rrотрапивши в палати,
Манер не мо}ке простих trододати.

Тут час Meui, читачу, вiдпочить:
Ще довга путь, i можЕа притомиться.
Щух одведу, щоб BipHo повiстить,
Щб смiлива пережила дiвиця,
Земцi дiла очам TBoiM явить,
Пекельцi i цебеснi таемпицi.

пIсЕя п,ятА
tIернець Грiбlрдов, що xoTiB 8гвалтувати Жапну, по справедлп-
BocTi потрапляб в пекло. Вiп розrtавус про cвolo прпгоду чорта!л

Шануйте, друвi, бота в цебесах,
Живiть як добрi, Bipпi християви,
Бо час гiркого каяття EacTaнet
За юних лiт кружляв я по шиЕках
З гульвiсами, cBoix бажаць рабами,
Що тiльки й знали чарку та повiй,
А про святi й не sгадували храми,-
Слуrrtитеrrь церкви був для вих смiшпий.
I що ж? Его! Розбилась IIовна скляЕка:
Кирпата смерть а косою у руках
Перетипао iM веседий шляхr 

1

I вiсниця Атроши, лихомаЕка,
Гидка, кульгава CTiKcoBa дочка
Голубчикiв чатуе в-за кутка.
Тодi потар або служпиця стаЕе
Над бiдолахою: <Пора BrTre в путьl
А де вас поховати, добрий паце?л ._
Уста поблiдлi спiзпепо зiтхнуть,
I спiзнено прокицеться сумлiння,
Страшний мучитель для безбожЕих душ.
вiп молитви шепоче по латинi
Святому Роху i святiй Мiтуш l,-
Щодержуеться Bcix церковних пр&вил,-
Шкода! Пiд лiлtком шритаiвсь диявол,



Чигаючп на fiього. Вiдлетить
Ду-а iз тiла - i цечистий вмить
Ii хапае хижо та аапекло
I в пазурах страшЕпх несе у trекло,
Де ду* таких чимало вже сидить.

Якось, читачу, в }китлах попiдземних
Сам Сатапа, вождь сип ycix та€мвих 2,

З пiдданими гучний бепкет справляв.
У пеклi райських це чекай забав,
Своi там веселитися цричиЕи:
Яrtраз гуртом чималим капуциЕи,
Itоторийсь папа, Itардипал товстий,
Якийсь король пiвпiчrrий, три абати,
П'ять радпикiв та iнтепдант пузатий
Попались iM - добуток дорогийl -На сковорiдки, Еад огонь страшпий.
Нечистих сил владика чорнорогий
У колi найповбжнiших чортiв
Пекельний нектар, паче брагу, пив,
Приспiвуючи весело до Еього,-
Аж тут зачувся гомiп од BopiT:
<А! Любий гостто! ПIана i привiтl
I_\e BiH, паЕове, eMicap наш ревний,
Наш лrобий брат, наш друr сердечпий,

креввий,
Це ГрiбурдоЕ, Еам вiрний цовсякчасl
Святий шаgотче! Просимо ж до Еас,
Люциферiв достойний шобратиме,
Ацостоле диявольських наук!> -I почапось мiцне стисканЕя pylt,
Iз rtриками помiтттапе гучпими,
А далi вся ватага пiдвела
Чепця до бенrtетового стола.

На piBнi поти звiвся цар гесЕи
Та й каже: <Рано ж ти прибув до меЕе,
О найславнiший в гультяiв святихl 8

Ще б на землi хоч трохи послужитиI
Таж тiльки тЕ в краiни франкiв мiг
Чортячу семiнарiю зробити,
Ти пайпильпiше мiй устав берiгl
Ало чи ж горю помогти словами?
Бери-но чарку, пий, ryляй iз намиlр



Itiлуе, вдавшись у свящеЕний жах,
Свойого паIIа в Itопито моЕах
r невеселим оком поглядаб
IIа огняне rтросторище безкрае,
Ще пробуваIоть серед мук страшЕих
Убивство, зрад(а, rrепокора, грiх.
Нечцстий дух yciM там верховодить,
Усе вемне там смерть собi знаходить,
То кладовищо розумуl знаття,

Краси, лrобовi, радостi }Itиття,
То юрми безконечнi, неалiченцi
Щiтеii Еебесl пiдкорених геенi.
Туди, читачу, trопадаб в брав
Король пайкращий i лихий тираЕ.
Караються в тiй отнянiй шустелi
Траяп хоробрий, мудрий Марк Аврелiй,
I добрий TiT, опора людських прав,
I два Катони, вороги пороку,
I Сцiпiов, що цристрасть trодолав,
Що Карфаген переборов }корстоко.
На шолум'i там смадtаться Платов,
Гомер божествепний i I]iцерон,
I вiп, мудрець мiж мудрецiв едивий,
Сократ, кого замучцли Афiпи.
Там павiть доброчесtrий Арiстiд,
Солон правдивий - серед людствs. перли:
Хоч прожили }киття вови як слiд,
Але шкода - без сповiдi умерли.

Та адивувавсь пайбiльше Грiбурдоп,
Побачивши у казанi тарячiм
Святих i королiв, якi sакоЕ
Несли господнiй темЕим i неарячим.
Одним iз шерших там кородь Хлодвiт а.

Читальник мiй дивуеться, я аЕаю,
Що вiп у пеклi опипитись мiг,
Пiдданим одчцЕивши браму paro.
I справдi дивЕо: тут, серед поIаЕ,
Найперший серед франкiв-християнl
Що ж,- легко я розвiю цей тумав:
Хрещення 

- 
Ее рятуЕок це для того!

Хто злочипамц душу аабруднив,-
А цей Хлодвiг себе грiхами вкрив,
Було жорстоке, люте серце в Ebolo;



Ось через що - подумайте caMi -Иого святий пе врятував PeMi,

Серел царiв могутнiх та величЕихt
Оседеццх в падолi м5пt довiчпих,
Був також i ведцкий Костяцтиц.
<О доле! - sдивувався фрапцiскаЕець!-
Та як же мiг сюди потраuить BiH,
Фундhтор церкви, госtrода обрапець?
Богiв фальшивцх аруйпувавшц храм,
BiH а пими в пеклi опиrrцвся caMll>
А Костянтин одповiдае щиро Б:

<<Хоча погаЕсьItу розметав я Bipy,
Хоч па руiшах давнiх BiBTapiB
Я богу правди дадаЕ воскурив,
Та речi цi, високi й урочистi,
Щля власноi робилися користi.
Щеркви свящеццi мав я за щаблi
Що кесарського троЕу па вемлi.
Розкошi, втiхи, гордiсть, любослав'я -Ось божества, которим слугував я,
А алото християц i iхня кров -То шлях, яким я до фортупи йшов.
Лукавством i влобою оповитий,
Свого я тестя зва}кився убити.
Розшутпим rrалом виповцепий вщерть,
Залитий кров'ю, лютий та безсилий,
Я жiнку й сина засудив на смерть,
Од ревшощiв та од жаrи сц'янiдий.
Тож досить, Грiбурдопе, € причиЕ,
Щоб катувався в цеклi КостяЕтип)).

Святий отоць диву€ться дедалi:
У вiчцiм царствi муки та печалi
Куди лшш гляЕь - то славЕий казнодiй,
То мудрий доктор, то прелат товстий,
Ченцi в Мадрiда i чернички в Рима,
Сповiдачi вOлъмож, мопархiв, дам,
Що перед цеклом рай сшiвпалд там
IB дочками духовЕими своiмц.
Щураючися Bcix отих прояв,
У чорво-бiлiм одявi стояв
Монах iB шевелюрою, як миска,-
I посмiхпувсь лукаво сив Францiска:



<I_{ей бовдур богомiльний i тупий 8

Одягся, бачу, в яrtобiцський стрiй...>
<Гей! - крикцув BiH: - скажи, хто ти такий?>
А TiHb йому: <IIечаль моя велика!
Щитя! Святого ба.rиш Щомiнiка!> 7

На це iм'я, вiдоме нам з iltoв,
Аж поточився бiдцлий Грiбурлон
Та й rrartte, кJIалу.II{ хрсста ца себе:
<<Ви в цiй безодпi, ви, обраrrець неба,
Святий, апостод, бонtий trослаЕець,
Надiя церкви, вiрних душ отець,-
Ви а rрiштrиками, ви з €ретиками
Нараетесь! Господrrя сила з нами!
А де ж вона, небесна благодать?
О люди! Годi модитви читать
YciM святим, як ви до тоIо звикли,
Коли па uих диrrltол гострить iкли! l>

На те iспанець .rорrrо-бi.тrий знов:
(А, що в}I(е пам до Bcix л]одських розмов!
Нехай воци чи гулять там, чи славлять -Бiтме, тепер одЕаково MeBi:
Ще нас нема - акафiсти Еам rrравлять,
А де ми € - печуть нас Еа вогцi.
Одному храми дорогi будують,-
А вiп, бiдаха, вариться в смолi;
Той вiд ycix проrtлятий па землi,-
Дrrt зирlt! Bir-r там, дце правсднi царстRують.
Що ж, бач, до Mбrre, то Merrб KaTyroTb
I_{i бестii нiяк пе без пiдстав:
Я альбiгойцям муки завдавав,
Призводив ix, rrещасних, до заIину.
Мене шечуть, бо пiк i я, мiй сиЕу).

Та годi! I залiзrrим язиком,
Що без угаву, Bi.Irro товорпв би,
Я Bcix святих, цроте, не полiчив би,

Щиявольським уловлеЕих гачком!

Коли ж ото чортячий набрiд милий
Iз гостем зазнайомився новим,-
Yci його TicнerrbKo обступили
I заволали IoJIocoM одЕим:
<<Скажи, скажи, славетций Грiбурдове,



Чому в цей вир, од спiз людських солоний,
Так рано ти, дочасцо прилетiз?
Що сталося? Як ти жцття скiцчцв?>
<Панове! - францiскаЕець одшовiв: -Я розкажу вам об своiй пригодi,
I то правдиво, заtrевЕяю вас:
Ушrер я, trаЕство, то й брехати годi,
Хоч ва життя брехав я trовсякчас.

Слуга ваш вавжди вiрний, нелукавий,
/{ля вашоi та для cBoei одави
Там, па землi, я подвиг учиЕив,
Що все черцецтво шацоIо покрив.
Погонич мiй - що за тварюка, неве!
Суперник спiвдостойний i для меЕе! 8 

-Коли до працi вмовлеЕоi став,
Гермафродита HaBiTb здивував.
Та й я, сказати, сил ycix доклав,
Щоб те створiЕIIя, палом зЕамеЕите,
Потворну ту самицю вдовольЕитиr
За шослути, яких Ее бачив cBiT,
Вiддав цам дiвчиЕу Гермафродит,
I люба в}ке tIадходила хвидиЕа,
Ще стратила б невипнощi вевинна:
Ii руками мiцно я стискав,
Погонич мiй iззаду обiймав,-
Гермафродит зо cMixy аж ляIав.

Але вненацька - диво Еад дивамиl -З небесних, поЕадхмарних верховиЕ
(Ще ми, з вiдомих дцtiбре нам причиЕ,
Нiколи не опинимося з вами)
Спускаеться той довгоухий звiр,
Який - це Еам iз бiблii вiдомо -Озвавсь до Вапаама по-людському,
Як ixaB той серед високих Tip.
Була на Еьому вишита кульбака *,

При луцi меч одfострений дзвенiв;
BiH крила мав,- а вже така озЕака
Не для звичайних створеЕа ослiв.
Як }I[анна те побачила, паЕове,-
<Ще мiй осел! - IукЕула: - друг чудовийl>

* Кудь б ак а - сiдлtо.- М. Р.



Мене вiд }каху так i ватрясло,-
А вiп пiдбiг, той дивогляд ухатий,
,Що ,Щюнуа, цемовби xTiB сказати:
<Сядь, рицарю, до меЕе ва сiдлоl>
CiB Щюшуа Еа Еього та й trоiхав,
Аде ца Еас, паЕове, не вiд нас!
Свого меча вiп вихопив iз пiхов,-
Ох, та й страшний шастав для меве часl
Пав Сатаца тут мо}ке прцгадати
Ьилину схожу, депь отой проклятий,
Коли BiH мався з богом воIовати,-
I враз Михайло iз мечем в руках 9

На ньоrо налетiв у небесах.

От-от меце вояка був би вдарив,-
Та кинутись Еамислив я до чарiв.
Свое лице цараз я вiдмirrив,
Поабавився I(ошлатих чсrрпих брiв
I обернувсь па лiвчипу cBi;ltcнbKy,
Струвку, хорошу, чцсту, мододеЕьку.
Як золото, густа вилась коса,
Грудей iще недiткнутих краса
IIросвiчувала крiзь тонкий серпаЕок.
Yci принади чарiвЕих паЕяцок,
Bci ix маЕери я вдолав вiддать,
А перш за все - цевиIIцостi псчать,
Що завнrдци обiцяс Tart багато -I бiльше раз у раз, шilк Molttc дати.
В очах rорiла пристрасть tтотайна,
Що й мудреця б староIо западила,
Що серце б дике, кам'яЕе сп'яЕила,
Як келих ваймiцнiшоIо вица.
Бастарда в серцо вл)лIида воЕа:
Меча свого Biп був шiдняв ца меЕе,
Од peBнocTi, од лютостi шалепий,-
I думав я, призцаюсь навпростець,
Що Грiбурдоновi Еастав кiнець.
Та гляпув рицар - i рука упала.
Кодись Медуза, кажутьl обертала

Усе ва KaMiHb trоглядом пiмим.
Зробив я iнше в ворогом лrоiм.
Заслiплевий дiвочоrо красою,
Вiп випустив свою нехибну зброю,



I арозумiло б пaBiTb i дитя,
Яке його проймало trочуття.
Що мене щастя, бачиться, схилялось,-
Але не так iсклалось, як жадалось.

Погонцч мiй, що хижо обiймав
Щебешi стегЕа войовпицi-дiви,
Любqв'ю врав до меЕе вапалав,
Побачцвшц мiй став легкий, звадливий.
Ох, друзi! Та чи ж думав я коли,
Щоб чари пiжцi i топкi могли
Сподобатись TaI{oMy мугиряцi?
Iз Жанпоrо пе 71окirrчлrвши працi,
Напризволяще BiH пустив ii.
Пiшли за BiTpoM хитрощi Moit
Красувя, оцинЙвшися ira волi,
Взяла меча, який валявся долi,
Поrtинутого грiзного меча,-
I утекти вiд Hei це вдалося:
вона мене вхоtrида ва волосся
I вдарила - ой леле! - з-за цлеча.
Тодi я в милим ровлучився cBiToM,
I що там сталося з Гермафродитом,
Iэ Жанпою, з бастардом-вояком,
з цогопичем ослячим та а ослом -
Щовiдатись уже Ее мав я сили.
Одuо скажу: щоб ix чортц вхопилиl> -Так докiнчилась повiстъ жалiбна.
Смiялось trокдо, аж гула луЕа.

ПIСНЯ ШОСТА

Прптодп Атнесп та Монроза. Храм Слави, Тратiчпа прпIода
Щоротеi

Покцпьмо пекло, яму ту бездовшу,
Ще з Люцифбром Грiбурдоп горить,
3несiмося ца крилах у блакить,
3емлi оIляЕьмо ЕеосяжЕе лоЕо.
Гай, гай! Те саме trекло BiTb у BiTbl
Чеснота тут кара€ться беа мiри,
Тут сонце правди гавьблять лицемiри,



Мистецтво IиЕе, розум trропада,
Високi душi вникли без слiда.
IIолiтика пiдстуrrяа i лукава
По Bcix усюдах sаступа€ право;
Священики, що пе втекли вiд них,
На мудрецiв овброrоють дурЕих;
Прагнючий Зисrt, що над yciM царюе,
Що мир ла€ Еам i вiйпу лиItту€,
Ховае в скришьцi зоJIото сво€
I кволих сильIJим зав}кди прOдае.
О люди, бiдпий, нерозумний родеl
Навiщо муки Ti здалися вам?
Ви, HaBiTb i оддавшися rрiхам,
Не BMieTe шукати пасолодиl
Коли покара вас чекаG Bcix,-
Грiшiть, але цехай прекрасний грiх
Провадить вас на немипу.ri сходиl

Сорель Агнеса зналасл rrа TiM.
Одно лише закинути iй MorKHa:
Вопа любила паJIко, як Ее ко)fiIIа.
Я це прощаю з розмислом таким,
Що й сам Iосцодь ii не покарае:
Нема невинвих i в самому pai,
Що святостi дорога - каяття.

Рятуrочи дiвочнiсть, яIt }киття,
Зрубала годову з одноIо маху
Хоробра Жанна лаоому монаху,
А HarTr осел? предиво з-мiж ослiв,
Що ,Щюнуа Еа IIboIo верхи ciB,
Надумався в Iероем вiдлетiти,
Щоб Е[анну д'Арк з ним якось розлучити.
Вiдкiль же ця химера напливла?
Кохання HirTtHa й тасмнича сила
Ii, читачу любий, шородила!
Про намiри священного осла
Ще роакажу я, тiльки трохи далi.
Були вони i смiливi, й зухвалi.
Отож розширив крила BiH чималi
Та й лине до Ломбардii мерщiй:
Навiяв думку ту /{енис святий



Аркадii щасливоi синковl.
Який же змiот, яка мета у пiй?
А вся шричиЕа, бачите, в любовi,
Що тих обох аненацька шойцяла:
Бастарда i цебесноrо осла.
Щiвочий цвiт вони зiрвать хотiли -I тим би Францirо заЕапастиди!
Розлука, думав божпй вiстiвник,
На iхню слабiсть ЕайtrевЕiший лiк.
Було ще й iвше па yMi у цього...
Читачу мiй, не гудь за те святоIо
I таемпичiй Ёе дивуй MeTi:
Все добре, пlо явJIяIоть нам святi.

ТТТугаючи, яrt сокiш, шопiд хмари,
Осел полинув з берегiв Луари
,Що Рони хвиль шрозоро-голубих,
Аж,Щюнуа й отямитись не мiг,
I оддалiк дивився вiп з любов'rо,
Як гола Жанна iB мечем в руках,
У правiм гнiвi, вся залита KpoB'Io,
Собi широкий прокладала шдях.
Щоб вiдсiч lордiй войовницi дати,
Гермафродит Еа EIei сто чортiв
Наслав летючих, нiби зграю псiв,
Та впень рубае полк вона крилатий.
Так у гаю хлопчипа молодий,
Натрапившц IIа вулик, повний меду,
На нього ззаду дивиться й спереду,-
AlK налiтае томiнливий рiй
Тварин сердитих, лiзе просто в вiчi,
Пече вогнем, валirrлrое обличчя,-
I крутиться й пiдстрибуе Iorraк,
Обороняючися так i сяк,
Вiдгопить, давить, обома скида€
I, сил ycix доклавши, побивае
Маленьких повiтряних ровбишак.
Так Жанна, tsдавшись Еа свою одваIу,
Перемогла диявольську ватаIу.

А що ж поrонич? Бiлий наче снiг,
BiH войовницi падае до нiг
I молить: K){taHHo, голуб'ятко милеl



З тобою в стайнi ми удвох служили,
Я цомагав тобi це раз щосили...
Тепер у славi i в шанобi ти,-
Даруй Meцil Помилуй i проотиll>

А войоввиця: <<BcTarrb, дурца тварипоl
Твоею KpoB'Io, гидшоIо за твань,
Не вбагряпю меча святого. Встань,
Жцви та диш - i приготуй-но спиrrу,
Я па тобi поiду в дальЕю IIуть.
На мула аЕов Ее можу оберпуть
Твов незграбве, але дуже тiло,
Та байдуже - аби меЕе Еосило:
Пап ,Щювуа забрав MoIo осла -Ну що ж! Нового я в тобi апайшла>.
,Щiставши зЕову Еа }Itиття надiю,
Щодолу паймит шригиЕаG шиIо,
Стае ца Bci чотири, цa.Ie кiць,
I Жавпу мчить ца спицi в далечiнь.
Тим часом iMeHeM отця свойоrо
Гермафродит фрапцузЬ проклипа;
rM шкодити - мета йото одна,
Авглйцi стади друsямц для Еього.
Щоб ва весвiтський вiдплатити глум,
Велить вiп слугам (незвичайний yMl)'
Поставити пегайrrо край дорогп
Химерну trастку, лабiришт чудний:
Там шiдпадуть пiд гнiв його страшвий
У хiдниках таемцоi будови,
Невависноi Фравцii сцпове l.

А що ж Сорель, Агпеса чарiвна?
Ви ж шак ще Ее забули, як воЕа
В Шашдосових обiймах опиЕилась
голiсiцька - i ваче пташка билась?
Шавдос, trочувшц битви дикий гук,
Солодку здобпч виrrустив iз рук
I цолетiв ца смертоЕосЕе поле,-
А дiвчива промовида: <О доле,
Я цебом uрисягаюсь, що нiколи
Такого вже Ее траrrиться MeBi!
Лиш королIо цiлунки воt,rrянi
Клявусь я за цiлунки вiддавати;



Ми з пим навiки душами злились,
Як зрадити, то краще влtе скоIIати...))
Шкода! Hi в чому цам Ее слiд клястись.

У метушнi, що табiр опадаG,
Як рать ворожа BiTpoM trалiта€,
Коли безладЕа IомоЕить юрба,
Той yTiKae, той сiче й руба,
Коли опалi страхом волоцюти,-
Своiх шанiв грабують BipHi слуги,
Атнеса, найкраснiша з-мiж дiвчат,
Зоставшися без друзiв i без rпат,
Наrrиrrула Шаrlдосове олiння,
Ба навiтl,, хоч i повпа петерпiння,
його rri.lний на голову ковtrак.
Причепурившися химерЕо так,
Вона з Еамету вибiгда страшЕого
I дивиться - засiдлана в дороIу
Шандосова кобила вороЕа
CToiTb собi, хоч, правда, Ее одна:
Коняр п'янепький (так не раз бувас!)
Ii трима аа повiд i куняе.
Тихесенько красупя пiдiйшла,
Ia рук його вуздечку ту взяла,
Ступила у стремено, повна ляку,
I якось видряrrалась на кульбаку,
I острогами стисЕула коЕя,
I в темний тай помчалась ЕавмаЕЕя,
А друг Бorrrro пiхотою чвалаG,
Своо товсте BiH пуао проклиЕа€,
Клепе вiйну i край, куди зайшов,
Бритаrтirо, Атнесу i лIобов.

Шандосiв rrаж якраз пiд ту хвиливу 2

(14онрозом звали любого хлопчину)
Через сусiдню проiздив долиЕу,
Поглявув - що за дивна дивиша?
Шандосова кобида вороца
З кущiв, неначе IIтиця, вириЕа.
На пiй же (так здалося молодому)
tr шан r"rого у Itовпаку пi,rному
Сидить чудвий та дивний, як 1\{аЕа.
Мопроз коня ударшв острогамIi,
Летить учвал, гука€: <Пан мiй,



Вао доганяють? Ми програли бiй?
Одпаково - я скрiзь i завжди з вамцt
Як ви умрете - лrащо жить MeHi?>>

r голос, повнцй муки та Еестями,
За BiTpoM ллrне й гасrrе вдаллтнi.

Наляttапа, пе вiдаrочи, хто BiE,
Вперед Агцеса дицо IIавмапня.
А паж шрекраспий, цссlIоItою IIовеЕ,
Жене, як вихор, бистрого коrrя.
Аж от спiткrrулась вороЕа кобила,-
I, руки розiп'явши, Еаче крида,
На MypaBi лежцть красуЕя мила.
,Що Bei цаж, мов яструб, пiдлетiв,-
I в подиву та з чару остовпiв,
KpiBb одяг ваtrримiтивши безладний
ffiвочий стан ровкiшпцй та приrтадпий,
Грудей алебастрбвих пру}ItиЕу,
Округлi стегца й пirкку чарiвну.

Тут, Адонiсе, зтадую тебе я 3:

Так в опий день ти сам зробивсь не свiй,
Як любу для Анхiза та Арея
Богипю cTpiB у гущi лiсовiй.
Була Венера, trравда, ошатвiша,
А тiла iй не цокалiчив глiд,
Та й Адонiсовi б подумать слiд,
У кого постать краща та струrrкiша,
,Що припадпiший та свiжirrrий вид.

Жага й шаЕоба а ровмаху одцоrо
Оповили англiйця молодоIо;
BiH шригорIrув красуню до грудей
I запитався: <<Папi, ви вабились?>
вопа ж iз тихим сяевом очей
I толосом, де отрах та бiдъ свiтились,
Вiдповiла, Еасилу звiвши дух:
<<Не зцаrо я, чи вороI ти, чи друI,
Але як серце ти зберiг людськеG,-
З пригоди Ее користуйся Moei,
На честь мою руки пе шiдiймай,
А дай шораду i рятупоrt дай>.
На TiM урвавши, бiдпа мандрiвпиця
Лице закрила й слiзьми валилась,



I внову потай, як воЕо й годиться,
Буть вiрпа королевi пршсяглаоь.
Мопроз помовчавi арушепий до краю,

А далi й KarKe голосом палким:
<Над серцем вц являбте людськцм
Чудовву силу, о видiпвя раюl
Я ваш Еавiки, радо я вiддам
Життя свое i кров остаЕЕю BaMl
Одцоi Еагороди лrтп благаю:'
Moi бев гпiву послуги приймiть,
Щоб i в хвцдиЕу горя та вiдчаю
Я мiг ЕезрадЕо, циро вам служить)).
I пляшку а кармелiтською водою
Вiп добува песмiдою рукою,
I враз вода цiлюща потекда
На рави вiд шадiння та сiдrrа,
Що червонiли па прекраснiм тiлi,
Подiбному до HiяtBKx роз та лiлiй.
За зле того Агнеса не ввяла,
А поглядала, ла.пебi, беа гнiву
f[а ювакову Еостать уродлцву,
Хоч серце королевi rтрирекла.
Тодi Монроз: кПриймiть мою пораду;
Я проведу охоче вас i радо
Що селища, що в забоцi лежить;
Я маю грошi й можir там купить
Сорочку, верхнiй одяг i спiдницю,
Щоб сором Ее спадав на чарiвницю,
Фрапцузького достойпу короляD.

На те приставши, голову схиля
Красувя пiжпа: гречЕого хлопчиЕи
Вiдкинуть раду пе було причиви.

<Стривайте-ноl - я чую.- Чц могла ,к
Така пригода статися Еа диво,
Щоб то розбещепий апглiйськдй паж
Поводився так мудро i почтиво?
Невже таку вiп cKpoMHicTb цоявив?>
Читачу мiй! IIавiщо це питапня?
Жага грiховIIа врадя{уе смiлькiв,
Несмiливими робитьL нас кохання.

Щорогою до бпижнього села
Про любощi розмова в них irшла,



Про подвиги героiв ЕездолаЕЕих,
Про нiжпий пал, мальоваций в ромаЕах.
Монроз, на те€ г{е питавши прав,
Красупi часом pyrty цi.пував,
Але робив це нirкшо так i чемно,
Що сердитись було б цiлком даремцо.
Ще й те скажу: багато BiH xoTiB,
Але цiчого в цеi во просив.
от i село. У затишцiм гrоrtоi
Сорель Агцеса вiдпочить ляfла,
I пишпу вроду дiви молодоi
Сором'язлива ковдра повила.
А юний паж вадихався, гасае:
Смачноi iжi, гарних спiдничок,
Пакчiшок, черевичкiв, сорочок
Щля божества свойого BiH шукае.
Прекрасrrий хлопчеl Чи ж ца cBiTi есть
Людей багато, що тобi б рiвrrялись,
Якi любов, шаuобу, Bipy й .tecTb
В единий cTpyMiHb здити б це вагались?
В TiM caMiM домi (знае хай читач)
Жив капелап, Шапдосiв сповiдач,
А звiсgо: капелаци - не шаlкi вам,
Щiзвавшися, що випадком щасливим
Сорель Агвеса прибула в село,
Що до KiMrraTи з тим цредивЕим дивом
Щесятка KportiB HaBiTb не було,
Оп'яневий ltecиTolo ?I(агоIо,
Як звiр, BiH сrtочив до ii поrtою,
На сотню присягаючись ладiв,
BiKHo запЕув i дверi вачиЕив.
Що сталось там, про це ще буде мова.
Але ж на чiм бастардова й ослова
Нiнчилася мапдрiвка в небесах?
Куди завiв ix таемничиr1 шлях?

Там, де Альпiйськi височiють гори
I сивi хмари стеляться, як дим,
Пiд скелею, д9 Гацпiбал суворий а

Iшов вiйцою ца вадiзпий Рим,
Ще вад чолом лиш сиt{ява безкрая,
А пiд Еогами громовиця граG,
CToiTb цаJIац без лаху, беа дверей,
Прозорiстю дивуючи лтодей.



Ясвi дзеркала там усерединi,
I чи дiвчата свiжi та шевипвi,
tJи хлопець юний, чи дiдоrt старий -
Yci побачать там вiдбиток свiй.
€ сто шляхiв у той паJIац дiстатись,
Щоб у дзеркапа пишнi видивдятись,
Та цебезпеку кожеЕ в них Taiтb,
Бо кожен пад безоднею лежить.
Одному легко, бачиться, дiйшлося
I цiлою лишилась годова,
А той yrraB, ровбився - i волосся
В яру стра]лIIоJIIу BiTop poaBiBa.
Палац той дцивпий }tаG 1,осподиню -Ту балакучу i стару богишtо,
Що Чуткоrо, чи Славою вовуть,
Що Bci дари уклiнно iй несуть.
Мудрець доводить, цо йому байдуже
,Що цеi панi, що хвала людська -Ide брязкалка порожЕя, хоч дзвiнка...
Не Bip йому: BiH бреше, милий друже!

Отож царюе Слава в тих мiсцях,
А гrеред Еею в пишцому палацi
I припц, i вчеrrий, BoiH i монах
Колirrчать i, як tr'яЕi, метушаться,
I молить ножеЕ, стелячись до нiг:
<Богине! Ти так любиIп Iоворити,
Усе ти зЕа€ш, мудра над ycix,-
Про мене слово хоч одно скажи тиlD

Щоб Ti палкi блатацця вдоl]ольЕять,
Богиня лвi труби великi мае:
Одпу собi в уста воЕа вклада€,
Як подвиги береться вихвалять,
А друга мiститься, даруйте, ззаду:
Вона спiвае про лукавство й зраду,
Про свiжi ItЕиги, оЕ якi ToBcTi,-
Писак продажг{их витвори пустi,
Про скороспiлi rелiковськi блохи,
Що денъ живуть, а може, й мецше трохи,
Про вiршомазiв, що зiпсутий крам
Пiдносять легковiрним покуццям,
Про кушу привiлеiв тих lIоважних,



Що загнились в rtолетiях продаЕtних.
Зiйш.пася та1\{ }Iерзота iз мерзот:
Гiйоu з Фрероr,rом, Ля Бонель, Нонот
I Саватье, запродаIIсIIь та злодiй,
Безчесний та луrtаllттй лицемiр,
Кому перо Еа тс стае в пригодi,
Щоб вилтIвати брсхrтi па папiр.
Прпбравlпrlс,t, ll(,ltilll0 ilo trараду,
У СлавIт xpalr i/(r"r,l, l]()Ilи I(JlIolTeMi
Але вона вiдгоltить ix би,rем
I Bcix отих негiдниltiв громаду
Не пiдпускас до свойого заду 5.

У той палац, xoTiB чи не xoTiB,
Пан ,Щювуа в гостIIпу прилетiв,-
I cTpiHyTo flочесЕiоIо трубою
Тебе, шляхетппй рицарIо r1 Teporo,
I бачпlrr тII в л:}срl(плах чарilltlltх
Вiдбитrtи /(i,Tr бlrrтсrtу.Irrх та l,y(Ttlиx,
У мальовни.Ilrх з'с/Iпаrti ltар,гllllах:
Фортецi вэятi, городи в pyirrax,
Атаrtи, штурпIи, ЕасItоки буiiнi.
Але пе тiльки смiлiсть на вiйпi,
Ще й кращi вiлбивалися талт речi:
Помота щедра з щедрих рук твоiх
Старцям, удовам, сиротап{, малечi
Та обставаппя сtt,тi.пиве за Еих.
Щиrзився риt(ар pa7licrro 1,а горl{о,
Якоi честi па зс,vлi заrl{ив,
I там же, спишна пiдiйнявrrти морду,
Осел перед лзеркалаI[и ходиR.

Аяt ось iзнов труба заlомонiла,
Та рицаря y}Ite Ее звеселила:
<В Мiлаrli }ках печуваrrl,тй зайшов:
Спалитлr маютъ Kpac}Iy Щоротею
FIa полум'i. О, плачте Bci за пею,
Yci серця, що вiдали лlобов!>
<ЯIt? - Щюнуа схопився, поRеЕ rпiву.-
За що? FIавiщо? ,Ще ii вrrпа?
Хоч би lrt iще бридтtа бчла Borтa,
А то шалити Iопу i вродливу!
Чп пе зiлilrrлrт ллiлаlrrli Ti з ума?>
На мову ту спiвас знов сур}{а:



<О Щоротее, бiдна Щоротевl
Скоцаеш ти у муках Еелюдських,
Коли з пательпi * ве sдiйме Tiei
Тебе вояк, славетЕий вад yoixl>

Таке почувши,,Щюпуа завзятий
Поклав цегайно дiву врятувати,
Тату-бо вдачу ще з дитиЕства мав:
Туди, де мiг собi добути слави,
За скривджених пiдвяти меч кршвавий,
Без роздуму й вагапня посшiшав.
<Гей, до Мiдапаl - крикЕув Еа осла вiд.-
Неси мспо, i шдях той буде славенl
Лети }rt, пе гайсяl> - По наказi TiM
Осел полинув, Еаче херУвим 6.

Небавом гброд ix очам вiдкрився,
,Ще лютий вирок щойно Еародився;
Там на майдан уже збiгався люд,
Вже хмиз i дрова зЕоIпеЕо для страти,
Стрiльцi стояли - Еатовп вiдrаняти,-
I тiшився пеублаганпий суд.
IB BiKoп виглядади гарнi дами
З цiкавiстю, а дехто й зо сльозами,
А па балконi, у гуртi попiв,
Архiспископ радiспий сидiв.

Знак подаво, й чотири альгвасили 7

Ведуть красуЕю, мов дитя безсиле,
В вадiанцх цутах, злякаЕу й блiду.
Вопа ридае. Розпач Еа виду,
I сором, i мольба, i страх покари
Туманять очi, нiби TeMHi хмари.
Погляпула песмiливо а-шiд вiй
Вона ва стовп, де смерть зустрiти iй
Приречево,- i скрикнула: <О милцйl
ТвiЙ обраа HaBiTb Еа кРаю могидд
В очах у меЕе кзiтно i горить!
Повiк його в душi моiй пе вбитьlr
Та ревпi сльози мову зупиЕили,
I шадае, вЕеможена вiд мук,
Вона безсило на камiнний брук
З розuущеною Еа плечах косоюt
Ycix, проте, дивуючи красою.

r П а т о лъ в я- сковорода.- М, Р.



Аж тут паблизився Сакрогоргон,
Слуга архiспископськоi волi,
Безчесвцй пocirratta та шпiон,
З мечем в руках i а rтiдлiстю rTa чблi,
I крикнув: кЯ .lrаден ваприсягтисьr
Що Bci грiхи в цiii дiв.lиrтi зiйш.пись,
Що вiддають rtaTroзi по заслузi.
Хто з ципr пс зголеII - TIIn,l rrегаiiно, друвi,
Мечслr своiп,t я мозоl( розсi.rу!>
Скававши TaIt, удариL] по мсчу
Зухвало вiu i гордоrо ходою
Пiшов шомirк барвистоrо юрбою,
Жахаючи й простолюд, i панiв.
Лихий oloвb у поглядi свiтив,
Уста кривились ycMixoм жорстоким,
I кожен, хто в йото стрiчався оком,
Не важився перечити суду
I захищать красуtlю молоду:
Yci боялись дIотоi l]огрози
I потихенъку пролцваJIи сльози.

Прелат, що Еа балкоцi аж устав,
Слузi своеллу духу пiддавав.

Наш Щюнуаl ширяючи вад MicToM,
Зайнявся враз бажанням uлох{еЕистим
Зухвальця покарати TaTt як слiд,
Бо ,Щоротеi чарiвtли.rлtй вид
Не тiльки захват I]шItликав i подив,
А й безневивттiсть серцевi доводив.
На землю BiH в осла свого цлигЕIув
I крикпув: <Гей, нахабо, я прибl,в,
Щоб довести мечем MoiM хоробро,
Що дiвчину ви засудили лобру,
Яка грlха вч1IIIити пе ilIогла.
Що ти брехуrr, гилl{а потв(lра зла!
Та перrrrе я спитаIо в Щоротоi,
Яке тут виIIуваченшя до Hei
Пршклалсно, i lцо Jа дитtна xiTb --
Таких красуЕь на по.тlулл'i смалrтть!>
Грiзним словаi\4 TLTI.I вельми здив.чвавiтII4сьl
Увесь Еарод поIIув trрIlплив надiй,
СакрогоргоЕl r.Ia смерть пере,rIякавшись,
Удав, що праIце вийтц ва двобiй,



А сам прелат, хоч i велично строгий,
Не мiг сховати власноi тривоIи.

Жаu f,юнуа, Луi шляхетний син
Вiддав доземний дiвчипi уклiп.
I почала воша оповiдання
Про огрiх свiй i про cBoi страждаппя.
Осел, ва церквi сiвши, наче IIтах,
Уважцо слухав рiч ii цiкаву,
А весь Мiлан, у щирих молитвбх
Благосдовляв цегадаЕу IIояву.

ПIСЕЯ СЬОМА

Як Щюпуа врятував [оротею,васудrltеЕу iкквiзицiеiо па смерть

як цавеснi життя мого колись
Мепе красуЕя киЕупа кохаЕа,-
Така у серцi запеклася раЕа,
Що xTiB павiк любовi я зректись.
Але ж гiркi обрбзи пе лились
Iз уст Moix па ту, що божествив я,
I KBiTiB, що для Hei розцвiлись,
Не отруiло марЕе лихосдiв'я.
Людському серцю треба вiльпих шрав.
Виправдуючи врадIIиць ясЕооких,
Ще бiльше, звiсЕо, маю я пiдстав
Ее твiватися Еа красуЕь жорстоких.
Великий злочин - тiй }киття псувать,
Коrо вам [Ie вIIалось зaBoIoBaTb.
Коли uрекраспа ваша чарiвниця
Що вас не мае почуттiв палких,
ну що жl до прихиrrьнiшоi звернiться,
Шукаючи цiлункiв та yTix,
Або залийте: теж воЕо годиться.
Коли б же то у випадку TaKiM
Прелат, що збожеволiв од кохаЕЕя
I люблену послав Еа катуваЕтIя,
Був перейпявся цоглядом MoiM!

Пап ,Щюнуа ласкавими словами
Вернув ЕещасЕу дiвчину до тями,



Але ж докоЕче треба знать було,
Вiд чого лихо склалось i пiшло.

<Мiй апгеле! - вона заговорила.-
Ви неба сrrравOдливий шосланець,
Тож, певве, вiчпий вам сказав отець,
Що я цiчим йому но 8авиЕилаD.

<Я смертrrий,- rtaTto рицар,- як i ви,
Хоч i шрибув 8 Еебесшого простору.
Людському я ве вiрю поговору,
Я кару вам одвiв од годови,
Бо серце в вас ЕевиЕЕе цочуваю,-
Та розкажiть усе MeHi до краюD.

Itрасуня, сльози витерши рясrri,
Вiдповiла: <Пекучi в серцi рапи
Любов моя зоставlIла Melri.
Ви Ля Трiмуйлrт зпасте, мосьпане?D

((Так,- мовив рицар,- то мiй шобратим,
Герой шляхетший i вояка грiзЕий,
Слуrа найкращий короля й отчизни,
Найбiльший ворог бриттам цавiсним.
Ycix жiцок достойний BiH любовi>.
{<Ах, так, це BiH! Якi слова чудовi! -Озвалась паЕЕа.- Хай же зЕаG паII,
Що piK у}ко, як IIиIIув вiп Мiлан,
Але присягся - i йому я Bipro,-
Що збережо чуття ло мене щирi,
Бо арадити ганебно, без жалю -Hi, BiB Ее може! Я ж його лIоблю!>
<Так,- рицар каже,- Ее страшЕа й розлукаl
Тому вродливiсть ваша заrrорука.
FIi короля, Hi лtилу паладиЕ
ПoBirt Ее sрадить. Я таrtий, як Biцll.

Тодi воца: <I_{e все я рада чути,
Ох, чи ж мепi цро деЕь отой вабути,
Коли йоrо шобачида я вид,
Коли вiдцчула крiзь дiвочий стид,
Що погляд мiй до нього лиш прикутий!
Я ще не зцала, що мепi таке,-
А серце боrкеводiло rrалке[



Як я зрадiла - виповiсти годi! .-
Коли в архiепископа в господi
BiH, Biв, окраса рицарiв ycix,
Лtобов свою MeHi trокдав до нiгl
Язик мiй занiмiв од раюваЕЕя,
Рожева хмара очi залягла;
I{e вiдаючи, щб бува з кохаЕця,
Я павiть... HaBiTb iсти пе моIлаl
На другий депь вiш завiтав до мене,
Та ненадовго. Вийшов за порiт -I серче вслiд помчадося шалеIJе
За владарсм дiво.rих лrрiй Moix.
На трстiй леltь з5,с,грiJlIIсrl ми вцову,
1'а дуlrtс гроrIrrу пlали з нил{ розмову;
Четвортий деIrь йому падirо дав:
Щва поцiлуЕItи в меце BiH украв.
На ц'ятий деЕь, окрилепий жагою,
Присягся BiH шобратlIся зо мною.
На шостий день ще далi BiH стуtIив,
На сьомий деЕь - дитя MeHi зробив.
Та що це я? Ох, лишечко зо Mнoro!
Мою гапьбу ви зЕабте, героIо,-
А перше ж би хотiда зItати я,
Хто вд TaKi i .rIIt вас на iм'яD.

На те бажавня наш герой кориться
Та й каже, i не думавши хвалиться:
<Я ,Щюнуа>. Вона ж по тих словах
Гукпула радо: <Боже в вебесахl
Невжtе Merri, владарIо гrаш ласкавий,
Поспав rla виlзвiл Tlr обрапця слави?
О! Як )Ite зIlати благородrrу кров,
Бастарде красний, в кожнiм вашiм pyci!
3авцала муItц я через любов,-
А сцн любовi trовертаo зЕов
Meпi життя - i я BrKe пе боюся!

Тож мiй коханий (далi рiч веду),
Зi мною полrобившись ва бiду,
Пiшов од lleнe в час i день проклятий
3 анг;riйцямц дурЕими воюватц:
Так, бач, обов'явок йому велiв.
А я... Глпбокий розпач охоцив



Мепе, самотЕю, киЕуту, без сили...
Гадаю, вам це, папе, зрозумiле?
Обов'язоrt! Ах, певблагавпа рiчl
Я плакала, ридала девь i пiч,
В беаумнiй муцi яl водосся рвала,
Та скаржитись собi це дозволяла.
Щва шодаруцки вiu ллlшив мецi:
В браслет iзвцтi Itучерi ясrri
Та свiй портрст, llцо irlltоли до Еього
Зверталась я, цецаtIе /lo )l(иIJого.
Лишився в меЕе що й rrреItраспий лист,
,Ще сам Ерот павiяв склад i aMicT,-
То обiцяпка, що свого кохаЕЕя
Мiй милий Ее злама€ до скоЕаЕЕя.
Там сказаво: ((Еротом я кляЕусь,
Я щастям присятаюсь i душею,
Що скоро до Мiлана поверЕусь,
Щоб аа друяýдЕу взятш ,Щоротеrо>.

Ой лелеl В Орлеапi ца валах
Ще й досi BiH одважrrо б'6ться, можеt
На подвигiв гучний стуtrивши шлях.
О, чом же Biц Ео зЕа6, що за жах
Мене спiткав за щирiсть у чуттях...
IIil Хай Ее зЕае, всемогутнiй божеl

Поiхав BiH,- а я, щоб утекти
Вiд злiсних догадiв rсlрби лtодськоi,
у тцхiм оселилася поttоi
За гбродом ца лонi самоти.
Бев батька-матерi давЕо зостала,
Покипувши Еадовго марний cBiT,
Свою печаль тяжку i свiй жцвiт
Вiд ока я цiкавого ховала.
Та горепько! Я lK дядьком Еазивала
Архiепископа...> На словi TiM
Вова аайшлася враs цлачем гiрким.

А далi 8Еов, пiдЕявши очi вIору,
Красувя рiч докладву повола:
qОтож я, цаЕеl сцЕа сповила
Щалеко вiд людського поговору,
Та доля й там лиха меЕе внайшла.



Прелат, мiй дядьrtо, захотiв trоIлянуть,-
Ах, сполад цей i досi серце равитьl -Як я rкиву в шустелi дiсовiй.
Покинув BiH палац розкiшний свiй
I завiтав до меЕе у Iостину...
Itpaca моя, що через пеi гицу,-
Фатальццй дар, приIIиЕа мук тяжких,-
В ньому вбудила рiй бажань trалких.
Прлтзнався BiH. Здивована падмiру,
Я шро святий йому кааала саЕ,
Про шута KpeBHi, шро шанобу щиру,
Що мае BiB серед парафiяп,
Про те, Iцо xotle Birr образить Bipy,-
Щарпrа! Що бi.lrbrrrc тратI4ла я слiв,
То вiп }ItагоIо бiльшою горiв.
BiH виплекав собi солодку Mpiro,
Що я любовi ще не розумiю,
I тилr-то й дегrtо подоЕить меЕе,
Що я пiчого в серцi ще Ео крию,
I вразу BiB свойого досягнеl

Та якось, умиваIочись гiркими,
Читала я вiд милого листа,
Аж дядько надiйrrrов... Хвилипа та
Мене довirtу як огоЕь пектиме!
BiH вихопив жорстоко, без жалю,
Листок, де квiтвупа моя падiя,
I арозумiв, до кого yBi cHi я
Шепчу жагуче? пристрасне: люблюl
Од ревпостi мiй дядько стратив ровум,
Благанця поступдлися погровамr-
А тут rце невабаром BiH зr-rайшов
Мого сиrrочка, плоть Moro i кров,
Що годувала я вiд пього цотай.
Проте йому не туIа, Ее скорбота,-
Жата ще бiльша серце облягла.
(Al - скрикЕув Big: - Зi мцою ти пдела
IIро божу кару, про яснi чесноти,
А вже вiпок дiвочостi давпо ти
Гульвiсi, шахраевi оддала!
Як? I тепер свото я пе доб'юся?
Подумай-во: тобi я честь роблю,
Коли тебе, негiдницю, люблю,
А за цецоодух страшно я помщусяlп



Я ва колiца впала перед Еим,
Бдагальними сльозами залиласяr-
Та леле! У становищi TaKiM
йому ще uринаднiшоrо здаласяl
BiH цовалив мено додолу враз,
fl б'юся, вириваюсь, челядь кдичу...
Тодi - о верховиЕа Bcix образt -Мепе мiй дядько вларцв по обличчюt
Тут люди збiглись, гомопять,- а BiE
По злочинах зробив iще один.
BiH крикнув: <Братiяl Мою вебогу
В перелюбi виЕую я Iидкiм:
З еретиком зiйшовшися страшЕим,
Вопа дитину trривела вiд пього.
Такого правий ве даруе бог!
Вiд церкви Еечестиву вiдлlrчаю,
На суд iнквiзицiйний посилаrо
Щитипу й MaTip, uрбклятих обохl>

BiH до Мiлава цолетiв яrt BiTop,
I зарав пtе велцкцй iпrtвiзитор
На меце виказ голосний дiстав.
Написано суворих кiлька лiтер,-
r я в темницi, Bcix позбувшись прав.
Хлiб та вода, замiшаЕа сльозами,-
Ось чим у мброцi бридкоi ями
Жшвитися доводилось мепi!
За три дпi вивели мево з темпицi,-
Ой лихо! - щоб сцалити ва вогдi.
(Ви ж бачили Ti ааходи страшнi).
От-от я мбла з cBiToM роtsлучиться,
Коли б trе сила божеських чудес,
Коли б Ее ви, trослаЕциче з цебесl
Щоправда, рицар Ее одиЕ за меЕо
Меча пiднiс би звлгчасм старим,
Та дядько мiй уста аацiпив iM
Жахливими видiпвями геGци.
Ат! Кожев iталiець - боягув,
Попiвсъка ряса ix, мов соIIце, слiшить I,

Але францув, герою мiй, фрапцув
Самому папi дасть гiркоi випить).

Щля ,Щюпуа те слово - чистий мед.
3а окривджеццх готовцй битдсь вавшо,



Уже xoTiB BiH кинуться вперед,
Смертельну вброю Bropy пiдiйЕявши,
AHl оrлянувся: у пiвкодо ставши,
Сто лlптникiв, як смiливiсть велить,
його скрадають благородно ззаду,
Щоб гостевi чудuому дати раду,
З ycix бокiв зпенацька ухопить,-
А довгий пiп, син блазвя i Хiмери,
Протягус Еа годос miseTere *:

<В iм'я отця, i духа, i Христа,
За грiшний люд розп'ятого Еа древi,
Новоприбульця ми дамо вогневi,
Так rtamto iтIttвiзицiя cBrITa.
Вiп сретиIt, яlt бачити могли ви,
Чаrtлун, ущерть набитий BciM лихим...
Радiйте, християни! Нечестивий,
Зrорить на попiл iз ослом cBoiM!>

Ife ти, архiепископе злостивий,
Бузiрiсе в cyTaнi, ти rrодбав 2,

Щоб рицар осудовиська зазнавl
Ти, пiд покровом божого закону,
Улестивши й намовивши судцiв,
Того xoTiB убити, хто вапоцу
З TBoix гавебних мiг зiрвать грiхiвl

Отож uiдходить та гидка когорта,
Святоi iнквiвицii ескорта?
На Щюнуа влаштовуючи скрад,-
,Щва кроки уперед, а три - назад,
I кожец шепче здякано молитву.
Сакрогоргон, що iiх веде у битву,
Хоч труситься, а голосЕо кричить:
<Берiть йогоt Та ну ж бо! Гей! Берiть!>
Успiд диякони з паламарями
Iдуть, як артилерiя важка,
Махаючи кроtrилами й хрестами 8,

Навсебiч кдеЕучи еретика
Та бiса виганяюtIи iз нього,
А вiддалiк прелат, не без тривоги,
Народовi бдаrословецЕя шло.

* Помилуй (кМisеrете mei Deus> - <Помилуй мепе, боrке> - кд.
толицькйй гiмв ва TertcT 50-го поалма Щ,авида) (лат,).- Ре0.



Шляхетций рицар бачить: зовсiм злеl
Вважають, пiби з пекла BiB приiхавl
Щоб заперечити цьому, iз пiхов
Меча бере правицеIо вояк,
А в дiвiй - чоткиr блаточестя зцак.
кСюди,- крцчить BiH,- любий шане осле!>
Летить осел, uокiрIIо сlIиIlу гЕе,
I вершrrик Ieмotlcbкy ватагу тIIс,
Немов бур'яп, IIа ,ltIt1,IIисыtу порослий.
Одному stеrпцm шатlцiл шirr poaciK а,

У того а рота вилетiв язик,
Позбувся носа той, а iнший вуха,
Там humеrus надрубаний висить 5,

Той боговi оддав навiки духа,
Той <rPater noster> * злякано цищить,
Осел у битвi теж допомага€,
Кусае, тоrrче, шiдбива, хвицае,
Щоб пагlовi скорiше ровметать
Мерзеrrr-rих дурrliв полохлиDу рать.
Сакрогоргоп, пасуцувши прлtлбrлцIо,
Вiд cMepToнocHoi вадкус rtрrrцi,
Та ба! В os pubis зброя увiйшла 6,

Пробила coccis, тiло ровтяла! 7

Вiп падае, уже йому IIе встати,
А люд кричить: <О небоl Здох триклятийt>

Та хоч упав у корчах BiH страшпих,-
Ще б'сться Серце в муках пелIодських,
I цаш герой до rrього грiзтrо Kaнte:
<Пiдеш чортам ти IIа цо}Itиву, Bpa}Ite,-
То визнай же, що твiй святцй прелат
Падлюка, лицемiр i супостат,
Що чиста, неповинна, яrt лiлея,
I BipHa у KoxaHHi ,Щоротея,
А ти - негiдник, йолоп, сучий синlл
<<Перечити пе MaIo B}Ite причиц,
Бо ви меЕе переконали добре
Мечем cBoiM, о BoiHe хоробрийI> -СакрогоргоЕ ца те€ вiдповiв,
I дух його до trекла полетiв.

Якраа тодi, коли лукавця алого
На Вельаевула справлено дороry,

* (0тче ваш>, ведiльЕа молитва (лат.).-Ре0.



Над'iхав iз шоломом аолотим
Прекрасний вброеносець до Мiлава;
Щва вiснини, одягненi багряво,
Щоводили й великилл, i малим,
Що хтось вельможний iде вспiд за Еим.
Те вбачивши, зЕаддива Щоротея
Гукнула: <О, невжо ж iзнов тебе я
Зустрiпу, милийl Радосте моя!
Недаром же мопила бога я!
мене щасдива колихала феяl>

Щивусться, збiгаеться Мiлап,
Цiкаво розлляла подоро}каЕ.

А ми, читачу,- чим же мц з тобою
Не схожi з iталiйською юрбою,
Коли такий-от епiзод дрiбний
Щумок високих перебив нам стрiй?
Чи й далi йти нам стежкою такою?
Hi: Францii зтадаймо короля,
Чия ридае й мучиться вемля,
Вернiмося пiд стirrи Орлеапа,
У пишrтий край, де чесЕIотлива }ItaHHa,
СшiдницIо зIIявши, в панцерi дввiнrtiм,
Не дiвою - цептавром мододим
На подi войовЕцчому гаса€,
Але найбiльш Еа бога уповае,
Подумаймо, як пресвятий ,Щенис,
Хитруючи, мудруючи, мов лис,
Тенета на Георгiя сшпiтае.

А головпе, читачу, пригадай
Сорель Агнесу, королiвський рай,
TTIo манить i заслiплюе Bci зори.
Чц ж е ца cBiTi чоловiк суворий,
Кого KpacyHi доля не кортить?
Та й те ще, друзi, вважте i абагпiть:
Коли спалити хочуть Щоротею
I раптом бог з височини небес
Свою деспицю цростяга trад Еею,-
I_{e дивина, це чудо iз чудес.
Але як та, що ми ii кохали
I в BipшocTi кляпись iй без кiнця,



В обiймах опиЕилась у чеЕця
Або в пажа,- Talte в}ке ми чували
I чуда тут Hi краплi rre анайтп.
Читачу мiйl Не зIIаIо в)ке, як тш,
Але MeHi щоразу те милiше,
Ще свiй закоп жива природа пише.
Лrодипа я, i в тому бачу честь,
Щоб лrодям iхпi огрiхи проIцати.
За юrlих лiт yMiB i я тtохати,
Та й досi Iце у IIе]те серце €сть.

ПIСНЯ ВОСЬМА

Як прекрасппfi Ля Трiмуfiль BycTplB авглifolя бiля церквп Лореrч
cbrtoi MaTepi божоi i що сталося в Щоротееrо

Яка ця повiсть мудра та цiкава!
Щлясерця й ровуму усетут€сть:
I MyHtHix рицарiв висоItа слава,
I королiвського вигоди права,
I дiв прекрасЕих IIепорушЕа честь.
Ife пишний сад, де Ea}I чаруIоть око
Рiзноманiтнi лiнii грядок,
Що грають переливами KBiToK,
А пад усе - 

шановаЕIа глибоко
Лiлея, божий ангел MilTt зiрок,
З голiвкою, що пiдпята високо.
Щiвчата й хлопцil Ралпrу вам yciM
Замислитись rlад повiдапIIям цим:
Воно палеrкить друговi TpiTeMy l,

Прославленому в ордепi своiм;
Агнесу й Жаншу BiH узяв ва тему.
Я гордий (не втаю вiд читачiв),
Що завжди переqитувать волiв
Те пояtиточне i яспе писаЕЕя,
Анiж ромапiв кушу trрешудних,
Що родяться i гинуть, Еаче снiг,-
Голiв порожнiх виплоди TyMaHHi.
Iсторiя, trрисвячеflа йоаннi,
Ще тiльки правда € в словах живих,
Переживе Bci брехнi безталашцil

Але, читачу, час iще пе той,
Про }Itапну д'Арк я lle пiднопцr мови;



Поtляпьмо, як там Щюнуа-терой,
Яrt Ля Трiмуйль, до шодвигiв готовий,
I Щоротея, втiлепня лrобовi.
Ifiкавитись багато е пiдстав,
Щб вирок долi iM yciM послав.

Коли пiд орлеаЕською стiпою
Пап Ля Трiмуйль, окраса Пуату,
У вогкий piB потрапив серед бою,
Воюлочи аа Францiю святу,-
На тее збiтлись Bipпi аброеносцi
I ледве витяIли його вiдтiль;
У рицаря трiщали сильно KocTi.
I там, i оrrде поаIував BiIr бiль.
Йото хотiлось вiдrrести iM потай
Що MicTa, щоб набрався силп паЕ,-
Та ба! Рука заввятого Тальбота
На Bci замки замкнуJIа Орлеан.
Що жl Завевли тим часом бiдолаху
У Тур, один iз давнiх городiв,
Що королевi Карловi сл}rжив,
Не знаючи зпевiри aвi страху.
Там, пiд покровом приязЕого даху,
З Веuецii заiждrкий костоправ
Йому i руки, й Еоги наладЕав,
А вброеносцi натякнулII гречЕо,
Що короля шукати небезпечпо,
Бо Bci туди вiдрiвано путi.
Згадавши серця почуття святi,
Герой сказав: <rКоли Ее воювати -
Що милоi я хочу вавiтати>.

Те мовивши, герой зiбрався в trуть -Ломбардii одвiдати долини.
Ще до Мiлава BiH sе встиг прибуть,
Як натовп звiдусiль рiкою плцЕе
Щiкавий, вирячкатий i лурпий:
Попiв, ченцiв, мiщаrr, селяпства рiй,
Мапеrrькi дiти i дiди старезнi.
Збиваючись у купи величезнi,
Шумлять yci, 8магаються, кричать,
Смiються, б'ються, аж чуби трiщать,
I Bci гукають: <Швидше! Не щодвя ми
Такими-от милу€мось речамиt >



Щовiдавсь незабаром паладиЕ,
ftуди ломбардцi добрi поспiшають
I що вони побачити жадають. !
<О ,Щоротее любаl> - скрикн5rв вiп,
Стис оотрогами огиря свойого,-
I огир, шiдтоцтавши ше одЕого,
його примчавl як trтIIця, у Мiлан,
,Ще на очах у тисяч городян
Пан Щrонуа розбив Bopo}Ity сиJцr.
BiH бачить ,Щоротеrо аапiмiлу,
З блiдим, ЕеЕаче в MepTBoi, дицем...
Як те лице, мов соЕце Еа cBiTaHHi,
Запаленiло радiспим огЕем,
Коли Трiмуйль в'явився на майданir-
Не змапював того б i сам TpiTeM!
Чия рука, чий пенаель чарiвливий
Могли б вiддати почування дiви,
Ще все вмiшалосъ: i журба, i страх,
I радощi, одсвiчепi в оч&N,
Що любого, жадаЕого уздрiли,
I нiжностi цалкоi ycMix милий?
Хвидцна жаху, паче тiпь, пройшла,
I от ii, заплакану, стискаб
Той, в ким воЕа щасливою булаr-
I по черзi цiлуе та BiTae
То ,Щюнуа, то цанЕу, то осла.

Прекрасвi дами а BiKorl та iз гаltкiв,
Щасливих споглядаlочи ltoxaшKiB,
[м плещуть у долонi. Bci попи
Розбiглись, Ее шукаIочи тропи.
Бастард i .Щоротея ясIIовида
3 pyiB багаття поваtом зiйшли;
BiH зовсiм був подiбний до Алкiда,
Що перед Еим, подоланi, лягли
Потрiйuий пес, потрlйна Евменiда,
I що жону Адметовi привiв,
хоч потаемки й сам ii любив.

На гарних ЕоIцах слуги Щоротею
У дiм ii тихенько вiднесли;
Щва вершпики хоробрj вслiд за цею
Ровмову любу й цриявftу велц.
На другий деЕь, прокиЕувшися враuцi,



Пагr Щrонуа поба.Iив, що коханц1
Iще в постелi,- i промовив iM:
<<Я пе потрiбеп вам уже Hi в чiм
I пестощам Ее хочу зава)fiати.
Я мушу бути з королем своiм,
Повинен я i }Каrтну розшукати,
I дивrrого осла iй поверЕуть.
Святий Щепис велiв MeEi у [уть
Збиратися: BiH сам цiеi ночi
Мепi з'явився, друзi, перед очi.
Вiд нього в меЕе той крилатий звiр,
Щоб захищав rrtiпоцтво я i трони.
Тож Щоротея у рOзI(ошах Tolle,
Напастlикiв розбито чорrтий клiр,-
Милуйтеся, цiлуйтеся до втоми,
А я... па мене Карл чекао Сьомий,
Час не cToiTb, i мiй осел peвeD.

<О друже мiй! Хай Францiя жrrвеl
I я з тобою рушу без ваганняl> -Героевi Трiмуйль одповiда.
<А я? - гукЕула паЕЕа молода.-
Щавно у серцi я таю бажагrrrя
Погляr-rути па коропiвський двiр,
Ще рицарiв - пемов у гIебi aip,
На ту Агнесу, що сItорила серце
I полонила душу кородя,
На Жанну д'Арrt, що вся ii земля
Гучгrими голосами trрославдя;
3а вами - смiливо скажу тепер це -Готова я i в воду, i в огоrrь.
Ми руrпили б i зараз утриItоЕь,
Та в час гiркий, sасуд}Itеtlа до страти,
Я присятлась: (Лореттська боrка матиl
Врятуй MeTre, вiдttлич мою бiду,-
На прбщу я до тебе в храм прийду>.
Коли тепер туди я не пiду,-
Пречиста дiва плояrе rrокарати,
Вона ж бо руку cMepTi одвела,
Пославrrrи вас i вацтого осла,
Хоробрий мiй, аавзятий оборопче!>

<tЧудово,- Ля Трiмуйль озвався.- Конче
Вбирайтеся у lrодоро}к свату... 

_



Я, хоч родився сам у Пуату,
Велику маю до Лоретто шацу .-
I радо проведу туди кохаЕу.
Ви, друже мiй, пrляхетrrий Щlонуа,
JIeTiTb, не зволiкавшись? до Блуа,-
r ми там будем TиllirriB за чотири.
А ви тим часомt rrarri, доказ вiри
великоi ii свяrтоi пояпiть.
Я tK присягаIосъ: /{ol(}I будцу lrtить,I
Щоводптиму абройпокl pyIiolo,
Що в вами пе зрiвrrясться Itpacoro
На cBiTi жодflа дiвчипа й жопа
I що умотчя ви Bcix переБерш,или)).
На це зачервонiлася тtоfiа,
Немов трояцда,- а широксlкрrtлий
Об землiо вдарив копuтом осел -I Щюшуа пориЕув, як орел?
Що берегiв занвiтчапоi PoHlr.

Зiбравrrrися на проц(у 7цо AtrItorrи 2,

Iз rталлrцямIт довгиirr{ в рукак
Кохапцiв пара свiй верста€ шлrIх;
Шлички свяченi на обох прочалах,
При поясi - поrrизагri в равкII
Рr-оштовнi. чотки з перлiв осiяrrнлrх.
Герой EJe випускаG ix з рукrл,
Читаrочи то ко т .r е II а ш)) то <А v е>,
I щоразу докirтчуе /(JIя славII
Госполttьоi: <fIK я кохаIо вас!> -Такий був гrрuспiв I{олитваilI весь час.
Загляпули у Парплу i в Модеr-rу,
В Урбiпо далi, далi у Чезепу,
I гостелюблиr1 лrалц скрiзь пiчлiг
У кардлlпалiв, у вельмож ясIIих.
FIаш паладин, кч/{ш лцпIе ваходив,
Щоразу BciM i коЕtноlчгу доводIIв
Беа lкодшого хитаЕЕя, Еавпростець,
IЩо Щоротея - Bcix красуЕь вiнець.
Шанобу виклшкаючи i подив
У краrо того чемЕого uанiв,
Нiдо Birr вапере.IеЕь пе aycTpiB.

Аж ось прп тихих беретах Музони,
В окрузi дос,lославIiOТ Анкопи,



На обрii ясЕому вацвiло,
Немов sоря, пречистоi Мадовви
БлагословенЕе господом житло.
Тих cTiH узяти Ее моIли корсарц;
Ix апгели у край цей запесли,
Прорiзуючи срiблоткапнi хмари,
Як корабель - схвильованi вали.
В Лоретто сонм кридатий зупинився 3 

-
r I дiм святий там став, як уродився.

Що тiльки с в мйстецтвi чарiвпе,
Коштовне, пишЕе, дивЕе, осяйне.
Усе туди вбирають до сьогоднi
Святi отцi, rrамiсttики господнi,
Приrtраurуrочи мiсце те ясне.
Настала заповiдаrrа хвилинаl
Подорожани впали на колiна,
А потiм, як обiцяно зториl
Поклали уготованi дари.
Приносини Ti щирi та сердешнi
Приймала Щiва i ченцi тамтешнi.

У корчмi ждав Еа мандрiвцiв обiд;
Отам же то iM при столi й зустрiвся
Англiець, що в Лоретто опинився,
3 цiкавостi об'iхапши весь cBiT,
I потаri гдузував (бува це й нинi)
З Марii-дiви та з ii святинi.
Справдешнiй бритт, охоче купував
BiH давнi речi, зробленi недавно,
I, гордощами повец, зIrеважав
Релiквii та Bipy Еашу славЕу.
Кочуrо.rи в отелIо та в отедь,
Щей птапдрiвIIиI(, IIа ймеrlrrя д'Арондель,
Страх не любив французькоIо Еароду.
Нудьryючи в чужиIIЕому краю,
Возив i полюбовницю свою
З собою BiH, гарнесеньку Еа вродуl
!о ночi добру, вдень зате лиху,
Що мала бiльшу, цiж BiH сам, rrиху,
Мовчущу, але втiлену бентежнiсть...
Hv, словом, [оротеТ гrротилежнiсть,

Пуатевинець, вибравши момеЕт,
йому скавав мапенький комплiмент,-



А той rri слова, rrаче й Ее до нього;
Наш рицар далi - ilро мету свойого
У те cBяrrlerlrre мiсцс прибуття;
Признався Birr, що буде все життя
Щоводити, ва доItаз [,IaBmLI lIIпагу,
KoxaHoi cBoei псрсваrу
Над yciMa. <Охочtl Bipto вам,-
Провадив BirI,- хlо серед гарIIих дам
Красуля BalIIa - лорогti псрJIIIпа,
TTIo, хоч у Irei вдача il мов.Iазца,
Глибоким ся€ розумом вона...
Але м о я, добродiю,- €дина.
За першу в cBiTi визнайте мою -Я вашiй друге плiсцс вiддаrо>.

Тут гордий cprн старого Алr,бiону
Зневаrкливо погJIяпув па бароrrа
Та й Kalrto: <Пхеl Я tre цiltавлIось тим,
Що пrасте з Щеrtисом BtrI сl]ятим?
MeHi байду}ке, гарпа qIл fIогаIIа,
Безглузда чи розум}Iа ваша паlrЕа:
Свое добро хай кожен споiкива
Без хвастощiв. Та ва чудпi слова,
Що нiби - HaBiTb вимовить HeToHte! -Француз у чiмсь перевершити може
Ангпiйця,- я вам, шапе, вiдплачу,
I, сяк tIи так, пристойпостi навчу!
Я доведу, що гtlллI,I псрол брт.тттом -То мавпи церед лOвом r,орловитпм7
А що тчtоя красуня i на взiр,
I тим, чого Ее бачиш, та повiр,
I вдачеrо, солодшою вiд меду,
I bciM, tцо ззаду в rrei та спереду,
Вартнiша, вiж францlrженок сто сот.
Щодам iще, яrt добршй патрiот,
Науку вам коротку й справедливу:
Король наш славI]ий, тiпьки б захотiв,
змете в вемлi i ваших воякiв,
I Карла-дурня, й товстоваду Дi"у>.
Трiт,луйль Еа теб спалахпув од гнiву
I скрикнув: <,Щобреl Мiй булатний меч,
Який це Brrae вiлстугtiв i втеч,
fIокаже вам, з киNt ма€те ви дiло,
I честь фрашцузiв оборонить смiло.



Та звичаi fiам рицарськi велять
tIипити все по правдi i законно,=-
Толt маете, добродiто, сказать,
Чи битись будем пiшо, чи комонЕо)).
<Що бiса з кitтьми! - скрикнув дикий бритт.-
Не хочу я, щоб сдаtsу перемоти
Зо мною звiр дiлив чотириногий!
Геть rrанцери й шоломи! К чорту щитl
Страхололохам тiльки це тодитьсяl
FIадворi спека - будем голi биться
I тим подегкiсть вроблrмо ддя дам,
Яrti ва сулдiв мають бути гrам>.

(Dралцуз IIа те: <fI з радоrо душтеюl> -I гляпув IIа вроддиву ,Щоротею.
Було i страшно, i приспtно iй
Подумати, що саме через Hei
Вiдбутись ма€ рицарський двобiй.
Лице ii мов крейда шобiлiдо:
Щб як ЕещасЕо випаде дуель -I крицею црошие д'Ароrrдель
Трiпrуйлеве чудове MyrTtTre тiло?
Зате апглiйки rtоlrrпий tItест i рух
У д'Аронделя пiдiliмаIоть дух,-
Hi слiв вона, arTi жалю Ite знае:
Недарма-бо у себе в рiднiм Kpai
Любила trалко iгрища п'яЕIi,
,Ще б'ються розлютоваIIi шiвнi,
Юдiта Розамор, до KpoBi ласа,
Щвiт Кембрiджа i Брiстоля окраса 4.

ArK от фаталыrа rrадiйшrла пора,
ТТТляхетна в полi зачалася гра;
Веселi й радi нашi паладини,
За дам б'ючися i за честь краiни.
Пiднявши годову, з мечем в руках,
Обидва стали твердо на мiсцях
Один до дноrо боком, як годитъся,
I аадзвенiла cмepTolrocпa криця.
Погляпуть мило, як TaKi бiйцi
Хитрують, вiдступають, Еаотутають,
Плигають, крутяться на Bci кiнцi,
Навiдлi б'ють i вдари вiдбиваютьl
Отак, панове, пiд сузiр'ям Пса



Нам слiпить око грiзна громовиця:
fIо блиокавицi креше блискавиця,
Отнем горять багрянi небеса,
I любо нам, i боязпо дивиться!
Така ж i тут для поIляду краса.

Пуатевинець в Tiii борпi веселiй
У пiдборiдля раllиl} д'Арtlпделя,
Вiдскочив, затаiпся i .IоKa,-
I враа мiцпа ашт.lriйцева рука,
Пiдлеrла оку, в тих речах меткому,
Французовi кривавить молодому
Рожево-бiле i пруяtпе стегно;
Так бiлий мармур багрянить вино.

У благороднiм розгулявшись герцi,
Од щирого обидва хтiли серця
На полi слави славIlо IIолягти,
Або свое нехибно довестII,-
Аж тут бандит iз ttашиrrих пiддапцiш
Якраз тим самим подем проiвдив
З ватагою пройдисвiтiв та ланцiв.
Щей ровбишака, Мартiнгер, xoTiB
Покаятись, щоб знову грабувати.
Навиклий красти, рiзати, стрiляти,
BiH MaTip божу вельми шаЕував,
rз чотrtамлт, либоIIь, i iB, i спав,
А в каяттi доходив a?It ло Itраrо.
Отож вiц бачить, виiхавшtи з гаIо,
Нрасунь, що задивиJIись па бiйцiв,
Скарби ix, злото, копей та ослiв,-
Схопив дiвчат i все те, що було в Еих,
I зник, як вихор, у ярах дiбровпих.

Тим часом Ля Трiмуйль i д'Ароrrдель,
YciM еством загдцбдепi в дуель,
Розмахували, як i trерш, мечами.
<Стривайте, панеl Ще ж бо нашi дами?>
Розлirся враз пуатевиIIця крик.
BiH глянув,- зброеносець догаЕяе
Когось дадеко, далi й сам iзник -I аброю з рук герой наш випуска€.
Обидва стали в подивi rriMiM,
Роти роззявившиl розкривши очi,



Один проти однбго,- син Пiвцбчi
I Пiвдня сип. <Ol О! Чортам самим
Tarte rrе сЕIилось: милих в нас укралиl -Сер д'Арондедь подав нарештi глас.-
Нум ix шукати, може ж, Ее проtrади,
А поединок Iтe втече вiд Hacl>

Француз йому простяг свою долоЕю,
I рушили, немов брати, в [оIоню...
Та не миЕуло i ш'яти хвилйЕr-
{<Ох, ох, стегно!> - заскреготав одцн,
<Ох, шrтя! Плечil> - другий обiзвався.
Щух гороiчrlий, rrцо в лIодських серцях
Ламае кводiсть i спипяе жах,-
Шкода! На полi боrо BiH зостався!
Обидва стогЕуть, плачуть, як малi,
З зусиллями тяжкi волочать ноги
I падають, нарештi, край дороги,
Червону кров розливши IIо землi.
Iх зброеносцi вслiд за лиходi€м,
Як то вже нам вiдомо, подались,
I рицарi нещаснi зостались,
<Прощай> сказавши i cBoiM надiям,
I грошикам. Та щастя враз тодi iM
Щопомогло: пiд хвидю ту диху
Стара бабуся на cBoiM шляху
3найшла героiв ранених та голих,
Звелiла ix у свiй одЕести дiм,-
I незабаром з двох слабих i кволих
Став знову ко}кеп сильним i мiцним.

БабусIо ту в околиIlях Аrrкоrrи
Святоrо люди звикли IIазивать.
I справдi, rri для кого благодать
Ясцiшоi не вплила корони,
Нiкого сяйвом не вкрива таким.
Вона пророчить i годиЕу, й грiм,
I сrriг, i дощ; вона лiкуе рани;
Вона (тихенько гомоЕять селяни)'
Вертае Bipy грiшникам тяжким.

Усе iй паJIадцЕи розказали
I ради у cTapoi попрохади.
Попrовчала сивенька, а тодi



В_верпулась до заступцицi в бiдi,
Марii-дiви, i сказала тихо:
<<Рушайте з дихо.
любiть собi
Але не треб
Ох, тим обр

й страх!.,
Iеред(, паtIове,
ltii ставпrи rглях!

Господь MeHi вапr доручив с]tазатII:
Щоб ix найти, повиriпi ви шукати!>

Бароновi до серця рiч така
Припала сильно,- а британець мовив:

игодi iM
и-
добрi люди -товстим.

ПIСНЯ ДЕВ,ЯТЛ
Як Ля Трiмуйль i сер д'Аровдель знайшли cBoix KoxarroK

BaIIci; дцвна прцгOда на горi Святих Пахошцiв

За смiпивiсть високу, без доrани,А rlадто яIt остигно rнiв палкий.
Коли ж iще шритичини cyMнoi,
Якоiсь неоподiвавкц лцхоi

у Про-



Зазнати доведеться iM обом,-
Тодi аа вло воIIи Ее пдатять злом,
Стаlоть братами вороги-героi.
Отожt у спосiб миряться такий
Суворий бритт i Ля Трiмуйль сумний.
Апглiець, сиц холодЕоi Пiвнбчi,
,Що жалощiв був зовсiм неохочий,
Але француз печаJIлю щирих слiв
Иому залiзЕе серце ровм'якшив
I сам (я в тому дивЕого не бачу,
Трiмуйлеву пригадуючи вдачу)
Що приязпi зробив рiшу.lий крок.
<Ах,- одiрвавшисъ од сумних думок,
Промовив Birr,- яка ж то серед лиха
У друr,уваннi щирому потiха!
Я певеа: ви помо}кете MeHi
Знайти, хоч i в далекiй cTopoHi,
Мою красуню, страхом оповиту,
А я за вами в пекло, у вогонь
Ладен тriти, щоб пiдiйняти бропь
За любу вашу Роаамор Юдiту!>

По словi доброви.Iливiм TaKiM
Вони, як з побратимом побратипл,
У шлях-дорогу рушили моторЕо,
Та схибили, узявши rra Лiворно:
Подався злодiй BoBciM в iпший бiк,
I марне друвi пiддалиоь надiям...
Гай, гай! Щалеко i надовто вник
Iх скарб найкращий равом з лиходiем.
Красупь ЕсIцасIIих, змучених вiд слiз,
Нахаба той у збмок свiй одвiз
Приморськrrй, Milrt Гаеттою i Римом:
То був вертоп, до, мов отруйним димом,
Укрште все пороком, зiпсуттям,
f[e "riKy тсмIIи}r IIе зЕайтд грiхам -Пплцтву, дакоNfству, лiнивству, бдуду,
Itривавим чварам i гидкому бруду,
Тrсе-бо те являб лrодський рiд,
F(оlш fiого по sагfiуsдать як слiд
I датrт водIо дшкIIl[ trоршванtrям,
Таслrrrшпr, хIIтро схованим жаданням.
Ta;t от ,{Iia шасшравдi ти з лиця?
Ясuа шодобо вiчного Творцяl



Прибувши в абмок, Мартiнгер той клятий
Що столу ciB Miшr паннамц двома
I взявся Ее IIа }ItapT бенкетувати.
Вкiнцi BiH повнцй кубок пiдiйма
I мовить: <Ну-бо, кралечки, cкaжiтo,
З котороrо я персбуду нiч?
Однаковiсiнька для Merre рiч -Худа чи повна, чорIrа чи русява,
Англiйка пиurIIа, iталiйка }квава,
Хрещена чи IIехрещепа - пусте!
Смикrriм-но чарку!> - МiркуванЕя Ter
Неначе грiм, прибило ,Щоротею;
Захмарився uрекрасний зiр у Hei
I струмом сльози потекли ряснi
На Hic, якого лiнii яснi
Були достойнi чарiвноi феi,
На пiдборiддя, що злiпив Ерот...
А хто б rre шлакав од таких турбот?
Проте IОдiта irrrrre доrадала:
На Мартiнrера IлянуJIа воIIа
Зневажливо - i так йому сказала:
<rЩля MeTre думка зовсiм Ее страшна
За адобич вам цiеi бути ночi,
Я доведу вам зал]обки й охоче,
Чото англiйка варта, що ляIла
З бандитом па нiч>.- Радiсть узяла
Розбiйника. Пiдпившrи rrеабияк,
Бритапку Iорду цмокrrув BiTr усмак
I сrtрикнув: (Зав}Itди я лrобив ангдiйокl
Ацглiйкам BiBaT!> - I бридкий пияц
Знов смокче вина, страви умиIIабt
Кричить, жартуб разо}д з обома,
Обох цiлуе масно, обiйма
I хижо, безсоромно ix щипае,
Мiлаrrка плаче - оком IIо змитЕо
Юдiта, нiби серце кам'яце
У Hei в грудях, i нiяк Ее можуть
Ii вахабнi доторки стривожить.
Аж от нарештi та потвора 8ла,
rкаючи, встае iз-за стола,
Ногами плута, а проте белькоче,
Itr{o час умову викоIIать паспiв,
I, повний щедрих Вакхових дарiв,
У край Венери завiтати хоче.



<<HeBrrte ж такЕ худобитri оцiй,-
Шепнула до англiйки ,Щоротея,-
Вдовольните ви пал ii низький?
Боюся HaBiTb думати про це яl
Чи ж гiдний вiп прийнятц дар такий?>
<<Hi, iнший дар,- зачулось вiд Юдiти,-
Щiстане BiH. Я хочу вiдплатити
Иому належно за образи Bci
Моiй чесвотi i моiй Kpaci.
Не враджу я коханого овойого,
Бо маю - тiльки гдяньте-по! - вiд бога
Потужнi руки. Недаремцо ж я
Ношу IОдiти грiвпоi iм'яt
Тож хай покиЕIо марна вас тривоIа,
Чекайте тут i господа молiть,
А я вчиню, що слiд MeHi вчинить>.
Те мовивши, вона пiшла без ляку
Мерзенного обняти розбишаку.

Упала нiч. Густий тумав налiг
На пiвгнилий розбiйницыtий барлiг,
I гурт влочинцiв розiйшовся, кдятий,
Хто де набачив, хмiль тяжкий проспати,
А ,Щоротея зосталась сама,
Бшiда вiд страху, з розпачу HiMa.

Сам ватажок rrа учтi превеселiй
Од iталiйських TpyHKiB очамрiв;
Щорачкувавши якось до постелi,
BiH бiльште спатtrI, шiж лтобить, xoTiB,-
Але rrа uерса upy)Ittli та дебелi
CBoro заласпу руку шOло}Iiив.
Юдiта цьоr,о TijIbItи i чекала:
Фадьrrrивими обiймамтt впiймала
Вопа його в сололку й згубну ciTb.
Роабiйпитt сили вIl,граl,ив за мить,
BiH простяIIIувся1 BiB захрiтr, BiH спить.

У IlIартiнгера був Еад Iоловою
Меч ла цвяIцку. 'Iy вивiрену зброIо
Апглiiлка ухоппла вапальЕа,
IОлiти та Щсборп iMeBa l,
Петра 0вятого, Iаiль, Аода



Назвала (од Петра святого шкода
Колись для вух iсклалася тяжка),
За чуба ухопила пияка,
Зведа його довбеruку обважнiлу,
3iбрала всю cBolo лiвочу силу,
Меча угору бистро гriдrrяла -I шию враз товсту псрOтяла.
3 вица i KpoBi лirкко Rсе червоIIе;
Забагрянив i гру,lци, i чоло
HpacyHi, що сплатила злом за зло,
Iз рани плиЕ, гарячий та соловий.
Вона вхоплrла голову мерщiй,
Сплитнула з лiжка i туди побiгла,
,Ще ,Щоротея в остраху аастигла;
Юдiта здобич покавала iй
Скривавлену,- тб спсрпгу уttтлiвае,
А потiм через силу промовля6:
<rЯка ви жiпка, госполи! Яка
Одвага дивIIа i мiцпа рука!
Куди ж тепер нам yTiKaTb, rra бога?
Подумайте: як зчиниться тривога,
Нас повбивае банда ця бридка!>
<Не гомонiть,- одповiла Юдiта,-
Ще дещо тут я маю докiцчити.
Вrrеред 8а мноIо,смiливо iдiть!>
Та ,Щоротея в остраху тремтить.

Тим часом iх rtoxarrrli добулися
Що Генуi, серед чуrltих KpaiB
ТТТукаrочи загублеrrих скарбiв.
Скарби на суходолi не знайшлися,
Тож плинуть друзi кораблем хистким
I в BiTpoM домовляються морським,
Щоб BiH сказав, де, у якому Kpai
На них дюбовi поворот чека€.
Зацосить BiTep наших мандрiвцiв
То цо щасливих? KpacнlIx берегiв,
Ще кпюч вiд paro, призволiнням божим,
Святоi церкви береже отець,
То на задив, де з посивiлим дожем
Стае сама Фетiда пiд вiнець 2,

То шiд Неаполь, де лежить Вергiлiй -Ох! - ве в TaKili, як Санназар, мотплi 3.

Крилатий бог, примхлцвий i леIкий,



Гуляrо.rи шо водянiй густелi,
Скеровуе ix корабель стрункий
,Що Сцiллиноi вже HiMoi скелi,
,Ще чорнi пси у лютостi слiшiй
CBoiM виттям y_cix колись жахали,
,Що виру, де Харiбдi вiддавали а

Свое життя нещаснi моряки,
,Що Етни, де страшнi вогневики
Сплять, миром i спокоем ошовштi 5.

отак-то все змiнилося на cBiTi
За iснуваппя людського вiки!
Одвiдать ловелось i Сiракузи,
,Ще комиIrrисте JIоIIо Аретузи
BHte Ile cTpi.rae пrоблеrrих гостей:
Пiдземrrих вод1 що посилав Алфей 6.

I Карфагена давнього долина
Ix бачила, де шам'ять Авrустиrта 7

Iще живе для вiрних християн,-
Та царство там, Еа жаль, магометап,
Що в темрявi живуть i умирають
I не потраплять по сконанню в рай.
Нарештi друзi нашi гrрибуваrоть
У милий оку Проваllсальський край.

Там, тонучи у лаврах i в маслинах,
Стовпи Марселя давньоIо стоять,-
Про iонiйцiв зrадrtа старовинних 8.

Ох, любе MicTo! Годi сrrоминать,
Що ти було i грецьке, i свобiдне;
Француаiв королевi trанувать
Судилось тут. Нема чого й казать1

Що в цiм добро для тебе очевидне.
,Що того ж € в околицях твоТх
Чудовий скарб, що й не зЕайти таких.
Служила Магдалиrrа, як вiдомо,
AMypoBi за молодечих лiт,
А потiм прокляла цей грiшний,свiт,
Щоб слутувать Iосподньому лиш дому.
Покинувши йордану береги,
Вона, святоi сповнена жаги,
Прийшла до flровансальськоi
I в темрявi цечери Максимiна
Себе саму взялася бичувать.
На мiсце те вiдтодi благодать

краiни
о



Лягла господня: пахощi пебесвi
Стрчмують там, l1iлrощi та чудеснi.
IVIипули роки - i тепер туди
Закоханi прочаllл rlоспiшають,
коли вони звiльпдтися бажаrоть
Од любощiв солодltоi бiди.

У дегrь cBo€i cмepTi N[агдалипа
(Переказ €, то)к треба вiрить пам)
Звернулась до святого Максимiпа,
Оаорена спасеппим каяттям:
<Зробiть MeHi едиву ласку, отчоl
ЯIк лкlдська пара тут колись захочо
Зажити перелюбного грiха,-
Хай у серцях зненацька затрiпоче
Замiсть любовi ненависть лиха,
Хай почуття отиди непоборне
FIa скелi цiй заrtохатIих oтopнeD.
Бажаrrця преподобIrиrli святс
Здiйсвилося Еараз по тому c,rroBi:
На скелi тiй у Bcix рабiв пrобовi
Обридження до люблеЕпх росте.

Побачивши хваленого Марселя
Yci дшва, Bci закутки веселi,
IЩо нипtи Ля Трiмуйля й д'Аронлеляr
Щосхбчу люд тамтешнiй пригостив,
I той, i другий силыIо aaxoTiB
Одвiдати Благоухапrrу Сrtелrо,
Ще Магдалини вiддих одлетiв.
Трiмуйль туди в гrобо}кностi чвадаG,
I_{iKaBicTb д'Арондепя пiдгаЕяс.
Там, беручись по сходах кам'яЕих,
Побачили таке подорожани:
Навколiшки прочацки i шрочани
Слова шепочуть модитов святих
I, нiби двi троянци серед Еих,
Щвi панни: перша скромЕа й сумовита,
А друга непоклiнна й гордовита.

О щастяl О хвилино чарiвпа!
Своiх кохаtrок рицарi впiвЕIали.
Ось де скарби, яких вони шукали,._
fla скелi, що для грiшЕикiв страшнаl



Оповiла англiйка двом героям,
Як Мартiнгера хижоIо вогlа
Укдала спати а вi.rним супоко€м,
Як захошила в IIboIo Iаманця,
fIравдивого дiйшовши рiшенця,
Що, хто до пекла трапив чи до неба,
Тому rriяких грошей в)fiе Ее треба.
По тому вчиЕку, в темрявi нiчнiй,
Меч у правицi стисЕувши тяжкий,
Щасливо мужЕя добулась британка,
А з нею й перелякана мiланка
На берег моря. Корабель легкий
rx там приiiпяв, а IIлата IIепогаЕа
Чулссlrо rriдiгпала KaпiTalla,-
l по Tipperlcbкиx толубих валах
Судно майrrуло, rrаче бистрий птах.
BiTpiB летючих примхи й перемirIш
Ix довели до скелi Магдалини.

О диво дивне! Вiд IОдiти слiв
Не жаль ii коханця охопив,
Не спiвчуття у серцi затремтiло,
Hil Все те лиш огиду розбудило,
Злобу, презирство i кипучий гпiв.
У пеi те)fi - вона f,T не зоглядiласьl --
Ненависть iз дrобовi уродилась,
Розпившися Itо }Itилах, ЕIаче яд,-
А Ля Трiмуйль, що HiHtTIy ,Щоротею
Рiвняв колись до нiмф i до паяд,
Тепер вайшов у Eei coTEIo вад
I повернувся спцпоIо до llei,
Вопа й собi дивитись пс могла
На блазця - rla ]]чорашIIього орла! -I тiшилась у небi Магдалина,
Що сталася yciM така вiдмiна,
I грlх вона од грiшних одвела.

Шкода, Mapiel Радiсть передчаснаl
Хоч заповiт i виконано твiй,
Що в шар валюблених кохаIJЕя гасно
На чудотворнiй Скелi Запашнiлi,-
Але, на жаль, для trочуття ЕовоIо
Вiдкрито якнайширшу там дорогу,
I, абридивши одЕою, я аа мить



flесяток iнших Molrty шолюбить.
Ще лихо Максимirrоlзi ii це спилось! -ToHt диво rrесшодiвапе вчиIIилось:
Англiйка Ля Трiмуйля обняла,
А Щоротея чар свiй оддала
Британцевi, Еедавt{о ще чунtому.
Охоче вiрю, бо Merli вiдомо,
Що каже з цьоIо приводу TpiTeM;
Марiя, хоч з IlaxмypcIrиM лицем,
На ту картиЁу усмiхалась rrотай.
Рiч cBiToBa: до серця нам чеснота,
Та iпколи (кому так не було?)
IIас вабить i колишне ремесло.

Однпче, як зiйrтrдц з гори святоi
Kpacyнi двi i з Еимц два героi,
Минулася химерtrа ливцItа:
TalK читачевi добре Brrte вiдомо,
Що тiльки Tla Узгiр'i ЗапашtIому
Серця мirrяе сила пeBeMrIa.
Пац Ля 'fрiмуйль, зшiяковiлий досцть,
Пробачеяня у ,Щоротеi просить,
I]iлув пiяtно, пригорта ii,-
А дiвчина Bci пестощi cBoi
йому дае, як щедрий trодарунок,
L{iлунком доганяючи цiлуттоit
Пiд шепотiпirя найнiжtгriших слiв.
Сер д'Ароплель верI-Iувся до IОдiти,
Нiтрохи ва мипул0 Tre сердлrтr.tй.
У TIei також десь rrсlдiвся гttiв,-
I зrrову лад колишпiй в rrих зацвiв.
Щодам iще, що добрiсть Магдалили
ilM вiдпустшла Bci oTi провини,

Француз люб'язний i холодний бритт,
Коли благословилося па cBiT,
Узявши KoHteH на сiдло кохану,
Побралися чцмдуж до Орлеану,
Щоб шриедЕатися до рiдних лав,
Куди обов'явок ix вакликав,-
Отчизни честь хоробро боронити.
Про тев вже EIe треба й говорити,
Що благородцих рицарiв такцх
Hi сам король ylrte б тепер не мiг,
AHi прекраснi панни trосвардтц.



ШСПЯ ДЕСЯТА

Аrпеса Сорель, rlереслiдувапа Шаlrдосовим сповiдачсм. lltалl ii ко-
хапця l т. iH. Що сталося в прекрасною Агнесою в одtIому моЕа-

стирl

Навiщо нам здалися передмови
,Що Bcix пiсень? Мораль нулЕа, пацово,
А повiсть, де лиш iстина сама
Змальовуе цiкавi аваtrтIори,
Ще пi грайливих вигадок Еема,
AHi падпriрЕих тонкощiв ума,
Борониться найкраще вiд цензури,
Толt простий шrrях беру MilK yciмa:
Картиша, вiрпа прлrписам tIатури,
,Щоропtча lIaM, tliшt золотi бордlори.

Наш добрий Карл, верЕувшись в Орлеан,
Bcix звеселив - вояк i тородян,
Збудив вадirо, приспану чи хвору,
I стяг французький знов пiднiс угору.
BirI тiльки-цо про бцтвц й розмовляв,
BiB гордий був, як соЕце па cBiTaHKy,
Та потаемки Еаш король aiTxaB,
Пригадуючи втрачепу кохаIIку.
Поltинути ii xo.r блr rra пrrrть -Ife подвиr був, i вже пiд ту хвилину
BiH зрозумiв, що милу загубить -Себе згубити значIIть половину.

На caMoTi, пiсля ryчних ттромов,
Иого вояцький вапал вiдiйшов
I вiдлетiв од пього демоII слави,
А irrший бог, що з]]смо ми: ллобов,
Посiв у серцi цалше мiсце зtтов,
lIо-мудрому уаявш?Iся до слрави.
Тож спухав Карл, але ж нiяк пе чув, ]

Про що вельмож обдеспий Еатовп ryв,
Подаючи десятки протlозицiй,
В якпх було добрати важко BMicT,-
А потiм ciB i любiй чарiвттицi
Спомпоrrував сльозами вмитий лист.
Шrtода! Бонцо був так далеко 8вiдти,
Що слiз не мiг монарших осушцти,
I вiнцеяосець йолопа послав,
Типового, сказати, дворяЕина.



Той пезабаром - о fiиха годинаl -Нааад йому його ж листа fiодав.
<<Ой лелеl - IIрикIIув а жаху [oмepfвiJiиЙ
Король: - це ти? Як? IB MoiM листом?>
<<Зберiть, королю, Bci лушевнi силп.
I Жанну, i Агпесу 8ахопили
Англiйцi, що плIопдрують все кругомD.

Зомлiв королL, цочувши теб словоl
Упав додолу, пачс пеживий,
А як до тями trоверЕувся зЁову,-
Ще глибше розпач усвiдомив свiй.
Кого така Ее вразила б утрата,
Любовi той справдешньоi Ее аЕав,
А наш король trо-справжЕьому кохав,
То rкалю BiH не мir ватамувати.
Як божевiльrrий, rtpiBb глибокий сум
Вiп розваlItаIIь пе слуха€, по чу€...
Що жl Батеrrько його, пехай царствуе,
Ще в меншоi причипи стратив ум l.
(О! - скрикнув Карл: *_ вiддам yci вiйська
I Жангу, i прелатiв геть ycix,
I вбогi рештки батькiвсьтtого краю,
Що досi Iце в руках своТх вберiг,
Усе вiддам, жорстокосердi бритти,
Лише мiй скарб едипиii шоверпiтвl

Лтобовl Агtтсса! Бiлuпir володарl
Ох, що шо Tilr, що в розпачi волосся
Рву на собi я? Неба пиrпнrтй дар
Украдено,- i може... MolKe, досi
Я_киfiсь аrrглiсць,_дикий грубiян,
Ir прЕЕадilии ооlимаб стаЕ!
Француза тiльки гiдгу натороду,
I уст ii квiтучу пiжну вроду
Ifiлунками брутальппми скверЕить
I BTixy Е'€, що Еад виЕо ш'янитьl
О, що rtоли i ти, HecaMoxiTb
Попавпrись до зухвальця павlсного,
Ти, ти, Агвесо... BoBciM не вiд того?
Твiй темперамепт аЕаIочи палкrй,
Чи MolrtHa rTt BipllTb BipнocTi твоiй?л
Щоб хпrари невiдомостi роsвiять,
Сумний король скликаб докторiв,

я1



GBpeiB, rтeKpoMaHTiB, чаклунiв,
Сорбонцiв, якобiнцiв, що умiють
По книгах стародавнiх ворожить2.

<<Панове, щиро й смiливо скажiть,-=
BiH просить,- що з Агнесою мо€ю,
IIи тунrить так, як я тужу за нею,
Чи вiрвою лишилася, чц Hi?l
Учена зграя, ласа до платнi,
Нахмурила високомудрi чола
I мовашrи старими замолола;
Латиrrська, грецька та сiрiйська iM
Найбiльше в дiлi помогли тяжкiм.
Той студilое королеву руку,
Той креслить дивний чарiвничий ввак,
Той, у халдейську вдавшися науку,
Уважливо вивчаб зодiак,
Тамтой псалми тихесеЕько чита6,
На дно у скляЕку iнший зазира€,
Рисуе л,'ятиiт кола на пiску
(Ще u давнинi, якt певно, кожен зЕа6,
Систему практиковапо таку) -Отак вони, потirочи, працюють
I Bci нарештi Карловi знаймують,
Що спати може суtrокiйно Birr
Од часу вечоровоIо до ранку,
Бо з-мiж rероiв гrа землi один
Сподобився Ееsрадну мать кохаЕку,
Що в Hei в серцi BiH пануе сам.-
Ну й BipTe пiсля цього мудрецям!

Бридкий черIIець, огидrrий та пузатий,
Зумiв хвидину слушнуIо впiймати:
Агнеса билась, плакала,- дарма!
Брутально вiш нещасну обiйма,
Хоч раюванЕя повЕого Еема,
f{K не еднае нiжнiсть обопiльна
Iстоти двi: любов тодi свавiльна
Свiй одвертаб вид ясний од Еих.
I стrравдi, хто б радiти з тото мir,
Що мила жiцка rуби лиш стиска€
I сдiзьми бiлу постiль обливае?
Щоб радощi по-гiдному приймать,
Ix треба вмiти, цанство, i давать.



Але чеrrцсвi - шlо йому до того?
BiH осiдлав, шемов Iiоня шпаркого,
Красуlлю, псре}tо}rtецу в борнi,
r не пита, при€мцо iй чи Hi.

Хорошlлй цаж, що в roTTiM т.теторпiшнi
Був полетiв, IlсIlачс блтстрr,iй птах,
Усячипrr IIIуI(ати IIо хаl,ах
Щля милоi, для пiмфи, лляr богlтпi,
Вернувоь rraperrrTi. Oxl ЕIещаспиfi вiпl
НаЙгiршсt з-помiж Iемопських лgчигI,
Той хижий trтах, чернець той любострасний
Уже вхопив Агнеси тiло красне
I здобич пожадашу шматував.
Монроз Еа ньоIо в Iппагою напав,
Не даючи i вгору подивитись,
I мусшв гrечестивий боропитись.
BiH скочив з лi}ttтtа, ухопив Itиltкa,
Та й п5l нрутити, яIt }1счем разючим...
Вояк наскочив Ty,l, lla вояка,
Одважний стрiвся, ба.Iите, в могуqим.
Монроз лtобов'ю й BipHicTrtl горiв,
Монах од лютi та жаги треплтiв.

II{асливi миролюбнi хлiбороби,
Природи благодатноi спни,
Частеrтько бачатr,; сповпепий нtадоби,
Виходить l}oвIt J lIiMoi глуrlrипи,
Овечку р]]е злостиl.}о й tтt;терпля.rе,
I виrrивае KpoBi плиrr гаря.rий.
Itо.чи rK IIа Еього вдарить. як стрiла,
Вiвчарсьrtий пес, хоробрий i заввятий,
Тодi тварина випускае lзла
FIещаспу жертву, бо жrrття продати
FIe хоче за абпяку цiт-rу -I починаrоть вороI,ш вiйтrу,
В крпваву масу сплiвrrlися одну,
А бiдна, неJiотерзанЕr ще вJдобич
На плуравi ле}цить :гцхенько обiч
I прагRе, крiзь несвiтський цереляк,
Щля вовка cMepTi, честi для собак.
Отож i тут лучилось саме так:
Туший чернець, що демоIlом вдаRався,
Вiд юнака Моrтроза вахищався,



ffрточка в страrrrrтиff sатиснувшfi кулак,
I тут lKe - rтереможцю ЕаIорода -Леlrrала дивЕа rra постелi врода.

Хазяйка а чоловiком, служники,
Bci дiти до rlайменшоi дочки
На гамiр збiглися, trажа струЕкого
Боронять вiд напастlика товстото,
Бо завжди, як вiдомо читачам,
Краса i ToHicTb до впоцоби вам
I в пас падI(у прихильнiсть викдикаIоть,
FlaperTrTi Bci Мопроаа залишають
З KpacyrleTo одбитоIо удвох,
Примовивr,тти: хай iM rToMoтte боrl
Пажiв суrrерЕик, клеЕучи Агпесу,
Поrrткандибаts госшодЕю trравить месу.

Сорель ЕещасЕа, як мале дIIтя,
Ридала гiрко, соромом прибита,
ITIo повелось нахабi осквернити
ri красу, дорожчу ва життя,
Що бачив паж страшЕIу ii наругу,-
I так йому промовила крiзь тугу,
Закривши очi: кВбиfiте, паrrе мiй,
Метте без lrtалrо! Хочу я мерщiй
Зтrайти рятуIIок ув обiймах cMepTi>.
<Як, панil Ви бажаете умерти? -IIа те Монроз.- Чопrу? З яких rrричиrr?
Нехай черirець... Еехай той песький сиц
,Щосяг своIо, хай грiшrтою були ви,-
То треба rrsити й каятись терпливо,
А пе вмиратIl IIд }киттGвiй веспi!
Та й вш lrt rle виrrтli у чу;кiлi винi,
А ваша мука - то й мое стра_ж{дання...
Нtивiть, живiть - i хай живе коханпяlD
Слова цi красноптовнi пе булип
та очi юнаковi помогли
Прекрасну дiвчину шерекоItатиl
Що трохи iй ще рано умдрати.

Обiдати пора було,-- а сум
(ЕIещасirий грirrrвиrt, це я добре вшаю)
Нiколи iсти нам Ее завая{ае,
Ба HaBiTb гнiв при iжi цомагае:



Недаром же Вергiлiй-мЕогодум
I пан Гомер, що правив TepeBeнi,
Якими Bci захоплrоIоться вченi,
Не забувалrл в гаморi боiв,
Як цив герой i що Birr саме iB.
Агнеса й палt, xtl.ta i rrевоселi,
I трохи зacopoмJr0lIi бу.rtlt,
Обiдали пrобсtt ько ltpaii ll<rcTc.lli,
I очi враз rtссдri.по пiлвtэли
ОдЕе на дшого, rriби виrrадrtово,
I поглядiв зайшда лiма розlrова.

Вiдомо всiпr шановЕим читачам,
Що в час, коли житт€ва сида цам
Слугуе BipHo i BoIIleM rrалае,
Смачrrцй обiд по жилах розливаG
Бажаць нестримцuх безсорtlлtuий piri,
I ми в лIобовi таIIсмо llалкiй,
l ворог роду Jlюдсl,rttlго rIсслrтий
Тодi нас леIItо Mo}Itc слоItусшти.

Краоунь Монроз, як мо}кIIа зрозумiть,
Не мiг свойого пориву зIасить.
Перел Сорель упавIIII4 на коfiiпа,
BiH слtрикнув: <О ясЕа моя богине,
О чарiвтrице серед чарiвплтць,
Ви бачите - я лсрсл вамu Il}rl{b
Прошу, благато BTixr,r ttсзс;чtltоi...
HeBrrte }к у вас lle Jtl!Iloлlo того я,
Що взяв товстий IIечема силомiць?
Oxl 3лочином здобув BiH раювання,-
Нагородiть же чисте ви кохацЕя:
Воно палае па Moix ycтaxD.
Аргумеrrт цей був зовсiм не потавий
Щля молодоТ та шадкоi rraEI.Iи!
r вивнала воIIа йоIо в думках,
Але боролась iз годину, мабуть,
Бо це солодше Еас ц'япить i вабить
Умрiяна кохаЕка чарiвна,
Як пе вiдразу цiддалась BoEIa.
Нарештi панt, радiючи без краю,
IIереступив порiг свойого раю
I до любовi келиха прllпав.
Ацтлйський пргнц народи BoIoBaBr



3добув Париж коропь AHpi Четвертпй,
Чие шаймегrня но боiться cMepTi,
Та щасливiший був Монроз за Еих,
Коли в борнi солодкiй перемiг.

Ох, друзi! Щастя легше вiд пилиппl
Усе минае, все на cBiTi гише!
Не встиг Монроз у пристрастi слiпiй
Щопить любовi чистоi Еапiй,
Як налетiли раIIтом, мов шулiки,
Агrглiйцi, галас пiдняли великий,
Розбили дверi, вбiгли, гомоЕIять...
Fle трсба тут, IlaIIoBo, й цоясLtять,
Що то черпець гtо святобожцiй Meci
Вiддячив так Моrrрозовi й Агнесi.
В;зялц красуЕю s красЕем молодим
Та й повезли жорсlокосердi бритти:
Шавдос ix мае, бачите, судити.
Яку ж придiлить BiH покару iM?
Залюбленi вiд страху умлiвали,
Бо з досвiду вони свойого зЕали,
Що Жан Шандос до жалощiв г{е звик.
Проте, хоч сором ix шесвiтсьrtий пiк,
Вови гrерезllралися пестдиво,
Хвилину споминаючи щасливу...
Одrrаче що )к на допитi казать?
Було б iM зле, та додя помогда iM:
Серед тумаЕу, саме десь пiд гаем,
Французи раtrтом кiньми тупотятъ.
То був загirr блцскучий та заввятий,
Якому Карл у розгlачi звелiв
По Bcix края-к, по Bcix мiсцях шукати
Сорель Агдеси й }Itанниних слiдiв.

Коли два шси, два пiввi, два кохавцi
Зустрiнуться (увечерi чи вранцi,
Одпаково) десь на тропi однiй,
кодц побачить я*rсенiст палкий
JIойолиноло у.rrтя, езуiта,
Коли дптя Кадьвiнове сердите
Улт;граtrонтапця здибае Еараз,-
Тодi гrа вцх якuйсь Еаходить сказ,
I rtожеп б'еться люто, до Еестяп{u,
Той rrlшttгolo, той KiITeM, той зубамлr.



Так i французькi рицарi cTaBHi
На бриттiв, Еаче соколй ясЕi,
Без жодного ваIаflIIя Еападають,
А Ti оружно iм вiдповiдають -I загуло, а}к стогilе далечiньl
Був пiд Агнесоrо гарячий KiHb,-
Як i вона, Birr плав rraTypy яtваву,
Вiп басував, хвиIдався без угаву,
Аж бiдrrеrrьrtа стрибала lla сiдлi.
OTorK, яrt битва зatlaJlacb в iмлi,
Вiп iзлякався, црикусив удила
Та й полетiв... flapMa Botra хотiла
Иого рукоlо кволою спинить:
По власнiй волi BiB Агнесу мчить.

Мопроз не бачив за кипiпттям боrо,
Що сталось iз Агrrесоtо палкою,
А кiпь тим часоtr{, мов криJrатий звiр,
Усе вперед, усе прулItiше липе
r опинився врав серед долiIни,
,Ще височiв прегарний моцастир.
Ставпi дерева тiнявого бору
Гойдались i шумiли круг кляштору *,

I свiтла рiчка стьо;ккою зi скла
У берегах заквiтчаних текла.
Припадrrий пагорб зеленiв здалека,
Там rrаливала блаIодатIIа спека
Щоосешi Ti золотi дари,
З яких сам Ной за давlIьоi пори,
IIокинувши Ееоковирну скриню,
Ще був рятуЕок людям i скотинi,
I збридивши водою вже HaBiK,
Солодкий витис i п'янючий ciK.
Помопа й Флора та ясrri зефiри
Там розпивали пахощi й тепло,
Усе там око тiшило бев мiри.
В раю господнiм, IIевIIо, не було
Милiшого для серця кра€вйду;
Повiтря тихий живодайний струм
Там розвiвав тяжку шечадь i сум,
Турботи розвiвались там без слiду,

. Кдяш т ор - мовастир._ И. Р.



Агпеса край ясвого лоца хвиль
Спочити сiла, rдянула вiдтiль
На моrrастир - i зник у серцi бiль.
То моrrастцр був, бачите, lкiпочий,
<Ох! - скришIула Агнеса.- Певне, хоче
Сам бог ту куuiль показать MeHi,
Ще Bci грiхи амиваютьсrI земцi!
Ife BiH, ласкавець мудрий та високий,
Привiз мепе шiд стiни цi мiцнi
Сшокутувати Bci Moi цороки.
В постi, молlттвi, Bipi та трудах
Безгрilтпri }кони, вiдланi Христовi,
Живуть тут для uсбесIrоi лIобовi,
А я себе цроспавиJIа в грiхах,
В розкошах тiла i в кицiцнi KpoBi>.
По цiй тирадi, досить голосЕiй,
Красуня хрест побачила на брамi,
Той зпак, що рiд урятував людський,-
I uлаче, бiдна, ревними сдьовами,
I сповiдi бажанпя в пiй росте.
Признатися по правдi тут годиться:
Кохацня й богомiльвiстъ - двi сестрицi,
Щушевпа вада, друзi, тс i те.

Якраз тодi шановпiй абатисi
Щiйшлось Еа суд поiхати, либонь,
Аж до Блуа,- i сестри зосталися
CaMi, пiд наIлядом сестри Безонь.
Отож вона в кватирку вивира€,
А потiм браму навстiж одчиняе
I Karrte певiдомiй: <Увiйдiть
Що нашоi rlепишrrоi тоспоi [ш.
Яким могли вш вiтрошr залетiть,
О, мандрiвнице неземЕоi вроди?
О, хто ви, хто? Чи ангел, чи свята,
Що до порiддя бог шослав людського,
Щоб показати BiчrrocTi дороrу
I райськi вiдчинити нам врата?>
<rHi,- ка}ке цанца: =- aoBciM я Ее Tar
Святою не була я Bi хвилипи,
Цороки тьмарять молодiсть мою,
I як мецi судцлосъ буть в раю,
То, шевпе, тiльки обiч Магдалипи,
Господь, велитель днiв i покодiЕь,



Та апгел мiй, та полохлцвий кiвъ
Меце в куток цей принесли прекраспий.
У серцi маю каяття ЕеагасЕе,
Бо ще Ее всю меIIе поглинув lpix,
Лrоблю добро, хоч праву путь влубила,
I вiрю: благолатi Bi.rIta сида
Очцстить cltвeplly ал<_1.1ицiв моТх>"

Сестра Бсзсrпь з лttcrtaBicTlo ToIIItoIo
Вродливицrо втiшада як могла,
А далi гостелrобно trовела
За руку аж до власЕого покою.
'Га келiя уся була в KBiTKax,
З широким лiжком, зовсiм пе пох1\{ура;
3давалося: для пустуrrа Амура
Був но заказаrrий до Hei шлях.
Сорель Агнеса господа хвалила,
Що каяття - розвага досить мцла.

Пiсля вечбрi (цrо шляхетну рiч
Я ввик щоразу, цаЕство, нотуватш)
Сестра Безонь trромовила: <Вяrе пiч,
А як вiдомо, дюдства ворог клятий
Пiд цю IодиIJу ходить по землi,
Подоби рiзнi бер5zчи в iмлi 3,

I грiшникiв ба й чистих сшокушае.
Та спосiб 6, хоч це цо всяке 8IIа6,
Себе вiд тоIо лиха вберетти:
В одну llocTeлIo треба rraM JIягти,
I двох цечистий в}ке Ее цодола€).
Агнеса агодЕа, роздяIлась, ляIла,
Радiючи i мрiючи про святiсть...
Не квапся, бiдолаштrа, утiшатись:
Твоя з тобою всIоди доля ала!

Читачуl Я шримушеrrий сказати,
Почервонiвшц з сорому як жар,
Що ця Безоць... ох! був це бакаляр,
На грошi i ца вчеrriсть небагатий,
Та сидою i спритнiстrо Алкiд
I Адонiс, як глянути IJa вид.
Мов злото, в IIього кучерi видItrся,

* Бакаляр-бакалавр. Молодший учевuй ступiвь за давпiх
часiэ. Також - шкодяр, учень.- ,И. Р.



BiH цвiв красою, мов трояЕди цвiт,
I вельми trридавався абатисi
На заходi ii безl.рiшних лiт.
Отак Ахiлл в одежинi дiвочiй
Колись у JIiкомеда тостював
I цестив Щеiдамiю щоночi.

Як рихий морок все FIавкруг обняв,
Сповiдниця в сестрпцею святою
Лягли удвох пiд ковдрою одг{ою,
I тут - предившi, госшоди, дiла! -Метаморфоза у сестри була,
Яку Аrпесi враз далося зпати.
Гукати пробi, кликати, кричати,-
Ще, Molrte, й роабудило б мопастир,
Та викликал<r б сором, поrовiр.,.
Лишалося терпiти i зiтхати...
Щодам iще: в обставrтпах таких
Хто б дуже мудро мiркувати мiг?
Сестра Безонь на декiлька хвилиЕок
ilo пестощах зроби,тlа вiдпочинок,
А наша мапдрiвниця молода
Подумала: <I тут, i скрiзь бiда!
Я чесrrоrо зрсlбитися хотiла,
Та вiд бажапь далеко ще до дiла,
I як у вадах ка€ться }коЕа,-
Ох! це це зЕачить, що свята BoEaD.

ШСНЯ ОДИIIАДЦЯТА

АIrглiftцi чпЕять гвалт у MorracTпpi. Щвобiii спятого Георгlя, па-
трона Англii, та свлтого J{erruca, патропа Францii

Скажу, Ее тратячII даремЕо мови,
Що юна trара в келii своiй
Уранцi, випившц цо дна папiй
Солодкоi та грiшноi любовi,
Запала в соп цiлtощий i мiцний.

Страшенний шум ix розбудив зЕеЕацька:
З ycix бокiв колишуться вогпi,
Блищать калюжi KpoBi престрашнi,
На ллопастир ватага йде хижацька.
То, бач, антлiйцi, на бiлу лиху,
З французами стялися на шляху.



OToHt вiдходять войовпичi галли,
Смертельлу зброlо стис}Iувши в руках,
А вороги: кОберlтом вас у прах 

-Чи виявте, Агllесу де сховалиD.
Шкодаl Агнеси загубили слiд
I Ti, i Ti. Лише старопький дiд,
Що шас пiд гаем вiвцi TorrKopyrrrri,
Сказав апглiйцям: <Бачив я красупю,
Краспiшу вiд досtliтшьоi зорi.
Borra ночус в цiм пrотtастирi>.
Зрадiли бритти. <CyMHiBy HeMael -Bci крикнули: - Агнеса це! BoHal
Нум, браття!> - i твадтовно налiтае
На монастир юрба ix HaBicHa,
Як на кошару хижа вовча зграя.

По келiях, траtrезних, по льохах
Воrrи метпулись, 8аtIедбавши copoмt
I Bci черпички, злякаIri, в сльозах,
Перед rrесвiтсьrtим умлiваrоть lopeм.
Сестра Агнеса i Мертон-сестра,
Сестра Урсула - oxl бiда тяжка iMl -Вони бirкать, охопленi одчабм,
Хвилюrоть груди, серцо завмира.
Куди ви, голубицi cyMшooKi?
Що вiвтаря шрипали як одЕа,
Надirочись, що обороrту й спокiй
Невиннiстт, ваLпа там зlrайде яопаl -Шкода! Як звiр Еапав IIа вас шталеllий,
Небесний не помо}ке rrаречепий.
Що божий храм для бриттiв rтавiсних?
Перед очима господа й святпх
Вови сквернять i вашу честь, i Bipy,
В якiй клялIIсь ви пепорочпо й щиро.

Звичайтrо, чцтачi есть i TaKi,
Черниць побожЕIих ворогц тлнtкi,
Що все ладrri на глум i гrослriх брати
I HaBiTb на христових дiв lлоргатrт,-
Нехай собi! - Ой сестри, лgхо BaMl
Якi ж то муки молодим серцяпI,
Незайматтиця1\{ KpoTKlIM що за муки -Потрапити гвалтiвпикам у руки,
Огиднi поцirг5пrки аустрiчать



Од BapBapiB, що IM страшЕу печать
Кривавi сiчi на чоло гIокJIали,
Що шрибули для гвадту i потали,
Що святокрадство з trристрастю зJIиди
I до любовi жаху додалиl
Щихання iхпе, сповнене трутизЕи,
Огопь очей i trотиск рук залiаний,
Кодючi бороди, бридкi тiла,
Усе мов ка}ке: смерть сама шрийшлаl
I_{e демотliв зiбрався рiд шроклятий,
Щоб апгелiв пебесших гвалтуватиl

Влочинцiв пе сlIиIlить, rro вiдiгrrать,-
I BrKe красупi з сорому Iорять,
Уже на Ребондi благочестиву
Налiг Шiпенк роз'яреrrо i хтиво,
Уже Барклей i смiливий Вортов
Що шишноi взялися Амiдов...
Прокляття, плач, благапвя i пручапняl
Парсоп i Бард, шаленi вiд бажантrя,
Безонь схоцили,- жодеrr-бо не аЕа,
Що хоч i шапна, а trаг{ич воtrа.
Чи ж вам, Аlпосо, утекти цригодиt
Яка сестриць IIевинних обдягла?
Адже страждати вiд cBoei вроди
Сама вам додя, IIевце, приреклаl
Страшний отамаЕ пелюдськоi зграi
Нахабними руками tsас хапае!
I вояки - IIо тяжко це абагшуть -Найдужчому вайкращу вiддають.

Небесlrих кIlиI параграфи cyBopi
Кладуть, бува, межу дюдському горIо.
Отож як бритти, в розшалi ц'яЕi,
Грiм принесли i шристрасть беззакопцу
У саме серцо чистого CioBy,-
Святий Щенио, павитtлий у борнi
З Геортiем Звитяжцем хитрувати,
3yMiB його кмiтдивiсть опцrкати
I цотай а райських'вилетiв садiв.
Але ца промiнь вiп тепер не ciв,
Одвертiсть-бо не щораву годиться;
Hi: BiH удавсь до бога таемницi l,

Що cKpiBb лiта, неаримий, мовчазrrий,



I дlе тiлъки в tемрявi пiчнift,
Його шануе i ша-храй, i влодiй,
3ате стас BiTl мудрому в прпгодI,
BiH гiсть палацiп i святих церков.."
Колись Еим слуIувалася й лIобов.
Отож закутав xмapolo густою
Щениса BiTr - i рушив до вемлi
Святий ,Щенис пезцапоIо тропоIо,
Бокуrочи й хитруlочи в iмлi.

Французiв добрих oпiltyп ласкавий
Коло Блуа хорабру Жапну cTpiB:
Погонич мулiв, хоч бридкий, та жвавий,
Принiс ii до щедрих тих KpaiB.
Вона блатала бога, щоб дарзrнок
Iй шовернув - чудовий обладунок.
Святий Щепис привiтно iй rtива
I rолосrrо TaKi рече слова:
<О папно чиста, о rиоryтrrя Щiво,
Призпачена Еаш KpaI"I урятуватьl
Лети мерщiй, розбий хижацьку рать,
Що на безгрiшних палетiла хтивоl
Перед тобою все ляга€ trиць,-
Лети ж, рятуf,т кохаЕих гоrrубиць,
Гвалтованrrх у xpaMi пресвятол,iу!>
I Жtатrrrа в путь l]ушаб незтrайоллу.
А Birr за пеIо, яIi слуга, спiшить
I батогом погопцяr бадьорить.

Враз Ж{аrтна д'Арк серед ватаги стала,
IЩо шреподобниць блулом trокривала,
Вова - вгадайте - гола прибула,
Котрийсь вояк Еараз ii примiтив,
I rrеподобrrа дупIItа опекла
Залитий кров'ю темтrий розум бриттiв.
йому здалось, що дiвчиЕа, мовляв,
Сама шукав, хто б ii обпяв,
Що неi BiH - а та а усього маху
Мечем в обличчя вцарила бiцаху.
BiH покотився, клеЕryчися тим
Фрапцузl,ким словом дивтIим, чарiвншм,
Яке про BTixy говорити мае,
Ало, ва lкаль, i лайкото бувае.



На пr,ого г{аступивши, Жаrrrrа так
Проллсlвила до лIотих розбишак:
<Спиrriться, rtлятi! Годi, окаянвi!
I-Ie опирайтесь господевi й }ItaHHi!>
1lа бузувiри, Еаче й rre до них,
Черпичок заоiдлавши молодих,
Дедалi все завзятiше trрацюють.
Так iнодi упер,гi вiслюки
Сrtубуть i топчуть запашнi квiтки,
Хоч яrt trани та слуги лемеЕIтують.

Скипiло в Жатrrrи серце заrrальнеl
rмеrтпям боlrtим гуаIIIо ItлOrIуrIися
I зrrаrочи, щtl tIоруч - Щiопiсiй,
Вона мечем рубае, коле, тIIе
По спинах, по потидицях, по шиях
Англiйцiв, щоб од гвадту вiдтягти ix.
Один свос якраз-но почиIIав7
Той пильний труд от-от уже кiнчав,
Та Bcix воIIа, не розбиравши, косить?-
I кожеп бритт без сшовiдi коrrа,
Солодкого Ее виIIивши до дIIа,
I душri ixHi в пекло чорт вiдrrоситъ.

IcaK Вортоп один з-мirк воякiв
Свою гаrrебЕу справу закiнчив,
Бо uайпалкiший серед Еих удався.
Birr од черпицi раtrтом одiрвався
I, позу вiдмiняю.tи свою,
Шолом та паЕцер, BipHi у бою,
Почав на себе сItвапцо налягати,
Щоб муяruю вiдсi.r r,ордiй }ItаrIпi дати.

Ласкавче rrаrrr,,Щенисе пресвятий,
IЩо свiдком був баталii страшrriй,
,Щай музi скромнiй соколинi крила,
Щоб розказать, що дiвчина вчипида!
Найперше rтодив охопив ii:
<<Святий Щенисе! - закричала Щiва: -Мiй обладунок! Ol Скарби мо1
Прикрашують це тiло rrечестиве!
Так! Мiй шолом! Мiй панцер! Щивина!>
таки не trомилилася воЕа:
3 Агнеси, бачте, що вояцьку справу



Замiсто сукпi мусила надiть,
Шаидос iзшяв усе те водьми }ltBaвo,
Аби свос баrкацця вдовольЕить,
IcaK Вортоп, слуга його комопний,
Натяг па себе одяг пишЕодавонний.

О Жаппо д'Арк, о цвiте героiнь,
Ти билася за богодаппу зброю,
За короля з лiлебIo ясlIою,
За честь i славу пошраЕих святцнь
I за черниць, що шанувати треба,
Бо сам Щенис благосJтовляв ix з пеба.
Тепер BiH обiч дiв.rитrи стоiть
I дивиться у захватi святому,
Як меч ii то власний щит крушить,
То креше iскри з власноIо шодому.
В глибинах Етни, в кузпi тiй страшrriй,
Ще служники Вулкаtrовi працюють,
Б}rвао блиск i гамiр tlе такий,
Ноли воrrи прискорсtIо лаIцтуIоть
Тяжку Iармату боl,свi громiв,
Що хоче людям появIlть овiй гнiв.

Антлiець гордий в панцерi чужому
Ступив IIазад,- велпкий подив мав,
Що coTBopiнIrю гарЕому такому
Пiд лють таку цечувапу пiдпав.
Не Mir cBoro вiц rriдrrести праI}ицIо
На невiдому голу войовпицtо,
Лиш боропився та на посмiх брав
Ii одвагу й смертопосну арицю.

Святий Георгiй в божому саду,
Прогавлrвrпи ЩеIlиса на бiду,
Зметикував, пIо цалI патрон ласкавий
Щалеко десь люлсьrti борошить справи...
Туди й сюди метнувсь trо rrебесах
Георгiй - пil Щеrrиса й слiд прочахl
Тодi сiдлать BiH каже без ваганrrя
Коsя свого, вiдомого а писаппя 2.

KiHb перед пим, Георriй бистро ciB,
Увяв меча i ратище вхоtrив
Та й лине прудко в простiр неоглядниr-1,
Ще а-помiж смертЕих не бував ще жадний,



У те безплiр'я дивЁо-tlсяйпе,
Яке ttрутиться sмушував Рене,
В часток бурхпивих везмiрянне поле,
Яких BixTo ве бачдв i пiколп,
У сфери Ti, що мрiйuлlк iм Ньютон
Крутитись вiчно виrадав 8аков 8

Беа компаса й проводиря мiцного
Kpyr, пороrrtнечi, отжо, круг нiчого.

Святу Георгiй вiдчувавши пють,
Перелетiв аа хвилю довIу путь
I опипивсь па берегах Луари,
Ще сам Щешис лiчив давiпкi удари,
Так бачать лIоди в темрявi пiчнiй
З хвостом огнистим зопоту KoMeTyl
Що iскри розсица€ серед лету
I цавiвае страх rорбi вемпiй,
Самому папi, королям Еа троЕах,
Вiщуlочи Еестачу в виЕогронах.

Побачивши,Щениса здалеки,
Махнув Георгiй в правоi pyKll
Блискучим списом, поборотисr, радий,
I вакричав, пеIIачс з I.1riади а:

<Щенисе кволий, у сварках меткий,
ЛяRливий оборонче бояцrзiзl
CBoix нiкчемних тiшачи фравцузiв,
YTiK ти, щоб парод окривдить мiйl
Як? Проти бога ти ста€ш до боrо
В ослом cBoiM та дiвчиrти рукото?
Чи ти Ее внав, що як прибулу я,
То агилrеrrr ," i сDраrrцiя твоя?
Мечем cBoiM я вiдiтну, Щеrrисе,
Голiвку зле прилiплену TBoIo,
I понесеш ти власнrrй череп лисий,
I врадуеш парафiю свою,
Помандрувавши до Парижа вдруге,
Ще празник твiй овяткують ледацюги,
I там простолюд будеш дивувать:
Себе в уста самого цirувать>.

Щенис тодi, до неба руки зЕявши,
fIочтиво i шляхетно вiдповiв:
сО брате мiй, шаноби гiдпийl 3авше



Беа ровдуму вдабIпся ти у гнiвt l

Вiдколи в небi стрiвся я в тобою,
Ти тiльки fi дишеш алiстю та пихою.
Подумай сам: чи лпчить Еам, святим,
Коrо навпкли люди шаЕуватп,
Неславrттися розбратом лихим,
Ганебпий приклад пацiям давати?
Святi бритапсъrtil Чи не годi вам
Чинить гризIIеIо прикрiсть uебесам?
Антлiйцi, в колотнечi анавiснiлil
Ви боговi давЕо уже немилi,
I скоро BiH - вIада€те мене -Святих анrлiйських з раю trроя{ене.
Георгiю, бридкоi гiдний слави,
Що за народ 8мага€шся кривавий,
Облипr мепе, щоб сушокiftно мiг
Францувiв боронити я cBoix!>

Од гнiву хвипя задила червона
Георгiевi гордовитий вид,
Поглянув вiп на Францii патроЕа
I вдумав, що лякливий, як воропа,
I до борнi Ее здатеЕ зовсiм дiд.
Мов яструб той на голуба в повiтрi,
На ворога свого BiH налетiв;
Щевис назад!- а в головi прехитрiй
План обороr-rи в той же час rrаспiв.
Тож голосгrо криJIатого осла вiп
Свойого кличе, що повсIодц славеЕ.
<Сюдиl - ryка€: - вiрпий оспе мiй,
Рятуй, затиrrуl> - В халепi страшнiй
Забув Щенис про iстиву вiдому,
Що неможливо sгиЕ5rти святому.

Осел, покlрвий пановi свойому,
В Iталii тодi якраз-вертав
(Про цЁ я читачам уже казав).
Щенисовi BiH пiдставпяg спЕЕу,
Той сrtочив прудко Еа свою твариЕу
I, чуrочи хоробрстt приплшв,
Мвча моторцо на ввмдi вхопив,
Що коло бритта вбцтого валявсяi

I в ворогом у лютiм герцi стявся.
Трш рази б'е Георгiй порядJr



В ту гоltову, що зЕапа вже бiду,
Але Щетlис удари вiдбивае
I вброi тиск бурхливий намiряе
}Ia вершника з басrtим його конем.
Пружиста криця бризкае вогFIеDI,
Блищать мечi, здiйнявши Bepeп,riro,
Обидва праIнуть впучити то в IIIиIо,
То в груди1 то у святостi вiнець,
То в мiсце, що назвати навпростець
Не зважусь я, хоча назвать уплirо.

,Щедалi Ko}ItcII палсrriв борець,
Хитавсл лоlti TcMlt1,1i,i рiшепець,
Аж тут осел озвався довгокрилий -Ревнув бас6, arK вуха ваболiлrт.
Здригнулась пеба глибочiнь ясна
I по гаях озвалася луЕа.
Тодi ж ото пiдступною pyкolo
Георгiевi, славЕому герою,
Святого носа вiдрубав Щепис,
I геть кривавий покотився Hic 5.

Георгiй, хоч без г-Iоса, та завзятий,
Не вабарив rTropcToKtli вiдплати,
Вiп забожився (ллrхо чи добро -Англiець завжди ска}ке Balr: iй-богу)
I те вiдсiк у ворога свойого,
Що Малховi святий одтяв Петро.

Картина ця, осла деручi крики?
I стук мечiв, i галас прсrзеликlлй
Посiяли трlIвогу в trсбесах.
Крiзь божу браму, Еаче дивrлий птах,
Архангел грiзний вилетiв, Гаврипо,
BiH у просторах лине бистрокрrтло,
Лозину ту тримаючи в руцi,
Що виросла Tra ltriловi-рiцi,
А Моiсей узяв ii в правицю,
Коли топив царя та колiсницю
I рать ворожу в глибинi морськiй.

<Це що таке? - гукIIув BiH.- У гидкiй
Борнi стялися два отцi шаrтовнi.
Як дiти праху, ницi та грiховпi?



Лишiть, лишiте дурIIям та жiпкал[
I-{i пристрастi,- вtlItи rrе lrлтчать вам!
Облиште c}tepTlIII},I це гаiтебrrе дiло *
Калiчити олип одrrбплу tiло,
Рубать цоси, poltoBarri Ila смерть!
Безсмертя чашу, виповЕIеIJу вIдерть,
Вам подаtло у нсбi tte для того!
Hic! Byxol Та побiiiтсся rK ви бога!
Вам rtазапо лIодський гаситлt гttiв
I влаrоду та спокiй засiватII,
А ви, ви для якихось королiв
Роздмухуете полум'я trрокляте?
Чи з пебом попрощайтесяI святим,
А чи словам скорiтеся MoiM!
Хай буде мир! Георгiю! Ану-бо,
Вiзьмiть це вухо лагiдненько й птобо,

Щенисовi подайте. А Щенис
Одрубапий нехай шодасть вам пiс -I все ва мiсце верrrеться IIалеrкIlо)).

Щенис тодi склонцвся обереrrtлтпй
I цоса супротивцевi подав.
Щенисовi подав Георгiй вухо,
I кояtен з Еих (хай славиться)) шептав
Гавриловi, благого повеII духу.
На мiсцi вухо; вчервонiлий пiс
Там, де голиться, тобто сt+ред виду,
Без нtодrrого утрулпеuпя гlрирiс;
Спипилась кров, од ран lIrэMac й с,лiду...
Таке-то тiпо сильне та мiцrrе
Святим дав приречення ясfiе.

Тодi Гаврило превидентським тоЕом
Обнятися ЕIакаву€ бiйцяпл;
f(еrrис, Христовим пролiнятий BaKoTloM,
Обiйми перпrий простяга€ сам.
Але Георгiй, хоч i TelTt скорився,
Мурмоче: <Ще помщусь, як пе помстлrвсяt>
По тих обiймах Гаври'lл узяв
Святих за руки, тихих та слухЕяIIихt
r в ними в небеса пошрямував,
Ще ллеться нектар для гостей }Itадацих.

Читачу, головою Ее хитай:
Чи то ж Ее так гtiд стiни Iлiоца



Боrи алlтали, ров'ярiлi вкраft,-
FIелrобим жах, а любим оборона?
Або згадайте, як старий Мiльтон
Нам аrтгепiв малюе легiон 8,

Що небо сине KpoB'Io аалfiваIоть,
Стрясають cBiToM, горами верIають
I - пайдивнiше * гучно б'ють з гарматl
Адже й Михайло, Гавриiлiв брат,
Колись iB сатаною борюкавсяl..
Тож зовсiм тц даремне вдивувавсяr
Що у Щениса з Юрiем святим
Щiйшло до бiйки на кону BeMrTiM.

У пебi мир i споrtiй розiллявся,
Та пе було спокоrо па землi,
Ще ва короЕу бллпсь riоролi,
Ще добрий Карл, що до кохаЕня вдався,
за милою сво€ю побивався.
Одважна Жанна вброю пiднесла
I тне ВортоЕа в тее трiшне тiло,
Що на блтознiрство пiднялося смiло...
Той пада... Кров iз раши trотекла,
А дух йото у безвiсть одлiтае
I Bcix святих навсебiч проклиIIа€.
Черницi Bci, trобачивши в ногах
У героiнi труп його кривавий,
Побояtншм ходом проказали <Ave>
I додали: <<Ти справедливий шлях
Обрала, Щiво, для своIо удару:
Хто чим грiшшв, на TiM прийняв i кару>.

Бл.алочестива Ребопдi-сестра,
Згвалтовапа у BiBTapi святому,
По кривдпиковi плаче мододому,
'Ла молиться, та скоса цовира
На те, що бритт вгубив уже навiки:
<<Ой грiх же, грiх! Та ще який великцйlр



ШСНЯ ДВЛIIАДЦЯТА

Мопроз убпваа сповiдача. Карл знаходпть Атнесу, що ровважалаея
а Мопроаом у Кютапдровiм вамку

Я обiцяв покинути розмови
Про се, цро те, цайбiльше шро мораль,-
Та що робити з TlrM бorrtrtoм лIобовi?
Зворушуrо.lи ралощi й гtочаль,
3аводить Bilr, примхливлтй, балакучий,
На манiвцi перо мое скриrrуче.
Щiвчата, дами, вдови молодi,
Кого пiд прапор пишний BiH еднав
I миrrих обирати дозволяе,-
Признайтеся: що вам бува тодi,
Коли два хлопцi, piBнi i красою,
I вдачеrо, й будовою мiцпото,
Лицяrоться одIIаI(ово до вас,
Що раювапrIя падять повсякчас
I що одиrr, те й другий вам rrrепоче?
Тяжке тодi становище я{iноче?
Що речi б тут iсторiя була
З дитинства EaDI вiдомого осла.
Щвi в'язки ciHa, цiлковито cxoжi,
Покладеuо йому при огорожi,
Обабiч морди, в вiдстапi однiй.
Не зrrаючи котру обрать, якiй
,Щля снiданнrl 8 I.Iиx перс]]агу дати,
Вiд голоду скопаIJ IчIулрець вухатий.
Ой, стережiться, щоб фiлософ цей
Взiрцем не став rrедобрим перед вами!
Коли обидва KpacHi для очей,
Того й того кохайте, любi дами.
I

За кiлька гiн од монастцрських брам,
Що тrими хишti увiйшли блюзнiри,
А дiвчиrrа, пiдпора трону й вiри,
rх заплатити змусила життям,
Був зiмок гарний, з баштами, а садами,
3 мостом пiдйомним. Сяючи квiтками,
Змiястий, чистlтй, толубий KaIJaл
оточував його вцсокий вал
I розбивався в сотЕях водограiв.
Там rкив, пiд вахистом сiльських 8вичаiв,
Баров Кютапдр, пiдтоптаний дiдок.



Усякого в свiй затишний куток
BiH закликас, йшrення не питавши:
Фрапцуа, англiсць, турок чи чернець,
I гордий при}Iц, i дiвчина, й стрiлець
У нього можуть вiдпочити завше.
Але свою фантазilо барон
Плекае кожний. В цього був закон,-
Не знати, для якоi вже користi,-
Гостей приймати чдсла лиш паристi.
Отож прибуле двiйко пландрiвцiв -Усе гаразд. Але бiда одtIому:
його не trустлть; I,олод, спеку, втому
BiH терпить деIIь1 а Mo)I(e, й rtiпька днiв,
Зiгтлувшися, як той rкебрак чи злодiй,
Щопоки хтось Ее стане у шригодi,
Щоб вийшло те довершене число,
3 якот,о в cBiTi все живе пiшло.

Туди ж ото, вiдбивши в деЕь щасливий
Щзвiптtий шолом та паЕцер брязкотливий,
Потунtна Щiва на нiч прибула
З Агнесою. А доля шрирекла,
Щоб сповiдач, черIIець той нечестивий,
Що на Агrrесу звiв свiй trогляд хтивйй
I в rrею щастя HaBiTb був досят,
Туди ж таки прийшов по ix слiдах.
Як хижий вовк, що пiд зубами чуе
Ягницi вовну, теплу й запашну,
Коло хлiва никаб та пантруе
I рветься tIерескочити cTiHy,
Так сповiдач, палаючи з бапtаltня,
Що в тiлi гоIIить булттiв.тrиву кров,
Вернути прагнув теб раюваIIЕя
I любу здобич ухопити знов.
BiH стукас, BiH дзвонить, BiH iyKae,
На нъого з з{мка челядь вигляда€,
Та як один, без rrари BiH прибув,
То MicT пiдйомний затремтiв, ватув,
Пiднiсся вгору - i дишив бiдаху
Стояти безшорадно серед шляху.
Блюзнiрська лайка - дивЕого нема! -Iз уст у ЕьоIо вирвадась сама.
BiH до мостин trростяI ;кадiбнi руки,
XoTiB кричати,-: занiплiв од муки,



Як ласий KiT, по ринвi деручись,
На голубник яlадiбно позира€,
Шкребеться, cTiHKy лаtrою торкаб
r птиць, що TaI( приЕадливо вились,
Немовби вороIа спого дражнили,
Хоч близько - лосягти пе ма€ сили,-
Так наш черIIецL стояв rri в сих Hi в тих.
Аж тут зпеIIацLка Milrt дсрев густих
З'явилась постать Itpacrlrl молодого.
Обличчя бiле, чортri брови в llbolo,
I кучерi, i юrrий бlrиск о.Iей,-
Усе дарунки чудотворних фей.
Здавалося - це сам Амур крилатий...
Це був Мопроз, щоб коротко сказати.
Загублену шукаючд любов,
У монастир жtiночий BiH зайшов,
Чуттям туди скерований шравдивим,
I сестрам видадось благочестивим,
Що з неба то сам во}Itль госrrолrriх сил
3детiв до них - архашгед Гавриiл.
Yci вопи, як розI1, зчервоrтiли,
Подумавши: <Чому ж то, болtе милий,
BiH не прибув пiд ту годину й час,
Коли навсумiш гвалтували нас?>
Yci круг Eboro в коло згуртувались,
Питали, щебетали, дивувадись,
Коли ж почули, хто BiH, що i як,
За ким пiшов у rrсбезrrс.rнi маtIдри,-
Щали коrrя басrtого, щоб rotlaK
Без перепон добувся до Itrотагrдра.

Кого ж BiH бiля збмка зустрiча?
Гидкото, як мара, сповiдача!
Скишiв юнак: <А, Вельзевулiв сину!
Ще зrтову ти! Шандосом rrрисягнусь,
KpacyHero, що я Еа HIo молюсь,-
Тепер не утечеш ти вiд загину!
Прийшов тобi без сповiдi кiнець!>
На тее слово вихопив черЕець
Пiстоля нетерплячою рукою l,
Натиснув цингля... Пострiл загримiв ._
I куля Еевидимою троrrою
Политrула в зедену даль гаiв,
Монроза диклIм приглушивши свистом...



Стрiлецьким пiп нs вiдзначався хистом...
Паж вимiряв, ударив - i в чоло,
Ще стiльки темнцх пристрастей жидо,
Свинець пройшов, i бриавув cTpyMiнb KpoBl.

Упав Morrax, а красеЕь молодий
По перемовi радiснiй такiй
Вiдчув до EboIo жалощi раптовi.
с3вернись теtrер,- BiH мовив: - до небес,
Скажи Те deum. Ти прожив, як пес,
Принаймнi хоч умри християнином.
Покайся швидше перед божим сиЕом,
Промов aMirrb i богу дух вiддай.,.>
(Hi,- кажtе той: - до чорта йду. Прощай>.
Сказав, умер - i в цекда глибочинц
Душа його, грiхами чорЕа, пино 2.

В той час, коли потвора та страшна
Що грiшникiв рокованих летiла,

Стояла в ваtrечалеЕих очах,
По свiтлоi Луари беретах
3 духiввиком у парi проходжався.
Учепий доктор, що йому король
Щухiвника цризначив славЕу роль,
В cyBopicTb марну зовсiм не вдавався
I, важачи на терезах хцстких
Щобро i зло, яснi чесЕоти ft грiх,
Що неба BiB привмними шляхами
Монарха з аапальIIими цочуттямп.
Ласкавий, добрий, лагiдrrий в речахl
На все дививсь BiH мудро та 8ичливо,
I лестощi солодкi Еа устах
Bcix огрiвали piBHo й справедливо.

Щомiнiкансъкий ордеп пресвятий
Благословив колись його для працi,
I вирушив Еа подвиг BiH вемний
Пiд iMeHeM чудовим: Бонiфацiй.
BiB королевi грiплному кавав:
<Як жаль MeHi, що грiх вас обiйнявt
.fiK жаль, що душу плоть перемагаеl
Агпеси чар, такий бажаrrий вам,

е грiв у2ке trательню Сатана,-
аш добрий Карл, в якоIо trаIIЕа мила



Не до вшодоби правшм вебесам,
Та легко бог заблудлим вибачае.
Аврама-патрiарха ми вiзьмiм:
Таж BiH колись, но бувши молодим,
Здюбив приЕади голtоi Агарi
r а нею мав солодItу BTixy в парl,
Хоч тим навiяв гlлiв чималий Capi.
Що Якова вечiрr-rьоi тlори
Ввlйшли в IIaMeTi як ,I(они, двi сестрп.
Bci патрiархtr - вианати годцться -Любовi 8нади нiжнi тасмгrицi.
Старий Вооз на ложе престаре
Стареньку Руф опiсля rкнив бере.
То мало, що Вiрсавiю trрекрасЕу
Любдв Щавид на спадi лiт cBoix,=
Красупю Ее одцу BiH любострасну
Приберiгав для радоrцiв вемIIих.
А сип його, rycToi власвик гриви,
Що добре BMiB орудувать мочем,
Якогось дЕя, веселий та щасливий,
Промацав цильно батькiвський гарем.
Як Соломона вiзьмемо до тя_ми,-
Що ж? Щей оракуп для цлемеЕ людськихt
Цар над царiв, мудрець Еад мудрецямцl
Був також i вальотник пад ycix.
Коли йдете ви iхньою тропою,
Не бiйтеся, лrобiть, кородю, BcMaKt
Грiхи, якимп проступивсь IоЕак,
Замолить cTapicTb, мудра сивианоюD.

сОх,- мовив Карл ва сумовптгй тоЕ: -Я - то одно, рiч iпша - Соломонl
Щоб гнати геть думки тяжкi й скорботнiо
BlB шолrобовЕrць мав собi три coTHi а.

А я - одЕу... Oxt Жодвоi теперl>

I вiнценосцiв rолоо тут вавмер,
На Hic йому сльоза гаряча впала...
Зпенацька там, до рiчка аавертала,
З'явився вершЕI,Iк на KoHi баскiм,
В плащi чорвоrтirt, з черевом товстим.
То був Бorrrro. Вiдцома рiч, шанове:
Щля серця, rrаболiлого з любовi,
Найбiльша BTixa пiд розлукц час



fiюдину стрiти, вiд якоi в нас
Нема ceKpeTiB. <Гей! - гукIIув завзятий
Король француаький,- постривай-во, братеt
Вiдкiль несе тебе печистий дух?
Ще, як Агнеса, мiй шайкращий друг?
Якi Kpai прикрасила своiми
Палкими, променистими очима?
Ну ж, говори, кажи, вiдповiдай!>

На цих питань шалеЕий водоIрай
Товстун Бонво розкавуе поволi,
Як кухаря викоIIував BiH ролю,
Як хитрошlами вiц IIIаuдоса BTiK,
Коли зчиtlився войовrrrr.rий rtрик,
Як слiд Агпесип IIаче в Mopi зпик...
З оповiдання в'ясувалось того
Усе, що знав BiH,- Birr не впав нiчого.
Не вiдав BiH, що пiдлий сшовiдач
Агнесу взяв, н0 ва}Itачи Еа trлач,
Не чув Hi про Монрозове лицяння,
Hi про черЕиць невиЕIJих гвалтуваIIЕя.

Тож шо згадках, tlо скаргах голоспих,
Коли аlrгдiйцiв ttроклято сваволю
Та невбдагалrrу i }ItopcToкy долю,
Опанував ще бiльш-rий смуток iх.
Стояла нiч у тишi згоди й миру;
Скотився Вiз небесrrий до надиру а,

I якобiнець так до короля
Промовив: <<Гляrrьте: спить уся земля,
Щоб свiжою прокIIпутися врапцi.
Тепер yci - i королi, й коханцi
Одпоi MaIoTb прагIIути мети:
Вечерю й постiль, пане мiй, знайтиD.
Гiркими ще охоtrде}Iий думками,
Стискае iнохiдця острогами
Наш добрий Карл; Ti два - услiд за ним,
I перед збмком стали Bci мiцним.

Мошроз, убивши бестiю лукаву
I теплий труtr 8акинувши в каЕаву,
Стояв, дивився на пiдйомний MicT
I думав: <Ilащо й молодiсть, i хист,
Як цю споруду пiднято високо,



Як зуб не вiзьме, хоч i бачить око!>
Коли rTr поба.Iив трьох вirr мандрiвцiв,
То з радостi BciM тiлом затремтiв,
Пiдбiг до них, скдоItився вельми зIрабно,
I хоч iмення справ}l(IlG потаiв,
А також пал, що в глибиrri горiв,
Та поведiпltу ма1] Tarty привабтлу,
Що Карлiв сум пiл ту хI]IтлиIJу зтlик,
Немов питtsа лtивуш{ого BiIl llипив,
А Бошiфацiй, мудрий дцухiвrrик,
Пажа по щiчцi rчrолодiй потрiпав.

Отож паристе дiбрано число.
СпорудженЕя здригнулось, загуло,
Спустився MicT rTa довIих деревинах -I загримiли KoHi цо мостинах.
Товстий Бопно, звичайпо, IIавпростець
Потяг до Kyxlli з гоJIосIIим сопiтtпям,
Шукаючи llаiдку; а чсрlIець
3вервувсь до бога в стилi cTapoBиrrнiM.
Король, Еаввавшись прибраним iм'ям,
Пiшов в Кютандром домовлятись сам.
Бароп йоrо BiTae дуже гречtrо,
Радiючи прибулому сердечно,
I покiй щонайкращий вiддае.
У сумування вдавшися свое,
Не зна король, що тут )ке, за стiпою,
Агнеса спить, пiдпершисg pyкolo.

Монрозовi Еа краще повелось:
BiH у хлоrrчинщ випитав малого
Що скарбу найлюбiшото дорогу,
I серце вадрижало, зайнялось.
Немов той KiT, неситими очима
Уздрiвши }Iишку, сховаIIу в iмлi,
Iде тихенько кроками дрiбпими
I нiби приляIа€ до землi,



Як аапалила равом ix lтtага.
Навколiшки Монров ушав щасливий
Що лiжка Еа 8олочеЕих стовпцях,
Ще тiшо полюбовпицi вродливе,
Ровкидавшись, лежало у шовках.
Слiв не було, та й де вже там розмова,
Коли бажаЕЕя хвиJIя пречудова
Все аалила! I]iлунок вогняний
Уста iM злив, немов квiткд рожанi,
I душi ixHi, збезумiло ш'янi,
В очах одбився вапал молодий,
Язик дiткlлувся язика крiзь зуби...
Яке rK було то красIIомовство любеt
Прелюдiв сололкого злиття,
Коли вiд щастя хочеться умерти,
Щуете найнiжнiшото чуття,-
Ох! що то буде в вашого концерту?

Агнеса нетерплива домогла
Зiрвати одяг юЕому пажевi,
I Bci покрови геть як € стягла,
Вертаючись у Ti часи рожевi,
Коли Bci люди, гопi, як боги,
Не знали шат докучноi вати.

О шебо, хто це? Чи в 3ефiром Флора?
Чи це Псiхея та пустуЕ Ерот?
Чи з Кiпру це богиня ясновора
Вдвох в Адонiсом завiтала в грот
I руrtи для обiймiв rrростяIа€,
Хоч грiзпий Марс вiд ревпощiв зiтхае?

Наш Марс, король францувькоi землi,
З товстим Бонно BiTxae при столi,
У муках icTb i в розпачi п'6 виЕа.
Прислужпик, балакливий, як дитиЕа,
його високiсть мавши звеселить 5,

Шеrrнув йому, що двi Kpacyнi спить
У збмку, що одна iз них чорнява,
Статурна, Iорда, западьЕа та брава,
А друга - нiжна, як лiлеi цвiт,
Блакитноока, злагода й привiт.
Вдригнувся Карл, Tarty Iточувши мову.
Ровповiдать BiH каже анову й анову,



Якi в бiлявкш очi, пlс, уота.-
Про найдрiбнiшi рисltи BiH пита,
Про голос, про шпяхетну поведiнку...
Так, то BoHal Не час для вiдпочинкуl
<Iду, Бонноl Щобрапiчl> * i пiшов
Король тули, д0 жде його любов,

Не дуже-то додержуючц тишl:
В цих справах вiнценосцi смiлшвlшl.
Агцеси BiH вигукуе iм'я,
Вона потула... долеtrько моя!
Тремтить у лiжку сполотнiла пара:
Що тут робити, щоб минула кара?
Метвувся бистро Альбiону сип:
Була тrемовби шафа тriд стiною
Щля нiби б кишеньковото налою,
Ще за дешеву плату капуцин 6

мiг помодитись за }киття чи впотtiй.
Там малося в аатлибигтi широкiй
Поставити святого, пешrrа рiч,
Та cTaTyi ще, мабуть, rre добрали.
Монроз - туди. Серrrанки закривали
Те мiсце, а до того й темна нiч.
Наш паж беа шароварiв, без камзола
Там притулився, як святиня Iола.
Тим часом Карл руками обвива
Коханки шию, i смiсться, й плRче,
I хоче trоIJовити Bci права
Закохатrих, а королiв найпачо.
На тее паж вдриIасться вiд пrук,
Щось вачепив, дунае грюк i стук...
Король пiдбiг, лаtrЕув його рукою
I скрикнув: <О Францiску пресвятийl
Святий }ItepMoHe! Чорте в сатаноюl..р
BiH ревнощi i страх вiдчув такий,
Що у тривоаi вiдiрвав серпаЕок...
Агпеси шещасливоi коханок,
Природи найпюбiшее дитя,
Влякавшися ва честь i ва жпття,
Вiд сорому являб королевi
Ti молодi округлостi рожевi,
Що I]езар ix, мов сорому й не мав,
Стрункому Нiкомеду покааав 7,

ýастиrу ту, яку в Гефестiона



I]ap Олександр поЕал усе пюбrrв,

Що Адрiан окрасу Пантеоrrа
Iз r,rеi, rroBeв зЪхвату, зробив.,.8
Ох, що й казатп! Золота короFIа
Грiхi TIe вiдганяе вiд царiв!

Тепер згадай, читачу мiй ласкавий,
Як Жанна, fIoBIIa гордим почуттям,
Лiлеi три, знак Францii та слави,
Намапювала чiтко саме там,
Ще у пажа розпочиЕIались ноги.
На цю картипу з подиву й трrтвоги
Гукае Карл: кО бсilrtс, бороrrиl
Ще витiвки саlllого CaTarrlr!л
Агrrеса лrоба в каяттi, в одчаi,
Таке почувши, Еагло зомлiвае,
А вiнценосець: <Гей, сюди, сrоди!
Сам чорт сховавсь у милоi Moeill
Тут Бопiфацiй надбiга блiдий,
Од страви вiдiрвавшися сво€i,
Товстий Бонrrо аж падае, бiжить...
Прокинулась i Жапна войовпича.
Бере меча, cBolo одваIу кличе,
Готова зав}кди ворога крушить...
Лише Кютандр, хааяiн в тiй господi,
Хропе собi, що й розбудити годi.

ПIСНЯ ТРИIlАДЦЯТА

Вiд'iвд lB Кю ок Щiвп з Жапом Шапдосом,
дивпа умова .tr"f,iiжi}я отця Бонiфа.

Була пора, що лIобо надить очi,
Колд блискуче сонце в нобесах,
Бео поспiху верстаючи свiй шлях,
Щля дня години забирае в ночi
I нашi виЕоIрадIIики й лани
Привiтно огляда з височини.
Твое це свято, паш великЙй }fiaHe l,
Ораторе в густелi кам'янiй,
Шо кликав люд, святоi IIовен шаЕIи,
Рiвпять дороги радостi новiй!
Тобi, прелтечо, мiй уклiн низьтtийl



А другий }KaTr, ян rtarKe вiршописець,
Удвох з Астольфом мандрував rra мiсяць
I розум паладцlrповi вернув,
IЩо Анжелiцi завлtли вiртrий був2.
Верни й MeTri, ласкавий Жане другийl
Таж тш толлу cшiBrleBi помагав,
Який пiл хвилIо роздуму чи туги
Сеньйорство у Фсррарi звеселяв,
I вибачив йому Ttt бсз вагапlтя
Що тебе падто смiливi звертапrrя.
Стань же в trриfодi, батьку, i моцil
Тепер-бо, бачиш, мудрецi земшi
Причiпливiшi та й дурнiшi просто,
Нiж це було пiд Ti великi дтлi,
Коли свiй край уславив ApiocTo.
Щай оборону вiд гол.iв гризьких,
Легких писань огудuикiв тя}Itких.
Хоч теревеIIь весслих плетеIIиця
Тут читачевi розмаiтить Iilлях,-
Та зовсiм я поваtкrrий, де годиться,
Нудъги лиш уникаю в цих пiсrrях.
Води ж пером, щоб я твойого брата
Щениса Mir достойно вихваляти.

Зачувши галас, ?ItarrHa молода
У слухове вiкопце Бигляда
I в парку ба.тить Rоякiв блискучих
З красупяплII Iта cкaкylrax могучих
I юних зброеrrосцiв бiля пих
З приладдям до збiговиrr бойових.
Там сто щитiв пiд мiсячним промiппям
Полискувало дорогим ItaMiHllяM,
Шолоптiв сотня грала, яlt вогЕi,
ПiдлIосилися ратища мiцнi,
Списи горiли свi.lадlи ясними,
Прикршпепi стьожtками золотими.
Ще бачивши, хоробра з Щомремi
Подумала, що то пiд збмком бритти,
та помилилась в мiсячпiй пiвтьмi.
BirtHa - Ее жарт? i легко тут згубити
Правдиву нитку, а святий ,Щепис
Не завrкди вчасно лопtlмогу Hic.



То пе орда апглiйцiв беввакопва
Опала вбмок мирЕого барона,-
То ,Щюнуа, вояк Еад воякiв,
,Щруr наrпiй Жапнi, trOстрах ворогiв,
То Ля Трiмуйль i Щоротея гожа.
Вона цвiла, як на городi рожа,
Що щастя досдть IlIаючи причиЕ:
Таж мандрував iз нею рааом вiп,
BiH, Ля Трiмуйль, що честь його провадить,
А чар жiночшй i лоскоче, й надитъt
3 ним разом но боiться вже воЕа,
Що скаже iнквiвицiя страшЕа.

3агiп паристий B'IxaB дуже просто,
З пiдйомного скориставшися мосту,-
А Жанна, уявивши ворогiв,
Бiжить в мочем. Король наш вакипiв
I кинувся беа ровдуму 8а Еею,
Пажа лишивши в любкою cBoelo.

Мопрове! Бiльше щастя ти вазнав,
Нiж королi у cBiTi найможrriшi,
I дяку 8 серця щирого fIослав
Святому, що тобi рятуIIок дав,
3авчасно Ее IIоставлепий до нiшi.
Почав ти одятатuся мерщiй,
Тобi Агнеса ревЕо помагала,
Та нiжна ручка у роботi цiй
I не туди, де треба, trотрапляла:
Якi ж то поцiлунки запашнi
Щiстав Монроа у лIобlй MeTyrrrTril
Одягнеттпй, Birr чув i KpiBb оде)ку
Бажань ii розбурхаrrу пожtеяrуl..
Що шарку BiH, а добрий духiвник,
Услiд йому погляЕувши, BiTxaB:
Вродливий, грацiозний моJIодик
Благочестиве серце ровважа6.

4гнеса чепуриться, до ладу 
i

,Щоводить личко, зачiску, ходу,
А Бонiфацiй королевi каже,
Що в нiшi був не спокуситель вражиft,
А в пеба доброчинний посланець,
Який вiщуе боротьбi кiнець



I ltарловi жадаЕу перемогу;
Хоч трохи i дивуючися в того,
Повiрив Карл, бо вiрити xoTiB.
Сувора ЖaHrra мову пiдхопила
I клцче короля до воякiв,
Яким терпiти вяtеi мовляв, песила.
<Рушаймо! - Ka}I(e: - flам господь в€лить
Вiйська а'GдIIати, ворога роабитьl>

Захоплепi, радiючи душеIо,
Пан,Щюнуа а Трiмуftлем запальЕим
Перед моЕархом клоЕяться cBoiM,
Пiдводять ЕсЕолицю,Щоротею,
I равом войоввичою сiм'ею
Виходить sа ворота ескадроЕ,
А вслiд кива8 лагiдний бароп.

Небесншм силам, певЕIе, до вподоби
Сердечпi пашi споглядать хвороби;
Вони дивились пильшо Еа вояк,
Що й любощiв солодrtий 8пали смак.
Шляхетний Карл з Агвеси молодоi
3акоханого ока Ее спуска,
Вона ж, Еа докав BipHocTi палкоi,
3iTxae, руку Карловi стиска,
А все-таки - ах, серце малосилеl -Знай, дивиться, де iде хлопчик милий.
Шепоче молитви подорожtаЕ,
Псалми спiвае духiвrrиrt ласкавий
Та скоса trогляд кццае цiкавий
То па Агнеси нiженьку чи стап,
То ца пажаt якого так BiH любить,
I в требвику рядки й сторiнки тубить.
Одягнений у здото та вдваб,
Володар слави i лтобовi раб,
Трiмуйль гарщюс обiч Щоротеi,
Що серце п'яне в радощiв у Hei,
Що зве його виввольЕЕком cBoiM,
Кумиром, щастям, скарбом дорогим,
А BiH iй кажtе: <По вiйцi жорстокiй
В моiй господi ми впайдемо спокiй,
I мило серцю бачцти мету -Кохацпя обопiпьце в Пуату>.



Завзята }Канна в aMaBoEcbKiM oTpol,
У шапочцi ведецiй Еад чодом,
Оздобленiй i павивим trepoмt
I сяйвом аашолочi аолотоi,
Сидiла мiцно тiлом кремевrrим
На ByxaHi окриленiм cBoiM,
З монархом trро походи ровмовляла,
А цотайки по ,Щ,юнуа зiтхала:
Щораау сшомиЕ серце хвилював
Про час, як вiц голiсiнький стояв.

Iз бородою, наче в патрiарха,
Позалу ixaB оrрл,lдlrий Бorrrro,
Слуга лостойший славIлого моЕарха.
Вiп i старе, додержаЕе виЕоl
I зацашцi паштети, i ковбаси,
I всяких trечив та курчат вапаси,
Щалекоrлядний у таких речах,
,Щбайливо вiз ца сильЕцх двох ослах.

Аж тут Шандос (BiH скрiзь пажа свойого,
Сорелъ Агнесу всюди BiH шукав)
Трооу героям Еашим перетяв,
Iз гаю раштом вирI]увши IустоIо.
IIIкода й казати, що у ньоIо теж
Апrлiйцiв був на coTEIo душ кортеж,
Та це було там Hi грудей звабливих,
AHi очей лукаво-пустотливих.
(Al - крикЕув BiH: - французи вашальнil
Нарештi ви попалися MeHi,
А з вами ще й розкiшнi три KpacyHil
Гараздl Гlокаrrtе побдинок IIам,
Хто з гrас милiший шебу та фортупi
I краще BMie важити життям.
Виходьте, хто rrайлужчий помilк вамцl
Котрий поборе спцсом чи мечем,
Тото ми в згодi спiлъпiй Еазовем
Володарепл iз трьох одноТ дами>l.

На цинiка узяв моIIарха гвiв,
BiH списа, BiH меча свого вхопив,
А Щюпуа: кКоролюl Не годитьсяl
Вухвалого моя поб'е правиця!>
Та Ля Трiмуйль йото спиняе: <<FIi,



Як битися, то, певна рiч, MeHi!>
Тодi Бонпо: (З вас кожеЕ мае IIраво,-
Хай жереб вам сI(ладну розв'яяrо ctrtr}aB}rD.
I дiйсно, пiд гомерiвську добу
За rкеребком irLlли па боротьбу.
Та е й тепер рсспублiки на cBiTi,
Ще вояrtи й tleлT,MolTti lзlтаплеltитi,
В вмагашrri cTaR]ltI,I Ila ITcIIOl]lII4tt тпдях,
BopoпtaTr, дулýс ltлало rra rtостлх Е.

Коли б мепi подаруl]ади лIодl,{,
Я б розказав у повiстi своiй,
Що тим же самим способом вiд IОди
Тепленьке мiсце перейняв Матвiй.
Боцно з сопiнням добува шкатулу,
Пускае KocTi у таЕець легкий,
А в неба те спостерlгас чуло
Щенис, Еаш охороt{ець пресвятий.
Нехай sда€тьсяI - випадок слiпуе,
Але Щопис тим випадком керуG,
I долi вирок ?Itапнi випала,
Як вiддарунок боговiй обрапrцi
За той гатrебний виIраш франщiсканця,
Коли васнула Щiва молода.

Король блатословляе войовницю,
Borra мерщiй ховаеться в кущах,
Щоб скинути корсета i спiдrrицто,
Свящеrтrrий обладуrrок пlоб rrадiть
(йото прислу?](l]иIt па pyl(ax дсрпtить).
Вдяглася xJrTKo, tla осла сiдас,
Що жодев з ним не порiвrrявся б KiHb,
I мучениць ia Кельна rтризива€,
!iвочностi високих героiнь а.

А EtaH Шандос такий HeBipa вдався,
Що Hi до Itого в боi rrе звертався.

I вшiжджае проти }Itапни }ItaH,
Хоробрiстю одно на одrrе cxo;Tti.
Осел i кiпь метнулися, ворожti,
Як блискавка, прорiзавши тумаЕ.
Розбiглися, ударились лобами,
Креснули в крицi iскри вогнянi,
I кров червоIrа довIIIми струмкамц
CTirtae по могутЕьому KoBi.



В гаях, у шолi вiдляски озвались,
Перекотились вдалинi, як грiм,
I вершники у сiдлах вахитались,
Одкинутi ударом тим страшЕим.
Щвi кульки так, що дiти ix trускають,
Високо розгойдавпти IIа Еитках,
Стрiчаrоться, вiдскакують, шлитають,
Знов шадають, аж миготить в очах,
I плюЩаться у BiTKHerrHi свойому,
Ваги набравши в розмаху страшЕоlIу.
Британцi й талли молять Bcix святих
За BoiHiB i звiрlв iх баских.

Та дiвчиr-rа, хоч кремозrrа, HiBporty,
Будову мала FIe таку широку,
Нiнrнiше тiдо, м'язи i кiстяк,
Нiж пан ТТТандос, гартований вояк.
Не помогда Hi спритнiсть, Hi одвагаl
Тож цо одЕому а голосних спiткань
Хибнулася iздецька piвtroвala,
А, тут ще гопки мудрий ст&в }ххнь,-
I навзнакио як дiвчинi й тодиться,
На аемлю впала гожа войовrrиця.

Шандос Iадав, що перед ним лежить
Хоч сам король, хоч Щлопуа в ту мить.
Пiдбiг, зiрвав шолома перемоя{но,-
I враз на Еьото дивляться тривояtЕо
Щовгастi очi, нiби два orHi.
BiH панцера шнурiвки рве мiцнi
I бачить - о предиво! сили боrкi! -Як двi сестри, одца з олIIою cxoяti,
Щiвочi перса, rtруглi та гладкi,
Пружистi, lloBнi, в лiнiях cTpiMKi,
8 рожевими, як llелюстки, сосками.
Ушерше тут в шобожнимд сдова}{ц
Звернувсь до неба смiливий вояrt
На анак подяки i шаноби внак.
tВона моя, франц}rsька Неаайматrrtа! _
Гукае BiH: - Оце-то пишна бранка!
На цю красуЕю, з Еею в боротьбi,
Подвiйне право я адобув собi.
Святий Щенисе, гrriвайся тепера,-
3а мене Марс, а такожt i Венера!u



Тодi його конюший: <3акрiпiть,
Мiлорде, цю велику перемоrу!
Нехай собi товстий Лурдi крцчIIть,
Що це дiвоцтво - цар самому богу,
Паладiум трояrrцiв аапальЕцх,
Латинцiв щит, Iцо а rrеба впав до них 5;

Ще внак,- BiH lta}rte,- MoжtlrocTi i слави;
I]e орифлама. Толt вiзьмiть iil>
<Вiзьмуl - Шаttlцос одповiдас бравий,-
Любов i честь - от виIрашi Moil>

Безсила Жанна слухаб в одчаi
Ту мову - i молитви огпянi
Щенисовi святому посилае.
IIан Щюнуа не всидить на KoHi,
Спинити хоче беасоромний вчинок,-
Та ба! вiдбувся чеспо поединок,
I хоч огицrIий псдруг поборов,
А треба Bcix додерlкувать умов.
Киваючи cyMEoIo головоIо
I вуха опустивши мимохiть,
Святий осел s trечадлю та журбою
На Жана-шереможника зорить.
BiH ватаТв до Дiви-войовницi
Любов в таким глибоким почуттям,
Тонку i делiкатuу, що тIавчиться
BciM iпшtим би rro вадило ослам.

Шаrrдоса чуе мудрий Бонiфацiй
I думае: <Шкода Moix орацiй,
Коли наш Карл, дитятко вапальЕе,
lI]об славу батькiвщини уквiтчати,
Що тут каляG той невiглас клятий,
З Агнесою те саме розпочЕе,
А Ля Трiмуйль, rrаслiдувати радий,
На ЩоротеТ киЕеться приr:ади!>
Тож пiд крислатий дуб BiB пiдiйшов
I стиха мiркувати почиЕае,
Яку натуру маG та любов,
Що любострастям дехто Еа8ива6.

У розглядаuui цiлей i причин
Видовище побачцв дивпе BiB,
Що вiзii пророцько1 шодiбне,



Що бачив Якiв, торгувати адlбний,
Котрий за Iошку сочевичну взяв
f[ap перпrостi, хоч першим був IcaB 6.

Раз tlад €вфратопл - божi таемницi -йому приснидось, паслися ягницi.
На нлтх стрибалш хтивi барани,-
I зовсiм не перечили вонщ!
Тож i ЕерIIець духовними очима
Картину вельми схожу спогдящ&в ..-
I вшсвrrювався, що дiлами цими
HixTo з царiв земIIих пе гидував.
Прохолили тiрляттлоlо 2I(ивоIо
}fiiпrtи i;t ;цillчата, ulо Iipacy cRolo
В бортIi солоl(кiй узлли за зброю
I велетнiв змагали у бото.
Героi йшли па ix Boгorrb без тями,
Патоськими закутi кайданами.
Так HaBecHi, коли дегкий Зефiр
Та Флора пиLшЕа все вiзьмуть в обладу,
Барвиста птйця i моrутнiй звiр
П'янiють од Itохання, як од чаду,
Метедики цiлулоть на rtBiTкax
Один одirого, i caMi мов ttвiти,
I з левом зустрiчасться в кущах
Левиця горда зовсiм Ее сердито.

Привидiвся йому король Франщiск,
Що з Анною до Пiсселе cTpyHKoro 7

На лонti радiсното неспокоIо
Красунь павiйських забувае тиск.
I Карл устав перел очима П'ятий,
Що горлi JIаври а NIиртами з'€дtлав
I разом двох, щоб rre було утрати,
Фламандку й маврiтапку пригортав.
Якi монархи, боже! А дiстали
Хвороб тяжких тим саме, що кохалиl
Приваблива Щiана Пуатье 8

XapiT ласкаtsих раду€, вомлiла,
I Гонрiховi ,Щругому дае
Сододкий дар голубленого тiла.
Не внаtочи, де пустоrцiв межа,
Клорiсу Генрiх заб5.вае Трвтiй
В обiймах елеIантного пажа,
Байдуrкий, чи лг{lIIиться це в ceKpeTi 9.



Та хто а тобою порiвЕятись мiг,
О Борджа, папо ОлексаЕдро Шостийl
То без тiари, таЕучи вiл млостi,
Вапоццi ти скиллсшся до нiг l0

I з неrо вдвох ciM'lo чималу твориш,
То у любовпiм rrосдцrrпку бореш
Лукрецirо, cBolo }I( таки лочку.
А ви, що славу маGто ;1звirrку,
Ти, Павле Тротiй, Tlr, Щосятий Левеl
Yci вам постуциJILIсь rtоролi,-
Лшше
ЩоЛi ,
На бiд
Щiлуючи д'Естре свото кохану 1l,

BiH тут що бiльших усшiхiв досяг,
Апiж у радi суднiй та в боях.

Ще далi йдс, повrтта чудесами,
Людовiка великого пора,
Коли Ерот, керуIочи митцями,

д1

Хоч бог вiйни i сердився, пихатий.
Ерот веде для пицIЕого Луi
Вродливих фей у колr,ористiй змiтti:
Могутнього пебогу Мазарiлi l2,

Що в пеi очi - rriби зiрttи дlвi,I та гарячу,
I у Еа вдачу.
О жагу,

А друга вжо чекаб Еа черry.
Регентства йде доба благословепна,
Коли Сваволя, гриста i пrалепа,
Гримiла брязкотельцем без цуття
I Францiю увечерi i вранцi
Перелiтала у буйному танцi,
I кожен, мед спиваючЕ 8 життя,
Щурався блаrочестя й каяття.
Регеrrт зичливий сам давав сигЕали,
Щоб люди веселилися й кохали.
L{им закликом ти радо улягла,



Прекрасна Щафпо, двору пиIцЕа роже;
Рум'япий Вакх, Ерот i бог стола
Sели тебе на лrобострастя ложе.
Спинюся тут, бо про пiзпiшi дui
Не хочеться роаводитись меrri.
Сказатц щиро: мiг би, та не смiю.
Хто доторкнеться тих святцЕь жцвихr
Що сам господь лише-Ео творить ix,
Тому присудить небо летаргiю.
Мовчу, мовчу,- а хочеться, цроте,
Вам, о красуЕе над yciM яспiша,
Шляхотrriша, простiтlrа та rrirrtrlima,
Ба й за Агтrссу шiрrlуто вiрпiша
На BiBTap клrпуть KypIrDo святе,
Призпачевi Кiпрiдi фiмiами.
Поаичивши в Амура стрiли й лук,
А в Аполлона - лiри пiжний авук,
Сказав би, Hil Все блiдне перед вамиt

TaKi картици бачпть духiвник,
Що й вимовить Ее може мiй язик.
Прагялочим оком, хоч i дуrке скромним,
BiH спогляда дiв,rат i юпакiв,
Що вiддаються BTixaM бевсоромпим,
Нагадуючи еллiцськцх богiв.
кГай-гай! - BiH Kaжte,- як царi й героI
Роаваги Ее цураються TaKoi
I небо ix не поверта8 в прах,-
То чом же i Шапдосовi пе вiльпо
В обiймд взяти Незайманку сильпу?
AMiHb, амiпь!> - кiIIчив вiп богомiльпо
I впав, аомлiвши, у густих кущах.

Святпй Щенис, одЕаче, приIц/ститц
Нiяк не rлiг, щоб BoiB гордовитий
Щiвоцтву й Францii жалю sавдав.
Читачу мiй! НапевЕе, ти чував
Про вав'яаки ца штаЕях, вийшлi а моди13.
З ЧаКlцrнства, iдучц проти природи,
Нiяк би Ее скорцстався святий,
Itоли б ycix не страчеЕо падiй.
Силкуючися вуsла розв'язати,
3акоханець дочасЕо зЕемага,-
I ва пороаi пiжноi заплатц



Вмирае, пс папившися, жага.
Так в'ялий KBiT triл сонячЕу годиЕу
Склоняв i голiвttу, i стоблипу
I просить MapIIo aaTilIrty, роси,
Позбавлеrrий могутпостi й краси.
Отак Щетlис брtrтапсыtому воlrtдевi
Не дав цурilути л ралоlrцi ролtсrзi,
Хоч право Toii ll/кlбуrl собi мсчом.

Розгнiвапа, з осrlrllIиI1 JILll(cM,
Од бритта, що стояв знiяковiло,
IIрекраспа ?Itанца вирвалась - i смiло
Промовила: <Не шездоrrанпий ти,
Бо в цьому боi пе дiйшов пrети,
Твiй Kilrb угlав, господь тебе покиЕув.
Я ще помщуся аа свою rtpairry,-
Щенис так хоче i rrcбcctlrrtl lrarr.
Ще булс, яlr trplriillcrп пi;1 Орлеатl>.
А Жап IПапдос: <У хlrилrо ту пIасливу
Тебе вiзьму я, дiву чп пе дiву;
Геортiя мепi святого власть
Налеrкшу силу, безперечЕо? дастьD.

ПIСНЯ ЧОТИРЕАДЦЯТА

Як Жап Шапдос xoTiB спокуситп побоясrrу Щоротею. Поедппок
Ля Трiмуйлл з Шаtl71осом. Щlоlrуа псI)смагаG горлого Шандоса

О Пристрасте, IIриродц вiчrrа матиl,
Веверо, що одцу з ycix богиrrь
Був вгодеп мудрий Епiкур благати,
Народжена, щоб хаос trодолати,
Ти, що квiтки MilTt каменю й пустинь
Щля лIодсы(их засiваGцJ поколiпь,
I BciM, хто зIIаб ttlyltll та trеспоrtiй,
Шлеш згоду, BiplricTb, почуття високil
Твоя правпця cкoploe мiцна
Ycix богiв, пебесних i наземних,
Ти усмiхнешся - i громiв таGмIIих
Стихае шум. Злети ж, о чарiвна,
Стели трояIIди FIа доротах темtлихl
Прибудь а rrебес у повозi яснiм,
Оточешiм амурамtr легкими
I голубами HeceHiM твоiмц,



Цо, липучи в ловiтрi заtrашЕiм,
Щiлуються, тепло Еесуть мiж дюдиl
Тодi Сварки, Пересуди, Облуди,
Тяяrка Нудьта, найгiрше Miж проклять,
I 3аздрiсть хи}ка з косими очима
,Ц,о пекла вогIIяноIо цолетять,
Щоб мучитися муками страшЕими.
Приýудь, ботиве, залцши свiй трон,
З'еднай серця, розлийся в сотЕях топiв,
Постав дюбовi радiсний закон
На мiсце Еаших писаЕих законiвt
О cBiToгrocTla! Карла вахищай,
Що свiй Еарод всде ца дiло праве,
I все лихе вiд Toi вiдrаняй,
Кому оддав BiH серце Еедукаве.
За gих молю я, божество яскравеl
3а Жанну д'Арк тим часом не молю,
Бо тут sнайшла б ти сильнi перешкоди:
Щенис боронить HiжEIe iй <люблю>,
,Щiвоцтва захищаючи клейноди.
CBoiM блискучим берлом осiви
Трiмуйля та ввабдцву ,Щоротею,
Нехай живуть у злагодi вони,
Нехай IIе зЕаб BiH розлуки з нею,
Хай вороги, що мучили ii,
Забудуть чорнi замiри cBoi.

Ти ж, Комосе, дай пишпу ЕагоролJr l
Бонно, який на цеG васJц7жив,
Коли по-хитромудрому здожЕв
Шандоса а Карлом мирову угоду.
Зумiв BiH хитро пакту досяIти,
Що кожен мае супокiйно йти,
Не вдаючись у сутички та оварп,
По шраву руч i лiву руч Луари.
Аsглiйськцх BiH вачарував вояк,
Подавшп iM, пiд Iхвiй лад i смак,
Великий ростбiф, жирний та червоний,
Плумшудинги та вцна з-над Гаропци 3,-
А для францувiв, Карла i дiвчат
ToHKi рагу, сочистi та рожевi,
r вапашних курiпок у пiдлевi
Приготував дотепший диIIJIомат.
Напившися, наiвшися, в дорогу



Шандос рушав s почетом гучЕим
I чортовi кляцеться, потiм богу,
Що правом скористаб ще cBoiM.
На те ждучи, сItористаDся з пажа Biп.
А Щюнуа по цей бiк iде, славеЕ,
I }Itацца trоруч з рицаром ясним.

Король фрапцузыtий lla чолi загону -Агпеса обiч, азалу духiштrик -
Щосят до тиховоJIоl,о aaтoIIy
Луари, цаймилiшоi з-мiж piK,
Що серед KBiTiB чистий лде потiк.

Пiдтримуваний ветхими човнами?
Блаrенький MicT лежав мiяt берегами.
Каплиця там стояла Еа краю?

Була недiля, i пустельтIик сивий,
З хлоп'ям удвох, у бiдпостi щасливий,
Там правив месу псскладпу cBolo.
Наш добрий Карл, лаLIIтуючися в маЕдри,
Уже шрослухав месу у КIотаrтдра,
Та ,Щоротея, пидьЕа в цих речах,
Вiдколи в iнквiаицii руках
На муках та тортурах постраждала,
За день один двi меси вiдбувала,
Бастарда спомцнавши в молитвах.

Вона аiйшла, шiдкасув сшiдrrицrо,
Тцхесенько ввiходить у капJIицIо,
Навколiшки до долу припада
I клопиться, прекрасЕа й молода.
Старий пустельЕик, остовпiвши з дива,
Не мiг до тями анiяк дiйти,
r там, де слiд: <<Молiтеся, брати>,-
Гукнув: <Брати, яка ж вова вродливаl>

Знiчев'я бiльше, нiж для молитовi
Туди ж таки i Жап Шандос зайшов,
Посвистуючи, несучись високо.
Трiмуйля BiH кохапку привiтав
I поглядао 8 ToIo й того боку,
А далi й сам аа нею азаду став
Навколiшки, та не шептав, г5rкавий,
Hi PateT noster, пi MaTia, ave.



Ваrлиблена у молитовний лад,
Гнучка та чарiвлива, як лiлея,
Лежала на долiвцi ,Щоротея,
Чоло схиливши i пiднявши зад.
Спiдниця, вгору збившись ненароком,
Перед Шандоса виявдяла оком
lBi круглi, пiби точенi, ЕоIи,
Що сам Амур створив ix для жаги,
TaKi ото, якj колись ,Щiана
Явида AKTeoHoBi в гак).
Про душу й не гадаrочи cвolo,
Шептав англiець: <<Красна! шожаданаl>
Ну що йому до вiвтаря пошаца?
Вiп пiд спiдпичкою, розIIусти раб,
Рукою бiлий мацае едваб.
Hi, пi, Ее можу олiвцем цинiчним,
Забувши сором i побожний жах,
Шандоса у блюзнiрствi героiчнiм
Нарисувати читачам Еа страх.
Та Ля Трiмуйль, шJrкаючи, де милаt
Теж до каплицi вбогоi зайшов...
Куди лише Еас пе завоцить сила
Божка Ерота - пристрасть i лтобов!
Тодi пустельпик саме одверIIувся,
А бритт до спини повноi ЕагЕувся,
В очах жадоба блиспула trалка -I ,Щоротея скрикцула струнка.
XoTiB би я, папове, подивиться,
Як пензлi сьогочасЕIцх малярiв
Намалювали б дuвуванвя й гцiв
Тих чотирьох, що стрiлися в каплицl.

Пуатевинець гучно: <Як ти смlв,
Ти, рицарю беа честi i пошави,
Сквернити, блуд свiй тiшачц погавий,
I]ей тихий храм божествеЕЕих чуттiв?п
Шапдос на те, пихи страшноi повний,
Одказуе, ступивши до дверей;
<А що тобi? Iшов бц геть з очейl
Чд, мо}ке, ти тут староста церковний?>
<Що староста! - францув вiдповiда: -Моя тут наречеЕа молодаl
За честь ii, порочену так часто,
Я муrrгу битись, голову цокластиlр



<,Ну,- каже бритт: - як так, то до борнit
Як ви, я вдачу MaIo старовиЕЕу:
Я можу в iншлтх розглядати спиЕу,
Але свою покаsуlJати - цil>

По тих словах, вiл аапалу червонi,
Велять вотли cBoi полати тtопi,
А слуги iм для гiJlrlоi мети
Списп даIоть i точоlri Iццтц.
Вопи па Kotli, яtt орJIи, cllaдaloTb,
Ареrrу ширять, битву аачиtIаIоть.
Щарма убивчу зупиЕити гру
Слiвьми та криком хоче f[оротея,-
Трiмуйль одно: (Хоч захлIщу тебе я
Вiд ллям ганебних, мила,- хоч умру!>
Та баl В борнi за Фрапцiю й тtохання
Не вiц досяг гучЕlоIо цололаIIЕIя.

Вже рав i лвiчi спис його тяlтtrrий
Шандосу папцер проколов мiцпий,
Уяtе, здавалось, близько псреDIога,
Та KiHb упав - i чорним копитоIrt,
Пробивши позолочений шолом,
Поранив тяжко вершЕика свойого.
Кров бризвула з чола його ясного!
Пiдбiг пустельЕик, думае - вмираl -I каже: <Сповiдатися пораl))
А ,Щоротея, бiдпа .Щоротеяl
Як вад дiтьми IIеIцасна [[iобея,
Воша пад лтобим клоrrиться cBoilt
I промовляе в роапачi тяжкiм:
<Gдиний мiй! I]e rK я тебе уби,шаl
Навiщо я, rraBiщo заJтишила
Тебе, мiй cBiTe, радосте )Itиття,
Я, вiддапа тобi беа вороття!
Ах, паша зтуба - вбога ця каплицяI
Я арадила Трiмуйля i лrобов,
flодвiйних 8ажадавши молитов!> -I слiв беадонна ровлилась криЕиця.
А бритт цихатцй на глуаливий тон:
<Лежи ж теtrер ia славою cвo€Io,
Фрапцузький гордий рицарю! В цодоц
Беру тебе й красуню Щоротею:
Такий дуелi пашоi вакон.



Атнесу вашу легко мiг я взятп
I Жанпу, переможеЕу в бою...
Ну тут не вийшло, я trе trотаю,
Але cBoi ще цоверЕу я втрати,
Панянко, BipHa богу й небесам.
Пац Ля Трiмуйль суддею буде нам>.

Пустельтrик, паЕпа й рицар задринtали,
Почувши вихва.цяЕЕя те аухвале.
Так iноцi, заrтлакаца, блiда,
Пастушка руки в розпачi ламае,
А хцrкий вовк овечку розривабr
I труситься вiд rrtaxy череда.

Хоч небо i це любцть поспiшати,-
I_{ього вже Ее могJIо trодарувати
тттандосовi, що стiльки згвалтував
Щiвчат i хлопцiв (смак подвiйний мав)
I вкрив себе блюзнiрством нечестивим.
Тож ацгел cMepTi, повний правим гtriвом,
Усе па BipHi кинув терезц.
Страшгу борню, uодiбну до грози,
Пав Щюнуа адаля trостерiгае.
BiH бачить - дрyr подолаrrий лежить,
Над ним кохацка IIJIаче i ридае,
Пустельник щось беатямно бубонить,
I походж6, як пiвеЕь, ворог rtлятий...
Пан ,Щюнуа туди летить, вавзятийl
Bci речi звати iMeHeM cвoiм
Тодi анrлiйцi мали давцю ввичку.
Мостом убогим лиrле через рiчку
Герой, що все кориться trеред Еим,
А шеремоlтtець грубими словами
Стрiча його: <ЩiждаJIись байстрюка Mиllr а

<Так, я байстрюк,- ца те йому фрапцув: -TaKi були i славлепi вiд муа
Алкiд мотутнiй, Щiонiс натхпенний,
Великий Ропrул та Персей огненпий б,

Що очищали землю вiд падлюк.
Ix iMeнe,lt i я зроблю те саме.
Зrадай-но, як з Нормандii байстрrок
Англiйську сдлу IIотоптав ногами! 6

О Зевсовi бастарди осяйнi!
Пошлiть ви сIIлу й смiливiсть MeHl,



Щоб я 8а вас помстився i ва себеl
Так честь велить, таке велiння небаl>
Молитва пепристойttа це була,
Та що ж робить: французького орла
Мiфiчнi бiльше IIа/lили trодаЕня,
як житiя або свлте писапшя.
Тож золотими острогами стис
Герой I(оIIя, IIа llо[)ога руlшае,-
I враз яспtrй, мillttого гарту crIIIc
Шапдосовi шtоJlома ltробивас.
Не пiддаеться Jавзятущий бриттl
Блискуча стадь ударила об щит,
Вiдскочила, в повiтрi задзвенiла...

Все ближче й ближче MapcoBi сини,
Зростае гнiв, а а Еим росте i сила,-
I враз lla землIо trадаIоть воIIи,
Одип одпого TlIcIlyrIl,I рукою.
Величrri копi руши.lrи ступоIо
На водi пастись, де яrtий xoTiB.
Щва KaMeHi, що Itотяться з BcpxiB,
Як землетрус у горах загуляе,
I от один однбго здоганя€,
I разом лиЕуть, стоIнуть та гримдять,-
I]e порiвняЕЕя можемо мп взять,
Щоб MyrKHe одноборство вмалюватц.
Лушу зефiр пiдхоплюе крилатий,
Зiтхаrоть пiмфи, стогIIе лалечirrь.
Як того дIIя, ItOли з ясIIих тllерлинь
Летiв па землю бот вiйпи rtривавий
У зброi Гнiву та в оденli Слави,
Рятуючи Скамандра берети,
Що лютi обляrли ix вороги,
Еtоли Паллада, щитоЕосна дiва,
€дтrала coTHIo Грецii царiв,-
Так цiлий cBiT ол постраху TpeMTiB,
I хвиля там гойдалася бурхлива,
Ще плипе шопiдземrrий Ахерон,
I в царствi мертвих сам дрижав Плутоп 7.

Героi встали, блиснули очима,
Один одtтоrо шоIлядом печуть,
I вдарили мечами замашними,
[о тiла в крицi прорубавши путь.



Струмуючи, як води з-пiд камiння,
Кров багрянить ix рицарськi одiнвя.
Круг rтих, у коло збившися TicHe,
HiMi, педвижпi гпядачi стояли,
Щивились цильно, вiддих тамувади,
Аж HaBiTb оком }коден Ее вмиIЕе.
На лrодях с}[ерть здасться Ее страшЕою,
Сторонне око - подвитiв рушiй.
I|e тiльки був iще пролог легкий
Отого вiкопомного двобоrо.
Ахiлл, Патрокл, i Bci напiвботи,
I греrrадериr що зд них страшнiшi,
Леви, за Bcix героiв одважтriшi,
Не покааали б iхuьоi нtаги,
Завзяття, гIлiву, запалу та сили.
Фрапцуз HaperrrTi, спритний та умiлий,
З" руrry супротIlвпика вхопив,
Ногою ду}Itе влучно пiдчепив -I впав Шандос Еа мураву зелеЕу
Та аа собою й другого потяг,
I кров червоIIа валила арену,
I двох бiйцiв укрив летючий прах.

Пан Щюнуа, шдяхетIIий в почуттях,
Itоли йому далася перемога,
Натис колiЕом ворога свойого
I крикнув: <Здайся, доки бачиш cBiTl>
сА це дirкдеш!> - вiдповiдае бритт.
Остатrпю в серцi маючи надiю,
Кивджала BiH короткого вхопив,
Пружисту руку геть rrазад одвiв
I Щюпуа ударив просто в шию.
Та ба! Мiцттого trаIIцера луска
Тонкого вiстря в тiло пе пуска.
Тодi фрапцуз: <Шукаеш ти сконанЕя -Умри жll> - I ватопив вiп без вагаЕЕя
Англiйцевi, що борюкався ще,
Смертельне лезо просто пiд плече.
Та й cMepTi погляд стрiвши неминучий,
Здригаючись в конвульсiях тяжких,
Шаrrдос гукЕув: <Я не боюсь, байстрюче!l> --
I лиш по TiM ва вiки вiчпi стих. )

IЩе нiби дишуть IIомстою правцця,
Засклiлi очi, стиспенi уста,-



А вже душа у пекло вiдлiта,
Щоб там а самим дияволо]\! свариться.
Отак, як яtив, i вмер завзятий iItав,
Фрапцузовi це давIIIися у бран.

Щураючися ввичаI0 гидкоIо,
Що славпих грекiв тропrки апесдавлявr
Иого одежi ЩIопуа II0 взяв,
А до Трlмуйля кипувся свойого,
Пiдвiв його, до тями поверIтув -I вдруге дяку радiску адобув
Од Щоротеi ршцар без догани.
Вона Трiмуйля тисне до грудей,-
I Bci у Еього 8ажЕваютъ раЕи,
KpiM рапи в серцi вiд ii очей.
Вiп сили набираеться дедалi,
Росте солодка радiсть iз печалi,
Сiяе cMix Kpiab оболоuу слiа...
Так часом сопце тепло й благовiспе
Kpiab TeMBi хмари усмiшкоrо блисце
I поволотить поли темЕих риз.

Король, Агцеса i могуча Щiва
Щiлують, обiймають вцов i внов
Одважного, чия правиця мстива
Оборонила Францiю й любов,
А падто BciM до серця припадае,
Яку хоробрий cKpoMllicTb появля6:
Вiдомо - це пайбiльша iB чесЕот,
I диво дивне - скромЕий патрiот.
Лиш НезаймаЕка крадькома зiтхала
I скаржилась Еа крдвду вiд небес:
Чом ве вова Шапдоса шодолала?
Чом iншому те щастя дав Зевес?
Було iй црикро агадувать хвилцЕуr
Коли упасти доведось Еа спиЕу
I.,проводир апглiйських воякiь
дl ЕодвrиЕим соромом цовив.



ПIСЕЯ П,ЯТЕЛДЦЯТА

Велпкий бенкет в Орлеапськiй ратуIпi, що по Еьому почався ва-
гадьнпй Еаступ. Карл вапалае па англiirцiв, Що сталося в Ерекрае-

пою Агпесоrо та ii товаришамп в доровl

Злi ценвори, ддя меЕе ви cмiшEi,
Бо власпi вади краще зЕать - MeEi.
XoTiB би я в цiй цовiстi цiкавiй,
Накресленiй на волотому тлi,
Подати тiльки подвиIи яскравi,
ПIо пам'ять ix не згине Еа землl,
I Карла змалювать коронуваЕЕя
Рукою f[iви, Слави та Кохаr-rrrя.
I справдi-бо, аяt прикро гаять час
На тих пажiв та дивакiв-баропiв,
На нечестшвий ваtал Грiбурдонiв,
На випадки, що Ео дають trрикрас,
А тiльки тьмарять героiчгу тему.
Та я, читачу, Ео втаю вiд вас:
Те все Еалежить мудрому TpiTeMy I:

Я списую, Ее компоЕую сам;
Отож коли, бувае, там чи там
Щратуе епiзодик випадrtовий
Чи iнше щось не до вподоби вам
I гпiвпо ви Еасуплюете брови,
CTopiHKy ту хоч пемзою BiTpiTb,
Лиш Iстини caмoi це ганьбiть.
О Iстино, подобо гог5rбицi,
Коли тебе trавчаться шапувать?
Чому ти ма€ш 8вичай у криницi
CBoi святi хороми будувать?
Коли в криrrицi вийдспr ти Tra лrоди?
Коли той час благословеuний буде,
Що пашi книтописи-мудрецi
Без гнiву в серцi й лесток на лицi
Про паладипiв, славлепих усюди,
У вiрних шовiдатимуть словах?
Був ApiocTo бачяий arK падмiру,
Коли Турпiна свiдчити притяг 2,

Щоб тим шiдперти читачеву Bipy.

Тривоги не згасивши що в грудях,
Верстав Карл до Орлеана шдях,
Оточепий блискучою юрбою,



Ще сонце свiтить водото i аброrо,
I радиться про справи в Щюнуа,
Бо з королями завжди так бува:
Вони в пещастi тихi та потульнi,
А в щастi гордi, бистрi та дошкульнi.
Агнеса й Бонiфацiй-духiвник
Позаду iхали. Король щохвилi
На Ti принади оIлядався пrилi,
Що бачити своiми тiлъки ввиrt.
Пан Щюнуа: <Мерщiй до Орлеана!л
А Карл: <Мене обiйме апов KoxaHal>>

Ясний бастард, що тiлъки-гrо й гадав,
Як Францiя воскресЕе sнову гордаt
Що невначноi крiпостi Бедфорда
Надвечiр безборонно завiтав.
Що Орлеана зовсiм близько звiдти;
Король аiйпrов i rtaяre вiдпочити.
Обложникiв комора то була:
Там бог вiйни, жорстокий та кривавий,
I круглий та рум'яrrий бог стола
Шукали ревЕо першостi i слави -Той зброю дав, той iжу та вино,
Втiшаючи i Щюнуа, й Бонно.
Bci орлеанцi того дня зралiли
I пишну дяку боговi зпохtили;
Те deum, що тягли на односпiв 8

Yci на чблi а влалою MicbKoTo;
Бенкет лля суддiв, воякiв, чепцiв,
Ще хмiль ycix на 8емлю поRалив,
€пископ HaBiTb Ее допив Еаtrоюl
Яскравi та веселчастi вогпi,
Що протинали сутiнки нiчпi;
Народу крики, пострiли в гармати,-
Усе в'едналось, щоб одЕо сказати:
Одваяtний Карл цо MicTa пiдiйшов
Утрачепе собi вернути зпов.

I враз по тих веселощах без краrо
Роалiгся голос туги та одчаю,
Iм'я Бедфорда Еа устах луЕа,
Х крик, i кров, l смерть iде страшна.

Апглiйцi, справу вмiркувавши потай,
Пiд хвипто, як французи зашальнi



<tЖиве король!> - Iукали при вшнi,
Щвi rtовбаси поклали пiд ворота,-
Та BoBciM Ее 8 IaTyHKy тих rсовбас,
Що пан Бонно присвятуб iM час,-
Hil Кишки двi, де ЕачиЕка сиЕуча,
Готова спалахнути в блискавках,
Таiтъ заrин, руйнацiю та жах,
Ще гибеrrь заховалась ЕемпЕучаr
Щва шрилади, ЕаповцеЕi до дна
Страшним вогЕем, що робить Сатана.
ToHKi гЕоти, проведепi умiло,
Bopoнre вiйсько ра8ом пiдпалило,-
I враз летять угору, мов трiски,
Стовпи, ворота, 8асуви, аамки.

Тальбот хоробрий кидабться в виJIом,
Кохання й слава мають trеред смiлим,
Луве KpacyHi вепаель волотий
Прикрашув шолом його яспий,-
Вiдомо-бо, що та 8Еадлива дама
Героя володiе почуттями,
r тут-таки, Еа згарищах руiп,
Кохапу trрагне обiйняти вiп.
Одваrкний бритт, що вирiс серед бою,
Веде англiйцiв бравих ва собою.
<Вперед! - гука6: - хлопцi-молодцi,
Огвю й мечу вiддаймо стiни цi,
Берiм скарби, тих дурнiв пиймо трунки
I в ix жiнок зриваймо поцiлунки!>
Сам I_{eBap, звеселяючи бiйцiв
Пропловами, збудованими струнко,
Скааати краще, певIIе б, Iле зумiв.
Попiд cTiнtlto, бпиаько бiля брами,
Ще вибух 8емлю оповив димами,
З камiння й дерну вал мiцний стояв:
Потон його з Ля Гiром збудував.
Захованi були там i тармати.
Щоб у хвилиЕу штурму вiдбивати
Бедфорда силу кровожерЕо-злу.

YrKe Потон а Ля Гiром Еа валу,
Юрба аа Еимц збройпа виступаG,
Гримлять гармати, аж земля вдригаG,
I поклик <бцй!> то там, то т&м луЕаi



Пlд вал апглiйцi пiдвели драбипи.
Коли примовrrно цiсня ix страшна,
fIолк ва trолком ylopy швидко лине,
IIереднl задrriх тисЕуть, щоб мерщiй
Роботу дати зброi бойовiй.

Хвала Еедаром сItрiзь лунала щира
Про мудрощi Потоrrа та Ля Гiра.
На всяку песпо,т,цiваrrку вiйпи
Приготували всо яIt слiд вопи:
Топка смода, кипучий плип олii,
I палi TocTpoBepxi, й довrих Kic
Густий, холодвий та блискучий лiс,
Що нiби смерть сама Еим володiе,
Мушкети, що жахливий сишлють TpiM
На головц британцiв знавiснiлих,-
Усе, що вийшло в рук майстрiв умiлих,
Навiяпо i шалом бойовим,
I горем, i одватоrо, i ляком,
Стае в пригодi рицарям-воЁкам.
Ошпаренi, порiзанi, без нiг,
Без рук летять i скочуються бритти:
Так колоскiв рядами золотцх
Ляrае пiд серпом достигло }кито.

Та баl Нелетко мужнiх trодолатьi
Один упав, а цадбiгас п'ять.
Яrt голови у гiдри виростали,
Хоч вiдтинав ix Зевса муrкпiй син,
Отак англiйцi падали, вставали,
Iшди на кров, Еа муку, ца ваIиЕ,
I де французька ix рука косила,
Там випикала ще страшвiша сила.

Рiшмоне гордийl Ти тодi аiйшов
На мури, до лилась гаряча кров.
Iшло п'ять сотеЕь люду за тобою,-
Найкращi, найзначнiшi з городяв1
Вови хитались трохц з перепою,
А в головах стояв якийсь тумаЕ,
Та крикпув ти: <У вас Еемаб брами,-
Щармаl Рiшмон, братове, вавжди з вами,
I цього досить. Нумо до борвi!>
I трiзво вдарив на вiйська отрашвi.



А вже Тальбот, жахливiтпшй од бур1,
CToiTb, як привид, на високiм Mypi,
I смерть Еесе одЕа його рука,
А друта жестом воiцiв скдика,
I rtрик <Луве!> (як Стентор BiH гукае) а

Бiдаху президеЕта звеселяG.
<Луве!> - кричать апглiйцi i собi,
Хоч i не зЕають, що воЕо й до чого.
О роде людськийt Суджепо тобi
Кршчати завждц в голосу чужого.
Карл у своему фортику малiм,
Англiйцiв теж обложений юрбою,
Сидiв шохмурий, в роздумi тяжrtiм,
I не вважався кпЕутись до бою.
Казав: <<Ох, дошомоги б воякам,
Що кров за меЕе проливають TaMl
Вони ж зiбрались короля свойого
Вiтати пiсля трудноi дороги,
Я дав iM радiсть, може, й волю б дав -I що жl Боюся, що i оам процавD.
tНir- каже Щiва: - цв Ее так, королю.
Наш депь Еастав, i мш здобудем волю.
Iдiть ударте Еа вороя{ий стац
I визвольте нещасний Орлеан.
Хоч мало Еас, та ви caMi, владарю,-
Ще тисяча в €диЕому ударi)).
Король Еа те: <Я досi що й Es вЕав,
Що BMieTe ви в лостощi вдаватисьl
Собi цiцу я сам Еалежцу скдав,
Та правда ваша - годi вволiкатисьl
Що славиlл - i полинув ца KoBi.
Палають орифлами осялiнi,
Гарцюють обiч Щюпуа i )ItaHBa
I cKpiab дуЕа8, }IoB гучЕа осаЕЕа:
сСвятий Щепис, Карл Сьомий хай живуть!ч
Нарл, [ювуа i горда Щiва б'ють
Аrrглiйсьrtу силу, Еалетiвши зваду.
Так, вринувшп над гiр тяжку громаду,
Ще виникае Рейц або Щунай,
Орел ясний ширяб а краю в край,
I падав а блискlгчими очцма,
В ровшшрепими кiгтями мiцпими
На сокола, що в-пiд пебес ясних
Нещаспу чаплю пiби грiм настиг.



Та, як леви, хоробрi б'ються бритти,
Вершать одваги славноi дива:
Так прут сталевий, на ковадлi битцй.
HoBoi сили в гартi uабува.
Погляньте па героiв а Альбiоца
I на бiйцiв цащадItа Клодiонаt
Сп'япив ix ltpoBi rrепаситний хмiль,
Воrrи lrетять, цоцаlIо вихор cMepTi,
Стиrrаtотl,ся - i BrKo стоять, упертi,
Мов сltслi, rrепохитцi ссред хвиль.
Нога в Еогою i pyrta з руцою
Тiла бiйцiв цапружеЕо спделись
I падають, подолавi юрбою,
Облитi кров'ю, страшЕо клеЕучцсь.

О, чом не можу в вiршах я ведичЕих
Подати список дiй тих героiчних?
I]o право тiльки Греrцii раIIсод
Собi здобув - пoBalltlto i розлого
Сотати довго плетиво пригод,
Удари Bci лiчити до одuоIо
I подвиги, що Гектор ix вершив,
Щоточувать ца тисячу ладiв.
Подобатись це дуже певний спосiб,
Та ба! Тодi зректися довелося б
Про iпшу вам пригоду повiсти,
Що сталася а Агнесото, брати,
Як друг ii в rtривавiм бився боi
FIa березi Луари голубоi.

У парi в Бопiфашiем воца
Верстала шуть. Розмова Ее ЕудЕIа
Точилась trро спокусЕика лихого,
П{о Bci трiхи i вся бiда вiд ньоlо,
I панотець в iсторiйках cBoix
Не додавав напучуваIIь тiрких.
Неподаль до KpacyHi Щоротеi
Трiмуйль обличчя вiжпо Еахиляв
I про родинце воIЕище шоптавl
Про чистий храм любовi однiеi.
Щорога iхня густо поросла
Травш буйuоi килимом зедеЕим:
Така, мабуть, поJIяЕа та була,
Що бiгла Аталапта з Гiшпомецом.



На той квiтучий зЕадцвшися пух,
Що них Агнеса приеднала рух,
А сповiдач у TiM rypTi четвертий.
3айшло у Еих про поде слави й cMepTi,
Про Апглiю, про любощi, про те,
Як сила скрiзь диявольська росте,.--
Та мила врав урвалася розмова:
Пiд землю KiHb спочатку порица,
А там iадець, i cKpiBb лише шовкова
Колишеться i срiблиться трава.
Bci ацикли, Еаче й звiку пе бувалоl
Так в оперi поета-кардицада,
Що слухачi бояться, наче MyIt,-
Хто не боiться опери нудгrоi? -Провалюються раз у раз героi
Пiд землю, в цекдо крiзь таемвцй люк.

Мопроз, що в того берега Луари
Щивився па Агвесу молоду,
Жадав сказати пiжпо й до ладу
по.rтиве слово про любовпi чари.
BiH черев MicT - i пагло остовпiвl
Hi шапни, пi ii товаршшiв.
Блiдий як BicK, як мармур, BiH холове,
Ще крок стуIIив - i сам шiд землю топе.
Поль ТрiкоЕель 8дадя те постерiг,
Летцть мерщiй Мопроза рятуватиt
Та й сам зЕика€, тiльки-но прибiг
На мiсце те6, чарами закляте.
Що ж? Пiд аемлею - диво BciM дивам!-
Сади розкiшпi, питпвi зеленiють,
Яких не мав Луi Великий сам,
Щiд короля, що лIоблять, бо жалiють.
В садах тих замок чарiввий cToiTb.
То замок,.. серце s остраху болить!..
Гермафродшт пеЕуб там бев працi,
Бридкий душею й тiлом, як павук...
Яких же там iще зазЕають мук
Аrпеса,,Щоротея, Бонiфацiй?



ПIСЕЯ ШIСТНАДЦЯТА

Як св. IIетро втихомирпв св. Георгiя та св. Щеппса l як BlH пообi-
цяв вдсоку пдату тому з ншх, хто подасть йому кращу оду. Смерть

пperrpacrroi Розамор

Розкрийтесь, Ееба sодотi trалатиl
IcToT безсмертIIих ]тJIемеЕо кридатеt
Ти, що царiв uа цiй землi ведеш
I брами palo пильпо сторе}Itеш,
Вiд ока аакриваIочи лIодсьItого
Bci таемницi боrкого чортога,
Хоч на хвилиЕку Еабiк остуцшсь,
Щоб добре мiг побачити я нинi,
Що в педоступвiй твориться святиIIl,
А ва мою цiкавiсть це гвiвись.

Молитва цо абатова TpiTeMa t,

А но моя: я во посмiв би сам
Одважно ваглядати до едема
I ровuити чиЕити цебесам.
Георгiй мужнiй та Щепио ласкавий
Сидiли, замкпепi Еа три замки,
Все бачили, а до aeмEoi сшрави
Нiяк докластЕ Ео моглц руки,
Лише, в сплiтках та виIадках MoTopHi,
Iптригували, як yoi придворвi,
Та ймецпям сшра]]едливостi й добра
Ввертались ло ацостола fIетра.
Святий, що цаша - то його намiсrлик,
Людськоi долi судiя й провiсник,
Мереж на цiлий BcecBiT вододар,
Петро, могутвiй Iоспода ключар,
Шромовив iM: <Ви мусилд чувати,
Що сорому чимало я 8азЕав,
Коли у Малха вухо вiдрубав 2:

учитель мiй велiв мецi сховатц
Меча у пiхви i Еаказом тим
Вiдпяв у мец€ Boi права ша вброю.
Та я, братове, способом цовим
Вас у вмаганнi вашiм заспокою.
Сзятий ,Щенисе, скличте Bcix святих,
Найrолоснiш у Францii вiдомих,
А ви, Георгitо, в ясних хоромах
шатцiться теж шо вемлякiв cBoix.



Хай Ti й TaMTi при божому порозi
Склалуть Еам оду в вiршах, а Ее в прозi 3,

Гудар-бо схибив: сам господь велiв
Тут говорити мовою боriв.
Хай скомшоЕують оду пiндарш.Iву,
Moi дiда вихвалюючи в нiй,
Мою могутпiсть, титул мiй гучвий,
I все те в одiж приберуть муздчЕу.
Багато смертЕIим клопоту бува,
Як рим дошуку€ться годова,
А для святих це, звiспо, легша сшрава.
Iдiть rKe, думайте про форму й змiст,
Тому хай будо перемоги слава,
Чие земляцтво явить бiльший хист)).
Таке сказав 8 престолу осяйвого
Апостоаr до святих заводiяк,
Впсловлiоючцсъ твордо й шерозлого,
Бо лаrtонiзм - обравцiв певний знак.
С)rпервцrtrт, що й оком Ее змиIцути,
Метнулпся шукатЕ земlrякiв
IB тпх ото, Еким далося чути
Охоту до риIчIовацих рядкiв.

Святиit .Г{евис, коrо Пари;к влтобив,
Бiля стола садовить Фортутrата а,

Що в ньоrо думка бшстра та батата
Що щопаfiвищих за.тiтае сфер;
З тпм шоруч прппtiпlавться Проспер б,

Поет чудовпй, хоч i в япсевiстiв;
Святцй Григорift те}к серед артпстiв 6,

€пископ, пIо прос[а]]IIвся да]]lIо
В rtparo, де цародIIвся пап Бошно1
Г[рийшов БерrIард, митоцъ па автитези 7,

За Hrrrr дрiбпiшi тисцуться святi,
Бо зваtкуватц лiпше у гцlтi
Лiсепь сп'яцiлпх вамflсед тверевий.

Зцеважливо Гоорлiii цогдядав
IIа ворога, мов то була дптпва.
BtB у житдi палземrriьr оцшукав
Ацглiйського святого, Августина 8,

I эак йому роасуддЕво cItaBaB:
<Уiодниче, вродився для вiйrrи я,



А вlршуватц - Ее моя це рiч;
Мiй хиот - рубатись, бити лиходlя
I голови мечом здiймати з плiч.
Тд - вiршник. Torrt берись мерщiй аа римп,
Щоб чвоть отчизци врятувати ними.
Одив бритавець, сумпiву Еема,
Упораеться 8 гаJIJIами трьOма.
Мц бачили в Нормапдii, в Бротавi,
Як легrtо Ti фрапlцузиrtи KoxaHi
Англiйцям постуцаIоться в бою.
Я заставдяю годову свою,
Що, ввявшись до елетii чи оди,
Ще треба ровум виявить гпучкий,
Ми також iцшi цоб'емо Еароди.
Складай же гiмЕа, приятелю мiй,
I доведи, що всюди uершi бритти -Чи битися, а чи цером водити.
Щенис там вiршомазiв пастятав,
Надiючись ца iхпiй гепiй щиро,
Та я ва ццх би й шеляга Ео дав.
Ти сам працюй. Вiзьмц священпу лiру
I воса втри Щениоовому клiру>.
Нивький вiддавши за хвалу поклiн,
[о дiла взявоя скромпий Азгустип
I, поруч оiвши а Фравцii патроЕомt
Спiвацьким вiддаеться церегоЕам.
Труд скiнчепо, i колом осяйцим
Рум'япi херувими й сврафими
Гуртуються: цiкаво чути iM,
Як i звичайЕим духам та святим,
Хто переможе вlршами своiмд.
Тож АвгустцЕ чцтаб цро дива,
Якi серця о8лиди египтяЕам,
Про Моiсея, що своiм краяЕам
IIеававу мiць l мужнiсть BaBiBa,
ГIро те, як щедрi, тихi водп Нlла
Вловiсва кров колись вабатрянила,
Як в лози обертались плазуЕш
I як в лозцЕ робилися Iадюки,
fIро хмари мошок, ЕаслаЕих для MyKиl
Про спеку, що зсушила Bci лави,
Про пемовлят певiрного Еароду,
Яких тосподцнiй антел повбивав,
Про то, якt trоривавшись на свободу,



IвраIль посуд у Gгиптi вкрав 0,

Як сорок лiт блукав BiH у пустел1,
Як страчено поклоЕЕикiв тельця l0,

Як любощiв прихильЕпки веселi
[iйшли страшЕого на вемлi кiпця 1l,

Як BBiB Аод, прообраз Равальяка,
I.мецвям божим руку uа цоря 12,

Як Самуiл, прославлеЕий вояка,
Ножем кухарським бiля вiвтаря
Агага Еещасливого зарiзав
Ва те, що жрець Агата ше обрiаав l',
Як, щоб Еарод авiльцити вiд тепет,
Ввiйшла красупя в ворга HaMeT14,
Як Васа вбив завзятого Надада 15,

Як cMepTro вмер ведоброю Ахав,
Живото вицустивши Венадада 16,

Як гордого йоаса покарав 17

Сив Атровадiв, як s рукЕ йоада
Аталiю лиха убила звада l8.

Щовгевька то поевiя була,
Картипами отими церовитаl

Якими старосвiтщипа цвiла.
Було там соЕце, Еа скалки розбите,
I мiсяць, що розсцпався Еа IIиJI,
3емля в огвi, у бурi вебосхил,
I гцiвций бог, що пад свiтами ливе,
I струмiпь KpoBi, i мерцi, й руiпи,
А поруч - тиша, богоданий мир,
3омля, Еа мед, Еа молоко багата,
Ще гори скачуть, нiби Ti ягЕята,
I до ятнята - вiби пасмо гiр.
Спiвав поет про грiзного владику,
Що на халдеiв бурею спадав,
Та рабства шут з eBpeiB пе адiйвяв,
Що ауби лев'ячi трощив беа лiку,
Чавив Еогою пепокiрних змiй,
Казав промови до вiмих стихiй
I усмиряв суворим жестом паЕа
I василiска 19, i левiафана 20.

Святий кiпчив - i райський весь Еарод
Вагомонiв ЕеtrевЕо i двоапачно,
Вiл правди ухпляючись обачно...
Такий-от гомiв - кепсьrtий sцак для од.
Тодi [енио пiдводиться почтивий.



Ееомiлпво BiH глявlв Еа святцх
I привiтав Еивьким 5жлопом ix,
В TaKoI авдиторii щасливий,
I вiби fiаже: KПoMorrriTb MeHi,
Щодайте сили, голови яснi>.
Аж от, Еалеlrtну даIочи пошаЕу
I аборiв превидеЕтовl, й суддям,
I BciM, хто тiльки ЕавиЕувся T&Mr
Увявся до свойого вiп пеану.

<О Петре, Петреl На тобi trоклав
Сам бог cBoei церкви муруваЕЕя,
Itлючар пебеспий, ти в обладу взяв
I]apiB аемЕих i KoHtBo iсп5вапшя,
Ти мудрий вожýь, ласкавий батько BciM,
Ти оборопець вiри i аакону!
Погляць же: Еаше rrраво Еа короЕу
Зривав очl ворогам лихим.
Намiсник твiй царrов Еад царями,
Таку йому вiд тебе даЕо вдасть:
Отож як тров BiBbMe BiH чц вiц;цасть,
То чипшш те€ тц його руками.
Ох, горе! Наш парламеЕт ухвалив
Прогнати Карла. На французькiм тропl
Хизуються сусiди беазакопнi,
I втратив син свiй спадок вiд батькiв.
Святий ключарrоl Гляць Еа землIо грiшпу
I втiш, мог5rчий, Фрапцiю певтiштrу,
Посадовивши цравого ца TpoED.

Отак почав, узявши тихий тон,
Ласкавець паш. ПогляЕув Еа Петра вiп,
Смпренвiстю та кротким духом славеЕ,
Немов боявся далi рiч вести,-
А той кцвЕув поважЕо головою,
Несмiлiстю вдоволепий такою,
[ каже цоглядом: <<Чудесно ти
Свою любов являбш пам, фрапцуве.
Сцiвай же, як тебе павчили му8иD.
Щевис побожний далi забрипiв:
rМiй супротивЕцк ачарував шрисутвiх,
Впславлюючи божу помсту й гпiв.
Я - милосердю вiддаю свiй сцiвi



Любов - пайвищий подвиг для MoTyTBix>.
I впевнено завiрпrував Щенис
Про ту вiвцю, що бiгла через дуки
Та й заблудила в страховинпий лiс;
Про пастуха, котрий ii припiс
,Щодому, взявши, мов дIIтя, Еа руки;
Про те, як trаЕ господа_р заплатив
Платню ледачому робiтниковi,
А той, Еа дяку щедростi чудовiй,
Уаавтра й ва вчорашне вiдробив;
Про Спаса, що п'ятьма лцше хлiбами
I рибами ЕаIодував трьома
П'ять тисяч дуlII, вRорушсrrий мольбами,
Про гpiTTrrrTTl{Io, п{о, блiдна та HiMa,
Перед Христом упала па колiша,
А BiH дозвопив, щоб вона йому
Обтерла ноти... В натяку цьому
Сорель Агнесу гояtа МагдалиЕа
Напом'янути мДла сJц/хачам.
Кiцчив ,Щенис - i добре бачить сам,
Що патяк зрозумiли Ti данове
I дiвчинi прощають грiх любовi,
Солодкпм рсlзiгрiтi почуттям.
OTalt увяв BiH пал англiйцем гору.
Псrчервовiв вещасний Августин,
Метвувся вiд суда та IIоIовору
Навтiкача... Блажtеrтпi як одиЕ
Смirоться, тюкаIоть, свистять, Iукають...
Так само - trария{аЕи пам'ятають -Смiявся в марЕослова цiлий cBiT,
Коли узяв BiH, брилrпий цirrt TepciT,
Сплiтатц брсхпi, Irpo мистсцтво править
I Bcix цоетiв гудити й пеславить.
Щвох agnus'iB .Щенисовi шодав
fIетро святий, а далi шостаЕову
Весь трибувал свящеЕний пiдписав,
Щоб талльський меч британцiв подолав
I отчий троп rrociB би Карл iзнову.
Пiд хвилю цю свойого вухаЕя
Уздрiла Жанна в xMapi шiдпебеспift.
Так пiд кiнець чи Еа IIочатк}r дЕя
Яспого соЕця промевi чудеспi
Просвiчують крiзь хмар густе ткаЕця.



Тодi воша: <<За палtи перемогаl
Оц лriй осел, са]rIого вiспиlt богаlл

На диво те страuI}Iий Бедцфорд поблiд,
Неподоланностi вгуСlлтвlши й слiд:
З небесцих BirrlyBarrb вiп розумiв,
Що пларвi па Георгiя пirдii.
Англiйцi врозтiч, бо з7цалося iM,
Що паступу Еа пI4х y,tlalrтTB грiм,
А городяпи 8 того оспriлiли
I б'ють навздотiн гурт отстерiлий.
Шляхетний Карл по збитих, цо тiлах
У вражий табiр прокладаб шлях.
Обложtники облонtецими сталЕ,
Ix тиснуть ззаду, спереду, в бокiв,
I це втекти вiд лютоi потали,
I падають убитi па мерцiв. 

i

Кривава битва грала, Еаче море.
Тодi ж ото, в lrropcTortiй сiчi тiй,
Явив еси xapaltTcp гордпй свiй,
О д'Аропдель, о мунtЕiй Христофоре.
Намiнний серцем, зимний та суворий,
Розважнiстю BiB смiлiсть покрiпляв.
BiH а хмlrрою цiкавiстю вивчав,
Як б'кlться галли, що у них за звичай.
Здавалося, бритаr-rець войовпичий
Розваги у баталii шуItав.
З ним Розаlчtор, озбJэоепа по зуби,
Усдiд ступаб справнrrriм вояком,
Немовби паiк, з лиця ясций та любий.
Сталевиfi панцерt волотий шолом
На нiй горять, а пiр'я пашужйпе,
По BiTpy пиtIIЕим граtочп пучком,
Над толовоrо мiпиться i шлuве.
Вiдrtоли впав убштий Мартiнгер
Що пiг rtpacyHi, бiй вона алюбила,
I з KpoBi й cMepTi тiшиться тепер,
Немов сама Паллада роз'ярiла
Чи Брадалтанта непоборпо смiла,
Чи пaBiTb }ItaBHa, Фравцii краса.
Iде вова, шепоче цро кохаЕIIя,
Вершить одвагц й сили чудеса,
Та демонське тут чиниться trзслfнЕя,-



I враа летять Еа Еих Ля Гiр, Потоп
Та педоступпий жалощам Рiшмон,
Летять на бiй, trа смерть ти подоланняl
Оалив Потона бриттiв супонiй
Та гордощi; спис цецохибний свiй
BiB спрямував, пдиIнувши хижим скоком,
I аброя, trроЕизавши в того бiк,
У спцдi вийшла, пiд плечем широким,-
I KpoBi лл€ться димноi потiк.
Автлiвць пада! а смертельЕа криця
Укупi в тiлом крутиться й змiiться.

Пiд хвилrо цIо }кахди]]у i тяrrrrtу
Не кипулася Розамор Юдiта,
Щоб вилити печаль cBoro гiрку
Над тiлом аакривавденого бритта,
Не рвала Kic хвилясто-золотих,
У войках Ее склонидася до нiг,
Молитись не хотiла, Bi зiтхатш,
А криквула розilалеЕо: <Вiдплати!>
Тож як Потоц Еагцувся пiдiйпять
Свiй славпий спис, розламапий Еадво6,
Ii рука, що мужцъо вiдрубать
Отамаповi бапди павiсноi
Змогла в постедi голову п'янf,
Сiче вавiдлi руку ту ворожу,
Чию перед красуЕею виItу
Словами tsиписати я не можу,-
I перви в пальцях (Bci одтято п'ятьl)'
Пiд шкуроIо BocTaEEI€ двиготять...
потов пiколи вже trе мiг писатrr.
Аж падлiтае тут Ля Гiр завзяlтий
I в роамаху iй серце прошива,
I падав Юдiта Ее}кива..,

Вtд струсу шокотилосъ забороло -I бачить Biп лiлейпу шийку голу,
Рожевi trерса, хвилi довгих Kic,..
Так ось кому BiH Еаглу смерть припiс:
Незпанiй жiпцi чарiвноi вроди,
Сотворепiй для щастя й васолодиl
Вiтхпув Ля Гiр, Еа плач йому аайшло,
r стогне BiH, понуривши чоло:
<О пебоl Жiнка }Iолода та лrобаl



Я а риrlаря зirlшов на дупrогуба!
Ганьба, гапьба Til-r зброi, тим рукам,
Якi здiйплаr,IlсL ваiliilтLся на дам!l>
Але Рiшrмоrт, безlrtалiсIIrrй ва вдачу,
Глузливий та }Itорстотtилi завсiгди,
fIромовив: <ЯJ всlrlткt;Т бiди,
Мiй друнtе, в rlboмy I]1,Iпалку пе бачу.
Вона lrt апглiriтtа, та ii папрял чи iй
Щiвоцтва lцtliт чборсr,тлr ясrtиii
Так поrщастило, яIt хоробрiй }fiaTrHi...l

Нараз, по TiM брутальвilrI розваlкаuнi,
його периста рапила стрiла.
Подвiйпа лтотiсть вояка взяла,
I кидае удар вiп по удару
На ворогiв гlzсту li рух"циву хп[ару.
З Ля Гiропt вiп, а з пrтlли й Ko)TieE таллt
3апавши в трiзвиrl i lтсстримrтлrтYt rпал,
Тнуть, I(олIотт,, pilKyTT,, б'то,гь остtаtкенiло,
I падае в лиму за тiлом тiло,
Фортечпий брпi,там стRорIоючп r}ал.

Наш добрчlй Нарл в тiй дикiй BepeMiI
Що Щюпуа промовив: оДе ж воЕа?)
<Хто, мiй rtоролю?> - той не розумiе.
<Чи есть яка Еро Hei новиrrа?>
<Про кого?> - <Ох! псItов у волу впадаt
Тtоли фортуIIа зIтогу тIап[ послала
В Белфорлil] за}.rOт{ смiлrтво Rступить,-
HixTo ii пiд ту Tlo бачив I{IITь).
<IIайдепtо!> - Ka,Tte волtовнича }Канпа.
Тодi король: <О сили незеплнi,
Про Hei дбайте! Хай моя кохаЕа
Повiк лиlтIиться вiрпою MeBi!>
Те rtаlrtучи, ltоrтл вiп по спипяб
I ворогiл па Bci боltи рубае.
Та незабаром телrЕим Еакриттям
Понад зсмдею морок розiслався
I край поI(дав отим гуIЕилл дiлам,
Що пимлт Т{арл упертIIе розва)+(ався.
Коли ото спипиласл борпя,
3ачув мопарх, що саме того дЕя
Вродливлrх вершuпl{ь невеличку sIраtо
Хтось бачив у долинi, бiля гаrо,



А з-помiж Еих одна була така
Претtрасна, нiжrта, свiжа та струЕка,
Що HaBiTb словом жодним Ее сказати.
Товстого rrоруч бачено абата.
Паtкi блискl-ri, рицарi cTaBHi,
Усяк на бойовому cKaKyHi,
Bci у стьожItах, в оксамитi та злотi
Товаришили пишнiй тiй ItiHHoTi.
Простуточи поIоном Еешвидким,
Вопи звернули на розкirrrrrий дiм,
Якого доти у тамтешнiм Kpai
не бачили. Аж око заслiпляе
Будuнку мальовпичiстL казкова,
Лrоб'язттий Itарл, почувши Ti слова,
Сказав Бонтто: кХто друт мiй, той за мною!
Узавтра раЕо серце васпокою,
Побачrrвши Агнесу, нiжний KBiT,
Або rK - покшIIу тдей облудний cBiT>.
I{едовго спу йоrо тримали чари,
I ледве СDосфор витлянув rtрiзь хмари 2l,

Троянд ABpopll вiстовець блiдилi,
А в Сонця повiз пиrrrно золотий 22

Iще-но конейr вuрятаЕо допiру,
Король, rtолrlIаrriю дiбравши щиру -Були там Жанла, Щтоrrуа, Бонно,-
В дороrу рушив, каifiучи одно:
<Найдiпrо trерше дивниr1 скарб любовi,
А на BiT"THy ще встиIнемо, панове).

шIсня сIмtIА,дцятА

Як Карл VII, Агнеоа, }Капrlа, Щrоuуа, JIя Трiмуйль та iHTrri втI)атиJIи
розупl i яli вони ве|)нуJlися до тями завдяt(]r заItлfiнанням преп0-- 

добного отця Бонiфацiя, сповiдача королiвськоi особи

О, сrtiльки в cBiTi l1iM чарiвникiвI
Про чарiвниць IIема що й говорити...
Минувся BHre облудаryrи повитий
Мiй юний Birt, солодких час грiхiв,
Але й rriд вечiр часто, як i вранцi,
Тупtаrrять ЕIас л,IогутIli ошукавцi
У тrурпурi, у слави убраннi.
Ведуть вони в висбкостi яснi,
А лалi в прiрву затяIають чорЕу,



В гiрку яtурбу, в аагибель необорну.
Остерiгайтесь чаrtлунiв таItих,
Читачу мiй! Як трсба B;Tre оп{ани,
То хай то буде лIобrtи сшriх коханий,
А не прихильrriсть владарiв земЕих.

Гермафродит, lIоставивши ралтово
Аrпесi пастItу - дIrr]ну ту будову,-
XoTiB красунь фрапlцузыtих покарать,
Ослiв, свrIтих i rrа.lrадинiв рать,
чия чеснота i боrкrтста сила
Иому Bci чари copoМo]ll IIокрила.
Хто тiльки входив у заклятий дiм,
Робився брат i друг тому чужим,
BiH тратив гIам'ять, тратив тлузд i тяму.
Вода летейська, пивана мерIIями,
Випо лихе, що труять Еим живих,
Не чинять згубrlих паслiлкiв таких.

Там, шiд сItлепirrцям портиItа чудЕого,
Навсумiш старови}rшого й rroBoTo,
Блискуrий trривид гордо походжав;
Ходу легку BiH, зiр блисrtучий мав,
Рухливий був, як мавIIа та достоту,
I все носив фальшиву позолоту.
Щя постать, Ilевсипуща i вночi,
Уява зветься, милi чита.li,
I-{e не проItраспа, споI]цепа принади
Ботиця Риму й давгrьоi Еллади,
Що надихала дух нtивий творцям,
Що свiжих барв широким розлиттямr
Алмазами, квiтками надiлиlrа
Спiвця непереможного Ахiлла,
Очам Щiдопи додала тепла
I в храм пiсень Овiдiя ввела;
Богиня lle чудна, ЕссамоI]ита,
Лихим смаком, безглуздяпr оrтовита,
Що меж не зIIа€ у шаленiй грi
r вчить ца глум прозаiка й пiiTa -Сорлена, Лемуапа, Скюдерi l.

Вона cBoi павirое тумани
На повочаснi опери й романи
I довго ще лiтатиме, як птах,
На кафедрi, в TeaTpi, по оулах.



Огидний карлик, недоумко вiчний,
У неi Еа руках, пемов синок;
Колись вiц звався доктор серафiчншft,
Проникливий, глибокrrй, ангелiчпилi 2:

Вiп склав ЕедавЕо дуростi аразок -Iсторiю Mapii Алакок З.

Круг нлrх юрбою - кешський eKiBoK,
Лихого тоЕу ваIадки вездарнi,
Та дотеши кульгавi й незутарнi,
Передсуди, безглуздя, вiщi сни,
Poi щонайдешевших каламбурiв...
Так уночi, серед безлюдших MypiB,
Лiтають сови й чорrri rtarrraHи.
Згадаймо rK TaiHy trалацу того:
його хазяiн так побудував,
Що кожен сшrертвий, вавiтавши в цьоIо,
Свiй розум за цороIом покидав.

Заледве-но Агпеса Еаша мила
В покоi замка дивЕого вступила,
Яrt Бонiфацiй, господа слуга,
Iй здався Карлом. [iвчила ралiе -I rруди давпя сповlIюе }кага.
<Герою мiй! Одпа моя падiс!
Ви знов зо мIlою, сонце днiв моiхl
А як талл бритти? Ви розбили ix?
HixTo, королю, Ее завдав вам рани?
,Щозвольте ж паЕцер зЕяти з вас, коханий!D
I шетерплива дiвчини рука
Сутану притъмом рве в духiвпиrtа,
його до серця чуло trриIорта€;
Палаrоть очi, губки запашнi
Шукають уст у trоривi, в огпi...
I раптом - що за притча? - Еатрапляб
Замiсто щiк, рожевих, як весЕа,
На бороду розкошдаЕу воЕа,
}ItopcTKy, тверду, не чесацу нiколц...
Абат вiд неi, пiдiйвявши IIоли,
Вона - за Еим, ЕеЕаче бистрий штах.
<3абув мене!> - кричить, уся в сльовах.
Отак вслни по валах бiгли пишних,
BiH хрестячись, воtrа з шлачем гiрким,
Аж зойки враз дiйrrrли до вуха iм.
Прекрасна жiнка в муках безутirпних



Оружпого благала вояка,
,Що нiг йому склонившися, струцка,
Щоб амилувався Еад ii душею,-
А BiH меча вже пiдiймав Еад Еею.
Хто б улiзвав у BapBapi страшвiм,-
Ой леле! - Ля Трiмуйля молодого,
Що Щоротеi BciM яtиттям cBoiM
Пожертвував би rtiпыtа хвиль до тогоl
Тепор йопrу адалосIl, II\о Тiрконель,
А не красуця перед Еим даскава,
I ворога вiц кличе Еа дуелъ,
Свойого добиваючися права.
А що ж воца? Вопа пе цiзца€
Вцсокото чесtrотами героя,
Вова питае: <,Ще життя мое,
,Ще любий мiй?.. Утратила його яl
Молю вас - помоrrriть йото вайти!>
А шуатвинець прагне ItpoBi, мсти,
Ii вiц чу€, та по розумiе,
Авглiйця бачить i в влобi шалiе,
Х павпi, що вiд муки умлiва,
TaKi говорить запальпi слова!
сНавчу тебе я тон свiй одмiвити,
Зарозумiлий, безсоромвий брптте,
Нахабо, пиворiзе острiввий!
Я покажу, як рiд ганьбити мiй,
Меве, мене погрозами страшитиl
Пуатевипцiв я наlцалок тих,
Що вiдсилалц в темне царство тiней
Авглiйських рицарiв ще й не таких,
Як ти, зухвалий Альбiову сине.
Ще ж меч твiй, ратоборче Еа словах?
Який тебе скував зЕеЕацька страх?
В парламевтi ти вдатев говорцти,
Бритапський цаuе, Англii TepciTe,
А як до дiла, то пiдкурчив xBicTl
Апу-бо, появи вояцький хистl
IB пiхов аброю, чи тобi на лобi
Встругну печать, аж i не писЕеш пробi,
I пагаiв усцплю сто пiдряд
У твiй широкий, бабкуватий вадl>

На мову ту, вiд жаху шобiлiла,
Бдагае й стогве ,Щоротея мила:



<Я не англiсць анiтрохи, Hi!
3а що ви зла бажаете MeHi,
3а що цей гнiв, оцi клятьби бев краю?
Iз Пуату я рицаря шукаю.
Ох!,Щiвчина, ваприсягнусь життям,
Щiлуе ноrи блатороднi вам>.

Шкода! Глухий BiH до ii одчаю,
його рука пiд ту жахливу мить
3а горло rтанну рветься ухоtIить.

Якраз тут сповiдач довготелесий,
Втiкаrочи rrаос,lriп вiд Агнеси,
Спiткнувсь Mirrr uими. Рицар запальний
йото за коси рветься ухоlIити,
Та ба - нема! BiH rtотиться, сердитий,
Вдвох iз абатом, мов клубок живий;
Струнка Агнеса з криком i сльозами
Летить, як м'яч, Трiмуйлевi до Hir,
I ,Щоротея б'еться серед Еих
У виrлядi, цеIожому ддя дами.

Коли ж ото зчинилося воIIо,
Наш добрий Карл, маЕдруючи з Бонно,
Iз ,Щiвою та ЩIонуа завзятим,
Перед палацом опицився клятим,
Куди любовний шал його завiв.
О сило чародiйна! ,Щиво з див!
Заледве встиIли спiшитись trаЕове
I до фатальцоi ввiйти будови,
Як розум ix змilлався й помутнiв.
З кпинtками так, в ярмулках Itвадратових
Серед Парижа мудрi доктори
Заходять, шересваренi в розмовах,
Що вченостi глибокоi нори,
Уславленоi чварами Сорбонни,
Ще нiсепiтниць непроглядЕа мла
Кубло собi теплесеньке звила,
А глузд живий у перекорах тоне;
Ввiходять преподобпi по однiм,
Статечно так, поважЕо, в добрiм ладi,
Немовбц кожен розумом ясЕим
Пишатись мае право в тiй громадi,
Немов сварки та брехнi iM чужi,



Немов це все - розс}rдливi муяti,-
3 них дехто й справдi мiркувати схцльнi...
Та увiйrrrли - i ста,lrи боrкевiльнi.

Король, до Kpalo з uристрастi п'яЕий,
З очима, де IIaJlal] огоrrь бажання,
TpeMTiB од( палу, ,]It листок дрiбний,
I промовляв, IIoMoI} cill\{o rtохапЕя:
<<Агнесо, соромл14 lrc€ дитяI,
Мiй нiжпий paIo, цвiте мiй рояrанийl
Ох! Я без тебе проклинав rrtиття! -Та зустрiчi прилиIIув депь жадапий.
Зо мною ти, я знов тебе обняв;
Яке ж бо личко миле та вродливе!
Та нiби стан твiй дебелiший став,
HirK той, що пестив я тодi, щасливий,
Коли з тобоIо лrобоrrliв вазнав.
Який rкивiт! А стегпа, болtе милийl
Недаром }Ite в розI(ошах ми горiли:
Моя Агнеса, ба.lу, вагiтrrа,
lТородить нам бастардика вопа,
Який за Еас одважЕо буде битцсъ.
Пусти ж, я хочу ближче trритудитись,
Щоб паросток пiд цю солодку мить
,Що батькiвськоi гiлки прищепить).

Iз rtим }кс то I{ороль Tart розмовляе?
Кому пrеловi рсчi виливае?
Itого до серця тулить вiп, ttалItий?
То пан Бонно, сrriтнiлий i товстий,
То пан Бонно, дIодиЕа ця rrочтива
Щивпiшого Ее зазЕавада дива.
Король, бажання чуючи одЕо,
у шrлоснiм шалi rrовалив Боr-rrrо

,Щодолу,- i товстун широкозадий,
Агнесу причавивши ап( на дЕо,
Упав наверх дивочноi громади.
О господи, який зчиЕився крик!
Опам'ятався трошки духiвник,
Руrtами, IIувом, сlIиЕою сво€ю
Аrнесу душить1 тисне Щоротею,
Устав, схопився, вирвався, бiжить;
Бонно захеканий услiд летить.
Та Ля Трiмуй,шь одваrкнлrй уяв.ця6,



Що rу, кого BiB Еад н{иття алrобив,
Нахаба череватий ухопив
I з цею так посшiшно yTiKae.
Тож Big услiд шридворцевi мерщiй
Кричить: <Вiддай! То скарб одиний мiйl
Вiддай, влодюгоl> - i з усього маху
illечем у сtrиЕу вдарив бiдолаху.
Боцдо круг тiла шанцер добрий мав,
Тож тострий меч одскочив лиш вiд ЕьоIо:
З ковадлом товстуЕа б я шорiвняв,
Що лиш дзвеIIить вiд молота тяжкоIо.
Черевапя смертельний гонить }Itax...
Тут ,Щiва iM перетиrrа€ шлях
I, бачивши, яItа гроза сердита
На КарловоIо спала фаворита,
Трiмуйлевi удар той вiддае,
Яким BiH щастя боронив свос.
Паш Щюпуа, KBiT рлтцарства найкращий,
Не пtоже 8алишить Еапризволящо
Трiмуйля; BiH повипеп боронить
Свойого друIа пiд неrцаспу мить,
Иото вцiзнав BiH,- та IIрекрасЕу Дiву
BiH за анrлiйця ма6, повеII гнiву,
Ii мечем булатним затиЕа
Так, як Трiмуйля сдавЕоIо воЕа,
А той - Бoнrro у сtrиЕу недiткливу.

Наш добрий Карл у BepeMii тiй
Усе гадав, що цан Бонно товстдй -його Сорешь. Становище предивне
Щля короля й коханця, далебi!
У щирiй i шляхетнiй боротьбi
BiH вдатеп вiйсько виклиItати, гнiвний.
Yci, що б'тоться trавкруIи Бонпо,
Щля нього кодло BoporiB одно.
IIа Щюнуа Birr кинувся 8авзято,-
Той повернувся, вiдповiв лrечем...
Коли б же то героевi та вЕати,
Що а Францii BiH б'6ться королемl
Янпft бл жах дiткнув його докоромl
Який бц впiк його песвiтськиrl copoMl

Пiд ту хвилицу Жашна ваtrальЕаr
Удар дiставши, Карла затиЕа,



. Дiзпавшцся, що злiсть ЕесаNlовита

fi* *ороr,, пiд цей улала час!

Трiмуйл ин1

Прекрас
Мечем i
Бонно у
Не тим шоввiла годова у цьоIо;
Бiв битий був, але пе бив siкого,
бu ,"*, iавявши божевiдьншй rtpиrt,

Осатанiлий бiгав духiвпик,

Злоба, яIt вихор, крутитъся в палацi,

b"i "роr" 
Bcix Ъютуlоть у борвi,

Втiкають, довлять, гопяться,.Ьояться,
Стогваввя, зойки, крики EaBlcEr",

сила божа!l>
Дiй,

Побачив шерший BiH Гермафродит&t
Хазяiна страшIЕото тих Itалат,



Бо rK сiль, молитва та свята вода
Не залишать, цацевне, i слiда
Вiд заллка та його лихого паЕа.
Бурмоче BiB усе, що випада
В TaKiM-oT paai Sanctam, Catholicam,
Рараm, Rошаm, aquam benedictam,-
I з .rашi, триманоi товстуном,
Окрошлюс свячецою кругом
Адiсцноrо вцtrлодка гидкоIо]
Що CTiKcoBoIo плину воIЕяЕого
Ti бризки я даден би прирiвнять.
По чаrtлуI-rовi iскри миготять -I диму cToBtt, густий та пелехатий,
Повив i .rародiя, i rrашатш.
Французи в темрявi страшноi мли
Iще свою баталiю вели,-
Та зцикли чари, з ними й божевiлля,
Що син його диявольський Еаслав;
Yci лрочумалися, як з lrохмiлля,
I KoHteB мовок зЕов на Mipi став.
Героi вашi вмцть опаЕували
Ti крихти глузду, що вiд бога мали,
В людськiм-бо родi, леле! крок один
Вiд тями до безтяп,ruостi глибцн.
3радiло б серце в кожното з картиЕи,
Коли шляхетцi нашi паладиЕи
Ченцевi уклоцялися до нiг
I всяк молtrвся, як yMiB та мiг.
Трiмуйлю! Карле, в любощах заваятий!
Hi, ве Meпi ваш захват змалювати!
Лунало всюди: <О королю мiй!> -<Моя Агцесоl> - <Рицарю ясlrий!> -
<Ще ви?> - (Це ти?> - кМое життя!> -<Мiй раю!> -I поцiлунки сипдIоться без краю,
Сто вапитiв, сто вiдшовiдей чуть,
Але думок слова Ее дожецуть.
Щасливиl-r з наслiдкiв cBoei працi,
3а Bcix молився скромпий Бонiфацiй.
Бастард i Щiва потай, у кутку,
Шептались про любов оту папку,
Що мала iхню увirrчатц славу.
AlK тут осел, ix дивний компаньйон,
Яrt зареве Еа всю свою oKTaByt



На rцопайпижчий трiумфальпий топ!
3емля i пебо з }каху задрижали,
I Жапна, наriчистiтlrа з-мiж людей,
Побачила, як у будlиптtу вrrали
Сто веж сталевих, мi/lIIих сто дверей,
Було Tarte лиш за лоби Tiei,
Коли, облirпrи GplTxolT, eBpei 5

Заграли в сурп{и ]}opot,aм IIа страх -I MicTo розвалиJrосrI у llpax.-
Тепер, на }каJIь, Tar(o1,o rlc бувас.

Тож цiлий вамок витJIяд одмiняо:
Житло, де мешкав пеподобний звiр,
Обt5ртаеться в бонrий моЕастир.
Стае каплиця в пишЕоIо салоЕу;
А кабiнет, де та потвора зла
CBoi вершила капоспi дiла,
Господнього ста€ lliдrriшrlttям трону.
Одного тiльrrи вссмогутrriй rlap
Не вiдмiпив; iдцальrrя валиILIиласL,
IЩоб людш таII по-людському }кивидисьt
Нова iй тiльки Еазва: рефеrtтар.
Хоробра Щiва, серцем в Орлеанi,
У Реймсi, серед подвиriв гучних,
Промовила до ,Щюнуа: <Жадапi
Надходять днi,- надiймося ll{ на Еих.
Супроти IIас -- я бачу це, я BI-IaIo -Зробив ocTarrTliti Irаступ сатапа;
Безсидий вiп, в борrri лiйшrов вiп ltраю!>
Ох, як же помилялася воца!

ПIСЕЯ ВIСIМНАДЦЯТА

Лпха пригода Iýарла та l"tого 8олотого почту

Не бачу я в icTopii землi
Героя, мужа чесЕого, пророка,
ХристиявиЕа, Bipцolo тлибоко,
Що доля Ее окривдила б жорстоко,
Заздрiсники чи ошуканцi злi.

3азнав багато горя i стра}цдаIIЕя
Мiй добрий Карл, вiдколи cBiT уздрiв,
3 кодискп мав лихе вiп виховаппя,



Бургупдець потiм капостi чивив l;
Позбавив батько гrрав йоrо спадкових;
Парламент при Гонессi вцкликав
йоrо до зали вирокiв судових 2;

Бритапець лiлii його украв;
Спiзвявся Еа церковЕi BiB одправи,
Ба й па обiд, блукавrrIи trо cBiTax;
Коханка, дядько, мати, друI лукавий 3,....

Bci враджували в мирi i в боях;
Апглiйський паж перехопив умiло
Иого Агцесу; trекло вотпяЕе
Гермафродита з лаIIIIIога сшустило,
Щоб у бозумство впав IýopoJIb страIlIЕо;
Вiп жив у rrрив;цi, серед мук i страху,
Все витерпiв - i бог простив бiдаху.
Фравцузи нашi, вирвавшись iз cTiH,
Ще пав Бонпо, Агнеса й паладини
Були Bci пошалiли як одиЕ
Од витiвок чортячоi дитиЕи,
Пiц лiсом тиD{ свою версталш путь,
Що ОрлеансьтtиI,t нинi лrоди звуть.

Несмiло ще Тiфопова друя{иЕа
Лила пропrirrпя rra поля вiчнi,-
Аж примiчають: шocTaTi чудвi,
Воfкд в сшiдничках лиш по колiна
З'явились рацтом; Еа грудях у Еих
Три леопарди мiж лiлей струвких а.

Мерщiй король свого коЕя спиЕяб
I невiдомих пильЕо роsгляда€;
Бастард i Щiва - уперел, па LIIлях;
Агнеса rrIсIIчс: <YTiKaiiMo, милий!..>
Та Жаптrа бачпть: дюди в лаIlцюгах,
По двос cKoBaHi, замаЕячили.
(Ойl - скрикЕула.- Це ж цацIих воякiв
Загiн антлiйський у подоЕ схопив!
Повицнiсть Еаша - ix урятуватиl
Гей, ,Щюнуа! А покажiм-по, брате,
Бастарда сплiлiсть, дiви Жаппи rвiвl>
I rtивулись, увявшися до зброi,
На вартових без роздуму обое.

Одвага iх така стратuна була,
Таrtий жахливий пигляд у осла,



Що воякй, чи як там ix тIавватш,
McTlr1,711.1c1,, lrolr собttltrт, утirrати.
/{о вrrзr.;о.,rсцих Jltillrrra lriд'iздить,
BiTac iх: <rllодяrlу BlT з.lго}тtiть
Заrtоlrнопrу свOспlу lttllro;reni,
IЩо вiд аlrглiйrliв lltrc урятуIlав;
Щiлуйте pylry; з uами lri;leTб ви
його спалкових бороll r4,|,lI llpaвD.
Що llt риllарi IIа ту JIacl(arly Morly?
Похrrюпилнсь, зi,гхillt)t,L заl,tlлI(оl}о,
Hi пари з уст... А llравла, .Iитачi,
I]iKaBo вам, кого rriдпять шrечi
I3a трон фрапцузыtиir }ItaTrHa закликае?
Т'о Trraxpai, пайгилшi в цiлiм Kpai,
Засудженi, яц кодскси велять,
EIa спинi в Алrфiтрiти веслувать:
L{я iхпя одIlrrt rтсвrrо виявляе.
Зiтхпув король, IlошIrIпувцIи на цuх.
<О горе! - Ka}l(e: - ccpj(o MyI(a тиспе,
Що племеrrо бри,гапlliп псIlаписЕс
Господарrое у краях плоiх!
В ix iMeцi тут сул iде 11 розправаl
За пих у церквi чиЕять л,rолитвиl
З ix волi г{а Iадери йлtiте ви,
I\{oi пiддапцi! О, яка Ееслава!})
Жалiючи огидЕих волоцюг,
Ласrtаво вiп паблизився, яIt лруг,
,Що молодllяI, I]Io llсрuIIrй бчв плilrt пилtи.
На cBiTi }Izlло з пиI(аil{II Tillt1,1]\{II

МерзотнrIкiв. Кошлата боро7lа
На пiдборiддi довгому буяrе;
В очах вешта Bi честi, Hi стида
I слова ilравлIт Fа устаf цеIIае;
Так i здастLоя, Iцо в рудшх бровах
Ховаsться злоба, бозчсстя, зрада
Блrозпiра, геть заfруалоIо l] Tpixax;
У пiпi рот, скреIочуть вiчно зуби.
Тож цей шахрай, такий Еа вшIляд любий,
Побачивши фрапцуаiв короля,
Зробився тихий, смирний, яIt тедя,
Мов па молитву, склав потворнi губи.
Так пес лихий, що кров горить в очах,
Що aжr реве, охрпплпr-1 з лrотуваЕняt
Хавяiвовi стедетьоя в ЕоIах



I лиrке руки, сповЕений бажанпя
У нього вибрехати хлiба шмат.
Так чорт, Люцифера самого брат,
3 пекельних HeTpiB рушивши в дорогу,
Хвоста своIо ховаб помiж ноrи
I до черниць, тихiший вiд ягнят,
Крадеться, щоб побожнiстю своею
,Щiскрету зЕадити чи Щоротею.
Зчаровапий мерзотником брудвим,
Король прихильно розмовля€ в Еим
I додае бадьоростi словами:
<Скажи MeHi, вiдкiтrь i хто ти саме,
Як опинився в горi oTartiM,
Що пипi су/( посJiав тсбе суворий
На каторзi блукати через море?>
Засудrкений на скромrrий каже тон:
<IB Нанта я, зовуть шrене Фрелон б,

Королю добрий. Вiруючи щиро,
В мовастирях свою крiпив я Bipy
Не депь, Ее два. I]ураючись забав,
Про дiток я найбiльше в cBiTi дбав.
Життя своG чеснотi присвятив я.
В ГIариrкi, на Майданi I-Iемовлят,
Щоб каявся лихий i супостат,
Сатири i посланiя творив я.
Ix купував Еедешево Ламбер;
Я знаний був на цiлий плац Мобер,
Yci пrенi нале}кце вiддавали.
Щоправда, пихослови закидали,
Немовби й мирятrином, i ченцем
Не вавпrди був з безгрiшним я лицем.
Щарма! Суддu MeHi - лиI]I власна coBicTb>,

Таку зворушливу почувши повiсть,
Промовив Карл: <Утiшся, друже мiй,
Покинь свiй страх, сканtи MeHi одверто,
Чи люди цi, що в Еими йдеш тепер ти,
Bci теж чеснотi вiдданi святiй?l>
<О,- каже той,- ycix я дцобре внаю,
За кожного життям вiдповiдаю.
Yci ми в формi вилитi одuiй.
Тут маете абата ви Гюйопа 6;

Особа це, iй-богу, чарiвна,-
Не схожа Еа порушпIIIIа закоЕу,



Шаленця, забiяку, брехупа.
ось пан Тттоме, що вiрнощi безкраi 7

Пiд незугарIIиN,I виI,лядоl!t хова€,
Ладен за благочсстя й пiд рiзки.
Ось пан Гоша,- йому святi кЕижtки 8

Вiдомi краще, rrilrt yciM paBiHaM.
Оrr адвокат, що BciM би BiB перед,
Якби пе був пебеспii,i правдi сиЕом.
Ще Сабатьс. Язиlt V IIього - мед 9.

А РОЗум! Д л)'rr,о яrtа \, rrього!
Хоч вiп IIродав господаря свойого,
Та грошей зовсiм небатато взяв
I тим вину усяку в себе вняв.
Як я, BiH мав прибутки вiд писаЕЕя.
Чи це ж бо зле? У кожного свiй хист.
Ми вам сдужити булелt до скоЕаЕЕя:
Вiнчае нинi тих лавровий лист,
Хто лiзе у болото без вагаrrня.
Нам аазлрять, ми-бо слави досягли.
Tart завrltдци iз гсроями гучшими,
З поетами, пророками, святими:
Yci вони терпистий шлях rrройшли.
Ах, пане мiй, це }к вна€те давно ви!>

Пiд час солодкоi цiеi мови
Набачив Карл iще двох дивакiв,
IЩо rtояtоп з пих обтrи.IтIя затулIIв.
<<Хто,- BiIr пита,- l{i лкl](и соромливi?>
(Це,- лепетуIr тиlrirrсвшй одповiв l0,-
Щва мужi, пал ycix благочестивi,
Окраса вимушеЕих морятriв.
Ото - Фантен, вельможам проrrовiдвикl1,
IM вiрний раб, trрихильний i до бiдних;
}Кивих Еа правди путь BiH ЕIастаЕляв,
А щоб добро чинити для безрiдних,-
На сповiдi вмируп{пх оIiралав.
Оп там - Брiзе, чсрпицrlм друг ласI(авий|2;
Що ix припад пе був охочий BiH,
Та грошовi владЕову]]ав iM сrтрави,
Щукат у пих забравши пе одиЕ
В iм'я господFI€. Грошi - то дрiбниrlя,
Та грiшlтим попускаl,и по голиться.
OcTaHHifi ссред гнаIтirх Tra Марсель -Моя пiдпора, браr, i друг Бопrельlа.



Серед MoIx прихильцiв пайпiдпiшиrt,
Найвiдланiший Big i найвiрпiшиrl,
Забутливий, вiп iводi i вдепь
Залааив стпха до чу}i{их кишепь,
Вiддавшися душею папу богу.
Що за церо метко та бистре в цьогоt
BiH впае, що для простого ума
Над правду лиха бiльшого Еема,
Що свiтло iстини - рiч ЕебезпечЕа.
В таких причиЕ оця людиЕа гречЕа
Взяла брехню в цисаннях за закоЕ
I завжди чеше Еа фальшивий тон.
Я ж, папе мiй, вам правду повiдаю:
€сте герой ви, славпий Miltt ycix,-
Хай буде це вiдоме в rtрай iз краю.
Приймiть мене й товаршшiв Moix,
Окривджевих, окритих цоговоромr
Своею ласкою зоrрiйте пас.
Ми будем вiрпим, Еезрадливим хором
Вам славу вовдавати повсякчас).
Тут BiB вложив каваЕЕя trатетичЕо
Проти аuглiйцЬ, ва вакоц салiчний,
,Щоводячи, що BiB би й без боiв
Од BapBapiB краiпу свободив.
Припало це до серця королевi,
I той пообiцяв гаветяревi,
Ласкаво усмiхаючись, як брат,
Що Bcix бере пiд свiй протекторат.

Агнеса, будучи цьому аа свiдка,
Розчулилась i слiзку пролила:
Любовi }крffць розчулить MoHtEa швидко,
Вопи-бо MaIoTb, хоч i жертви зла,
Серця пiжнiшi, як вiйци слугипi.
<Королто,- кажо,- ви вчинlтли цинi
Щобро велике для оцих бiдах.
У пих роввiявся покари страх,
Ваш ycMix щастя iM дае i волю.
Ох! Ti вухвальцi чцЕять там суди
Во iм'я цана iцrцого, королюl
Тупоголовi, капоснi дiди
Мого кохацця за пiщо вважаютьl
Я бачила, як гордо цоходжа!оть



Вови у чорЕих мантiях cBoix.
Я пам'ятато добро: через IIих
Владар фрапцузысlrii по KpoBi й аакону
Утратив i багатства, i KopolTy.
Так само щовелосIr бiдахатчr цим
fIрийнять од пих страждаЕъ гiркую чашу.
CipoM пригрiйте,-- а судцям лихи}I
Сшлатiть яrt слiд за спiлr,п,у кривду вашуD.

Щей поклик Itороля заIIаруваR:
BiH до добра великий пахил мав.
Та }Канпа, грiзносерда войовниця,
Повiсити ix радить без розмов;
<<Фреловамr- ка}ке,- час давЕо прийшов
Гойдатися у лiсi на осицi>.
Премудрий i могутнiй Щюпуа
TaKi на те€ вимовив слова:
<Не раз ссред Rо€цпоi тривоги
Потрiбнi нам буваrоть руки й поти;
Як бачитс, цi добрi мололrli
I воги маIоть, i по двi руцi:
Нехай trослужать Еими, а ласrtи неба.
Писак та вiршомазiв Halt не треба
На полi KpoBi, у щимlr боТв,-
вiзьмiмо ix собi за воялtiв.
В розлуцi з fIисаЕиЕою сво€ю
Вони аладlутъся боговi Дрето>.
Карл аrодlrrу€ться. Разом перед ним
Bci шахраi впадаIоть па колirrа,
I плаче кожеЕ, яIt мала дитипа.
KiTrrпaTy лля спочипку дано iм
У домi, де король в товаришами
Мав ночуватш, стомлений трудами.
Сорель подба"ца, щоб для Bcix прояв,
Недавrrо ще плямованих безслав'ям,
Бонпо вечерю добру влаtIIтував:
IIедоiдки BiH королiвськi дав iM.

Вечерi час хвилиЕою пробiг,
I Карл а Атпесою спочити лiг.
Прокинулись - i диво узяло ix:
Щесь одilк зЕикла. Iсть по Bcix покоях
Агнеса бiгае,- але дарма!
Немаs сукrri, перлiв теж Еема,



Щез i rтортрет високого коханця!
Бовно шатIrувся до калитки вранцi -BiH королiвський вiрний був стtарбник ,-
Oxl Скарб MoHapxiB теж табмЕо зIIик!
Бiлизну, посуд,- ох, усе злодii
3абрали! - То газетярiв орда
Все замела в будинку без слiда,
На волю знов добувшися надii.
IM думалось (павчав так ще Платон),
Що розкiш зайва власникам короЕ.
Сховавшися шiд кбрчми вахцст милий,
Вони здобуте чесЕо роадiлили,
А далi й книrа виникла у Еих
Про маршi марпощi прицад аемЕих.
Щоводиться там влучними словами,
Що люди Bci, Адамовi сини,
Щобром дiлитись мусять iз братами,
Всуспiльнивши i cyKHi, i штани.
Небавом цього й видаЕIо трактата.
Там велемудрих прлтмiток багато,
Там, rra пожиток дiтям християн,
€ й передмова, i докладпий план.

Наш добрий Карл i рицарi та дами
Вiд горя мало не згубили тями,
Питалися, шукали,- та шrtода!
Колись так само доброго Фiвея,
Вождя фракiйцiв, та царя Евея la

Спiткала враз нечувана бiда:
Вони собi трапевувати сiли,-
А rrепаrrrери гарпii влетiли,
Як сарапа, до iх печер пiмих -I без обiду аалишили ix.

Агнеса cToIIIe, rrлаче ,Щоротея,-
AHi шмаТипки, тiло щоб покрить.
Проте Бонно появою своGю
Здолав би HaBiTb мертвих розсмiшить.
KOxl - BiH кричав: - адже бiди TaKoi
Ми пi в одЕому не стрiчали боil
Ох! Я умру! 3лодrоги HaBicBi,
Забрали все, Hi шеляга пемае!
От що, королю, а добростi бувас,
От як вам IIлатять мудрецi земнi!l>



Агнеса, добросерду вдачу мавши,
Велиrtолушна та ласкава tsавше,
На те йолrу: <Боrrно мiй доротий,
Невже череs шритоду цю потаЕу
Ви до письмеIлстl]а втратили uошапу -I пенависний валц TroeTiB рiй?
Письмецника я анал& Ее одного,
Що чистi рукш й чисту душу мав,
Що короля свого ше окрадав,
Поеми й прозу uишучи для Еьото,
r, славлячи чесноту у пiсrлях,
Сам у безчесrrих не купавсь дiлах.
Затальне блаrо - от ясна мета iх;
Вони несуть полiпшенЕя в звичаях,
Навчати й тiшить - iх твердий закон.
На шершня хай сrtидаеться Фрелоп *,

Та ви я{, rrроте, Ее скажете нiколи,
Що зовсiм зниItли працьовитi бдrколи>.

Бонно на тее: <Що MeHi до бджiл,
Що шерпrнiв i i1o Bcix тих марних дiл?
Обiдать час, а гаманOць поропtнiй!>
Його втiшають нашi подоролtнi,
I героiчно силуеться всяк
Полагодити стrрави хоч сяк-так.
Yci варештi рушили в дороIу -
Що збмка i затишного, й ясного,
Ще знайле ко}кен чесний паладиЕ
Одеrrrу, страву й подlостатrtом виЕ.
У рицарiв були rrепишнi шати,
А вже про дам то краIце й не казати,-
I бачили зустрiчнi ллоди ix
Кого без сукоfiь, iнших без цацчiх.

IIIспя дЕв,ятIIАдIIятА

Спrерть хороброго й нiжrrого Ля Трiмуйля та чарiвноi Щоротеi.
Суворий Тiрконель iле в картезiанцi

О сестро clrepTi, що вовуть вiйна,
Атропи дочко, розблrшацтва право,
Якому дано героiчну славу,-

* Frеlоп-шершець. На цьому в оригirrалi побудовава гра
слirв.- М. Р,



Ти чиниш лихо до кiнця i дца!
Ти lTope й поле багряниш крiвлею.
Коли ж iще а жорстокiстю тво€ю
Амур з'сднабться i та рука,
Що нiжно так i грiе, i стиска,
Меча затоцить у Koxaпi груди,
Itоли, пiд хвилю темцоi облуди,
Смерть заподiе рицар тим устам,
Де ще горить солодкий слiд любовi,
Ладний за краплю дорогоi KpoBi
CBoiM юЕацьким зашдатить життям,
I бачить, як згасаIоть очi милi,
Що чарували в пристрасrriй песилi,-
Таке видовище лля чулих серць
Iще страшшiше, rriж останвiй герць
Вояцтва, що Еа смерть iде завзято,
Вiд короля аа те узявши плату.

Здобувши зЕов ума врадливий дар,
Иого французький ужива владар
На те, щоб iз пiдданцями своiми
гавять за пебевпеками Еовими.
Прямуе BiH iB почтом волотим
Що гброда, де в збмltу кам'яцiм
Велика й щедра Марсова скарбпиця.
Там i мечi, й списи, i гакiвпицi,
I подарунок пекла, нам Еа страх,-
Гармати у цотрозлцвих рядах.
Уже здаля виднiлись вежi чорнi.
Мандрiввики хоробрi та MoTopHi
Що них ваваято линули учвал.
Лише Трiмуйль, чиiil благородний пал
Щовiку славеЕ буде помiлt нами,
3 дороги збився, до cBoei дами
Схиляючись i полум'ям ровмов
Освiдчуючи вогЕяЕу любов.

В долинi, де струмок шумiв студевий,
[е кипарис шiдносився зелепий,
Як пiрамiда,- BiH уже сто лiт
Роввеселяв увесь окольпий cBiT,-
Була шечера; там cTpyHKi Еаяди
3 сильванамц ховалпсъ для вiдради.
Там чисте i прозоре д}кередо



Каскадами примхдивимц текло,
Стедились трави, як розкiшний килим.
CTpyHKi rrtoнrtiлi iз тtасмицом бiлим
Немов шептали пастуJI]кам: прийдiть
flо нас мерщiй, щоб солодко спочить
На цъому лоrrti, гiдному Амура.
Чутлива пуатвипIIева патура
/{о серця Tii ааrtлики взяла.
I Micrle, й .Iac, i повiвл тсIIла
Та свiжостi, i rrrобrtи образ мплий
7Itадобу нестримбнrrу пробудили.
З мотутпiх rrоцей враз воIIи зiйшли
I па зелецiм мурiжку лягли,
Зриваючи i шоцiлувки, й квiти,-
I нiмфи, ваглядаючи крiзь вiти,
В долонi iM плескали беа кiнця.
Все птаство, вiд орла до горобця,
3 ix прикладу цаt}чалося лrобити.
В TiM caMiM лiсi, близьltо вiдтiля,
Була каплиця. Там наlrередоднi
Шандосовi остаIIки, вже холодвi,
Сира навiки прийняла аемлЕ.
Щва шанотцi, одятненi у бiле,
Як звичай i ааков iпл придiля,
Над довгим KDe profundis> * там потiли.
IIоль Тiрконель там i собi стояв:
Хоч церкву Birr не дуrrrе полrобляв,
Та пам'ять друга щiпував високо.
Вояки, загартошапi в боях,
Нестриманому вiддавi пороку,
Вони з Шапдосом мали спiльций шлях,
Щураючися HiHtHocTi й любовi.
Шандоса BiH, проте, любив як мiг,-
I сдово дав розлити море KpoBi
3а того, хто вiд галльських рук полiг.

Вiп бачить у вiконце: пара коней
На MypaBi rrасеться без припони;
Бiжить до Еих... Злякалися воЕи -I чвалом до Tiei гущиЕи,
Ще Ля Трiмуйль, обнявrrrи Щоротею,
Про все забув за пристрастю сво€ю.

* к3 безоднi> - заупокiйЕа MoJlrITBa (лат,).- Ре0,



Чужому щастю ворог з давшiх лiт,
Заскреготав зубами страIцЕо бритт
I крикнув: <О порiддя нечестивеl
Щля безсоромЕцх любощiв cBoix
Що того саме мiсця вабрели ви,
Ще паш герой на вiчпий сцокiй лiгl
О смiття дворуr що стида Ео мабl
Коли ацглiець чесний умирас
Вiд рук ворожих (рiдко це бува),-
Вам а радостi п'явiе голова,
I ви, кому британське все Еемиле,
Ifiлуетеся край йоrо могили!
Бевчесний рицарю, що лиш бабам
Слунrити годеЕ, пiжций та ледачий,
Скажд: Еевжо TBoiM далосъ рукам
Убить того, за ким Еарод наш плаче?
Чому ж ти нiби в рот води набрав,
Чому в свою кохаЕку очi вкдав?>

<Hi, ве MeHi судилаоь тая сдава,-
Француз йому шляхетций одкаsав.-
Керуе в боi божа сила rrрава,
I хоч а великим вашим вожа€м
Я справдi перший змiрявся мечем,
Витримуючи напад, як годиться,
Та вмер BiH од щаслившоi шравицi.
Вате сьогоднi вже черга моя:
Нахабу-бритта IIокараю яD.

Як BiTep, що спочатку тихо Bio,
Шепоче в прибереrкних комишахi
А потiм, розгулrIвшися, шалiб
I на природу HaBiBae страх,-
Так Ля Трiмуйль iз хмурим Тiрковелем,
Одваги упиваючцся хмелем,
Глузливими погрозами trекди
Одиш одного. Рицарi бчли
Без папцерiв i без шодомiв HaBiTb.
Усе, що тисне, обтяжае й давить,
Французький воiц з себе поскидав,
Готуючисъ до любосцих забав.
Тож меч, i сшис, та всяка iнтпа зýро"
Лежали побiч напrого героя,
Бо й справдi: для любовi нащо спис?



Поль ТiркоЕель - той, думалось, i зрiо
Озброепий,- а скиЕув у каплицi
Свiй панцер, свiй шолом та рукавицi,
На зброеносця заJIишивши ix.
Був тiльки меч у пiхвах золотдх
При боцi в IJього, як тоI]ариш добрий.
Иого добув BiII. JIя Трiмуйль хоробрий,
Палкий вiл,rувrrrи IIа зухвальця гнiв,
Що зброi ltиIIуIJся бсз ловгих cltiB,
Схопив ii, лrотуrо.rи без мiри,
I скрикпув: <Ось я зараз покаяtу,
Потворний i жорстокий лицемiре,
Як сунуть Еоса у любов чужу).
Скааав - i терць розtrочица шалеЕий.
Так, ужахнувши весь фрiгiйський край,
На Гектора ударив Менелай
Перед лицем провиппоi €лепиl.

Вiд Щоротеi криttiв lкалiбuих
Печера, гай, повiтря задри}IIаJIо.
Нiколц ще так серце Ее кохадо,
Нiколи досi вiд тривог таких
Не билося. <О боже! ,Ще пила я
Солодку BTixy, де зазЕала рай,-
На мене втрата милото чекаеl
Трiмуйлю мiй! Ти, варваре, стривай,
Мепе убий мечсм своiм, почвароl> -Простягши руItи, Itипулась Boнat
Не боячися смертпого удару,
Мiж воякiв, як блискавка ясна.
Вже груди милоIо алебастрбвi,
Ti пiнtвi груди, той гарячий шовк
Забагряпив широким струмнем KpoBi
Поль ТiркоЕель, ровлючений, як вовк.
Француз, вiд Toi рани роз'ярiлий,
Смертельну зброю розмахЕув щосили,-
Та Щоротея помiж вих була.
О пебоl О боги! О доле злаl
О, хто а вемIIих коханцiв прочцта6,
Сльозами не зросивши цих рядкiв,
Що красень, рiвпого кому цема€,
Чие чуття, мов океаЕ, безкрае,
Рукою власЕою кохану вбивt
Смертельне дезо, лихоЕосЕа криця



Прошила серце, лIобощiв житло,
Що лиш для Еього пишЕо розцвiло;
Вона упала, як пiдбита птиця,
Трiмуйля кличо,,. А холодний жах,
Смертельвий Hrax прекрасЕу IIовива€,
Могильца вiч cToiTb уже в очах.
В остатlпiй раз воЕа ix вiдкривае,
В останшiй раз безсила в}ке рука
Кохапця rrестить, гладить i стиска,-
А вже дуlпа вiл Hei вiдлiтае,
I, клянучисъ, проща€тьоя воЕа
З тим, з rtипл дiлила запальпе кохаIIця,
I тихо rrробрипiли, як лупа,
<<Люблю, люблrо> - слова ii останпi.
Шкодаl Трiмуйль нiчоrо вже Ее чув,
Не бачив, CMepTi морок лютий
Над ним страшцими крцлами вiйнув.
Лежить вояк, безсилий i зiтхвути,
його коханка ttpoB'ro облива,-
А BiH лежить, як сItошена трава...
ГIобачивши картиIIу цю нtахливу,
IIоль ТiркоЕель закам'япiв, завмер;
Суворого антлiйrlя JIиш Tellep
Щiтквули rrtалоrцi, йому на диво.
Так Атлас, кажуть, що яtалю Ее знав,
Колись горою кам'яною став 2.

Тож мцлосердяr що trрирода-мати
В глибiнь людськоIо серця посила,
Щоб пристрастi cyBopi пом'якшати,
Розбило кригу лютостi i вла.
Брлrтт кипувсь рrIтувати f(opoTero,---
I два rrортрети IIа грудях у Hei
3найшов: двi мiньятюри золотi,
Що свято берегла воЕа в життi.

flа;першiй був з блаrtптними_очима
lr IрIмуиль; иоIо прекрасЕии вид
I]BiB гордощами ясЕо-молодими,
Являючи й любовi нi;rtний слiд.
Зiтхвув англiець: <Вiп любовi вартий...>
Але який вiдчув страшний удар ти,
О Тiрковелю, другий медальйон
Побачивши? Чи це не дивrrий сон?
TBoi ltt бо власнi рисII Еа портретi.



I вiп згалав, як милiй KapMiHeTTi,
Коли в Мiлапi-мiстi rrробував,
Щiлунки з уст рум'яних iзривав
(Була воIIа до брлrттiв несувора).
Згадалося - немов було це вчора,-
Як од'iздив Birr звiдти, яIt вона
Iз ним прощалася, Blrte BaTiTHa,
А BiH iй лав lrри Tiii супrrriй голипi
Свого портрсl,rl, rl(() MilTollb Бс.тtлiпi 3

Улtiло ви,lli в псrlз.тrсм чitрi вlтим.
Так, так! Усе ruайнуло перед Еим.
Ох! KapMiHeTTa - Щоротеi мати,
А батька, батька - Тiрковелем звати!

BiH гордий був, суворий, крияtаний,
Та людянiсть утратив Ее до краю.
Коли HaTypi випа7це TaTtiй
Глибока чаша муltи T,a одчаю,-
Вона сильнiше ix lrcperltиlзa,
HirK той, хто скарrltиться це раз, Ее два
З пустих хричип: я мучусь, я страждаю!
Зrорае легко висохлий комиш,
Та мiдь i сталь шалають тарячiш.
його дочка - ця дiвчиЕа убита,
Залита KpoB'Io, смертю оповrтта!
BiTT дивиться ва пеi, гордий бритт,
I впсршс платIе, вiiцколи тrа cBiT
Родився, облива ii с;rt,озами
I стотнс, a)lt Jlyl(a iдс llicaMlT,
Клене вiйну й фортуни дар лихий -I пада сам, EIeEaIIe веrкивий.
Вiд зойкiв тих Трiмуйль ровплющив очi,
Побачив день, i здався девь йому
Темнiшим вiд захмарепоi rточi.
Свою кохапltу бачrrть BiH HiMy,
Моча свого з грулей iй виривае,
I ставить меч, де стелеться траtsа,
I на вiстря безнtальне упала€,
I Щоротеrо KpoB'Io задцва.
На rtрики Тiрконелевi журливi
Гурт челядинцiв i поlтiв бirкить;
Tart само в,цаtIеIо rtепrилостивi,
Вони, uроте, ровчулIIлIIся BIvIиTb.
Пан TipKoHeJIb, якби не iх помоrао



Так само був би полетiв до бога.

Свiй розпач трохи вгамувавши, BiB
Велить покласти IIару Еещасдиву -Трiмуйля й дiвчипу-його вродливу -На довгi вошi а ратищ, iз дрючив.
У табiр королiвський ix вiдносять
Солдати i сдiзьми дорогу росять.

Поль ТiркоЕель, що меж не знав Hi в чiпt,
Прокляв життя цо виIIадку TaKiM.
3вепавидiв жiноцтво вiп, шрироду
I все, що сцричипило ту цригоду,
CiB ца коrrя i вирушив без слуг,
Темцiшцй вiд погрозливоi хмари,
Самiй пiMoTi та скорботi друг,
Шляхом trаризьким з берегiв Луари.

Прибувши до Кале, па кораблi
Що батькiвськоi BiH шливе землi,
Святото Бруно там приймас схиму а;

Там помiж шим i справами земцими
Стае високе пебо заЪтiпу;
Порипувши у самоту сумЕу,
BiH од людей, од себе yTiKae,
Суворо постить довry Еизку лiт,
Смиряе rrлоть, Bi з ким не розмовля€,-
Проте бевбожним так i кинув cBiT.

Коли король, АгЕеса, горда Жавна
Побачили той похiд жалiбший,
Коханцiв двох, що зs,лишилд раЕо,
TaKi вродливi, лrобий шлях земпий,
Залитих кров'ю, курявою вкритих,-
Yci тодi заплакали по вбитих,
Ycix лtахвув фортуни вирок алий.
Ридала меЕшо стародавня Троя,
Як смерть скооила Гектора-героя
I мертвоrо trросдавлеЕий Ахiлл 5

Ласкаво, цiжно волочив крiзь пил
По трупах, серед стоIоrту i страху,
За колiсницею, Еа мотузку:
Там бог зоставив жити Андромаху,
Лиш мужевi шославши смерть тяжку.
Аrнеса нiжна, тремтячи BciM тiлом,



lIK Жанпа

,Що Карла пригорпулася в ту-мить
I каже: <Любий! Таж iз cBiToM бiлим
Нас також доля може розлучить!
Нехай же тiльки так воЕа велить,
Щоб я, прекраспа тiлом i душею,
Була й по cMopTi милою твоеюl>
На мову цю, ц.Iо сiяла в серцях
Скорботу rrilrtrry та бозсилий жах,
Хоробра Жанпа, ]]зявuIи тон суворий,
Промовила: <Так, сталося нам горе,
Та не жiцочим стогоЕом, плачем,
Не зойками, Ее крцками сумЕими,-
3а благородЕих смерть грiзпим мечем
3 антлiйцями сквитуймося лихимц.
Погляньте, о королю! Орлеан
Iще вiд KpoBi димом оповцтий:
Ii пайкращi з ваших громадяц
За вас не побоялися пролити,
ПoKipHi руху вашоi руки.
Що зброi жl Уперед вести полки -Повицпiсть королiвська. Тiльки нею
За Ля Трiмуйля та ва ,Щоротею
Британцям можЕа тiдно вiдшлатить.
Агпеса пiжна, годi, не тужiть,
Коханця Ее розчудюйте сдьозами.
Обов'язок високий перед вами:
Щодать йому вояцьrtоi }rtаги,

Щоб славен був король мiж королями>
На те Агrrеса: кОх, нема сцаги)).

ПIСЕЯ ДВАДЦЯТА

пiдпала була химерпifi спокусi; пiжпе вухвальство
осла1 доброчuнншй опiр Щiви

Ламке i тiло, i душа в дюдиЕи,
На доброчинвiсть вiри не кладiть;
Прекрасна вааа, та, Еа жаль, ia гдинц:
Розбити легкоt а тодi злiпiть
Iз сотпi черепкiв сосуд едиrтийl
Облудна мрiя, нездiйсненний сон,
Щоб вазу ту Ее вкрила жодЕа пдямаl
Вiзьмiм до прикладу хоч би Адама,
3гадаймо: ветхий Лот, слiпий Самсон,

lt



Святий,Щавид i мудрий Соломов,
I Bci жiвки, вiдомi й невiдrtритi
В старому та новому аашовiтi,
В icTopii та мiфах, звали грiхl
3а це охоче я прощаю ix,
Не серджуся за ixBi цримхи вiжнi,
3а хитрощi та за смаки розбiжнi,
Пр,оте скажу, що деяких cMaKiB
Нiзащо б я красуням Ее цростив.
Не раз, бувае, мавпу волохату,
Товсту, бридку, потворЕу, кардувату,
Вони голублять, мов хорошупа.
Оце-то ЕепрощенIIа Btrre випа!
Вартпiший, може, Еаш осел крилатий
За фертика, що вЕа лиш танцювати.
Прекрасна стате, свiй цатхпецний спiв
Однiй тобi лише я присвятив,-
TorK розкажу, щб довелось зазЕатц
Хоробрiй ,Щiвi, як вона була
Сп'яцiла в хитрих залицяЕь осла.
Ще не MeBi, а мудрому TpiTeMy
Надежить оповiдь Еа дивЕу TeI\[y.

У вiчвiй TbMi проклятий Грiбурдоп,
Страшвий i в казанi своiм кшцучiм,
Кдяв ца огидний та блюзнiрськцй топ
Той день, як Щiва палашем блискучим
З плечей у Еього голову зпяла:
Жадоба помсти Itлятого пеrtл6.
Одuо кричав вiп: <Батьку Вельзевулеl
Вчиви, щоб Жанпу, зросJIу в боротьбi,
Грiхом земпi споttуси огорцули.
Ще сшрава честi, батьку, далебi!>
Аж тут у пекло, дишучи злобою,
Бридкий Гермафродит уЕав стрiлою,
Окроплепий свячецою водою:
Шукать поради жаба та гидка
В чортячого IIокJIала ватажка,
Отож утрьох взядися мiркувати,
Як Щiву спокусить, Oxl Слiд скавати,
Що й двох для дочок бви забагато.

Вiдопrо iM було давцо y?Iict
Що Жанна пiд спiдншчкою своею



Клточi вiд Орлеана береже
I що врятус (Dрапцil, лiлеrо
Невинпiстrо дцiво.rоlо BorIa.
Ftrа вигадки уl(ався Сатана;
Тож лиrrе Birr Milrt uриятелi-бртrтти,
Щоб на вемлi ту справу дослiдити
I винюrrrити, в FIастроi лкiм
Сувора }Itанна, rтеrrависrrа iM.

Король, Бастард, Aгrreca, Бонiфацiй,
Осел, Бонно i Жанна модода,
Щоб допомоги збройноi дirкдаться,
Заiхали в фортецю. Hi слiда
Там не було вiд вилому страшного:
Замурували все, i тим дороIу
Британсьrtим воякам перетяди.
Та вояки британсьrti вiдiйшли,
I наш король, Бедфорд i городяr,Iи -Ti там, Ti там - Itладуться спатлI раЕо.
TpeMTiTb, о музи! Щивну дивиIIу
Розшовiдати зараз я почЕу.
А ви, читальЕики, кому вiд бота
Назнаменована чистбта строга,
Бастарда i Щениса восхвалiть:
Вони грiховну одверЕули мить.

Я обiцяв колись вам розказати,
Хто, власне, був отой Псгас ухатий,
Що Щюнуа i ?Itаrrпу д'Арrt носив
Проти Еепотамовних ворогiв,
Яких боялисъ коilолi r.i дiвчата.
Ви знаете: на крилах зодотих
В Ломбардiто лiтав BiH iз героем;
Вернувсь вiдтiль - та ревЕощiв чудних
Зазнав, i розлучився з суrтокоем:
Хоробру Щiву мавши на сiдлi,
Вiдчув отоЕь у серцi BiH свойому,
Оrонъ, що ся€ свiточем в iшrлi
I що дае }киття всьому живому,
виповнюючц землю й пебеса.
I_{e шолум'я свящеЕЕе пригаса:
йоrо частипу бiльшу для Пандори
Взяли боги; вiдтодi людям торе!
Зносився свiточ, i кипуча rtpoB



1Тедосконалу зраджуе любов.
Оrнrо того падючого тепера
Не появля Урапiя Венера,
I те божисте, вiчне джерело,
Що на зепrлi струмуючи текло!-
Аркадii блаженноi химера.

О селадони, що poi дiвчат
Вас путами iз KBiTiB повивали!
Нехай yci: i радттик, i прелат,
Полrtовники, артисти, кардиЕали,
Yci, кото безумив apoilIaT
Солодкоi, }Itагуrlgi лIобовi,
В цiй справi пе звiряrоться ословi!
Про золотого чули ми осла
I про його метаморфози дивrri,
Та знаемо - людина то була,
I нашому Hi трохи BiH не рiвпя,

Абат TpiTeM, кому педаЕт Ларше 1

В учепостi далеко поступився,
AHt сполотнiв, подумавши лише,
Яким чуттяIш вухань Еаш заrrалився,
I довrо слiв таких не MiT найти,
Щоб людям ту tlриголу повiсти.
Тонке перо мiж пальцiв затремтiло
I випало,- та зЕову благодать
Вернулася, як trро нечисту силу
Узявся BiH спасенно MipKyBaTb.

,Щиявол, як вiдомо, мас фахом
Тенета ставити зеNIIIим комахам
I спокушати бiдний рiд людський,
I{ей батько лиха, мудрий i страшниr1,
Побачив рав, як паша мати €ва
Була бiля 8аказаЕоIо древа,
I яблуко пiзнання iй пiднiс 2,

А може, й гiрше що зробив iй бiс,=
I бiдолашну вигЕаIIо iз раю.
Вiд того дЕя жiЕоцтва любу sграю
Узяв пiд провiд хитрий Сатапа.
Абат TpiTeM нехибно цее вЕа.
Послухайте ж його оповiдання



Про }Канну, про ослове залицянЕя -I добре посорол{те ревуIIа.

,Щебела Жангrа, в лицями, як вишнi,
Лежала на постедi пуховiй
По cнi живлющiм,- i згадалось iй
}fiиття Тi та Bci дiла колишнi.
Перебиравши подвиги тялtкi,
Вона забула про сl]ого патрона:
У марпославствi лrоли Bci TaKi;
Взяла тодi Щениса дють законЕа,
I дiвчину на декiлька хвилиЕ
Лишив без ласки та опiки BirT.
Святий xoTiB iй вавiч показати,
Яка iй без заступника цiпа,
I довести Тй, що повиЕЕа мати
Усяка iз жiнок oгriкyнa.
I от yrKe стоiть диявол обiч,
Пiдстерiтаючи }кадаЕу здобич.
Упасти в rрiх - то ж тiльки мить одна.

Спокусник, що нiчото Ее миIIае,
Аби вершить лихi cBoi дiла,
Вселяsться в крилатого осла,
Людськоi мови звiра Еаута€,
Пом'якшуе йото жахливий бас
I втаемничуе в мистецтво дивне,
Яке Бернар оспiвус у Е&с,
Як в давнину Овiдiй богорiвний 3.

3абув осел, що в cBiTi сором 6,
З хлiва бiжить BiH навпростець до ложа,
Ще все життя перебира свое
Щiеi книжки тероiня тожа.
BiH содолко iй шепче, пIо вона
Славетна rлал ycix земних героiв,
А вродою - трояЕ/Iа чарiвна.
Так змiй отой, що €ву знеrrокоiв,
IIа вiдповiдний траrrившIи MoMeIlT,
Передовсiм скавав iй rtомплiметrт.
Тут визнати Iодиться Еам, IIаЕове,
Що лестощi - дорота до любовi.
<О небо! -- закричала }KaHrra д'Арк.-
Ще дивина, святим I(ляЕусь Лукою!



Осел говорить мовою людською,
Ще й добре, хай святий посвiдчить Марк! >

А BiH, схиляючи cBoi rtолiна,
(Ти,- каже,- ливуватись не повиЕЕа.
У XaHaaHi, де погапський храм,
Меве зростив вiдомий Валаам,
Що був жерцем Еайстаршим того храму.
Та я ... сврой i вчасЕдми словами
Прокляття вiд вароду одверцув!
Яке мiй IIаЕ дадоЕ васлати був.
Господь меЕе Еагородив за TeG,
Пославши до €rroxa в Iудеi.
Новий хазяiц дар безсмертя мав;
Тож Паркам Birr пегайно Еаказав,
Щоб вожицi cyBopi ix це смiлд
Мiй BiK MeHi перетивати милий.
Життя мое прослалось, як весЕа,
Що iй кiпця aHi MerKi Ее зЕати;
Господар мiй пустив мене ryляти
По вольнiй волi, та була одна
Тiй волi веобмежпiй перепоЕа:
Кохатись цiлковита заборона.
Oxl Щля осла це страховипна рiчl
Я мiг собi брикатш деrrь i нiч,
YciM ца cBiTi серце веселити,
Опрiч одЕоIо: я пе мiг любити.
Слухнянiший, нiж праотець Адам,
Що яблlrчко iззiв, собi на лихо,
Я гору взяв Еад буйвим trочуттям
I пришисовi пiдкорився тихо.
Замовкла плоть; цiй справi ftомоIло
Те, rrдо ослиць пiдце там rre було,-
I rкив цевинЕими я почуттями
llомiж такими, як i сам, ослами.
Коли в Еллади Бахус-Щiонiс
I тирс, i п'янi радощi занiс
}r Kpali, де Ганг священнпй протiкае,
Служив тодi йому за сурп4ача я.
Iндуси, мудрiсть маIочи вiд нас,
I пивi ще приIадують той час.
Сiлен та я - прославленi героi а

Tiei експедицii цrчrrоi.
Так само через Lfeпe мiж людей
Успавцвся широко Апулей 5.



Коли, нарештi, BciM фраяцувам ворогi
Георгiй у пебеснiй вишинi,
Злюбивши Еад усе воеввий trорох,
Став iздить на англiйськiм скакупi,
Коли МартиЕ, плащем cBoiM вiдомиfi 6,

Щобув коня, який Ее зЕа€ втоми,-
Святий ,Щенис, суцерцикам ца зло,
Взяв i собi тварипу пiд сiдло.
Мепе обрав цатроIr ваш аадля того
I цишпi крила цi гrодарував;
Я а псом святого Роха другl.вав 7

I а пiдсвинком Ацтоцiя свяlопо -8 емблемою черЕецтва геть усього.
Був чищений я згреблом аолотцм,
Амврозiсю, Еектаром нtивдвся...
Та щб це, Жанно, як рiвнлти з тим
Чуттям, яким тепер я окриливсяl
Щб та свиця, ,Щенис, Георriй, пес
Проти красупi, BapToi небес!
Повiрте: мавши на BiKy багато
Блискучих та славетпих хазяiв,
HiKoMy ще так BipHo слугувати,
Як вам, о аоре ясна, я пе xTiB.
Вiдтодi, як сюди прибув iз раю,-
Жшву лиш вами, вас лише Koxalo.
Та Hi, я анов ца небi! ,Щiво, апай:
В очах твоТх MeHi сiяе рай!>
На мову цIо, призЕатися, зухваду
Розсердлrлася }Itarrrra IIеп омалу:
Лrобцть осла! йому вiддати цвiт,
Якого пе зiрвав rri талл, яi брштт,
Щiвочу честь, не викрали якоi
Погоничi i Фрапцii героi,
Невиппiстьi чисту, як нагiрний свiг,
Що через Eei сам Шапдос полiгl
Проте... Що за осел, о божtе правийl
Чи ж гiрший BiH за KiaoHbKy струЕку,
Що калабрiець водить у BiHKy?
Hit Геть, спокусо! Вiдсахвись, лукавийI -TaiKi думки, як буря вогЕяЕа,
Iй сколихнули душу всю до дца.
Так iводi, води й rrебес тирани,
Вiтри шалепi, влившися в ццклоЕ,
Несуть кораблик через океаЕд



На Яву, ва Супrатру, ша Щейлов,
То в вебеса судепцо пiдкпдають,
То об кашiння попiдводне б'ють,
У вир бозодяiй, ревучи, вкидають
I внову 8 пекла в вдоочiвь песуть.

Лукавий хлоцчик, що в свою обладу
Вrбрав людей, царiв, богiв, ослiв,
Натягши дуfiа! вже смiявся радо
Отiй раптовiй змiнi почуттiв.
I справдi, Жaпrri видалася мида
Та пристрасть, що ii вона збудила
Принадами своiми ув ослi -Тваринi, пайгрубiшiй на землi.
YrKe вона до IIьоIо простяIа€
Правицю - i раптово вiднiмае,
Вся вашарiвшисъ, як зоря ясна.
Нарештi так промовила воца:
<Мiй любий осде, марЕа то падiя!
Зтадайте, що нерiвня ви мецi.
Чиню велику справу на землi я,
Мету прекрасну бачу вдалинi.
Лишiть! На мене Франrцiя чеrtав!>
На те осел: <Лтобов ycix рiвняе.
Згадайте Леду: лебедя вона
Любила, а Ее втратила пошави 8;

Хто Пасiфаi дорiкати стаЕе 9,

Що бугая, як те€ всяке зЕа,
Вопа над славЕцх рицарiв волiла?
Взяв Ганiмеда цтах-орел ца крила,
I в образi конячiм бог MopiB
Фiлiру чарiвну приl]оро}I(ивD.

Веде cBoi BiH далi TepeBeHi,
Сам чорт, як автор мiфiв та байок,
Тих uрикладiв ванизуе разок.
В цiм до осла подiбнi цашi вченi.
Та rrоки ддються нiжнi Ti слова,
В сусiдпьому покоi Щюпуа
Прокивувся, прислухався... о боже!
Та хто ж це там таке спiвати може?
IIа piBнi ноги скочцв trаладиII:
Що за сушерник? Хто i звiдки BiH?
Пiдбiг, цогдяIIув... О небесца сидо!



Вухатпй кавалер! Чи це ж бо BiH
Насправдi бачшть? Члr ве обмарило?
Отак Венеру, арод}коЕу для BTix,
Вулканова мере}ка упiftмала,
Коли вопа, перед богiв ycix,
Пiд Марсом геть голiсiцька ле}кала.
Та Жапна ще Ее втратида BiHKa;
Святцй Щевис ii пе вiдступився.
YHte загибель iй була близька,
та вчасно вiп па теб Еахопився.
Великий гнiв Незайману пойпяв,
Вернулася до Boi самовлада.
Так BoiB, що Еа BapTi вадрiмав,
Коли почуе: кГей! до зброi! зрада!> -Проrtиветьоя, вихоплIоб меча
I ворога рубае в-за плеча.

Щеборин спис, Еамоклий злою кров'ю,
Стояв у дiвчиuи при узтолов'ю:
Ii в бiдi не рав вiп рятував.
Вона до списа. Сатана Ее мав
Нiякоi супроти ЕьоIо сиди.
Бастард i Жанца кинулися смiло
На вуханя, i так BiH заревiв,
Тiкаю.Iи, що в HaHTi розбудив
Лу"у. Осллr, що в Пуату стояли,
На голос Tor1 страrrrниr1 вiдповiдали.

YTiK диявол, та зпайшов [IoBe

Щля себе BiH, ва ало франrlузам, дilrо.
Що шрезидептшi, славпоi Луве,
Вiп лцне в Op,,,reaH, у пишне тiло
Ii вселяеться i rпепче iй
Луrtавi речi в телrрявi нiчпiй.
Була це тоЕко велеЕа робота,
Любила панi муrкнього Тальбота,
Тальбот одваrкпий божествив ii.
Тож мудрий бiс, хитрiший вiд aMii,
Намовив панi браму вiдчипити,
Щоб увiйпrли посеред ночi бритти
I Орлеан не бившися взяли,
А тим би i йому лоцо1\IоIдц.



пIсЕя двАдцять tшршл

Докаэи Жапвпвоi чеснотп. flrtяволовi хитроrцi. Побачшпя, що дала
прсзидеЕтша Луве волпкому Тальботовi. [Iоелуги брата Лурлi. По-
хD&льЕа поведirrrtа ertpoпrrloi Агrrеси. f[аяття осла. Подвлглr ЖаrIпи.

Трiумф великого кородя Itарла YII

Чцтач мiй дюбий 8Еа€, цевЕо, сам!
Божок, що цам явдяGться дитям,
А справи Ее дитячi витiва€,
,Щва пеподiбпi сагайдаки ма6:
В одному стрiли, що вiд них бува
Легка спочатку рана Еебодюча;
Воша ятриться в Еас Ее деЕь, Ее два,
Ажt робиться uарештi Еестерпуча.
Та iцшi стрiли полум'ям горять,
,Щiтквуться - врав людиЕу спопелять.
Усе ество проЕизуIоть Ti стрiли,
Обличчя аж горить розчервонiле,
ЛIодипi цаче деЕь Еовий зiйшов
I по-новому в вiй струму€ кров,
Глуха воЕа, в очах - тяя{ка хвороба.
Окрiп, що булькотить у казапi,
Вируе i абiгае ва вогпi,-
Ось недовершена блiла полоба
Щушевпоi Tiei метушrri.

О лихомовцiв кодло знавiспiле,
Ви Bci, що Жанви честь ясЕу бруднили,
Наклеппики, чия брехлива рать
Найкращу цам'ять може зiшсувать,-
Ви запевняете, що лар любовi
Пречиста }fiапна вiддала ословi,
Спокусi тiй пiддавшrися страшпiй;
Ви тапьбите i честь, i славу iй! 1

Писапь фальшивих автори погапi,
}Itiноцтву ви вiдмовили в пошапi,-
Та вцайте: Щiви пе торкнувся грiх.
Учепi справнrвi вцгадок таких
Не визнаrоть, бо то бредня огидна.
Ви шлутаете дати i дiла,
Господпя сила вам Ее очевидЕа.
Шапуйте славпi rrодвиги осла,-
Calri ж ви Ее явЕлц Hi одпого,
Хот вуха довшi маете вiд Еього.



Якщо приsмЕо дlвчипl було
Побачити, яким вогЕеilI пекло
Чуття до Bei того селадоца,
То це для яtiнrtи аовсiлr рiч заrtонна,
Щв честолюбство, тiльки ж це дюбов.

А щоб лiйти до I(palo цих розмов,
Чесноту Жаutlи JIlorlfl lvr IIоявIIти,
Щовiвшлr, Iцо I(pacyllto спокусити
Не мir пi хит1lомуllрr,rй Сатана,
Hi сам осел, проlчIовець зпалrешитий,
Скажу: кохада iншого вона.
То був бастард, як хочете ви зIIати,
Пав Щюнуа, Еа славу й хист багатцй.
Втiшатися з освiдчеппя осла,
Иого речей наслухувати радо,-
Хай це вIIIIа, протс Borra ма.тrб
I зовсiм Ео cкrrl{a€Tbcя lla sраl(у.
Пан ,Щюнуа одIrII раз rrа BiKy -Iсторiя це зовсiм тотIпо зt{аG -Був ранений стрiлою, що ховаб
Амур у шершому сагайдаку.
Своiми володiв вiп шочуттями,
Кохав шаJIецоr та це тратив тями
Передовсiм-бо, хоч пеклб нtага,
Був королiвству й королIо слуIа.

BiH знав, о }Karrпo, rцо Birrrta твойого
BipBe, коли здобуде rrеремогу
IIад бриттами; вiп чесно божествив
Щевиса й Щiву. Так собака вiрний
Не ioTb курiпки, що стрiлець убив,
Хоч rолод i цече його незмiрний.
Та як цобачив рицар, що вухаЕь
Пустив Еа волю рiй cBoix бажань,
То й сам yrKe був стриlltатись пе годоп:
Мудрець бп тут Ее видержав Hi бдин.

Безумпа рiч - Еема чого й казать -Отчизпу Еа кохаЕЕя проrrriнять;
Ало гцiтила дiвчипу сувору
В ослом ровмова, як TrI}KKa вIIЕа,
Палка любов Еад IIею брала гору -I кволо опиралася воЕа.
От-от була б настала ь{ить }Iiадацаr



Аж тут Щевис, ласкавець паш святий,
}Ia вешлю шле тоЙ шроллiвь золотшfi,
Що верхи iадив яим до Орлеаша,
ГIовитий у господЕю благодать,
Невиццостi дiвочоi шукать.
Ударив промiнь цросто в груди Щiву,
I геть жагу розвiяв Еечестиву.
<Бастарде любий! - скриItЕула воIIа: -Не час iще! На бога, зупинiться!
Прийдешнiсть Еам судила,ся ясЕа,-
Тепер ii псувати Ее годцться.
Itляпусь,- лиш вц зiрвете мiй BiBoK,
Але для того визцачено строк:
Тодi це буде, як вахабнi бритти
Покинуть Францiю на вiчвий час.
Iдiть же, дпвнi подвпгц явiте!
На ложi а лаврiв обiйпrу я B&cD.

I]e Щюпуа прохолодило скоро,
Вiп передчасций пал )rгамував -I поцiлунок Ее одиц дiстав
У пагороду за таку покору.
Пiд гнiв того, чцтачу, не бери:
То поцiлупки брату вiд сестри.
Свiй пал вови обое вIамували
I цевпi пакти па майбутв€ скдали;
Те бачивrши, утiшився Щепис -I мудрий длаЕ тодi у нього зрiс.

Ми анавмо: був вадум у Тальбота
Щобутися до Орлеапа потай,
Хитруючи й лукавлячи, як тать,
Хоч бритти й мало здатвi хштрувать.

О любощi! О силоl О неславо!
Лцхий Амуре, таж Еамислив ти
Вiддать апглiйцям Фравцiю лукаво.
Чого не пощастило досягтЕ
Ix ватажtкам -'fалъботовi й Бедфорду,
Те ваяв па себе тп одважЕо й гордо.
Ой хлопчцltуl Ти розсiвавш грiх
На горе людям, а собi па cMix.

Прошивши серце Жавнине стрiлою,
Пуступ, не вiдаючи супокОю,



Послав ia другого саrайдака
Стрiлу у президеЕтшi груди повгi -I в пих чуття заграли яевгамоввi,
Любов, до боrrrевiльностi палка.
Ви бачили шIалсfiу ту облоry,
Кров i по}кенtу IIапалу страшЕого,
Атаки, штурмLI, боротьбу i жах
Пiд мурами, IIа мурах, гlа валах,
Itоли в повiтря орлеансьrti брамв
}fiбураув Тальбот iз вiрrlими полк&ми.
I падали з покрiвель городськцх
Вогонь, залiзо, цекло, смерть Еа Еих.
Уже антлiець trружною ходою
У MicTo входив по людських тiлах,
Гукаючи: <Гей, друзi, Bci sа мЕою!
BopoTti сили, падайте у прах!>
В ту хвилrо був пеначе бог вiйпп BiH,
Що землю й пебо rrотрясае, lнiвен,
Кому БеллоЕа1 Фатум, coTBi чвар
Послали зброIо смертоЕосЕу в дар.

У Mypi презцдеЕтсьrtоi будови
Лишався видом, пiби вишадковий,-
I панi видивлялась вiдтiля
На мрiй cBoix ясного Itороля.
На меч його, тполом його пернатий,
Очей палаrrця, золото й шарлати,
На постать, u{о позаздрив бu пiвбог.
Тодi, солодких сповцOЕа тривог,
Вона вся млiла в пристрастi rпалевiй.
Так iводi у лоrкi водо-iенiй
Очима стерегла мадам Оду2
Найменший жест безсмертЕого Барова,
його одiння, rтотляди, ходу
I зачiску, достойну Аполлона,
Сдова шептала тцхо вслiд за Еим,
YciM еством раюючи cBoiM.

Що президептшi, як уже вiдомо,
Полинув чорт, щоб сколихЕути дЕо
Щушi ii. Чорт i Амур - одшо.
Тож гадка i ваклюпул&сь лихом} -*
Сюзанни виlдяд i подобу взять.
Сюзон-слунrниця вмiла ваЕцвать,



ПричiсуватЕ, красЕо водягатп,
Щидулки крадькома trередавати
I, про хазяйки дбаrочи дiла,
Сама також пе без rрiха була.
,Щиявол, у ii вселшвшись тiло,
Товстiй KpacyHi так цромовив смiло:
<Мiй хист i серце добре знапi вам,
TorK я trораду найщирiшу дам,
Бо ваших пIук не MorKy бiльше анбсти:
Кузен мiй, панi, уночi cToiTb
Бiля ворiтець, до яких провбсти
Вас моrriца. Там, без рцску проти честi,
Вождя Тальбота ви могли б зустрiть.
Записку дайте,- плiй кузеп умiло
Ife шотаемне викоцаG дiло>.
Що серця панi пдан такий припав;
Листа вона палкоIо FIаписада,
,Ще шристрасть i нtага воIпем палала,-
Недурно ж сам диявол диктував.
Герой, так само нiжпий, яI( i сгrритний,
Щав слово в час прибути заповiтний,
Але присягся i на слави путь
Tiei цочi смiливо стрибнуть,
YTix лrобовних залишивши ложе.
BiB шевен був, що галлiв цереможе.

Чевця Лурдi святий trослав ,Щенис
Що бриттiв, як вiдомо ва1\(, паIIове,
Щоб розлад BiB у ixBi лави BBic.
Той правив меси, був Еа все готовий,
I HaBiTb сповiдав та приIIаrцав.
Герой Тальбот в дуIltttах пе покладав,
Щоб той цузаньt оте брудне мурмило,

Той дуреrlь, вишкребок монастирiв,
Кото рiзкамц парить BiH велiв,
Мiг шiдкотrатись тriд вождеву силу,
Та небо гадки iншоi було:
Не рав воЕо, лIодське каравши зло,
Шле перевагу дурневi тупому
Розумвим на ганьбу та посорому.
Небесва icKpa зайнялась як стiй
У ToBcTyrroBiй головi тянtкiлi,
I мозок, що Еасилу ворушIIвся,
Щумкамш враз живиIцu засвiтшвся,-



I в того вельмп 8чудувавсь моЕах.
Що ж! Бог паuуе у людських yMaxt
Хiба мц 8ЕаGмо, якi пружпни
Ясцять i тьмарять розум у людини?
trи пам вiдомо, з aToMiB яких
Утворюсться мудрих i дурних,
Яких кдiтиц IIезрозумiдiй сrrлi
Завдячус I'oMep або Вергiлiй,
3 якого TicTa, щоб паскудлrть cBiT,
3амiшенi 3оIл, Фрероп, 'fсрсiт?
Бувае iнодi - цариця Флора
Посiе KBiTKy цорутI мухомора:
Господь iй боr так, бачите, звелiв.
HixTo з високовчепих докторiв
Не докопався дЕа цiеi справи.

Передовсiм зробивсь Лурдi цiкавий,
Згадав, що очi мае в лобi вiп,-
I постерiг, що ввечорi до MicTa
Веауть возами гори м'яса й TicTa,
IIТцпок, курiпок, всяких дегомиЕ
Та ваморожеui пляшки пуаатi,
Ще грало непоборпе в apoMaTi,
Перелшваючися, як рубiн,
Вццо в CiTo, краса i слава вин 8,

Те все тяглося тихо до ворiтець.
З Лурдi рацтово став учеrrий мйтець *

FIe до латини, а ло сIIрав земItих,
Що стiльки небеапек таiться в Еих.
Вiдкiльсь вабрався гrишrrоi BiH мови,
Зробився добрий, гречний в yciмa,
Скрiзь пiдтлядав, як ка}куть, обома,
Пiдлеснrlк хитрий, балакун чудовий,-
Ну, словолr, iз ченrliв черЕець типовий.

TaHt повсякчасЕо лIобий пабрiд цей
З кухонних закрада€ться дверей,
У мирний час i в час военrrий шкодить,
3 мiщанами спочатку рiч заводить,
А далi пролiза й до короля,

* [Iаголоси мЙтоць i лrитёць змагаJIися коJIпсъ в украiпськiй
MoBi. Лексикограф Уманець (Цоruаров) свого часу BaBiTb вiддавав
церевагу шершому.- И. Р.



А там, глядиi його в;ке вся земля.

В цахабствi та в лукавствi чародii,
Вони - вовки, лиси, мавпй та змii;
fIедурно ж бо мiтлоrо вимiв ix
HeBipa бритт ia володirrь cBoix.
Товстцй Лурдi стежиЕкою глухою
,Щ,о ставки королiвськоi дiйшов.
Там cTpiB йоlо, весь мудрiсть i любов,
Брат Бовiфацiй, повев супокою.
BiH думав у спасеннiй тишицi
Про людську долю та дiла земнi.
BiH MipKyBaB про той лапцrог цезримий,
Що i подii в'я]ке, i людей,
Про KpeBHicTb дiд великцх iз малими.
Про iнший cBiT, а також i про цей.
Гадае BiB про цiлi та причиЕи,
Все зважуе, бажае все спiзнать -I мислить: може вемлю зруйнувать
3акохацих цобачення едиЕе.
BiB згадуе, що молодеЕький бритт
Мав ца заду фраццузькi три лiлеi,
Ьилици BitT ще не забув Tiei,
Як був подолапий Гермафродит.
Але найбiльша дивиЕа ддя цьоIо -
Ще бистрпй ум череваЕя Лурдi;
Вiп став з Еам до розмови - i тодi
В Щеписову повiрив перемогу.

Лурдi уклiпно й гречно поtrросив
З Агпесою TaeMHoi роамови,
Сказав iй кiлыtа шанобливих слiв,
А далi потихеIIьку озпаймив,
Що пап Тальбот, беаулtпий вiд любовi,
Яка йому }кагуче серце рве,
3устрiтись мае iз мадам Луве
Пiд мурами старого Орлеава.
<,Тут,- ка2ке вiш,- луI(авство * рiч бажtана:
,Щiставши в pyrt ,Щалiлп тихий соп,
Зробивсь ii певiльпиком Самсоц.
Агнесо цишЕа! Короля з6lrдiте
,Що подrrигiв>.

<Ох! Перш MeBi скажiте,
Чи тож надовго вiрнпй BiH мепi!> -Иому Агвеса. <Справп це земпir-



Сказав Лурдi.- Одно я тiльки внаю,
Що чорев вас поабудеться вiц раю...
Проте * свяIцеЕна рясо, вибачай! -
,Щля цих очей забути легко рай>.
Атнеоа зrrов: <l грс,rrliоть ви, i розlrм
Явили, отче, у cBoix словах...>
I додала, з рум'ятrцем на щоItах:
<< CKalrtiTb, в аrrглiйсьrtих нtивучи вiйськах,
Ви з юним пс стрiчалися Монровом?>
<Чому ж би й Hi,- вiдповiдае мrrих,-
Люб'явний BiH i красний над ycix>>.
Агдеса скромЕо ошустила очi,
Тодi ченцевi руку подала
I з ним тихеtrько, пiд покровом почi,
У Карловi поrtоi увiйшла.

Там вiнценосець бiльш@ слухав мову
Лурдi, Birrt сам йому вiдповiдав,
А далi раду скликати вiйськову
З абататrли й мiнiстраlrли сказав.
Мiж рицарями, славою iM piBHa,
Була там Жанпа, горда, як царiвна.
Агнеса, вепомiтна й мовчазва,
З шитвом сидiла, пiби й не до веi,-
Та тiльки слово вимовить воЕа,
Як добрий Карл пристав ужо Еа те€.

Ухвалеgо зловити слушну мить
I президеrrтшу з бриттом ухоtrить.
Так Марса i прекрасну Афродiту а

Кодцсь пiймали Сонце та Вулкан.
Отож военний розробили плаЕ
I в шуть-дорогу рушили до cBiTy.
Пав ,Щюнуа r-rайтяжtчий похiд мав,
I сдавимо ва те щораз його ми:
Героiв шлях, в icTopii вiдомий,
Мiж MicToM i вiйськами проляIавl
Нарештi BiH шри тих воротах став,
,Ще з президеЕтшею Тальбот ласкавий
YTix солодких tIовЕу чашу п'е
I сам собi обiтницю дае
Вiд пестощiв перестрибrrуть до слави.
Щля нашалу па MicTo шiсть полкiв
Вiп потаемIIо вислати велiв.



Та ледве-ледве вояки чвалалц -Отець Лурдi ix казаrrню приспав,
Вопи ще й досi тяжко позiхали,
А дехто й зовсiм, iдучи, куЕяв.
О чудо! О Щенисе, паш патровеl

Бастард i Жанна та вояцтва IроЕо
Вже пад'iздиди до каЕав отих,
Що йшли побiля MypiB городських.
Арабський KiHb, що iншого такого
Не мав i Карл, хоробру Щiву пiс;
Нецаче промiнь соцця золотого,
В ii руцi блищав ,Щебориrr спио,
Юдiтив меч дзвоцив цро trеремогу.
У святобливiм трепетi вона
Щениса так модцти почиЕа:
<О батьку! В Щомремi тц Еадо мЕою
Простяг правицю, дав свящеЕну вброю,
Ти злив Еа меЕо божу благодать.
Даруй же, що насмiла я вчувать,
Забувши, шiд чшiм живу покровом,
Речам пепомiрковаЕим ословим,
3гадай, цатроЕе, що колцсь меЕе
Ти ца ацтлiйцiв кодло HaBicHe
Послав - черЕиць ЕещасЕих боронити,
Бо шкоду вражi iM чицили бритти.
Тешер Еастала ще славнiша мить,
Та що беа тебе можу я вчидить?
Пошдц MeBi, мiй отче, мiць залiзву,
Щоб я моIла урятувать отчизнуl
Нехай вiдплата ворогам }киве
За честь монарха i аа честь Лувеl
,Щошоможи пам, дай потрiйвi сили,
Щоб справу мц велику довершцли...))
,Щенио то чуб в вцшнiх пебесах,
А в таборi - осел ii крилатий,
BiB пiдлiта до неi,,пачо цтах,
Скловив колiна i почав кавати,
Що алочив шревеликий учЕЕив,
Що пеi виявившц пал печистшй,
Що демон ним пiд час той володiв;
Благав вiп ii на нього сiсти,
LIe мiт-бо стерrriти, rrlоб iнший звiр
Носив aopro, наrtкращу серед aip.



Ваввята Щiва зараз же вбагпула,
Що сила божа iй осла верЕула,
ToTrTy без по},IстII rтiолпоi та ала
IIо cllliпi раз rIи дцвiчi затяла
Вухатого, щоб лалi lIIаЕувався.
Той заприсяг i з rrcto гордо вЕявся
Пiд саме небо, духом-бо воскрес.

Тут войовrrиця, rriби грiм а Еебес,
На бриттiв Еев],аIчIовIIих упада€,
Лле кров рiчками, Itоле, рве, рубас,-
I rtотяться снопами серед Еив
Тiла аабагрянiлi без голiв.

Над Щiвою пiчне свiтило тьмяЕо
Сiяло певиразно крiзъ тумаЕи,-
[ ще пiвсопнi бритти Ее могли
Ii побачить крiзь вапову мли.
Свящепrrий спис - за хмарою густоюl -Вови тiкати кипулись rорбою,
Та ,Щlопуа мече]чI ix зустрiчав
I з ралостi король alrt ушrлiвав:
Апглiлiцiв коспть (Dрапцiя завзята,
Струмуе rtpoB, i по мерцевi мрgць
На аемлю падаIоть, мов курiп'ята,
Що з-пiд собаки добршit б'е стрiлець.
ослячий годос виповIIяб жахом
Околицю; €диЕим Щiва махом
Кладе покоси цiлi з ворогiв,
Бастард сiче, а добрий Карл розвагу
Найшов собi, стрiляrlочи в ватаIу
Наляrtаних, слiпих утiкачiв.

Красунь Тальбот, вiд пристрастi сu'япiлий,
Лежав Еа грудях пцшноi Луве -I враз почув, як далечiпь реве,
Як пострiли i крики аатримiли.
<Ми подолали! - вiп собi сказав,-
Борня скiнчилась, Орлеан упав! -I доточив з ЕалежЕою пихою: -AMypel Пада все перед тобою!>
Прощальвий поцiлупок вiп кладе
На президептшивi уста рум'явi,
Пдитае з лilrtтtа i до lTicTa йде -CBoi вiйська вiтати в Орлеанi.



Тальбот великий для нiчних виправ
Щоразу тiльки аброенооця брав.
Tart i тепер. То був вояItа славниfr,
У битвах i в речах любовi справний,
Що й того й сього цильЕо дотлядав.
<Смiлiше, друзi!> - пан Тальбот гукае.
Та ба! Той поклик раптом завпIираý.
Не друзi - Жанна в опiвнiчцiй млi
Летить супроти Еього Еа ослi.
Французи входять крiзь малi ворiтця -I пан Тальбот IIе знаG, де подiться.
Усюди крики: <Слава королю!
Бий, пий, гуляй! Круши ix без жалrо!
Гаскопцi, пiкардiйцi, не дрiмайте,
Сiчiть, колiть, стрiляйте, убивайте! >

Зборовши хвилю муrtи i турбот,
Поклав до краю битися Тальбот
Бiля свойого потайното ходу.
Так сиц r\нхiза пiд лиху приIоду
Подолапу отчизну вахиu{ав,
Тальбот дедалi бiпьше лIотував;
BiH бритт, i зброеносець бiля Еього -Удвох би стали проти cBiTy всього!
Спереду, ззаду, iзо Bcix бокiв
Хоробрi вiдбивають BopoTiB,.-
Та виснанtились ix могутнi сили,
Напасника фраrтцузи вщеЕт побили.
Тальбот вiддався, а шроте ?ItиBe

Що пього шана вiд бастарда й Щiви.
Вони вертають пановi Луве
його HroHy - i rтрезидеrтт щасливий,
FIa всiх-бо чоловirriв, яIt печать,
Покладено чудlовий лар - Ее знать.
BiH це збатнув би, живши i донипi,
Чим Францiя завдячуе друlтtинi.

Радiв ,Щенис в яспiй височинi,
TpeMTiB Георгiй на cBoiM KoHi,
Осел uускав г}чЕу свою октаву
На страх британцям, Францii Еа славу.
Король, добувшися спадкових прав,
Вечерю для Атнеси влаштував,
А }Канна, викоцавши все, що треба,



Послапа зЕов осла свого Еа цебо -I Щюпуа в ту пiч вiд цеi мав
Усе, чого терIIJIяче так чекав.
Проте Лурдi, rцо мав чого радiти,
Кричав одно: кВона невIIцца, бритти!>

ВIД IIЕРВI{ЛАДЛЧА

Вольтер (Франсуа-Марi Аруе), фрапцузький буржуааний про-
свiтитель XVIII ст., здобув собi за свого довгого н{иття (1694--
t778) славу, якою мiг би похвали,гuсь рiдко котрий iз великих
письмевникiв. ,Щосить пригадати кiлька фаrtтiв: TBip його <Фiло-
софськi лиотйD спалеЕо за вiльнолюбнi iдеi рукою ката; його
ув'язпюваво в Бастiлii, його вислано раз i вдруге - чдруге IIа всо
ждття - iз Фраrrцii; BiH удостоiвся переслiдувапь францlrвъкого

паризьких KpacyEbl JrвrЕчаЕо лаврами - l Bcl присутЕr встали,
влаштувавши слав ' 'ю.,.

Незабаром пiс вий ще духом, але вемiч-
яий тiлом Вольтер би покаявся перед смертю
в грiхах cBoix проти католицькоi церItви, але духовеЕство вiдмо-
вилЪсь ховати його за церковЕrтм обряпом. Остаrrки письмеЕЕi,тка
були поховапi без усякоi перrtовuоi пишнотт,I в провiппii Шампанi.
А пiд час Франчузъкоi бурlкуазrrоi револlоllii прах його за поста-
новою Нацiональнпх зборiв був уроqисто перенесений до Пантеопу,
мiсця вiчного упоко€ппя тлаtiвrtзrrачпiшtих цсржаввих дiячiв та
воликих людей Францii. Тепер rrt,lra й слiдiв тодiпrньоi його гроб-
вицi. Гадають, що в той час, колIJ запанувала у Франпii реакцiя
(1814 р.), вороги Вольтера, яким не давала с сть
великого письмеЕIIика й борчя i тliсля його ту
гробвицю разом iз тлiном, що в пiй мiстився. ва?

Сrrава ве залишала його й пiсля того, як мо-
вшну: Гете, Пушкiп, 1VIiцкевич високо цiпували його твори, Ради-
щев ааявив, що Вольтер яItих
людство буде _читати, поки Воль-
TeDa зIIищив оIльше. ЕIж Еапи-
саiи <Росiйського Кандiда> омаЕу

Свдора...



аЕтЕклерикальЕiй лiTepaTypi XIX столiття лея{ить вiдсвiт Вольте-
рового духу.

лис tIазивав ii паi'rоблесливiшtrми iмепалrи,
цор монархами cBiToBoi icTopii...

ыtоr церI{вI-Ii япу вlн ЕсвтомЕо заклп-
кав аЕищити (<Ecrasez l'infAme!> - кРозчавiть пiдлу!ll), бпчуючи
ЕощадЕим сатиричЕим бичем офiцiйнi догмати й середньовiчrii пе-

розуму й вiд
бливо вiдом ерт-
кш добпвся об-
(деiзм) як тво-

ЕогоD прпЕципу вл.асвостi i сам, у свобму чипlалому швейцарському
мабтку, досить виг]дно господарював.

Шукати поясЕеIIЕя цих суперечвостей треба пе тiльки й пе
стiлъки в особшстоп{у xapaKTepi Волт,тера, як. у тому соцiалътrо-
цолiтичЕому тлi, rra якому вiп зpio, у рuсах Tiei доби, у супереч-
Еостях всередпвi самого класу, ят-tий BiH представляв,- буржуазii.

А BTiM, годi про суперечностi. Вольтер увiйшtlв в iсторiю люд-
ства як великии популяризатор переловllх rлеи свого часу, як пал-
кий бороць проти фсодалiвму й клtlрttttалiзму, яIt лIодиЕа, що
8аклЕкала людей мислtлти та обстотовати cBcri думки, як оборонець
гоЕеЕих i кривджених - Ее тiлt,тtrr пером, а r'i дi.lrом, BiB протп-
стояв старому ладовi як втiлеrrня r,уманпостi й вiротерпимостl.
_ Вольтер ЕапIIсав дуже багато. Повпс зiбранпя його TBopiB
фравцуаькою мовою здй,\tаб кiлька великих trолцць. Тут i поЪi-
тпчЕi trамфлети, i фiлософсьrti трактати,.i фiлософськi ia м.ораль
яо-повчальнi ромаЕи. чи, вiрцiшеj повiстi, й iстортrчнi роввiдки, l
трагедlr, и поемIIl 1 лrрI4чIIr поеtstr I т. tE.

._Catt Вольтер BBaiKaB, адаеться, вершIrЕою cBoei творчостi тра-
гвдlI, писаЕl 8а IIрпtrисами класпцлLзмJ, хоч t овlяIJr Еоэими 1деямЕ.

дев
свiй
чЕта



бi"rьше 8цачсЕIIrI вiulишилось аа itого повiстямп, дiя котри"х вiдбу,
ваýться часто Iloзa liOлIipcTEIILI .tacoM i простором i побудовапа
на. фантастлrчЕих прппуlцOнплх. Тд справа TaIT Е_е в цii, q в_ iдоях,
яlti 

. 
автор вiIсловлюе _за допоIlогоIiJ уItовЕIтх образiв. Ilar-iBrrtilte-

нитiпrа з цu.t повiстсt-t -- <Катrдiд>, ;1е лiдлано саркастпчfiоl'Iу вп-
cMiKlBaBBю рожевиrt, прекрасполушltпri оптимiзм, що виJlився в
формулу: <Все йде до вайкращого в цьсlrу найкраr:цоlrту iз cBi-
TIBD,- I ло лIодиЕу заклппа€ автор устаilIи одЕого ra псрсоЕа}Iuв;
<Треба обробляти }IашI сад)).- тоб,го кли,тсl до lttпвоi тtра;tтичпоI
працi ва цiii зсмлi. Xo.r у цьоrrrу зlutjlпку й не вiдчува€ться потягу
до корiпrrоi персбудови cBiTy, суспiльIIого .Iаду, аJIе Еа cBii"I час
лупав Birr дрогресIIlJ}lо.

Вольтер сдавився cBot;ro уi7lллl tloro l(oTorrTtitlTIo, своею iропiою,
що раs у раз пере-rодп"ца в гострlтй сir[)каз]\I. I]пс1,I цi вilявб.пйсь
Ее тrлъки в цого лlтературЕ}Iх творах! а и в усIIпх ров.п{овах, Еа
якi BiH був незрiвrrянвптi маl,iстср, i в дуяtе ч;Iспс!Iптх лIlстах до
друзiв та ворогiв. I-{e був приро}кдедций сатирик.

I саме сатиричЕою повмою. е йоrо.<ОрлеаЕсьItа дilraD, ,IKy ми
даеDIо в yltparEcbкoмy перOкладl, до в чl}I вIIправлеЕому проти пер-
шого видаЕЕя 19:J7 року, Сучаснlткrт добачали в вiй псредовсiм
фривольнi сцепII, що до cмarty бул]т квiнцстrосшим)) чптачам -Фрiдрiховi II та Натерппi_ II, якi, проте, гадалЕ, що для широко-
го суспiльства поема Еебевпс.IIIа. Щулттrа про те, rцо суть поемп
8водитъся власЕ0 до цих одвсртпх, педвозпачпих легItоважних
сцеЕ, уперто лержалася в бурrкуаапому лiторатурозпавотвi. Олексiй

Епм, у XVIII i попередвiх BiKax спокiйЕо вводилось авторамп в
ЕайсерйозЕiшi твори i так сатuо спокiйно чпталося <найпристойвi-
шпмfi> дамамц, Згадаемо лише деякi дотепЕ i <слизькi> trtiсця у
IIIекспiра, i то де Tirbrtи в rrопrедiях, а i в трагедiях (<Ромео i
,Щrкульетта;л, <сОтелло>), ряд повол Боrtriач.rо, цiлi сторirrrtи, а то й
роздiлЕ в (ГаргаЕ Рабле, пiзнiше
(XVIII ст.) - казки листпD XIoHTecK'6,
(КаЕалера Фоблаза> тут Ее в тих еро-
тичЕих прпгодах, якi 8 ким цi при-
годи трапляються.

Так СапIо, звiсно, EeBiprro, rтiби Вольтер ocMiToB й висмiюе ту
реальЕу Жанпу д'Арк, релiгiЙно екзалътовану Й патрiотичпо ка-
стро€Еу с пiд впливом като-
лицького рятувати вiтчrrзrrу,
шарIrаву (1Zl29 р.) Орлеав,
одЕо з Ее RJIадоIо французъ-
кого короля Карла VII.

Переконавши тtороля в BipвocTi пророцтва, що <Фравцiю вря-
ту€ дiвЪD *, католицьlti попи добилися, тцо Жаппу поставлеЕо EIa

* IIо-фрапцузьки Еоема ввет]>ся: <La pucolle d'Огlбапs>. Сло-
во la pucelle озЕачаб чпсту, незалiлIаЕу, ЕевиЕтIу дiвчиЕу. По-росiй-
ськи вово добре переrtладаетьс.я словом (девствеЕЕица). Мп Ее
внайшли, якщо не рахуватII TaKrrx cyMHiBтrflx словотворiв, як квь



soJri Bii,icbкa, де вопа, за сliдчеIIпям cyчacIIIIIiiIJ, виItлuнаJIа еЕтУ-
зiазм. ll{aHua впзволиJIа Орлсаrl, з;lобула рял перемог rrад аrтглiй-
цями, I(оронувала Карла VII а свою Micilo,
але Itороль ублагав ii залиrпи забаром BoorI-
Ее щастя зрадило хоробру д поразок бур-

ii англirriцям, де вiддапо
х з цияволом i т. iB., на
буналу спалеЕо (11131 р.).
рOмогаtrи свого BlEcbкa

i свосrо KopoEoIo.,., Hi представники 11аризького упiворсптету, що
входилJ! до апглiйсъкого трлrбупа.llу, нiчого пс аробиlltl для того!
щоб урятувати бiдолашr,rу.

Багато пiзнiше, коли остаточно вигI]ано з Францii англiйцiв,
справу }Каннu trерегляЕуто i ii посмортlrо реабiлiтовано,

Пiсля цього почалося творення бе:зглузлоi церковноi легсЕди
про }Itаrrпу д'Арк як про (послану rrебссатии> лiву, що с а м е д i -
в о ч rr i с т ю сво€ю врятувала О)рапцiю, лочаtsся культ ii як нацiо-
пальноi героirri, що породпв рп,ll llo(,nl лро Hei, олIIу в якIIх - поему
бсздарного ПIаплена - презIIрлIIво агаду€ Во.чьтер у початку cBoei
<!iви>.

Як прирождеппий скептик, Вольтер не вiрив у дiвочу вевиЕ-
HicTb Жанди. Як лrодинаl да.цека вiд усякоi релiгiilноi мiсттлки,
BiB нiяк лiвоча вевипнiсть
могла сп узiв i до рятуцку
Францii. обурювався BciMa
тЕми Illc католицьке дчхlв-
Еицтво.

Вiп виапавав - це видlrо з fiого itrшшх TBopiB - iсторичrrих

Еа кожЕом оJIьтер
раз у раз рового
статевого Поепtа
його - вик свiтла,
свободи ft смiливостi думки.

<Утомво соромiцькоrо> <Щiвою> захоплювався Пушкiп, що ва-
авав ii (аолотоIо rсвиrккой славЕоюD, (катехизисом остроупIияD,
<святой бпблаеft харитD. В одному з .lтистiв Пушкiн визнав <La
puoellel вайкращоrо а поем_Вольтера. Вiц_переклав перши,y два-
дцять шiсть рядrtiв поеми. Вплrтв <,Щiви> Во"тт,тера можЕа бачити

в&йманка), <пезайманиця>, тоsпого украiltсыiо;r.l вiлгrовiдrrltltа,
тому залIIши.[ися uрд cl",loBi K;liBa>.



Ее тiльки в IонацькiIi пое}чIi ПушкiЕа (БoвaDi а i в Його (Гаврп-
iлiадi>,

Про слiдв.захооледня <ЩiBololl в rtoлi_ декабристiв свiдчпть
таке мiсце а вiдомих сатирпчпих куплетiв Рилеева:

Ах, где те острова,
Где раотет трыЕь-трава,

Братцы!
Где чптаrот <pucelle>,
Где летят под постсль

Святцыl

Адалr Мiтlкевич вамолоду лrобовво перскладав <бевбожвуu
Вольтерову uоему. G свiдчення самого поета, цо переклав вiц чп-
мало, ало до вас дiйшла тiдькц пiсвя V.

Росiйськi тптачi дожовтвевоi порп Ее малцl головЕо s цеЕзJrр_
ЕЕх причиЕ, IIерекладу <,Щiви>. Перший росiйський переклад, вдiй-
сневий групою поетiв за редакцiею I\I. Ловипсьrtого, впйшов аж
у 1924 роцi. ,Щруге, виправлеЕе його видапня випустйло видав-
ппцтво KAcademia> t935 р. ,Що перекладу додано груЕтовЕу вступ-
Еу cTaTTIo С. I\{оrtульського.

I\{eвi яlr украiпсъкtlму перекладечевi залишаеться тirrьки вп-
словити надiю, що я хоч якоюсь мiрою <доrriс> до украir.rського
радяЕського чцтача легке, дотоllЕеl гостре слово Волы,ера, що
читач цей uнайде в доемi те здорове 8ерЕо, ту свiтлу думку, якi
стаЕовлятl основу <Щiвил, i поголиться во миоЬ у визпаявi велш_
кого црогресивЕого вЕачеЕЕя! яке мала воЕа для свого часу.

мапсuм Рttлъсььttfl,

ПРИМIТКИ ВОЛЬТЕРА

Пiсня псрша

l У деяких видаIIЕях cToiTb:

Вп велите, щоб славив я святих.

Ще читанвя EpaBпJIbEe, ало ми взяли iвше як цiкавiше. [о
того ж вово свiдчить про велшку скромпiсть автора, BiB призвав-
ться, що Ее годеlr оспiвувати чисту Щiву. I]шм BiB викриваб Еа_
правлу видавцIв, що накиIlули иому в одпому в видаЕь Еого тво-
piB оду до святоi }Непев'еви, коли BiH аж нiяк Ее автор Tiei одп.

2 Yci вчевi зЕаIотьi що за часiв кардиЕада Рiшелье був таrtий
собi ШаЕлеЕ, автор уславленоi цоеми про Щiву, де, аа сдовамЕ
Буало, (BiE цаписав дваЕ пських Bip
шiв>. Буало Ее аЕав, що дваIIадцять
разiв шо двадцятъ tlоlири ЕадрукуваЕ
тiлькц половину. Родпна дрекl)асfiо-
го бастарда ,Щюнуа, визначида славетЕому Шацлевовi пeнcilo в
дваIIадцять тисяч турських лiврiв. Можна було б краще вжитц
cBoi грошi.

З Лямот-Гудар, автор вiршовавого rrерекладу <Iлiади>,_пере-
кладу вельми скорочсgого, а проте стрiвутого дуже зле. Фопте-



Еель в акадеI\{iчвiЙ похвалi Jlямо,гтовi ка}ке, що в Tol\ly виrtсв
оригiЕал.

'| Агнеса Сорель, дама iз Фропrагlто, бiля Тура. Король
Карл VII подарував iй аамок <Краса па foIарпi>, i ii назвапо ,Ща-
мою Красfl, Вона мала двое дiтей вiд короля, ii коханця, хоч BiB
Ее дозволяв собi з вею жодuоi пескромностi, як запеввяютъ icTo-
рiографи Карла VII, людй, що аавждп говорять щиру правду ва
життя королiв.

6 Оооба вигадаЕа, Деякi цiкавi голови IадаIоть, нiби скромпий
автор мав Еа.оцl певЕого. товстого лакея, що_ служив певЕому
можЕовладцевi: але ми цiеi гадкII Ее шодiляемо, i твердrкенпя наше
зоста€ться шрu силi, птовляв Щасъс,6 Хроматична rама побудована ва гlослiдовпостi пiвтонiв, i а

того постаG Illузика вiжпа, що дуяtе пасуе до любощiв.

Париrкi.
0 Цей добрий Щенис не е гадаший Щенис Ареопагiт, а паризъ-

кий епископ. Абат Гiлдуiв перший ЕаIIисав, що €пйскоц цей пiсля
тоIо, як йому вiдрубаЕо головуl Bic ii в руках вiд Париrка до
абатства, ЕазваЕого його iм'ям. Пiсля того trоставлеЕо хрестп Еа
Bcix тих мiсцях, де цей святий стrипявся дорогоIо. Кардипал По-
лiньяк, переказуючЕ цю iсторiю маркiзi дю Щеффав, додав, що
Щенисовi тяжко. було вес.ти cBolo голову тiльки до першоi ву.trчЕ-
ки, а дама та вiдповiла йому: <rЗвiспо, в таких справах тяжкi бу-

цузького кOроля парламеЕтомt ратушеюt судом, €пископом, цехами
та Сорбонноrо.ll Пототl де Сентрайль, Ля Гiр - великi полководцi; Жап де
Дюнуа - нешлюбrrпй син Жана Орлеаrrського i графинi Ангiеrт-
cbKoi; Рiшмоtl - коrrетабль Фрапцii, потiм герцог Бретанi; Ля
Трiмуйль - iз sпатlлоi фамiлii в Пуату.

12 Президен,г Луве - радниrr-мiuiотр за Карла VIL
lЗ Ореол - це вiпок iз промiвпя, що святi мають завжди круг

голови. Вiроподiбно, що вiп стаIIовить rrаслiдуванrrя лаврового
вiнttа, листки якого, розходячись, повивалп голову героя начебто
промirrIIям; от чоlчIу дохто виводить слово ореол вiд lаuгum,
lаuгеоlа; iHmi виводятI, його вiд ачгum. Святий Бертlард
каже, що у дiв цей вiпок - золотиr'i. Соrопаm quam поstri majores
аuгеоlаm vacant, сгеdо idcirco nominatam...

la Жезл авгурiв зoBcil\r був схожий Еа опископсъкий посох.
lб I_!ей ,Щевис, шатроЕ Фрапчii,- типовий червецькшй святий.

BiB цirtоли не був у Галлii. !,ив. легенду trро Еього у Фiлософ-
cbKiM сло
святив йо
дати дiву
що потrм



iiого псвiптепо i вiд проtrовiдував д},же красцолIовво з шшбеницi;
що Йому вiдрубапо го.цову, щоб uе дати iioмy 1,оворити; що BiH
узяв свою голову в руки i цiлував ii шо дорозi, йдучп аасвову-
вати абатство свого iMerIi за лье вiд Паршжа.

Пiспл друга
l На Bcix кордоЕах Лo,r,apirrr ii стоялш ва тIIх часiв стовпи 0

герцогським гербопr - трьома орлrIтаIIи; ix зпято року 1738.
2 Воца була сrrравдi родолl iз ссла ДомрсDIi, дочка Жана д'Арк

та Iзабо; iй було ltn Tor1 час лвалцятL cirr poltiB, i вопа служила
аа вай}Iичку в корчлri, отlrrе, ба,гыtо ii зовсiм rrc був священпк.
Ще поетичпrrri вIItlI1ссл, педозuолсlrпI"I, I\roHt0, прш IIоважЕому
сюжетl.

3 <Iздила верхи о}:ляп i проявляла rrryжHicTb, Ее влаотшву
ввтлчайцим дiв.rатам>,- пalTllcalto в хротriцi Мопстреlrе.

а tIаклчнство було тодi Talte пошllре}Iе, п]о саму }Канну спа-
леrrо пiзнiше як чарiвulтцю, з доilIаганuя Сорбонвлr.

5 Статуя Палладlт, з яIiою пов'язувано долrо Tpoi; лtайхtо у
Bcix народiв були TaKi лtаршовiрства.

6 Челця Жiрара, lla якого виказаIIо, що BiB дозволяв собi
депlо з паЕllоIо Ittrдьер, бувпrи ii духrввиrtом, впI]увачеЕо в тому,
вiбш Birr зачарував ii, на псi лrIшучп. (Щuв. примiтriи до пiсвi
TpeTboi).

7 Щеб.ора - перша rкiпttа-воiiовrrлIця, вiдолrа в iстолрii. .IаiЪь.,
те;ц героiпя, Bcтpolvrи.Tla цsяха в голоsу по;rководцевi Сiзарi, Той
11вях зберiгасться в деltiлькох моЕастирях, латlIЕсы(их та грецьких,
разом а ослячоIо щелепою, що нею орудував Самсон, [авидовоrо
пращеIо та мечсм, як]tм славетЕа Юдiта вiдтяла гоJIову Олоферповi,
побувавши з ним в одному JIoEti.

8 Тут iде Вольтерова прпмiтка про фраяцузьке римуваЕЕя,
Еам Ее потрiбпа.- И. Р.

9 Пригода, описаrrа ts (ЕЕеiдi))
l0 Пригода в (Iлiадi)).
ll Одrrн iз llo;tиl(ttx тогочаспIIх rIолlrоводцiв.
t2 BiH звався IIе Ро}кер, а Робср; це-помшлка Еевелика. Tol

власЕе, BiH, Робер де Бодрiкур, прлtвiз L429 р. Жанпу д'Арк до
Тура i trредставtrа ii королевi. Це був добрrrй собi шампаЕецL,
яоздатниЙ хuтрувати. його збмок стояв блпзько Брiсвва в Шам-
даЕi. Я бачлtв його девiз на дворях убогого того замItу: вIIIIоград-
Еу лозиЕу з IIilIIисом: (Beau, dru et courtD. Звiдси можна мiркувати
про характер дотспIв того часу.

13 I справдi, лiкарi та пова;квi дами огдяЕулп Жанну й по-
свtдчили ii дiвочпiоть.la Корогва, що апгед прдЕiо до абатотва CeB-[eBi (ов. flевп-
са); колисъ була вона в руках графiв Вснсенсъких,

Цiсвя третя
! У славетпifi битвi ва Щrовах, коло Щювкiрхева.В Коло Мальплаке, бiля IVIoBca, t709 р.
З Теж 1709 р.I Itолись ЕазиваЕо <расм безумних>, <paer,r дурвiв> - лiмб;

Talr уллiщуваr,Iо душi педоумкiв та малепьких дiтел'1, lцо померл]I
ЕохрOщеЕимц. кЛiлtбл озЕачаб край, берег. IIро вього говорillь



Мiлътов; у Еього дЕявод переходить раем дурнiв - <the paгadiso
of fools>,

5 Ще, очевпдЕо, Еатяк ва славетнi вiршi Руссо:

re te vois, iппосепt Daлchet,
Grапds yetlx оuчеrts, Ьоuсhе Ьбапtе *.

<<Рот, як у ,Щанше> - це вробилося пiби прислiв'ям. Щей
[анше був середнiй собi поет, що Еаппсав rtiлъка театральпих
п'ес тощо.

0 I]e лiмб, впгадаппй, як кажуть зодогом,
Туди вiдсилаютъ малеЕъких дiтей, ло бо. тодi,
як умруть воЕи п ятIJадцяти poкrB, Еrяких
трудпощiв.

7 3вамевита система паЕа Лоу, шотлаЕдця,- системаl що
вруйвувала багатство стiльком лIодям у Францii за час вiд 1718
до 1720 р. i аалишила фатальнi сrriди. Слiди цi давалооя вЕати ще
t730 р., коли, на Еашу думку, автор почав цIо поему.

8 fiазуiсти Ескобар та lVIoлiEa доситъ вiдомi а прегарних кПро-
вiпцiальних листiв); Молiну навваIIо тут достатнiм - це патяк пh
благодать достатЕю й кепостiйву, що про rrei уклав BiB систсму
таку само безглузду, як i система його супротивникiв.

9 Ле Телье - езуiт, сдЕ судового урядоиця iз Bipa в Щолiш-
вiй Нормандii, духiвпик Лrодовiка XIY, автор <Булли> i виву-
ватець усього того хвилюваIlЕя, що воЕа викликала, вигнавий за
часiв регевтства; пам'ять його HaBiBac тепер огиду. Отець Щусен
був перший його радник.

10 Явсенiстп говорять, що Месiя прийшов тiльки для Ео-
багатьох.

11 Тут мова йде про rtoлbByBcioBicTiB та чудеса, що про ЕЕх
свiдчить багато явсенiстiв, чудеса, якшх велику вбiрку видав Кар-
ре де Мопжерош i Bi XY.

'2 ,Щобряrа П oтi Еа iм'я ве дазвавий.-
Л|, Р.'). був ведоу_ те його ян одЕого .в вай-
аавзятlших та Еаивцливовlших оеред простолюду яЕсеЕrстш вва-
жав цей простолIод аа свя
ва могилi того дивака, на
ков, trоставлеsоi в iм'я св.
св. Медар нiколц Ее твор
безлiч. Найзваменитiше а

кiй пiспi:
Uп dбcTotteur } la royalo,
Du talon gauche еstгорi6,
Obtint роuг grАсе sрёсiаlе
D'ёtrе boiteux de l'аutrе pied *'t.

Св. Пapic_ таких-от чудес Еатворив. щось iз триста чй чотп-
рдста; коли б йому були дозволили, BiB восrtрешав би ,Iертвцх;
еле втрутидась полiцiя; авiдси вiдомий двовiрш:

't Бачу тебе, простодушвий Щавше, а великими розкритими
очЕма, з роззявлеЕIIм ротом.- И. Р.

** 3агальвпй змiст <чуда>: людиЕа, крива Еа одЕу Еогу, 8
особливоi ласки божоi окривiла ва другу.- М. Р,



De раг lo гоi, dбfense, А Dieu
D'орёrеr miгасlе en се lieu *.

lЗ Галi;rей, осIIовоположник фiлософii в Iталii, був засуднtевий
lвквiзицiйним судом, посаджепий у TIopMy i зазнав дуже оуворого
ув'язневня не тiльки як брOтпк, а й як певiглас за те, що вiп довiв
рух Землi.

la Юрбен Грандье, лудеrтський священик, аасуджений собор-
вою комiсiею Еа оtrалоЕЕя аа те, що вс8лив дIIявола в кiлькох
черЕиць. Якийоь Ля Мвпарде був остiльки дурнr.rй, що видав
L749 р, кIlигу, де Еамагабться довести, що Tl червицi справдi-таки
були одерrкимi,

lб Елеовора Галiгаi, веJIьми видатпа дiвчива, довiрена особа
королеви Mapii Медiчi та ii двiрська дама, дружиЕа Кончiно Кон-
чiнi, флорентiйця, маркiза д'Анкр, маршала Францii, не тiлъки
була обезголовлеЕа на Гревському майданi 1617 р., як cToiTb у
<Скороченiй хроyологiчч.iй ioTopii Рранцii>, а й спалена як вiдь-
ма, а майпо ii вiддано ii ворогам. 3найшrлося тiльки п'ять радЕи-
KiB, обурепих цим страшним безглуздям, що вiдмовплшсь бути
Еа судr.

16 страхом васуду Еа галери
заборо стему, KpiM Арiототелевоi,
а дал1 рожуючи, проте, галерами
Hi лiкарям, Hi хворим.

Людовiк XIV у Кало вилiкувався блювотними лirtами, i поста-
дова trарламеЕту втратила cBolo силу.

17 Iсторiя езуiта Жipapa та паЕЕи Ля Кадьер достатньоrо Miporo
вiдома; езуlта заоудила Еа сtrалеЕня як чарiввика одЕа половЕIIа

Фонтевро i поширшв свiй ордев
I узяв його пiд опiку пайсвятi-
о cBoei смертi.,Роберт"дав титул
тропiлла дю Шемiль, i висповив
ордеву завжди жiпка заступала

так i ченцями. Трrrдцятъ
до цього часу Петронiллу;
цес, мiж ними rr'ятьох ia
Марта в четвертощу ToMi
FопtеЬгаldепsis> панотця

де ля МеЕферNIа,

'' Дуже моя{ливо, що автор мае тут Еа оцl героiнь ApiocTo
й Тассо. Вони, повве, були ве вадто охайнi; та рицарi Ее дуже-то
додивлялися.

20 Авглiйцi божатьсяl Ьу godl God damn mel bloodl тощо;
вiмцi: Sacrament; фравцуаи - словом, що вiдвоситъся до приея-

* 3 королевого Еаказу боговi вабороЕя€ться творцтд чудесц
Еа цьому мiсцi.- И. Р.



гаЕЕя lталiЙцiв,. як дiя до апаряддя; iспапцi: voLo а Dios. Одив
гiдний шавоби францiскапець написав кнЕгу про боlкirrяя у Bcix
пародiв, що буде, певно, ду)+(е точва i дуже пов9Iальна; воЕа оце
друкубться,2l НаuЬеrt, аuЬегgеоп - trаЕцер) кольчуга; складалась вова

окопiв, а участIо бпископа Вirrчсстерськоl,о, засудrtJlи ii на сладсrr-
ня, i це було цiлком справедлпгJо; жальl що це буваб Ео досцть
qacTo; але ЕrколII Ilс сJIlл удаватIlся l} розпач.

flicrrд ,leTBepTa

l Як вiдомо, Вавiлопську башту поставлеЕо за сто двадцять
poKiB пiсля свiтового trотоду. Iосиф Флавiй гадае, що ii збу-

Не озрiз
i л свiйми кЕи-
uS два-

дцять ciM тпсяч KpoKiB заввишItи; це ду}ке вiрогiдпо. Щекiлька
йавдрiвцiв бачпли улаъ{кй Tici баштш.

Святий патрiарх Олександр €втихiй запевЕя€ в cBoiM Лiтописi,
що будували ту башту сiмдесят два чоловiкш. То, як вiдоrr,rо, був
час, коли полriшалrтсь ]\.Iови: уславлений Б е к а Е зIIамеЕито дово-
дить, що_вiд еврейськоi мови найбiльше слiдiв аалпшпJIось у фла-
маЕдськtи.

2 У цiit битв1 (прлl [{альшлаке.- И. Р.) двадцять BioiM тисяч
ciMcoT чоловiI( лfiгло вс па поlti, яIt каЕ(е одив iсторик, а в KpoBi
й болотi. Ix порахував маркiз де Крсвкер, ад'ютапт маршала де
Вiллара, якому доручеfiо шоховати мертвшх. Щив.: <Щоба Людо-

пас
ша
щ0
так
свя



саЕдром?'I'i були охожl на тамтих якраз так само, яJ( дl]адlulгъ
чотири Паска.цевi старцi па двадцять чотирьох старцiв з ArToKa,
лiпсиоа. Щораву пopiBBtoroTb буль-якого короля в L{езареrr; uро
бачмо xt BпcoI(o.IIeTIIoMy спiвцовi пашоi героiвi порiвпяння дрiб-
цевькоi сутичItи з битвамп прu Заплi та Фарсалi,

3 ВиДИМо, цатт' глибоколумпиiл автор IIазивае персами воякiч
Сепнахерiба, насправдi accipil:iцiB. з Toi шричппи, що персп довгий
ча0 цаЕували в Acoipii; длс IчIи l]IIaбMo а uевпiстю, що авгел гос-
поднifi сам одцн побив сто вiсirlлссят u'ять тдсяч воякiв СепЕахе-
рiба, rrоли той пасмiлпвсrl IrасT,уIrати па €русалим; CeHHaxepi6,
побачивши Bci Ti TrtcpTBi ,l,iла, поверtlув IIазад. Сталося це,
кажуть, р. З293 вiд створепrrя cBiTy; прото дсякi вченi думають,
що ця дужо rrроста полiя сталася 3295 р.; ttп вiлr-rосимо ii до
3296 року, що далi й доведемо.а Ife Micrle, очевидно, е наслiдуванняпл Гомера. У Мiлътова
людську долю важать пiд зваколr Терезiв.

5 Натяк ца доглядIIt викладепi в кпизi Itенеля, свящеЕика

черЕIIцямп1 щоб ошукатш диявола, який,
атив йому. BiH пе лrобив са:tiчпого вакоЕу.
ва головноIо абата чевцiв i чернлrць того

ордеЕу.- t 3а IIлатовом, людиЕа створеЕа була двостатевою. Таким
в'явився Адам побожнiй Бурiпьйов та ii паставвпковi Аббадi.

9 Щариця Савська одвiдала Соломона i
вiд якогб, ЕаIIевЕо, пiшов рiд царiв ефiопсь
во. Невiдомо, ш\о сталосrI з папlадками Ол

l0 В оригiва.,ri - IIтолоrrеова ссстра, тому у Вольтора й при
цlтка: Клоопатра.- И. Р.ll В орrrгiвалi - опц осЕовоцоложника Tpoi, тому й пршмiтка
Ганiмед.- М. Р.

12 Щурисвiти маютъ жевJI IartoBa; у магiв е кЕиг& Соломопа
пiд титулами <Обручrtа> й <Ключ>. L{apcbKi радЕиItи, чарiввики
при фараоцовiм дворi, що явIIлII Ti caMi чудеса, як i Мойсей, зва-
лЙсь--Явнес i I\{амбрес. 1\t[и це зЕаемо iм'я пiфопiси Епдорськоi
що викликала Самуiлову Tittb, але кожпоI(у вiдомо, що таке TiBb
д також i те, що жiЕка та мала дух Пiфона, чи пiфовiчпий,

13 Зороастр - власЕе iлr'я його 3ердуст - був великий ча-
lвндк, як i Альборт Великий, Poнtep Беrrон та шановний отець

Грiбурдоп.- ft-НабукадЕетцар, Навуходоносор, сиЕ Набо-Подассара, Еал-
дейськпй цар, обложtяв ерусалипr, взяв його i закував у лаЕцюгд



з чистоIо волотаt заввишки Еа шiстдесят лiктiв i аавширшки Еа

ведЕке Й могутве дорево, верховiття Його дотикалось Ееба, i пта-
хи жили в гiллi. Одив святий вiйшов i крикнув: <Зрубайте де-
рево Й пообрубуЙlе гiлляl..> - i дал_i таке. Д.аниiл зF9ву. витлума-
чпв соЕ: BrE прорrк царевl, що тои оуде вrдлучеЕиц вlд людеп;
що протяго}-.t семи poKiB жЕтиме BiH разом iз тваринами, iстиме
траву, як бики, поки водоося в Еього Ее стаЕе як пiр'я в opJlat
а павури - як пташиЕi; так вопо й стадось. Тертуллiаш та св. Авry-
стив 

-iажуть, 
що НавуходоЕоJор уявлв себd tiиrtoM, захворiвши

Еа так зваЕу (лiкаЕтропiю>. Через oiM poкiB до державця того
верЕувся розум, r BrE зЕову посrв престол; BIE trрожив тlльки plк
пiсля свого оду}канЕя, але використав BiH його так добре, що
св, Августин, св. GpoBiM, св. €пiфапiй, Теодорiй та iвшi, згадапi
у Перерiя, спасiнпя.

lб Не iя, опiкуна Авглii та ордепу Пiд-
в'язки, iз убитим за ЕародЕе повстаЕЕя IIро-
ти iмператора Зенова. IIаш св. Георгiй - каппадокiбць, полковЕик
ша службi у .Щiоклетiана, вамучений, кажуть, у Персii, в MicTi
[iоополi. Аде ж у персiв пе було такого MicTa, отже, пiзпiше му-
tIеЕиц yBipMeпii.YBip-
Meнii ола в Персii. Та в
кожнi рiйським цолковЕш-
ком, б

Пiсвя п'ята
l Рапiше говорили: sainte п'у tоuсhе * i товорилп правилъЕо.

ЯIспо було, що цо жiEKa, яка Еiби Hi до чого Ее торкабться; а то
вже оЕотвореЕе.слово - sainte Mltouche **. Мова дедалi вироджуе-
ться. Я xoTiB бп, щоб автор мав смiливiсть скавати <sainte п'у
touche>, як говорили батьки цашi.

2 Сатава - олово халдейське, озЕачаб приблиаво те, що Api-
маЕ-у персiв, Тiфов-у €гиптяЕ, Плутоп-у грекiв, а в нЪс
диявол. Тiльки в вас його Щив. сьомий том
<De fоrmа diaboli> превелебв

3 кFгарраrt> (я досить льтяй.- М. Р,) _
дружнiй титул, яким ввали сканцi в ХV сто-

lIо-хрцстдЕЕському.

' сцята до того Ее торкаеться (п'у touche, Nthouche, Нiтуш),-
.|,t. р.

.* Свята Мiтуш, iм'я беа авачевня.- }/, Р.



Б Коотянтия одiбрав }киття сво€му TecTeBi, аятевi, небожtевi,
жiпцi й синовi i був наймарно.тrюбнiша i шайлюбострасвiша на
аемлi людипа, врештою добрий католик; але вмер вiп арiанипом,
хрестив його арiанський спископ.

6 Францiсrtанцi заз}кди ворогували а домiнiкапцями.7 Як видпо, автор тут лише жартуе. А BTiM, Гусман, вива-
хiдник iнквiзицii, що мЕ авемо його f{oMiHiKoM, був справдi гопи-
тель. Щобре вiдомо, що нtитолi Лапгедока, так BBaHi альбiгойцi,
були народ, вiрний своему дерiкавцевi, i що з Еими шроваджево
щопайжорстокiшу вiйну едиЕо через iхяi вiрування. Нема нiчого
страшЕlшого, як ЕищлIти аалrзом l вогIIем володаря та иого пrд-
даЕцrв з того приводу, що воЕи думаIоть Ео TaIt, як мЕ.

Е Condigne (спiвдостойний)1___в_iд латиЕського condignus; це
слово стрiчаемо у trисьмеппикiв XVI ст.

9 Про цю вiйву сказапо тiльки в апокрпфiчвiй кпизi €ноха *,

Hei вемав дi слова. Вождем
л, як каже Еаш автор; але
а CeMexiax; таку помиJIку

ки фрапцуаького текоту.-
м.р.),

IIiспя шоста

' Ддв. у пiспi сiмвадтцятiй.
2 Ще той самий паж, Еа чи€му оаадку ?ItaHHa Еарисувала трп

лlлеi.
3 Адонiс, чи то Адовi,- сив Кiпiра i Мiрри, фiшiкiйоький бог,

коханий ВеIери-Астарти. Фiнjкiйцi щороку оплакувалЕ йото омерть,
а пот| Савойею; отже, храм Чутки
(або iB.5 люди, як вiдомо, лЕли trо-
токи Еаклепiв на автора, що Ее зашодiяв iM нiякого лиха, Вони
trисали, що BiB плагiатор; що BiH не Bipye в бога; що доброчинець
роду КорЕелевого - Корвелiв ворог; що BiH мужицьrtий син. Вони
ЕакЕдали йому пеможливi пригоди. Вони двадцять разiв rtазали
й шереказували, що BiB продавав oBoi працi.. I]iлком справедливо,
що BiB, в кiнцем,. вигаЕяб рсю ц}9 IIаволоч iз храму Слави, куди
воЕа думада шролlзтЕ, яIt Tl злодll, що крадуться вЕочl до церкви,
щоб потягти там чашi.

6 Херувим 
- 

ЕебесЕий дух, чи аЕгел др
iepapxii. Ще слово шоходЕть вiд еврейського
<херубiшл. Херlвими малЕ чотЕри крtrJIа, чо
Еоги.

7 Альгвасид: guazil означав по-арабськи воротар, oTrKe algua-
zil - iспапський лччкик.

(Двi дальшi Ёольтеровi примiткп'отосуютьсЕ лпше фравцувь-
кого тексту.- М. Р,r.

* Невпачдi примiткв, що стосуються лише фравц[уаькогоl
ToKcTyl пропущево.- И, Р.



Iliсня сьома
l.Ряса, в орпгiвалi бtоlе-отола, епiтрахiль; до цього слова

прим1
2.
, царt Еrдомии як TtIpaE.

ну в дротяЕi нuтttи, u ",,',,"o,i #ii"Я:-У;:Ъi-ЖЁ1*' ;".f#Ё"Ъ
дер)кальце. йото влкгrвали, щоб Itроtrити свячеЕою водоIо тощо.
Щим знаряддям шIIроко, користуtsались аа давЕиIlи; ЕIIм оруду-
вали, скроплIоючц oTIиcEoIo водою втаепIЕIIчеЕих.

, 1 S_t_егпum, гроцьItп ,epi
мiпи. I]e передЕя чао леЕi
ребра. Вояа склддабтьс що
BoEfi здаються одIIою. ю й
легеняI\t.

5 Нumсrus - KicTrta рукц вiд плеrIа по .rriKoTb.- /1,1. Р.
0 Pubis - лобriова rticTb, rцо споJlучаеться зо стегЕовпI,1и, оЕ

pubis, os peo[inis.
7 СосЪis - хвiстцева KicTb, що лriститься безпосередньо пiд os

sасгum. Гапьба - бути в rrci порановим,

lliсвя восьма

l Абат TpiTell був BoBciM rro в IIiItардii, а iB TpeBcbIroi опар-
ýi. BiB умер року 1516. Ми пе будсмо заtrевнятII, що рiд його
Е€ цоходив з Пiкардii; у цьо}rу ми звiряемось Еа вчеЕого автора,
що безперечно ба,rив рукоЕпс <,Щiвп> в яко}Iусъ iз беттедиктив-
оьких абатств.

2 Щiм Mapii дiвп, прrrнесоrlиr1 ангелалти з }Iазарета, мiстlIвся в
Авкоцськiй провiнцii. Спсршу, rrротrlгом трьох лiт i семц_мiсяцiв,
воЕ rrлtацii, а потiм перенесли до Репапатi,
Ста футц; обличчя чорЕе; ва нiй така
сам ii чудоса та скарби.

3 Вови trе спицилIтсь зразу у Лоретто; це BeTo.rBicTb пашого
автора: (Non ego paucis оffепdаг maculis>. Зрештою, в оборопу
йому можна сказати, що аЕгеJIII пiд кiнець зупшЕIIлцся в Лорстто
разом iз до}lоr1l, випробувавши сЕершу декiлька iвших краiп, якi
ве сподобапися святiй Щiвi. Сталося це за цоЕтифiкату Бонiфа-
цiя VIII, що про ньо_го ка,кутъ: посадою cBoolo завоJlодiв BiH .rrK
лЕс, trоволився па пiй як BoBIi) а trомор яtt собаrtа. Iсторики, що
говорили так про Бонiфацiя, пе дiставали шевсii вiд рuмсъкоi Kypii.. Брiстоль i Кембрiдж - два MicTa, славетвi - дерше - свобю
торгiвлею, друге - унiверситетом, що мав велЕкшх людеft.

Пiсвя дев'ята
l Не звав бЕ про прекрасву Юдiту, Ще-

бора, до JIаттiдофова, перемогда царя iaBiвa,
що мав озброених косамЕ, в гiрськiй Kpaiнi,

Еглоца i встролtив To}ly в ;кшRiт ведшчезЕого Еояtа лiвицою, i



[Jl,,,rо.п аара з ific clсoli1,I11 ло BiTpy. {I(r_tло Cilroпa, сипа Iопиногu.
то BiH вiдтяв TiJlbKIl tly.\o lla.,lxoBi, та iT то л'rо;,lу тlаказаllо вкласти
Metla в пiхвп; цс довоl(II 1,1,, IT(0 l(Cpliлa IIс повItilпа пролпватЕ кров.

2 Вiдомо, що до?Ii tlrllltllцi;tttcll,Ttпit вiп,l;rотl сл з Mopell.
З Сапвазар, поссре;цriii llocT, пcxoltaпIll"l поруч Вергiлiя, але

в пишвiшiй rробпицi.
{ Колпсь це мiсце вва7I(али зll луiкс пебозпечний вир,
б Етна .пппте арiдтrа вибухпс тсII(,р ol псII.
6 Втлзнаво, rцсl пi;lзtlмпtлii пpoTilt вiд рiчltrт Алфею до длtорола

дрс
ll п бул бписI(оlIопI t,iltTtotlc1,1(иll.
vieu pcuple ioniqrto, давпс ioпit'lcbKe плем'я, l

Вол ),: ф()ttсitцi.- ,41. Р.
l\taIrcTrlTiпa BoBcilt поруч; це дорога Еа гору

Святих Пахопliв.
Пiепя десята

l Itарл Vl справдi збонtеволiв; але певiломо Bi чому, пi як
саме. lliй хворобi пiдлягатотт, i королi. Боrкевiлля цього ЕещасЕо-
го дер}Iiавця спричиIIилось ло страшIrото лихолiття, ll{o lt{учпло

лихi духи; Tart було воно i в ЕаIIIЕми домовIIкдми; при досвiтвiх
пiввях вони Bci щезали,

Пiсця одипадцята

l За давнiх часiв бога тавллпицi Ее аЕалп; це, без cyltBiBy,
вигадItа Еашого aBTopal алсгорiя. У древвiк було кiлька рiзЕого
роду таеIrнllць, як тс свl'лчать ПавзапiЁ, Порфирiй, Лактапцiй,
hвп Геллiй, Апулеfi та jttttli. Дле r,у,L по IIро цс мова.

2 ВсiпI вiдомо, тцо св. Гооргiл BrroбpalrraToTb завжди верхи Еа
чудовому rioBi; звiдсп прllслiв'я: ttllзлrrть верхи, яfi святпй Ге-
оргiй>.- З Натяк (див. за кiлька рядкiв угору.- М. Р.\ яа Щекартовi
вихор шЕr химериl що так довго
булг епiтет мрiйlчка i до Нью-
топа, е ToIIyt що HbroToB .гадав,цiби sпЕа тяжiпЕя; а BTiM, не

iтаслiдування Гомера. MiBepBa
пй Щепис _каже тут гордови-
крltвавпй боже, кому до смаку



Пiсrrя дванадцята
l Треба визпатЕ, що пiстоrrети вttгадаЕо в Пiстойi аяi багато

пiзнiше. l\4и ве cMieMo зашевЕяти, щоб ото можЕа дозволить тап
перехоп.{юватII час; але чого ве пробачиш в епiчнiй поемil Ешопея
мае великI права.

2 Сшраведлпво буде вiдвначити ва цiм мiсцi дивовижЕу по-
вчальнiсть оцiеi поеми. fIорок у пiй завжди зазЕа€ карЕ: споку-
ситель-духiвник умцрас бе_з покаяч,оя, Грiбурдопа .за:удже.Ео, _ШаЕ-
доса переможеrrо i т. iH. Ще calre й радить мудрий Горацiй Флакк
in Агtе poetica,

9 Карл забувае про ciMcoT Htiнorr, а разом це виЕоспть TI!-
сячу. Але тут ми можсмо тiльttп BiTaTrr oTpиMaEicTb i розсудли-
BicTb автора.l <IIадир> по-арабськп зЕдчить шайниrrtчий, а <зеяiт> - пайви-
щий. Вiз (фр. <La GTande Оuгsе>, рос. <Больтпая Медведица>.-
foI , Р.) - це (ApKTocD грекiв, tцо дав cвolo IIазву арктичноIlIу по-
люсовr.

5 За Toi доби королiв титуловано квисокiстьl>.
6 Отцiв-капуцивiв ще не було; це TIoMш.'тI(a щодо побуту.
? Неуки в попередпiх, готь сЕотвореЕих вrrдатIЕях Еадрукували

Лiкомед aaMicTl, Нiкомед; це був Вiфiнський цар,
<CaesaT in Bithiniam missus,- кажо СветоЕiй,- desedit apud

Nioomedem, поп sino гumоrе
8 <Аlехапdеr paedicator

Iмператор Адрiап ве тiдьки
але й спорудпв йому храм;
рЕв чудеса.

Пiсня трuнадцята
l Автор ясtIо вЕзЕачаб час - кiяець червЕя. fIамЪть святого

[вана Хрестителя святкують 24 червня.
2 Те, що говорйть тут двтор,- Еатяк Еа тридцять четверту

дiсню <оrlапdо Fuгiоsо>:

Quando scoprendo il поmе suo gli disse
Еssеr colui che l'Evangelio sсгissе Е**.

посланий до Вiфiпii, аупиЕився у Нiкомеда, й ве
припущвЕь, цо цвотливiсть Щезаря постраждада

* Ilезар,
обiйшлося без
(лат.).- Ре0.

** Олександр -кохаЕоць Гефестiона, Адрiап - Адтiноя
(лат,) .- Р е0,- t+* Свов iм'я вiдкрпв, повiдавши смиреЕЕо,

Що цо ж €вавгелiе вiп створив богопатхпепво
(iтал,),- Перепла0 О, Паlльовсьноi.



u Щит, що впав у Римi в дебаl його пи:tьrrо берегли як зацо-
руку безпеки MicTa.

6 Наш автор, видимо, маб Еа блi хитрощi Якова, до яких BiB
удався, пдоб на Еього подумалп, що то IcaB. (У фр[апuувьтtомуl
TeTtcTi до Якова приточево епiтет patt,o-pelu, буква.пьно - (волохата
лапаDt переЕосЕе зЕачеЕЕя - 

хитрун, лушавець; до цього автор
додае примiтку: .(раttе-реl_ч - ватяк Еа _руIавицi 8 шкурд та вов-
Еи, що ix BiB вадiв тодi собi Еа рукиD.- М. Р,r.

7 Анна де Пiсселе, герцогиЕя Еталrпська,
а.[аЕсъка.

е дiтей вiд Ваноццi. fiого дочка
Лук похаЕкою i кохапкою свого бра-

Пiспя чотrtрrlалцята

l Цей встчп, як видЕо, нас.тiдування першоi пiснi чудовоi
поеми Лукрецiя:

Аепеаdчm genitrix, hominum divumque voluptas,
Alma Vепus, cooli subterlabentia sigпа, etс, etc. **

; цо улюблеЕа страва аЕ-
хребтова qастиЕа ядовичп-

a,"{f iil?ы *;fl.,,ч#t,*'
а BiH i був пим справдi.
5 Алкiд, Дiопiс (Вакх у Вольтера.- М. Р.), [IерсеЙ-спЕЕ

IОпiтера, Ромул - Nlapca i т. iB.
6 Вiльгельм Завойовник, непrлюбтrпй оиЕ ЕормаЕдоького гер-

цога, син повii, як те сумлiнно свiдчить автор, за лордом Ч...дом.
7 Тут маепtо звову васлiдуванвя Гомера, але Ti, хто вдас, що

читав його по-грецькЕ, скажуть, що по-французьки завжди ви]ко-
дить воt]о гIрше.

Пiспя п'ятвадцята

l Ми вже IIазаJIII, що абат TpiTeM вiколи нiчого не говорив
про Щiву,та trро вродливу Агчесу; автор поеми .тiльltи вадля
oкpoмEocTr Еакида€ IHшIoMy Bcl гарЕr прдкметЕ цr€r повчальЕоl
пoBrcTl.

ф Олекоаlrдрова дочка, дружиЕа, EeBicTKa (лат.).-Ре0.
** Рипtляtн сЪаветних прамати, розрада лrо,,1ей i богiв,

О благовiсва Вевера, по вебу овiтиа швидкоплинвих i т. д.
(лат.). Переълаа О, Паальовсьlсоi,

ф:t{' Хай будуть звичаi тобi вiдомi (лат.).-Ре0.



2 Архiепиtlliоп Турпiп, якому накпдають (ЖBTTeпIlc Карла
Великого i Po.,talr;lali, був роriмським архiеппстrопом у кi.нцi VII]
оторiччя; книIа ця Еалежитъ ченцевi па йменпя Турпiв, що }кпв
у VIII ст. З цього ромаву Дрiосто й узяв деякi а cвoix оповi-
данъ. Розсудлиэиfl автор улаб тут, вiбп позичив свою trоеilIу в
абата TpiTeMa.

З Одпоспiв (у Вольтера fаuх-Ьоurdоп - одflоголосЕrтй, унiсоп-
пий церко й церковпий спiв. Пара-
фiяльвЙй -М. Р.) даs тоЕ, а Bci
партii дос Це чудесЕа музика для
тих, у кого пема€ ушеILа Стевтор був BioTyBoM у Гомера. I]ей прехорошпfi хист sро-
бив його бсасмертним i цiлком ааслу2кеЕо.

IIiспл шiстнадцята
l Призпаtось, у TpiTella я ii ве чIттав; але мо}кливоt що я Ее

1(рочитав ycix плrсапь цього ве.пикого мужа.
2 <Bepвr.r плеча свого ва його мiсце; усi-бо, хто взяв меч, вiд

меча аагIIЕуть>. Св. Петро тут, побожпо хитруючиt радпть англiй-
цям Ее воювати.

3 Лямотт-Гудар, поет трохи сухпй, що Еаписав, проте, ЕеIIо-
гапi речi, складав, Еа лIlхо, в t7З0 porli оди в прозi; trовиll доrtаа,
що ця бояrествеЕЕа поема rIаписаrта бупа calle ва цьото часу.

а Фортунат, еппскоп Пуатье, поет. IIакидувана Фортуватовi
гrосма KPange linguau Еалежить по l'rоллу.

5 Святиii fIроспер, автор дуже cyxoi поеми про благодать,
V ст.

6 Григорiй Турський, перший, хто Еапйсав iсторiю Фрапцii, де
повЕо чудес.

7 Св. Берпард, бургупдець, родIIвся t091 р., був чевцем у
CiTo, потiм абатолл у Клерво; BiB втручався у Bci тогочаснi гро-

вродила бiлого собаку, i iй провiстилпl що сиЕ Ii ставе ченцем i
гавкатиilfе Еа мIIряЕ.

Е Св. Аустип, чи то Августив, черЕець, уважаний аа фундатора
сппскопства Кевтерберiйського, чи то Ксптербюрiйсьтtого.

9 Як вiдомо, eBpei позичили у €гиtrтяЕ сосуди i втеклп.
10 Левiти, що зЬрiзалп двадцять тисяч cBoix братiв.
l] Фiвеес, який звелiв зЕицити двадцятъ чотири тисячi cBoix

братiв за те, тцо один iз altx ровдiлив ложе з мадiаrriтявкою.
12 Аод, чп Ауд. убив царя Еглова, але лiвою рукою.l3 Саiчrуiл розтяв Еа шматкп царя Агага, що а нього Саул

узяв викуп.
la Вiдолrа BciM Юдiта.
l5 Вааса, цар Iзраiля, убшв Надада, чи Надава, l став пiсля

Еього царем,
|В AiaB уаяв велиIIIIй викуп в Вепада.да, царя сiрiйськогоl як

Саул з Агага, i був убитпй за те, що простив,
17 Иоас, що його вбпв Егоаавад.
18 Натяк па епiграму PaciBa:



Je рlеurе, lrбlasl роuг (,,е раuчfе I,IoIop]reгne.
Si mбсIltrm,mепt mis i molt раr Judith *.

lВ.Часилiс,к-ду)ке вiдолtа тварипа, ятrоi, проте, гriколu ве було
Еа cBrTr.

20 JIевiафап - теж велъllIв знаIlа твариЕа. Однi кажуть, що це

що в'являвся перел раЕIпьою во-
llеIо СоЕця. Все Htп;llo, всс виб.rlп-
посзii не моrI(па trерестать }ка"rliтиl

що }fиЕулисд Tr HaTIll(,1,IIl ,raclT, повtti IIп(,IiрасlIпх впttлислiв, по-
спiль алогори.IпIIх. JIKi, в lropiBlrпTltli з l(tIM, Mtt бiдттi,- мрI, (на-
щадки BapвapiB)!

22 ЩрЬвrтi дали Сtlrrцtо llоlтiсtrlтцlо. Що була зовсiм ввичайна
рiч: Зороастр на колiспицi rrереносrrвся в пoBiTpi; Iллю знеооно
Йа небо в блискотливiй колiсницi. Четверо коней Сонця були бiлi.
IM iлrепа, за Овiдiем, були: Пiроей, Еой, Етон, Флегоп,- тобто
полуменистий, схiдний, рiчний, горточl,тй. Але, _на думку 

л 
iЕших

учоfтlх дослiднинiв аптичностi, воIIи звались: Ерiстрей, Актеоя,
Ламп i Фiлотеri, тобто червоний, осяйний, бllискотливий, земпий.
Я гадаю, що вчепi цi помrлились i взялrr trавви чотIIрьох частиЕ
дЕя за iMeBa коней. I]c груба поIrlилItа, яку я вiдзпачу в найближ-
чому воrшерi <l\{еркурiя>, пoKIl виiIдуть двi лисерr,ацii in folio, що
я ЕаtrиOав з цього [рllволу.

Пiсня сiмвалцята
l Скюдерi - автор кАларiха>, епiчноi поепIи; Ле;rtуав - езуiт,

автор <Святого Людовirrа), sи (Луiзiади>, епi.rноi trоеми; Щемаре
Сев-Сорлен.- автор <Хлодвiга>, епiчноi шоеми; цi три творл -Б(ахлив1 еЕlчЕI IIоеми.

2 IMeHa, що даваЕо богословам.
s <Iсторiя Mapii Алапок> - TBip, яких мало,- стiль_ки там

усякuх нiсенiтrrиць; Еаписав ftого Ланге, тодiшпiй еtrископ С},ассон-
ськпй. Що мiсце покаау€, що видатяу поеN(у, ко}IеЕтоваtIу вами,
Еаписано близъко t730 р., rtоли багато говорЕлося про МарiIо
Алакок.

а Ще те, що колись Еазпвалlt кКишепьковою кухнеюл i що
маеться па оцi у вiршах комедii:

Роrtе cuisine en росhе, et роiчrе сопсаssб **.
5 Як вам вiдомо, брихон упав шiд звуки сурм; це BoBciM ави-

чайrrа подiя.
[Iiсня вiсiмнадцята

l Герцог Бургувдський, що вбив герцога Орлеапського. Але
добрий Itарл вiдплатив йому як слiд при MooTi Монтеро.

2 Карла VII вцкликав до мармурового стола генеральний
адвокет Щемаро,

Гонесса, село пiд Парижем, вiдоме своiмп пекарями та кiль-
кома батвалtп.

3 його власsа матв, Iвабелла Баварська, переслiдувала його
бiльше нiж хто. Вова добилася, щоб було складепо угоду в Труа;

Ох, плачу я вад бiдним Олофервом, якого так ,корстоко
Юдiта.- И. Р.
Кухвя в rlишевi та товчевий перець.- I1. Р.

:'

вбила
**



аа тiбю угодоIо зять ii, аЕглiтiський король Генрiх V, дiстав коро-
пу Фрапцii.

а I]e авr,лiтtсьrrий герб.
Б За тогочасними хропiкамu, був бiдолаха, що мав таке iм'я;

BiB писав листки пiд аркадамu Святих Немовлят. За деякi вптiв-
кв вiп кiлька разiв сидiв у Шатле, в БiceTpi та в Фор-Левеку.

важдваi та ЕеЕавиджеrrоi, як BiH,- говориться в <Хронiцiл Фру-
асара.

0 Itойов, чя Гrойон, автор часiв Карла VII. BiH ваписав <Рим-
съку iсторiю>, насправдi пЪтворпу, але голлщу як Еа ту добу.
Склав вiп татtож <Оракул фiлософiв>. I-de химерна плетеЕиця об-
мов. МопстреJIе кая{е, що на схилi свого BiKy BiH покаявоя.

7 Iнший тогочаспий обмовппк.t Теж облловпик.
9 Абат Саботье, чи Сабатъе, родом iз Кастlэа, автор двох. Hi-

бrтто словнлrкiв, де вiп вIIсловлюеться за i проти; вахабниr1 бре-
хуп_- i все за грошi. BiB продав свого ЕаIIа, графа де Л-ка, i аа
то цого досЕть ЕеделlкатЕо вЕfяаЕо; це BlE довго trам ятав.

l0 Фрепон впдавав тодi щотиtкЕя JIисток, де iнодi вважувався
яа дрiбву брехню, дрiбву обмову, дрiбнi образи, аа що його, як
мЕ вже кавали, i полtарано, агiдно в судовим вироком.ll Бачимо в цiй пiспi абата TpiTeMa пемовбп пророцтво:
справдi, ма вЕали такого
Версалi, спiймаЕого Еа кр
го, що BiB сповiдав. його

12 Зпову пророцтво. В
духiвник вельможЕо.го жiтrоцтва, тратив Еа по
грошl, що tsитягав BlE од cвolx доЕьок духовЕих
Подiбшо, що хтось, обiзттапиri iз uашшми авичаям
ну цiеi тирадп в Еове вЕдаIIЕя божtественвоi поеми абата TpiTeMa.
BiH повивев був би сказати кiлька слiв i про абата ля Коста, ва-
суджеЕого trа тав Еа довiчву каторгу
рЬку боrrо.о 'rrn 

I]ей аббат ля Кост
працював разом r рlчЕику)).l8 Ля Бомель деяrrий час trропо-
вiдник у }Кепевi, вчитель у 1I. де Буасi, rriBHirrTc BTiK до Itодепга-
гепа. Вигпапrтй вi7цтilrя, вiп рушrив до Готлт, де вItрадеЕо в одвiе'f

лiвствi фамiлii.
Bci. uро Iiого тут ]\roвil, ЕаписаJIи томи вояких морзот IIроти



того, хто в ласкЕ сво€i агалуб тут trро них. е JIюда! що в Ери-
€мI]iстю дивлятLся, яIt IJсгiдпики обкfiдають брсхвеrо та образамп
лrодей, trрославлеfiшх у MиcTcttTBi. Вопп rtaяtyTr, iM: <rHe вваrfiдйто
Еа те; хай кричать oTi Herrlacпl', щt;б гталt пOpoLrKoшIyBaTE в видrr-
вищаl як набрiд облiпJIIо€ Rас боло,гоl,т,l. il{и гадасмо iшакпrе: gаtrл

зда€ться! що мерзотнинiв,грtlба ItapaTиt колш Е!OЕfl печоспi та
rrахабнi, а Iтайrrаче тодi, lсолIl воIlи цоI(усають. Щi падто trравдивi
аЕекдоти стрiчаю,гr,ся в ltвадtlлтьох мiсцях i шовивпi бутш там, як
вирокII влоrIиЕцям, вивilпснi Еа перехрестях ycix улпць: (Ороrtеt
oognosci malos> *.

la Гарпii I{оltспо, OtrliueTa i Дс.lrла,-_дочItи FIептупа l 3емлi-
жерли Bci страви) tlолаtlавi до столу фратtiйсьтtого царя Фiвея,
i осквершяли весь дiм. Зет i Налаiс, спни Борея, прогЕали цiIх
гарпiй аж до Строфадсьтtлтх ocTpoBiB близько I'рецii. Вони вчипп-
лп з Епеем, як а Фiнеешт; але Верr,iлiй роблтть iз rrпх пророчицъ;
смiшцо подумати, що TaKi створiння моIли мати патхвенвя вiд
богаl

Virginei voiuccum vultus, foedissima ventris
Proluvies, uncaeque manlls, et pallida sеmрgI
ота fame **.

Вони сrtаряrаться €rreeBi, що тqЁ хоче блт,гися з ЕIт1\{и ва нiлька
тих шматкiв м'яса, i trророкутоть йому, що BiB аа кару муситпмо
коJIись з'iсти в Iталii cBoi тарiлки. Аматори аптичпостi ка}куть,
що це дреl арЕа вигадка.

Пiсня дев'ятЕадцята
l Ви знаете, лтобий мiй читачу, що I'eTtTop i Менелай амага-

лисъ у двобоi, а Gлепа спокiйно Еа те дuвилась. Щоротея багато
достойвiтша, i взагалi Еаш Еарол далеко достойпiший за грекiв,
Нашi жiвки легковаяtвi, аде, ш0 cyTi, вонп rtуди HirKHimi, я це Ti

доводжу в своему <Христпятlському фiлософовi>, том ХII,
стор. 169.

2 На мою дуIчIItуl кая{учII про Атласа, Fо вiп (н{алIо Ее зЕав)),
автор мае Еа оцi rlемилосердя, впявлеЕе Атласом, rtоли вiп одмо-
вив у гостиЕностi llepceeBi. BiH залишив його спати надворi, а
Юпiтер покарав йото ад це, як вiдомо BciM, оберпувши його в гору.

3 Беллiнi справдi жив аа тих часiв; це BiH вмалював пiвяiше
Магомета II.

а Ви знаете - Бруно 8аклав початок картезiаЕству шlсля того,
як побачив магдебурвького TtaHoHiKa, що гоЕорив по cMepTi,

6 Я догадуrось, що ми ма€мо тут у автора дояку ipoнiTo.

lliсня двадцята
l Педавт Ларше, смirrrний мазарiнiаuецъ, кЕигоIриа, що аа-

IIовЕя6, ва Геродотом, у нритичнiй працi, пiби у Вавiлонi Bci дами
проституювади в храмах задля благочестя i нiбп Boi галли були
содомlти.

* Треба, щоб злочllЕцi були вiдомi (лат.).- Ре0.
*$ fIтахи 8 обличчями дiв, вивергаIочи а череьа Еечпсть,

Все запаскудили враз - паiяrачеrri хпжими кiгтями,
Лапи й дзьоби гачкуватi, лотворнi (лат,).-

П ер екла 0 О. П аtльовсько'i,,



Х Ось яrt слiд говорtтти про диявола та лро Bcix дияволiв, що
вастуlтили фурi4, i i прlйшли на змiну Hice-
riiтr-rицям древпiх. ни, Велъвевуда, Астарота
FIемас, так само я] Мегери. Похмурий i фа-
натичпий Мiльтон , пiкчемний латинсьrtиЙ
секре
гет у
малIо
волiв
добsi
кажемо, що Еам огидпi yci цi потворнi химери. Ми хочемо тiльки
роава}Itатись.- З БерЕар, автор опери <ItacTop i Полукса та кiлькох дрiбних
п'€с, написав, як i Овiдiй, (Мистецтво кохаЕIlяD! але цей TBip
iще не надрукований.

{ l]e Сiленiв осел, добре внаний; гадають, що BlH одужив аа
сурмача,

5 Апулеiв осел зовсiм Ее говорIlв; BiB тiльки й yMiB виi{овля-
ти <о> i <Hi>; але в Еього була лrобовяа trригода з однiею дамоюl
як це видflо в Апулея в двох томах in 4О <<cum notis, ad usum Del-
phini> *. BTiM, за Bcix часiв тварйЕам ЕакидалI1 Ti саптi Irочуття, що
й у людей, В <Iлiадi> та (Одiссеi) копi плачуть, зBipi говорять у
Бiдпая, Лотiмана, Езопа тощо.

6 €ретики Itають знатIт, що коли диявод попросив милостинi
у ов. Мартпна, той дав йому половиЕу свого плаща.

7 Святого Роха, що зцiлюе вiд чуми, IIIалюIоть завжди а со-
бакою, а святого Еею.

8 Леда, що сть до лебедя, зЕесла двое яець.
9 IIасiфая, з мала вiд пьоrо NIiHoTaBpa, Фiлi-

ра мала вiд кtlня кеЕтавра Xipoнa, Ахiллового вчителя; KiHcbKy
подобу взяв собi не Нептуrl, а Сатурв; тут Еаш автор tlомиляGть-
ся. Але Ее trеречу, що дехто з учеЕих i досi одноi з Еим думки.

Пiсня двадцять шерша

l Автор <Заповiту кардиЕала Апьберонi> i ще декiлькох кЕиг
вся влIдатII <Щiву> а вiршами на свiй cMarr,
передлловi. I-{ей бiлоrrаха був розстриrкений
Лоiанни та до Голландii, де був коректором

у друкарпi.- -' Ту" ясно вiдчуваGться, що iм'я папi оду cToiTb замiсть iMe-
Hi значноi двiрськоi дами, спревдi надто прихилъпоi до комедiапта
Барона.- 3 В CiTo i в Клерво € велика бочка, як та, що в Гейдельберзi;

но озЕача€ проото -грецькi iMeпal Яка
Еьте дс Гесiода, Ви
rel,rи iотиви.

* З rтримiттtоrо: <Щля користуваIIня дофiна> (лат.),-Ре0.



ПРИМIТКИ ПI. РИЛЬСЬКОГО

Що передмовп

IY столiття Е. е., прис есЕп.
Петронiй. lPe 66 р. н. е.)-римський

аристоItрат, полiтитr <Сатирlткону), твору, в

de Gouvest Jean Непгi, 172!,-1767\ -ко-репробував багато професiй; був солдатомl
iepiTofoM. У L7б4 р. вЕдав <Сучасву полi-

шiв: кЧи вiрить BiB у Христа або Магомета? Тодi
е: <Сказати-тобi коротко,- я rre вiрю Hi в чорне,
а вiрю в капл_упа вареЕого або, яrtщо хотIеш, в



смажеп усе о
в дього врят я
тобi ска tIBicT

tt р (Сrе й
trисьмеrrЕик, засЕував у 1690 р. аttадемiю <Арrtадiя>. Впдрукував
збiршик вiршiл, ааtrисав trlяд cTaTei,i шро лiтературу, <Iсторiю на-
родноi поезiil> та tIстtl

Ролаrrд, РеЕо, -героi Боярдо i ApiocTo.
Соп licenza d дозволув.IIади.
Переклад вiршiв: икiв. tr{e мiй обов'язок,-

адже у вашому cBiTi я теж був писъмепникопл... Було ду;ке вигiд-
Ео просJrавленоIJ} м]Jою Христовi винагородити мене за Tarty
велику долю).

Соцi Hia в с т в о -I]poTecTaI]TcbKe вIIеЕЕя, назваЕе iм'ям Со-
цiна (Sozzini Lelio, 1525-t563), якпй вiдttлтдав божественнiсть
Христа.

€uископ Гюе (I{uet Paul-Darnel, 16З0-172t) -автор трак-
тату про trоходжеЕЕя polraHiB (Тгаi16 sur l'origino des romans,
1670).

Абат Лангле (Lenglet-Dufresroy, t647-1755) -шаtrисавпiд псевдояiмом Гордон ле fIерсель (Дослiдн{еЕня про романil)
(De l'usage des гоmапs, 1734).

(ЛаЕселот в озера)-рицарський роплан XIII столiття,
що розповiдаб trро дрпгоди одного а рицарiв короля Артура, яItий
]Iоддвся rilукати свяlу qашу Грааля.

Quid diсаm-щойказати,
Щ и в о в и яt Е а i о т о р i я Г а р г а Е т ю а - в сатирlrчЕому ро-

шапi Рабле (Rabe.lais Frапgоis, 149.5 (?) -J553), спрялtовавому про-
ти середЕъовiчноi охо,пастики, цOркви i феодалiв; Вольтер маб Еа
упазi роздiл <Як Грангузье дiзцпjgд пр.о диво_в_ижпlrй розум Гар-
гаЕтIоа, коли той винайшов пiдтиркул (роад. XIII, кн, t),

(То г с lr е - с u l s,l - гliдтирка.
tIeTBepTa кЕпга цього ромаЕу trрисвячеЕа кардипа",rовi Оде, а ве

Iiардпналовi де T},pll0uy, як лпп]е Вольтср.
Лафовтен (La Fontaine Jеап, 162t-1695) -французькийllоот-класllк. Вольтер маб Ila увазi його фривольнi вiрrшованi rro-

вели (<<ContesD, 1667).

Що шiсшl перrrrоi

Наш добрий Карл,-Карл VII (t403-t461); пiсля cMepTi
сtsого батька Кар_л Vi, оrrираючись тта шартiю Арлrапьякiв, прттбiч-
никiв герцога Орлеавського, огодосIlв себе короле}I за правом
сrtадItоемства, IIе вивЕавши договору в "fруа, складеного riого ма-
Tip'To, королевою Iзабеллою, з аrтr,лiriськrrм королем Генрiхопr V,
що одру}кЕвся в дочкою Карла VI; за цим договором франпчзъкий
шрестол переходив до аттглiйськоi дипастii. У боротьбi з англiй-



колц буз. складеЕий мирпиI1 договiр, згiдЕо s яким_Fа фравцуаькiй
терпторii за апглiйцялrl| залиuIалося тiльки MicTo Кале.- У -Т 

у р i.- Тур - MicTo ка рiчцi Луарi, резидеЕцiя Карла VII
пiд час окупацii Парияtа ацгдiйсьrrим вiйст,ком.

СамЙх богiв сilокусЕrIця-ltiпрiда.-Itiпрiда-
одве з iMeH Афродiти-Вепери.

Чари Дilахвеi.-Арахла, Арахпея (грецьке-павук) -в аптичпiй мiфолоlii rtад:.lвlrчпйно майсторпа ткаля; викликавшII Еа
8магаЕЕя Афiiу-Ilплладу, ви,гкtJlп малlоЕок, що вiдбивав лIобовЕi
прЕгоди боiiв;- розгпiвСпа Дфiпа розiрвала ткаЕиЕу, а Арахву

Ita.
р ш i.- Длон l,Царrтьв (Сhаг[iеr_ Alain, {ЗВ6-tб8) -- Карла Vl i КЪрла VII, <батько фравцуаького
ЕапЕсав <БpeBiapirt благородних>, <tКвиry чотп-

рьох дам> та iH.- Рiд Ва:rуа.-Валуа-коропiвський р_iд у_Францii; першим
королем з дому Валуа був Фiлiпп VI (t328-1350), а ocTaBHiM-

тiльйовi.

До прдмiтоrr Вольтера
Я во вродився сдавити святих-пародiя Еа тради-

цiйншй вачив героiчвоi епопеi. У JЛап.lrепа:

Je chanto la pucelle, el, la sainle vaillance,
Qui dans le point fatлI oir рбгlssаit la Fгапсе
Ranimant de sоп rоi la пrоurапtе vertu,
Releva son Etat, sous l'AnglaiB abbatu.



поетикЕ i аiбрав канопiчrti правиJIа лiтсратурвих жапрiв, KpiM

(tгоids оtпеmепts а la ligne рlапtбs).
Ляrrо тт-Гудар (Lanrotte-Houdard Antoine, L672-|73l) -поет i критпк, члеп Фрапцузькоi академii, Еападав на аЕтичЕих

4EcbrIeHEmKiB, дозодйв ix недосконалiсть у uорiввяннi з кдасикамд
XVII столiття; поставив собi да MeTi <вишравпти> Гопrераl видав

t657-L757) -поет i вче-

-?J"?ЧТ-fr 'l",Вi,lJ,хп"Ъ1,]
юссi-Робrотен, що аайняв

акадеrriчпе Kpic:lo помсрлого Лямотт-Гудара, Фоптецель скааав,
що (оспо]]па i, плабутъ, едиrrа хиба ilерекладу, яка перешкодпла
його ycrTixoBi, полягала в тому, що це була <Iлiада>. В <XpaMi Сма-
ку> (Le tешрlе du gofit,. t732) Вольтер злiспо впсмiюе Лямотт-
Гудара, ало Бодltочас дуже похвальЕо висловлюGться про Фонте-
деля. IllolK;rr:Bo. що це висловлювавня було ве aoBciM щйре: саме
тодi Вольт_ер домагався обравкя в Академirо, де Фоптевель, як
одпЕ в чайстарiшzх члекiв i веодмiнний секретар, мав ведпкий
впдив.

Сорель Агпеоа (Sоrеl Аgпёs, 1409-t450) була статс-дамою
кородOвЕ; вiд Карла VII мала трьох дочоккородOвЕ; вiд Карла VII мала трьох дочок (а ве двох, як каже
I}опr,тер), яким даЕо тптул (дочок Фравцii> (filles de FYапое).I}опr,тер), яким даЕо тптул (дочок Фравцii> (filles de FYапое).

6 BItalзiBKи, пlо гrрототиполr Ботrно слiд вважати маркiза ,Щанжо
(Dangeau Philippe de Соuгсillоп, t638-1720) - фаворита Людо-(Dangeau Philippe de Соuгсillоп, t638-1720) - фаворита Людо-
BiKa XIV, що викоЕував обов'лзки особистого ад'ютанта короля,

.Щ,асьв (Daoier Апdтё, 1654-L722) -видавець, перекладач i
вятятоrr аЕтичЕпх aBToniB- випав твопй Гопапiя латттяськокl iкомоЕтатор аЕтичЕЕх aBTopiB, видав творп Горацiя латинською i

йпаппчзъкоlо мовамш в ItпитичЕими i iстопичrrими пппмiткамифрапцузькоrо мовамш 8 RритичЕими i iсторичrrими прпмiтками
(1681), <Поотику> Арiстотеля (1692) та iH.

Герцог Бедфордський (Bedford Jоhп Plantagenet, по}t.
14З5 р.) - третiй сиЕ ан вiй-
ци його брата Генрiха V г.TIii;
пiсля cMepTi Генрiха V пiд-
cTaBi договору в Труа,. оспв
регентом i став r*a чолi VII.
У 1423 роцi вав'яаав спiлку а герцогом Бургупдським,

В ioTopii святого Щiопiсiя, цершого GпискоЕа парцзького
(III ст.), б ряд протирiч,тrкi .вiлзrrачав Вольтерлу.<Фiлософському
слозЕикуD, в cTaTTi про <Щiонiсiя Ареопагiта>. ItpiM цiлком явних
яiсепiтнпць, вiдзвачених Вольтером у цifi примiтцi та в пршмiтцi
15-ii, в легевдi шро св. Щiонiсiя, очевидЕо, перецлутаЕi двi особи:
Щiошiсiй Ареопагiт i Щiопiсiй Галльський, що у свiй час вiдзначив
Еравлr

А , IX ст.) - автор дегеЕди про Щiовi-
оiя Га м веймовiрппх фактiв.I{ маркiза Щю Щефан (Du Deff ant
Маriе, t697-t780) - вплцвова аристократка, опiкувалася лiтерато-
рамu; зберегдося ii шшроке листуваЕЕя а Вольтером, д'А,rrамбе-
ром та IE,



Itардинал Полiпьяк (Polignac Melchior, LBB1-1742] -Еисьмевник i полiтичl,t1,Iй дiяrч, ч.тrен Фрапцузъкоi академii; великий
успiх мала його датиrrсьItа ItoeMa <Антилукрецiй, або IIро бога i
цриродуD (Anti-Lucгetius sive t[e deo et de паturа), видака пiсля
cMepTi автора; trро Hei Воль,r,ер впсловлювався а великою цо-
хвалою.

Г е в р i х .V. _(1387-L!22) - аttl,лiйський Iороль вiд 1413 року;
при Еъому в t415 роцi вiлrIовп.пасяr Biiirra з Францiею, пiсля скла-
децого в 1396 роцi перемир'я.

Г е н р i х Yl (l42|-l47|) - дltглiйсыtий король вiд 1422 року;
пiсля cMepTi Карла VI був проголошопий TaKorK i фравцузьким
королем Еа пiдставi логовOру в Труа.

Потоп ле Сештрайль (Роtоп de Sainlrailles, пом.
1461 р.) - дворяпиrr в Гacliorrii, Арманьяrtiв, су-
противникiв англофiльсьtiоi бур trровадив бороть-
бу з аrrглiйцями, органiзувавши гiн. Пiсля сфати
Жапцц д'Арк вiдшуItав якогось Гiльома, пастуха-вiзiоrrера, i на-
магався вцкористати iiого, щоб пiдrIести патрiотичне trочуття
серед фраЕцузькоIо вiйсьтtа. Проте ця справад ФраЕцузькоIо вIIIсьI{а. tlpoтe ця справа успlху не мала.

Жап де Щroву_а. (Jean cle_Dunois, _1403-t468).;п_iд йо;о
комilIдувапЕям апглii,iцi були роабитi прп П{онтаржi (1427); обо-
роняв ОрлеаЕ до tlршходу )fiaнпlI д'Арrt, стояв на .rолi вiйська,
яке ваяло Париж у t436 роцi. У постлr.lпих обробrtах сюжету шро
жапнч п'Апк Дrонча змальовчбться як ii вiпниrt палаппЕ.Жапну д'Арк flroHya амальовубться як ii BipHиri rrаладпЕ.

Ля Гiп (La Нirе. близьrrо lЗ90-14ZrЗ) -фпаппчзьктЛ я Г i р (La Нirе, близьrrо tЗ90-14ZrЗ) - фрапцузький полко-
водець. У 1429 роцi тtолtандував вiйськом, rцо розбr,rло англiйцiв
чiд Орлеаном.

Р i ш Ivr о н (Riclremont, 1393-t457) - конетабль Фрапцii (вища
вiйськова шосада), прибiчпик партii Арманьякiв, у t435 роцi вiд
iMeнi Францii склав з Англiеrо перемир'я, Tart званий Араськшй
мир; у !,448 р, стояв да чолi вiЙська, що бородось ia авглiЙцямп
аа Нормандirо.

Ля Трiмуйль (La Trimouille, близько,l385-t446) -спо-чатку був шрибiчниrtом бургуrrдсыtоi партii, потiм переЙшов до
Арманьяrtiв. У t4l9 р. взяв участь у вблIвствi герцога Iоаппа Бур-
ГУЕДСЬКОГО.

Президевт Л уве (Louvet Jean, 1370-1440) - користався
великtrм довiр'ям Карла VII, керував фiпансовоrо i податковою по-
лlтикоIо короля.

Lаurum - давр, laureola - лаврова гiлка, аuтum - аолото.
кСотопаm quam nostri majores...> - <Вiвець, який вашi предки
lменують ореодом, назвапттй так ToMy...D

$"rури-жорцi в Рпмi; ворожЕди за польотом та спiвом
птахlв.

Що пiснi другоi

Глалкий черпець, Еа йпIенЕя Грiбурдоп.-Грi-
бурдов (Grisbourdon). у 1ерекладi: сiрий джмiль; цим прiавищем-
характеристикою вадiляе Вольтер trредставЕика фравцiскавоького
черЕечого ордеЕу.

BiB аЕав чак EtIe
мiотичде вчеЕпя в €вр ппса
бiчпики цъого вчеЕЕя , вик
як текст, що вимагае фрув
пiтер цrrфрамлI i т. iB.



Осел ревучиft ствв Еа муравi.-Вольтер цоперед-
жа€ qитача: <Та як же славц беа rtопя зажить?u -_ i тут же вамiнюе
коflя ослом; дальтпwми рядкаIttи про Пегаса i Гiппогрiфа (дuв.
пижче) Вольтор зIlи}ку8 героiчний обрав, хоча аберiгав.. Bci його
властивостi: ровсудливiоть, крилатiсть, BipBy с.rrужtбу героiвi поетrfи.
rTIe рiакiше пiдrtреслепа пародiйяiсть перетворевням погоЕича му-
дlв

волотогривий.-Воль-т9р о АЕглii (<Сошmе un соur-
Stеr 

й Фебу.-Пегас-мiфiч-
вий крилатий KiBb, пlо зробпв ряд посJtуг грецькli}I героллr. BiB
спiIЕив ударол4 кошпта горч tr'елirtоп, яка вахита;rася вiд сшiву
дев'яти муз; аа пiздiшими trсреказал{u, BiB перепосlлв поетiв ва
священнi гори ЕатхЕеЕвя (fIарпас, Гелiнон). Пор. сатиру Bo;rbTcpa
(Розмова fIегаса з cTapиKoMD (Dialogue de Prlgas et du Vieillard,
t773), в яrtiii агаданi героi поt:млт -- кil(пrrпа, uiHtIta Агнеса ii об-
жерливиii Бонноl>.

Так Гiппогрiф ва п,riояць голубпй носив Ас-
тольфа в ?Itапiв край святий.-Гiппогрiф-ltазrrовиЙ
крилатий ltiBb серелпьолi.lчя. BiB слlzжив героя1\I в ixнix фантас-

Еив ряд подвигiв.
Сауловi ватрапивши Еа слiд.-Саул-лерший ев-

рейськпй цар, був помазанrrй ва царсl,Rо с}rдлею Саллуiлr-rм. Сауп
Ее виtrраtsдав вадiй, i тому Самуiл щ(_] l;a }кшття Саула помааав
Щавuда, як ЕаступЕика Сауловi, що сuрlIIIиЕЕлOсь до ряду замахiв
а його боку Еа }киття Щавида. Напередодвi бою rtри Гелrrуi Саул,
а допомогою олаветноi чародiйкп з MicTa Епдор, вшклиrtав TiHb
померлого Самуirrа, що провiщав йолtу поразкч. Пiсля цьоr,о боrо
Саул ааколов себе ilrеsепл.

fIобачпвшп у хJIопця в ItIioцi певвiм трп лi-
,п i i,..- Лiлiя - герадьдичЕи

I тiй услiд беа р Diнець
прийrrrла обороЕпти. oins cette
auguste аmаsопо. C'est чоtrе eD - ряд-
ки, якi вЕачЕою мiрою повторIоlот}, сказаllе Вольтером у VII пiспi
кГенрiадил: <Et vous Ьr,аче аmаsопе, Ia houte des Anglais et [о
soul,ien du [rбпе,>._ кВи, сviлива амазоЕIiа. гавьба англiйцiв, пiл-
пора троЕу)). Порiеняти у llleKcпipa: Карл rtаже Iоаяяi: <Стiй, стiйl
Iи амазовка i б'ешся святIIм мечем Щебори> (Генрiх YI, дiя I,
сцепа II).

З писаtrЕям Гiппокраlовим в руках.-Гiпшоrtрат
(460-356 до н. е.) - грецъкий лiвар, якого BBa}KaIoTb осЕовоцодо}к-
tIEKoM медtrцинп. Гiппократ застосовував ряд методiв лiкуванпя,
що збереглися i досi, Автор спепiальншх дослiджень в меди-
J_(иЕи.

Що тп у Рейллсi досягвеш вiЕця,-Реймс (Rеiшs) -MicTo ва 160 км. ва пiвнiчнкй захiд вiд Париlка, У Реймському
соборi, почипаючи вiд Xll ст.. до реRолrоцii 1830 р., вiдбува.писi,
за рiдким виняткоil, Kopoltarr,ii фравцузьтtrrх королiв. Роймо, що



перебував пiд владою авгJliтiцiR, був визволенlтй французами в
t429 р.

11 р е з ид е Е т ша - дружr1llа rrрезидента JIуве,

До цримiтоIt Вольтера
Герцогство Лота рiпгсьrсе було trередаЕо польському

королевi Стаяiславу Леrцпrrсt,ttопту, TecTeBi Людовiка ХV. IIiсля
cMepTi Станiслава в 176tj рtlцi Лотарiнгiя бу.па при€дIIаЕа до
Францii.

1\{онотреле (Мопstгоlоt Dп. de, 1З90 145З) -счдд.гr в Камб-
ре i Во.пенкурi, автор хропiни, що ()xorrjll(|u шодii у Сilранцii з t't00
до 1453 р.Сорбонна (SоrЬоппе) -с кола в Па-
рияri; була засЕоваIiа в 1252 р. crt de Sог-
Ьоп, t2Ot-1274) як (ToBaplIcTBo (6cclesias-
tiquёs sеоuliёrs). Вiд ч бl.рiпуазноi ревоlrюцii кiпцll
XVIII ст. Сорбовна - рситет.Жiрар (Girard, уiт,процесовiякогоздiвчи-
EoIg КатериЕоrо Кадьер trршсвячсшо два томII <Ргосбs du р. Giгаrd>.
1733 р.

С а м с о II - за бiблiйнипt оповiдаrrlrяrм, судля i воевода, що Ее
р4в перемагав фiлiстl,тмляЕ; серод його лодвtIгiв - побиття фiлi-
0тимляЕськоI paTI осJIячоIо щелOftоIо.

IОдiта (IОдiф) -iудr_.янrrа, сI(ористувалася rrристрастIо до
BeI вавiловського полководця Олоферна i пiд час облоги MioTa
Ветiлуi вiдрубала йому, колrr вiп спаш, голову його яt власЕим
мечсм.

В <Енеiдi> (lX, L7B-44g) розповiдаеться, яI( друвi Hio та
Еврiал ввялись пробитися через BiйcbTrcl рутулiв i шовiдолrлти Енея
llpo стаIlовпще. Вони були оточевi rtiнHoToTo i вагинули геройськото
смеDтю.'В <Iлiадi> (Х, 4В3-496) описано, як фракiйсыtий цар Рес,
спiльтrик трояпцiв, був убитий IрецъIIIIм r,epoeм Щiомедом, Тiдео-
вим сиЕоII. Пiд час па cceoBj
вдалося вiдвестtt коllой,

Шавдос (Chandos ричЕа
особа, ець XIV столiття. учасЕик Столiтньоi
вiйптд в t369 р.). I{езважаючIt Еа хроЕоло
гiчrrу ер аробив Шаrrдсlса одЕиеI з гоJIовнIJх
геDоI]] поеми.' Роберт Бодрiкур-сулдя i тrаступнлтк Вокулера.-Веаrr,
dгч et соuгt -Графи
му (червоЕо-s
сеЕського гра
ром i брала у

Що пlснi TpeTboi

Чи гiршi ад горлtавцiв iберiftцi?-Iберiйцi Bi:t
грецьк. iberes (лат. ibori) - Еаава rrJIемеЕ, що заселяли в греко-
лЪтивську еtrоху сучасвi Iспанiю i Португалiю; в даному paii
iопанф.



розIрому apиcToкpaTllllнoi trapTii Itонде емiгрував_ до Iспанiit.в..сту-
ппв в iсшапську армiю i взяв участъ у вiйнi з Фраяцiею. Бiй на
дюпах, коло приморського llicTa у Фландрii-Щюнкiрхепа (1658),
закiнчився trеремогоIо французького вiйська, ца чолi якого стояв
'fToperrH. Пiсля складояЕя мшру мiж Францiеtо та IcпaHiero Конде
поверЕувся Еа батькiвщi{ну i не раз брав участь у дальших во€Е-
них кампанiях (вiдновлена вiйна а Iспанiею, Biйrra з Голландiею).
Тюренн у L774 р. окупував одтIу з т,riметlьлtих дерп{ав па Рейнi
палатirrат,

Вiллара, }Ie остаIIнього а героiв...-Вiллар (Villars
Louis Несtоr, 165З-t734) - францувький генерал, одиЕ з наrtтала-
IIовитiших полководцiв останцiх poкiB царIовання Людовiка XIV;
пiд Малъплаке був розбитпй вiйськом коалiцii пiд командою ге-
Еерала Мальбрука.

Юшiтер, NIapc, IIоллукс i Bci бот
одв Юпiтера i Леди, разом з cBoiM братом Кастор
у походi аргопавтiв, tцо подалися на rtораблi Арго
греки Ilазивали KparIIy, що ле)кить в пlвдецно_з
Кавказу) шукати зоJIоте pyllo, В цьому мiфi шоетrrзувадася коло-
пiзаторська дiяльнiстъ грсцькllх ьlороплавцiв.

I ОлексаЕдер, цар серед царiв.-Олександр Вели-
кпЙ (356-З23 Fо н...е.) -македонсьrtчЙ цар, одиЕ з ваЙбi;-Iьших
полководцiв в ioTopii; trри ньому завойовницька полiтика Грецii
досягла тrайвшщого щабля, BiH пiдкорпв Персiю та Gгипет.

Лур4i (Lourd) -тупий. Волътер, згiдно з традицiею комiч-
Еих ,ItaEpIB класичЕоl лrтератури, часто Itадао cвolМ героям 1меЕа-
характериотикII.

IO р б а т а м р о в е ItKp е й ц е piB дур Еих.- Роаенкрейце-
рц - члеЕи тавмЕого реакцiлiного мiстичвото товариства, що вй-
яикло в {622 р.Какодемоц, тцо будував той храм.-Какодемон-

тд жабD (Batrachomiomaohia) -- тероiкомiчЕ& trоемаl trриписуваЕ&
Гоморовl.

Iгпатiй радий, а Ке_uо (Quesnel,
{6M-17l9) - ь:атолuцький боiс япсЪriзму.
В 1684 р., вiдмовrтlшцсь пiдuисатr мулу, змj/-
meilцii був тirlптlr а Фравцii. ts Lр пs шотаIis
я;г ie Nouveau Тоýtацоц'ь>, аа.с;,iцлiеirшft ппцсыtою буллою 17li) р.



JIойо",lа (Loyola Ignacio, {z+91-1556) - аасЁовЕик (ОрдеЕу Iiсусап
(взуiти), що ставЬв IIеред собото завдаЕня-боротuоя з еросями
та

Mi ; ъъ",j;.Ё,";## ъ;.Х]uiti,l"ft".хъъ1
до

До примiтоrt Вольтера
Мiльтов (Milton John, 1608-1В74) - англiйсьrtлй поет i пу-

б oi апглiйсьrtоi буряrlrдgii з
е poKiB ХVII ст., у trоемах
( ЕапиоаЕих па бiблiйвi сю-
жетй, виступrв rrроIlовrдЕиitом суворого пурштапiзму, пройцятого
духом реrriгiйноi нетерпимостi. Видав кiлька полiтrтчпих памфлетiв
проти MoEapxlcTIB.

Рус с о Жав-Б aTi ст (Rousseau Jean-Bapti|[e, 1671,-t7t+L) -IIоет-класик; великоl славлI зажили иоIо оди, епrграми, поспаЕIIя.
[еякий час бlъ у блпзьких стосу}lках з Вольтером, але потiм вови
стали запек

Д анш
автор опер
Itre спршяла
ги. З цього
comme оп gagne le paradis>. (<Можна заслу){tити Академiю тпми ж
способами, якЕми васлуя{ують райл ).Петро Хрiзолог (пом. 450 р.)-раннiй християвський
trисьмеЕЕик. Иого твори, присвяченi тлумаченЕю свящеЕЕого ши-

L720 р. францувъ-
коIIтролера фiпан.-
Tr, випуOтйв акцII,
еми Лау потяг аа

д"
листахD пiддав нищiввiй критицl

ц обара.
4З-1719) - Еепримироппий ворог

явсенiстiв.
(Б у л п а>.- Вtlльтер маб на увазi папську буллу 1713 року,

якою япсевiзм остаточЕо заборопявся.
Яноенiзм-ре;ririйне вчеЕня, що виЕикло в серединi

тиtItrих trитаЕъ.



Парiс (Рагis Fгangois de, 1690-1727; цата cMepTi, аазЕа,чеда
Вольтером, помIIлкова) - фанатичпllt-t япсепiст; вiдмовцвшись вiд
церковIlоi rtар'ери, оргапiзував громаду явсенiстiв.

Герцогиня до МоЕ (Mainc NIагiе-Аппе-Lоuisе, duсhеssе
de, t676-1753) - онука Конде, дружиша позашлrобного сиЕа J]юдо-
BiKa XIV вiд маркiзи де МоЕтеспаЕ. В часи Регентства ЕамагаJIася
закласти змову шроти герцога Орлеапсъкого; вмову викрили, i ii
разом з чоловiком посадили до тюрми. Пiсля авiльвевпя вiдмовg-
лась вiд полiтичних iптриг i аахопилася лiтераrурою та релiгiй-
Еими суtrеречкаNtII. В ii ааrшку Во.пьтер Еаппсав (ЗадiгаD.

Г а л iле й (Galileo Galilei, t5B4-1B42) -iталiйсъкий вчепий;
слiдом за Koпeprliкoм розвивав теорiю про обертанвя 3емлi Еавко-

памфлетiв trроти Рiшельс.
Медiчi Марiя (Medici Maria, l573-L642)- дочка велIIкого

горцоIа Тосканського Фрапцiока I. Королева Фрапцii, дружиЕа
Геврiха IV. IIiсля cMepTi чоловiка, чореа малолiття Людовiка XIII,
була регептшеIо. В 16З1 р. змушеЕа була, черев сутичrtи з Pi-
шельG, поклlЕlути Францiю.

Itончiнi Коsчi -флорев-тЕнець, спн BoTapiyca, epTi Геврi-
ха IV став першим Ml i вванвя
маршала Фравцii..Був oBiKa XIII,
якпII иого ЕеЕавидIв.

вЕ
рхде
що дiстали схвалеЕЕяD.

tGallta сhгi мо у
Фрапцij; почалп li.б шi Р.,
потiм ir вiдновив i ст. iB-
вик Щепi де Севт-Март (першi 3 томи вийшли 17t5-1725 рр.);
пiсля cMepTi Щевi де Септ-Март ордев бепединтивцiв уаяв видаЕЕя
до oBoix рук.

М е п ф е р м (I\Iаiпfегmо Jean de la, (643-1693) -- мовах беде_
дпItтиЕець, у 1684 р. надрукував (Clypeus огdiпiв FопtеЬrаlilеп-
sis> (<Щит ФоптебрагьдиIIського ордегр) - богосдовський TBip,
в якомJr sахпщав ордеЕ та його аасновника, доводячи, що Роберт
Щарбрiссель ве вiдступпв вiд церковпих правиJI, trост&вивши Еа
чолi ордеЕу жiяку, а також вацевfiяв, що в ордевi паЕуб виЕят-
кова чIIстота моралi.

Вольтер MaG ва оцi безстрашву войовпицrо Клорiвду, героiвю
рицарськоi поеI\Iи Торквато Тассо (1544-t595) <Впаэолепий €ру-
салимD, та прекрасЕу Апжелiку, I(oxaEKy Роланда (ApiocTo, t474-
t533, <Шалений Родапд>).

Ву gоd-iй-богу. God dаmп mеl-буквальво: бог засудить
меве; ЬlоЪс[ - кров. Sасrаmепtеl - чорт побериl Voto а Dios - iй-
богу (точний переклад: даю обiцяЕItу боговi).



i
оr,

вiша частина вброi воякli>.

Що пiснi четвертоi

I]e лиш тепер ро8умЕих час Еастав.-Натяк ва
перебувапня Волr,тсра в Апглii вiд 1726 до t729 p,t t{оли BiB позпа-
йомився з багатыла видатпими лIодьми.

Tart в давrri дпi fiад голубим бuфратопr.-6в-
фр", - рiчка в Малiй Азii, згадувапа в найдавнiптих лiтературвих
пам'ятЕиках.

Тож ДюЕуа, ycix бастардiв цвiт.-Бастард (bas-
tаrd) - Еезак0IlЕа ддтиЕа, aoltpeN,Ia позашл.lобна дитиЕа владущих
ocro, що вIлзваЕа Еими l llaб у впзпаченн1 оастард, як у свобрlд-
вому титулi, вказiвку на впатнiсть trоходжеЕЕя. Щювуа ЕазIIвав
себе в офiцiальпих докумснтах <Bastard d'Оrlбапs>, бо був чоза-
шлюбним сином Лrодовirtа, герцога Ор;rеапського.

Чаклун i. нек.ромаЕт.- I1ertpoMaHT (песrоmапt) -той,
що викликаб духIв, чарIвник.

Iнкуб йомуr-Iнrtуб-за ЕародЕим rовiр'ям, демоЕ, що
одвiдуе деяких яtiнок.

Ноли Навопа вiрити словам.-Назон Публiй Овiдiй
43 р. до в. е.- 17 р. Е. е.) - римсьrtий поет.
iпшим, опрацюваЕня стародавнiх мiфiв у

а Е а б ю удв о х..- Gвропа - дочка фiтriкiй-
ського царя. 3а легендами, була вкрадепа Зевсом i tttала вiд вього

До Дювуа воЕа щось прошептала-i ваш ге-
р вклю-
ч it aux
d таsвя
п

До примiток Вольтера
Флавtй Iосиф (З7-97) -еврейський iсторик, його перу

Еалежить <Iсторiя вiйпи eBpeiB проти римляп> та <Iсторiя евреiвл;
в остапнiй Флавiй охоплюе перiод вiд легеЕдарЕого ство-
ревня cBiTy до повстаЕЕя eBpeiB проти римляЕ у I ст. Е. е. шри
HepoBi,

Отець Кальме (dom Augustin Calmet, 1В72-1754) -бепе-еЕЕе IIисаЕIIя l валишив
латиЕсьItоIо i француаь-

и комеЕтарями> та <IcTo-



Олексаrrлр-€втихiй-в 93З р. був обраrIпй патрiархом
J.леltсандрii. Bo;tbTep дав йопrу другс ilr'я Олеrrсапдр, очевЕдIIо,
череа спiвзвуsтriстт, з цrтл,r iMcтTerr пазвп r,ricTa Алетtсандрii.

Бекан (Johannes Gоrорius Becanus, t518-1572) -бельгiй-ськЕй вчеЕий i лiкар. Облишизши л{едициЕу, вивчав античвий
cBiT, мови й мистеrцтво. На копференцii в Льежi Бекап памагався
довести, що Адам роамовляв флалтандськото або тевтонсьItою мо-
вою (Indoscythica <<Огigiпеs Апtчегрiапаел. Апчеrs, 1569).

Гаппiбал (247-|В2 до п. с.) -rrо.тrководець Карфагепа, що
про 39 poKiB BiiiHп з рrlмпяпамII i завлавав iT't пе
раз арештi в бою пiд Замом (202 р. ло н. е.) був
сам проте i пiсля тцього продовяtував боротьбу,

цузький учений у пптаЕнях таIIтIIки i стратегii. Учаснлrt воен KiH-
ця царюваппя Людовiк.а XI.Y. YIolTy Еале}Iiать працi з вiйськовоi
справи та KoMeETapi ло icTopii Полiбiя.

II о м п е й (Gnejus Рошреius NIa-glus, '1C6--1r7 до н, е.) - рIIм-
ський полководець i деряrавний дiяч.

Фраrrцiск Ксав ерiй (Franqois-Xavier, 1506-1552) -друг[гватiя Лойоли, проповiднпrt xpIIcTTtлItcTBa в Iпдii, дiстав прiзвись-
ко (апостола IЕдiiD.

Паскаль (Pascal B]ajse, {62З-1662) -вiдомий фiлоооф,
IIисьмеЕтIпI( i геолtетр. Автор <Щумок> (Рспsбеs), <Листiв до провiн-
цiала> (Lettres provinciales) i ряду MaTeMaTlItIflиx праць. У cBoix
фiлософсъктrх в]IсловлюваЕIrях вiдir:irrтов вiд рацiовалiзлtу Щекарта,
стверджуючп прrоритет BrpII над розулIол{.

Апокалitrоис-остаIIfiя rtнига <}Iового BaBiTy>, яка про-
року€ про долкJ cвiтy до fiогu кiвшя.

Сепна-Херiб-чар Accipli в 7t2 до 707 р. до п. е. Порiв-
няй у Гомера:

3ево терези золотi простяIнув, промислитель; яа нrrх BiH
I{иrтув два жороби cMepTi, що снOм огортас олвiчппм,
й лtереб троян ковеборllих i птiдлrtозбройнllк даrrаiв
Вгору пiдвяв, посеРеДИГti ВЗЯВrЦИ-. 

(сIлiада>, X]I розд.)

Порiвнлй у Мiльтона:
Всевладншй не звiв терезiв злотлтх в псбi,
IЩо меrкп AcTpecIo та Стсtlрпiоrrопr,
Насалrпсред1 званi]Iв 1Ia пшх сотворrlтеJIъ
lЗсе досi пл}t cTi]opeтlc: зеп{лIо й шовiтря,

IIовiтря, що держить ii в рiвновазt.
А тiипi звiряе rrа цпх тсрезах вiп
Боiв кроволштнлтх i царств ycix допю,
BiH в пталi торез Illlx два ;тiсребтт киIIчR.

(<<УтрачеЕий рай>, JY розд.)
Ке HiTcMapK ill арiя-ч\врtlр а (Kclnigsmark Ь4.-А., 1668-

1728) - кохаЕка по"rlьсыtого Itороля Августа II (1670-t733); мала



вiд Еього сиЕа filорiца С]ансоясr,кого (1i]96-t750). В доручепirлi
Августа ItJIопотаjIася персд Карлом ХII про поверЕетIЕя Kolr(ricrio-
вапих Швецiею MaeTKiB i rrpo мир, алс без успiху. У прпмiтrtах
Вольтера поIfплItово зазттацсниr]i Август I, що царював у [Iольщi
в соредиrri ХVI ст. i бlльше вiцомий пiд iMeHeM Oiгiзмупда II
Августа. В <IcTopii Карла ХII> Вольтср висловJIIовався про Ке-
пrгсмарк а великою похвалою.

Салisпиrl вакоЕ, що кая{е: <Земля lIt в нiяrtому paBi яr:
пореходить до lкiнки, а lIoBиEIIa йти ло sотовiчпх рук),- одив
8 осдовЕIIх у пам'ятltику права (Салiчrlе право) (Lex Salica).

Бурiньйоп АrrтуаЕотта (Воurigпоп Antoinette, 1616-
t680) - автOр ряду.мi_сти,тпих кпия{ок, uо раз зазЕавала персслi-
дуваЕЕя аа cвor релlr.rипr поглядu, мала воллке I(оло поолrдовЕЕкlв,
що ЕосЕлr II

Аббдд 8-1727) -,авто.р богослозоьких
кЕижок! що протестаптiв i були впесопi ка-
тодпцькою ц оЕеЕих.

Нлеопатра (60-30 до в. о.) -€гипетсъка цариця. Щочка
GГПЦOТСЬКОГО
якою приЕад

Гапiме
небо Вовсом,
йоrо виночерпiем,

I а к i в - бiблiйний патрiарх, 8а легеЕдамп, ломiгся хитроща}rи
вивЕаЕЕя став родоЕачальЕIIком сврейоьrtого варо-
ду. IIiсля отъби з богом дiстав iм'я Iзраiля (борецъ
з богом), з iараiльтяпи>.

Зоропстр-легепдарпий схiдпuй мудрець i чарiвник, Иого
вч9ЕЕя, вгодом викJlадепе у свящеЕЕих кЕЕгах| що частково вбе-

дозрIоватЕ його в чаклунствi.
Рожер Бекон (Roger Bacon, l2l4-L294\- ацглiйсыtий ми-

слитедь, природозЕавець, фiлолог, зай.мавея також алхiмiею, за-
зпавав ЕедасItи i переслiдуваЕь ад cBoi погляди, що розбiгалпсл
а церковЕою схоластикою.

ТсртуллiаЕ .(Т. Se_ptФuв Flaccus Teгtrrllianus, t60-245) -(отець церкви>, релiгiйпий фiлософ, що 9алIIшив багато працr,
захЕсIIик прrоритету BrpE Еад роаумом, дrишов до тверджOшпл
<Вiрю, бо це бозгlrуздо,>.

Св. Августип (354-4З0)-rrотець церквпD, эЕавець апти.!
Hoi фiлософii та лiтератури, авто лов'я.
прrlбiчвпIt боротьби з (ересямпD, лного
ДпЯ ЦеРКВИ ВЧеНЕЯ ПРО ПРИ3ЕаЧ Еоча-
дася s тлумачевпя ДвгустIIЕового вчеЕЕя.

З е п о в - вiзаrттiйський iмпсратор (474-49l).
Щ i о к л о т i а в - рrтмсьrtий iмператор (2В4-З05).



Що пicrri п'ятоi
I вiспиця Атроtr11! .Ilихомаllка, гидка, кулъгава

римсъкоi моралi. Катов Утiцький - ввук поЕередЕього, вiлзпачав-
Ья доблестю i мужнiстю; зааЕавши поразки у боротьбi в Цезарем,

традицiю, особливо. ясi{раво виявлеЕу .у .Щанте в <БожествеrrпiЙ
комедiiл; агiдно а цiбю традицiею, Bci цi дiячl, Ееаважаючи rra cBoi
властпвостi, повrтпнi горiти у шеклi, як (погаЕи)r.

I посмiхвувсь лукаtsо сиЕ Фравцiска.-Фрав-
цiск Ассiзький - засдовник червечого ордеЕу фравцiсканцiв, що
проповiдував зречеЕЕя власностi.- Щоггоухий BBip... оввавсь до Валаама по-
людськ о Й у.-3а бiблiлiнилrи терекавами., ослиця пророка Ва-
лаама заговорила з ним, коли BlE Ее помrтив аIlгеда, що пере-
пинив rloMy шлях.

Колись М едуsа, кажуть, обертада,..-Медуза (грец.
мiф.) - одпа з трьох Горгоп, змiеволоса дiва. Ножеп, хто
поfrпвпвся на Bei, обортався в rtaMiнb; герой Персей одрубав iй
mлову.



До примiток Вольтера
Frё ге f r а р р а гt - розлутlrlrl't черЕець,
Хлrодвiг (z165-511) - засповниrt фравкськоi Moнapxii, був

валучевий до хрIrстияпстDа сRятим PcMi. З Еаказу Хлодвiга убито
ряд Його васалiв-родIt чiв.

КопстаЕ,гпЕ (214--ЗЗ7)-римсr,кий iмператор а 306 р..
прийпяв хрtrстияЕство.- А р i аЪ и - шрлtбiчплIки вчепIIrI Арiя, що вiдкидав бояrествев-
пiсть Хрпота; христItлIIсьItп ceкl,il, яItit виIIикла на шочатку IV ст.;
IIезважаючи Еа 8асудЕ{еIIпя Нiксйськtltu собором у 325 р., арiап-
ство було дуя{е поширеЕе аж до VII сто.пiття.

Домiпiкапцi-чернечий ордеЕ, засЕоваяий в 1,2t5 р. Гус-
манош Щомiнiком у Тулузi для проповiдi католпцькоi ортодоксii
та переслiдувавЕя €ретикiв. ЩопIiнiкавцi стояли ва sолi iнквiви-
Фi еретиками, що вrIпЕявся з виЕятковою
жо

iйна секта, що вI!Еикла в ХII ст. па

селяЕства шроти адмiвiстративЕо-полiтичноi влади духiвництва та
церковЕого зем

Condign TepMiB, озЕачаG <содостойний>.
Gпох-бi тверджеЕЕям дегеЕди, цроrкив

З65 poKiB i аа був уаятий живЕм ва пебо.

Що пiснi шостоТ

,Ще з Люциф
або Фосфор,- ва ста
вих i пiзнiше христ1.I

I КВОЛИХ СИ
faible аlrх сrimеs du
мих словах повторюбться в трагедii Вольтера <меропаll (меuгоре),

ливоi сиЕковi.-Аркадlя-одна в о6-
Елладi. В мiфологiчнй поеаii - краiпа мпр-
i безтурботпото спокою.
А н х i в а,- Arrxia, за грецькою мiфологiеrо,

кохавпй Афродiти, вiд якоi мав сиЕа - героя Троявськоi вiйпи
Енея, 3а ровгодошенlIя цiоi таемницi Анхiз був ослiплений 3евсом.
Згодом, пiд час роагрому i спаленпя Tpoi, Евей винiо Анхiза ва
руках i одвiа його па кораблi.

Шептали <Аче>.-<АчеD-trерше слово католицькоi мо-
литвЕ, 8BepEeEoi до дiви Mapii: <Ave, Maria, grаziа plena> - <Ра-
дiй, благодатЕа Mapi€).



До прплtiток Вольтера
Адопiс-ва грецьк. rrпеп був

?китп в Афродiти, другу царства
Персефови, остаЕЕю трети

Савой.я (Savoie)- тепер-
rrровiпцiя пiвдспного сходу Францii.
. Чутка-алегорrчве божество давнiх, яке малIовали у вигпя-

дr потвори з стома ротаilIи, з стома вухами та довгилIц крилами, що
малп очi.

Корвель (Согпеillе Рiегге, 1606-t684) -одЕЕ а яайбlдьших
драматургiв Францii, творецъ придворпоi класичноi трагедii, мав
великий вплив Еа далыпу долю евроIIейського театру. Родлчrtа
Корвеля Мар_iя .деяклrй час лперед cBoiM одружеЕЕяil{ корпсталася
гостицнiстю й пiклуваrrпялr Вольтера.

/(о пiспi cboMoi

До прлtмiток Вольтора
Бузiрiс-мiфiчпий егlrпетськиI1 цар, сив Посейдова, iнодi

ототожЕюватIий з Oaipicoм, цо приЕосив у жертву iвоземrliв. Ге-
ракл вiдплатив Буаiрiсовi аа пегостпrrнiсть, умертвившц його та
двох його сипiв.

S а l а d о - шолом, кавалерiйська каска.

Що пiсшl восьшоI

_<Роаум i серце>-_ ередцчц XVIII от,,
якпй вживали gaBiTb у серй орах (педагоги ст&-
вилII деред собою завдаввя i серце); викдикав
ЕеодЕоразове гл

Iсторiя, апвi, де тiльки правда
s в оловах алi: <Le чгаi me plait, le чгаi
sеul est duгаЬ]е Буало: <Rien n'est beau que le
чгаi, le чrаi seul

Ломбардiя-шiввi.rпа частЕЕа Iталii а головЕим MicToM
Мiланом.

3агляЕудr{ у Парму i в I\IодеЕуi в Урбiпо далi,
далi у Чезеву-герцогства uiввiчпоi Iталii. Чезеяа-мiсто
папськоi областi.

Святi отцi, памiсrrЕки господнi-тобто римськi
шапи.

Цеii роабцша_каl П{артiвгер,-П,Iартiнгер у дорекла
дi - войоввичuй горобець.



До прпмiток Вольтера

отиЕськоIо моЕаотпря.
Бовiфацiй VIII (1294-1303) -рлмський trапа; Едмагаю-

чись поверЕути rrаtrському престоловi колиuIЕю самостiйвiсть, брав
шЕроку участь у свропейсыillх суrrеречках свого часу. Щавте дав
сувору оцiнку Бонiфацiю i спдовить його в шекло разом 8 IIапамц
Миколаем III i Климептом V.

Що пiсвl дев'ятоi

Мiж Габттою i Ри}Iом.-Гаетта-мiсто ва уабережжi
Соредземвого моря па пiвдеrrь вiд Ршма.

Одвiдать довелось i Сiракузи, де комишисте
/{яtерело Аретувш - на
Сiцi,тгii); за легсfiлою,

acTlo до lIiмфи, яrltа к
0рпулась по доцомогу
Алфеii, пробравшпсь п

шав cBoi води в джерелом Аретуаи.

До примiток Водьтера
Д о ж - у Вевецiанськiй республiцi голова держави. Вiнчаrrняr

дожа а Адрiатикою було си*rволом паЕ5ваЕЕя веЕецiаЕцiв яадi
морем.

Саввааар (SаппаzаIо G., 1.i58-t530) -iталiйський поет, на-
аваний хрIIстиянськилr Верr,iлiем; Еаппсав латиЕську поему <tПро
ЕароджеЕIIя богоматерiл, lrастуruий poMarr <Аркадiя> iталiйськоrо

цузькi ilись}rеЕпIlкп епохи кдасЕцЕвму вважалц (ЕЕеiдуD доско-
sалiшим врАзком пацiоrrально-героiчного епооу, HilK твори Го-
мора.

Харtбда-уславлепий вир коло берега Сiцiлii в Мессiпськiй
протоцi, де € багато ЕiдводЕого камiввя; аа давтriх часiз його вва-
жали дуже ЕебезпечЕшм мiсцем для мореrrлавцiв. Тако саме цебеа-
почЕе мiсце було коло Сцiлли - скелi на iталiйському березi Мес-
ciвobKoi ватоки. Звiдси прлтказка: (Мiж Сцiллою i Харiбдоrо>. За
аЕтЕчЕпми дегеЕдами, Сцiлла i Харiбда - жiЕки, перетворенi во-
JIею богiв па потвор, яiили воЕи - одЕа в скелi, друга - в мор-
ському вирr.

Фокейцi-;кителi ФоItii (торговельЕо MicTo в Малiй Aaii),
ааваятi колояiватори; вони в YI ст. до Е. е. васЕуtsали на пiвднi
Фравцii MioTo \Iacciлiro (Марссlль).



Севт-Вом-Iора Еа пiвднi Францii;
за дегеЕдоIо, IV[арiя Магдалина перебула
життя.

Що пiснi десятоi

воЕа llae грот, в якому,
ocTagнi 30 poKiB свого

I вбогi решт.ки батькiвського кРалю, що д9-9.i
ще в руках oBoix зберiг.-Перед взяттям Орлеана (1428)
Карловi VII належала тiлъки ЕезЕачна ч&стиFIа Фравцii, решта ii
територii була захоплетrа аrrглiйцями.

GBp eiB... сор б о пцiв.- Сорбошцi-локторп Сорбовсьitоi
школи.

У л ь тр а м о Е т а }I цям и пазив&ли французькпх ttатолпкiв,
якi визнавали владу папськOго rrрестолу найвиrцою i единоrо i за-
хищапII приЕцпtr пепогрiшноотi папи. fl iлтя К альвiша.-Каль-
вiвiоти, прибiчппктл протестаIIтського напрямку1 що вiдзначалпся
Еепримlrренною ворояirстIо до церковrrоi тtато:rицькоi обрядпостi
i до ряду засад катоJIиllысоi церкши.

Щоосешi Ti эолотi дарrr, з яких сам Ной аа
давЕьоi пори,-Золотi дари-виIlоград. За бiблiйними легеп-
дамп, Ной уЕ[rкпув аатrлбелi пiд час квсесвiтнього потоrrу)), сховав-
шись у ковчезi (<велптtа скриrrя>), Пiсля потоtrу Ной ваявся до
виворобства.

Помона й Флора.-Помона-аа стародавпьоIо мiфоло-
гiеrо, богиня деревIIшх плодiв. Про Hei розповiдае Овiдiй у cBoix
<Метаморфозах>, Флора - богиня rrBiTiB i садiв, Koxarra бога BiTpy
3ефiра, якого за його прудltiсть вва}нали BicHпKoM богiв.

CaMi, пiд наглядоIf сестри БевоЕъ,-Безонь (Ье-
sogne) у перекладi озЕача€ справу, роботу, шрацю. I-!им прiавись-
ком-характеристикою Вольтер Еамагаеться вiдтiвити гостроту BMic-
ту Х пiсвi.

Отак Ахlлл в одеживi дiвочiй колись у Лiко-
мода Iостював i постив Щеiдамiю щоночi.-Ахiлл_
одиЕ з головIIих героiв Троянськоi вiйни. 3а легендою, його матп,
морська богиня Фетiда, спочатку хотiла унттквути його участi у
вiйнi i сховаJIа його пiд впглядом дiвчпни у царя CKipocy - Лiко-
пlода. Вiд однiеi з царських дочок - Щеiдамii - в Ахiлла бlв оин.

До примiток Вольтера

на викав царедворця Лабросса, п
Брабантську в убпвствi його сина
шпсь у ii беавипностi, стратпв Лабросса.

Бегiпки- жiноче ToBapiIcTBo свrтського характеру, що ста-
вило rrеред собою фiлатlтропiчну мету. I]i спiлклt були шошпренi
в Нiдерландах, Францii й }Iiмеччинl.



Що пiсrri олпtrалцятоI

С i о тт ..- оi(иII з l,орбiв cpycaJlm}lcbliпx, Ila яI(ому стояв xpa}i

Що iTpr,rMiTort В olTbTepa
П е., жив у Римi

3берiг
fi соф. У <Лпстi до

Авебо
Лаltта rrц iй (Lactanlius, 250-325 п. е.) -римськиfi письмеЕ-

IIпк, ЕазваIIий <християттським L{iцсроIIом); у (БожоствеЕяих Еа,
стаЕовах) па^,IаIа,вся роавiпчати античЕу фiлософiю та релiгiю i
ав ели tI}ITIT хрпстияIIство,

Авл Геллiй (II от. Е. е.) -римський trисъменIIЕк; збе-
реглись (rre цiлколr) його <Аттiчп.i почi>, TBip, чо мiстить лiнгвiс-
тичвi та лirературво-rtрпттrчнi мiрrtування з багатьма цитатамr]

1596-1650) - с.таветвий фi-
ософii; слова Вольтера про
iBcbKy астрофiзrrчву теорiю

вихорiв, за яIiою соЕце i Bopi вважалrr цеЕтром вихрового руху
найдрiбrriших часток MaTepii. Сила цпх вrхорiв прЕIlIушуб оберта-
тися rrланети; Щекарт вiдrtидав IIоЕяття поро}кпього простору як
таке, що не мае за собоrо пiяткоi реальпоотi. Перед вiдкриттям
Нъютоном закову всесвiтвього тяжiння теорiя вихорiв користа-
лася широкиIt{ вtrзЕаЕЕям.

Н ь то т о п (Newton Isaac, 1642-1727) - славетпий фiвпк, вlд

клад вийшt-,в у t759 р.
Вольтер мас на увазi вiршi 28-35 rricHi V <Iлiади>:

исудитъ.

Чи з бойовищ пе пiтrl rraM, i гuiву Зевеса упшкпуть?>
I тодi па Арея вапав Щiомсд пестрашливrrй
З мiдrrи вала Паллада
В черев мiдлпу;
Враэив розiлравши,ВЙрвав днозбрсrйпий,

(<Iлiада>, v пiсЕя)

Послrланвям на Голrера BolrbTep пiдкрес,тltсlе rrародiлiпiсть cBoci
поеми.



до реst б Tr,^:#:"ii;-HЖi дптиЕства Еам
вiдомого оола.-Вольтер MaG Еа увазi iсторiю про Бурiдаво-
вого осла. Щалi 10 рядкiв можЕа зiставити в уривком в <Раюl>

Щанте (IV).
<Як Miяi двох страв поставлепий, тодi як обпдвi владво

ваблять,- BiH скорiш умро а го
як серед поля ягЕя заотигло
вrдчуваючи жах; як пес стояв
так я мовчав; себе в TiM во
сумвiвами, до цього був алrушений,- але Ео trохвадяю яD.

Авра}rа-патрiарха мп вiзьмiи: таж BiB колцсь,
но бувшtr молодим, злюбив приЕади гожоi Агарi
i а нею мав оолодку BTixy в парi, хоч тим вдвiяв
гвiв чшмалий Capi.- Авраам- старовавiтний патрiарх, яко-
го вважали polloнaчaJlbпиl{oll еврсI'Iсьт(ого Еароду; rrе мавши дiтей
вiд друяlлlви Сари, вiп зроблв своею }IаJIоIкницею слуiкЕицю Агар,
яfiа trородIIпа йому сиtла Iзмаiла. Згодолл Алар i Iамаiл через рев-
вощi Сари були вигнавi з дому Авраама.

[о ЯКова вечiрн_5о.i gори ввiйшли в EaMeTi як
7{iоЕи, двi cecTpE.-IaKiB був одружеяшй з сестрами Лiето i
Ровеккою, що дали яrлття 12 синам - родоЕачальЕикам (два-
ЕадцятIr rtолiнл Iзраiлевих.

Воозом.
То маIо, що Вiрсавiю црекрасЕу любив Давид

ца спадi .пiт cBoix.-3a дегеЕдами, Вiрсавiя-дру}киЕа од-
ного з воGЕiачальникiв царя Щавида, який запалав до Bei пристрас-
тю i послав ii чоловiка па передовi позицii, де той i був убпшй,
а Вiрсавiя стала Щавrтдовi коханltою, 8 агодом i друживою, що
Еародила йому Соломона.-О вебо, хто це? Чш в 3ефiром Флора? Чи цеПсiхея та пустун Ерот?-Псiхея, за грецькою мiфоло-
гierо,- уособлевrrя людськоi душi. КохаЕЕя Псiхеi та Ерота (Аму-
ра) стало для Апулея сюжстом длд казкЕ, вклrочевоi в його ромав
к3олотий оселD. В росiйськiй лiтературi ця казка була перероблева
[. Богдавовичем Еа поему (ДушеЕька).

До примiток Вольтерs
Горацiй Флакк (Q. HoTatius Flaccus,65-8 до в, е.) -сла-ветвий римсьтiий поет, автор од, сатир i послань, що викликали

чисденпi васлiдуванпя у свiтовiй лiтературi. Одне в його послаць
ав Буало у
, чЕм вlдl-
оJIьтер, оче-



Впсокlсть (Аltеsве)-8годомt почиЕаючп в Людовiка XI
(t42t-1483), француаькi королi титулуваJIися (tвеличЕiстю)
(Маjеsб).

КапуциЕц (Capucini огdiпis Irаtrurп miпогum) -чепцi ор-
доЕу, васIIоваЕого в 1525 р., що вимагав вiд послушпикiв перебу.
ваЕЕя в убоатвi; воIIи Еосили власян1,Iцю з каtrюшоЕом (чим можпа
trоясЕити пааву).

Нiкомед III-цар Вiфаuii, царював в 90 до 75 р. до в, е.,
спiльник Риму. Пiсля його cMepTi Вiфашiя була прЙеднава до
Риму.

Светопiй (Svetonius Traпquillus) - римськиfl письмеЕЕик
(бливько 75-160). I'оловний iiого TBip <Опис життя дваЕадцятп
цеаарiвD.

Паптоов-у стародавпi чаои-хрем, присвячевий yciM бсl.
гам. Адрiап реставрував римсыtиЙ Пантеон; пiвнiше, в ХVII ст.,
будiвлrо перетворЕли на церкву; в основЕому вона абереглася
до наших дпiв.

В латинських цЕтатах 7 та 8 прим. Вольтер кал{е про стдтевj
абоченЕя Щезаря, Олексавдра i Адрiана.

Що пiспl цlпrrадцятоI

Севьйорство у Ф"р
Лудовirrо ApiocTo (L474-L533),
рароького герцоIа Альфовса д'Е
Роланд> почина€ться терцинам

Приви
(l494-L547)
(1525) зазна
Фравцувька
в йото уста.

король в 1547 ло 1559 р.
Щев'ятий Itарл.-Карл IX ((550-t574) -францувький ко_

роль з 1564 р.Тп, Павле TpeTiil,
римський trапа а t5l3 до l52l
до 1549 р.Лише беарпець, рпц
(1553-1610) - першпй фравчуз
предки оули можновладЕими се
цii); за I'eBpixa III очолював пр
8а нётолицьfiото лiгоrо. Пiсlтя сме

ти, Десятий Лево.-Лев Х-
р. Павло IlI - римський папа а 1543



tiородя Фравцii, але Париж, що перебував у руках лiгп, вiдмовпвся
його визнати. Боротьба притtишилася тilrьfи'пiсля того, як Гепрiх
прийняв, катоJIициам у 1593 р. Вольте.р присвятив _Генрiховi IVсвою епiчву поему! EepIIIe вiIдання якоi вийшло в t723 р. пiд ва-
звою <tЛiта, або Геярiх Велипиri>. В наступвих видаЕЕях IIоема
цiстала Еазву ((Генрl'.ади>. В цiй поемi Вольтер в обравi Генрi-
ха IV втiлив свiй iдеал освiчспого моЕарха - мудрого полiтлка.,
що турбуотъся про cBoix пiддавцiв i терпимо ставиться до iHaKo-
думаючих,

iK XIV (t638-17t5),
Еа 1643 р.; при rlbo}ry
по ш двору <Короля-
Со ула trолiтичЕою до-
монстрацiеrо ве.тrичi .i вепохитностi королiвсьтiоi _чgqдч. лЧолътер
tIапйсав ilохвальЕу iсторiю царIовапня Людовiltа XIV (<SiёсIе de
Louis ХIV>, 175t р.).

I ý{оятеспаfi, lIоl,орл.ul,ву Еа вдачу.-Монтеспав
(llontcspan, mагquisе de, 1641- 1,707).

Регентства йде доба благословоЕIIа.-Регевт-
ство - епоха урядуваппя герцога Орлеанського (t7l5-t723) пiд
,Iac маJIолiття Людовiltа ХV, повначена виЕятковою розбещеЕiстю
irpиcToKpaTii.

fIpeKpacвa Даф"о-Еатяк Еа дочку герцога Орлеап-
ського, герцогиню де Беррi (Веrrу Maгie-Lorrise-Elisabeth duohesse
de, 1695-17t9), яку пiдозрювали в любовноtttу зв'язку а батъком.

До примiток Вольтера
Одинадцятъ тисяч дiв, ублIтлх у Кельвi разом зi св. Урсулою

пiд чао Еавали гуннiв. Ix мощi в середнi вirtи гrритягали багато
дрочаЕ.

IaKiB обдурив lcaBa, старшого ового брата, видавши оебе за
цього перед слiпим батьком IcaaKoM i дiставши благословепня ва
пOршеЕство.

Аgвд до fIiоселе (Plsseleu Дппе de, t508-1576) -кохаЕкаФранцiска I; мала велпчезний BпJIIIB Еа короля. trй приписчвали
розголос державноi таемницi, що потяг за собою Boorrнi та дипло-
матичgi rrевдачi Фрапцii.

Щiана де Пуатьс (Diane do Роitiегs, 1499-1566) -кохаЕ-ка фравцуаького коропя Гепрiха II, лiдrrllрt1.1rа сr]обп{у впливовi
ведолугого монарха.

fIапа О.тrекоандр VI Борджа (143t-1503).-Скандаль-
lla xpoHiKa його родинного життя дiстала широтtий розгодос, зокре-
uа зв'язок з дочкоlо-красувею Лукрецiею. Наведева Вольтером
rIaTпBcbKa цЕтата стаЕIовить остапsiй рядок вiдомоi в свiй час епi-
грами Еа Лукрецiю Борджа:

Sic jacet in [umulo Lucгetia nomine, sed ге
Thais, Alexandгi filia, sponsa, пuгus.

(<Тут у могилi лежить та, що пазивалася Лукрецiею, але Е{п.ltа
як Taic, Олексапдрова дочка, дру}IiIrна, uевiстка>).

Лукр о цi я - римлянка, що cJlaBilJtaсrt .tоctloT.llпBicтю.
Габрiел ь д'Естре (D'Еstrбеs Gahrielle, t565-1599) -ко-хавка I'епрiха IY.



t
доодаа
в
cTocyEKrB з королем.

Що пiсшi чотирнадцятоi

Буч 9.годе_п _ цJд_р_ий Епiкур благати.-Епiкур-
грецький фiлософ (34L-270 до н. е.),-ятtий павчав, що людська

подаря.

До примiток BorrbTepa
.Щ v К Г ст. Е. е., ваппсав фiлософсъку чей> (De rегum паtЪ

1а)_, де BiB не вчеIIЕя фiлософа
Епiкура.

Вакх i Семели. його ама-
льовували у виглядi юЕака в вiпком i пов'язкою ва головi ra

мiфологii, син Зевса 1 Щаваi. Зевс
олотоIо дощу, IIезважаючи Еа ряд

'i,lЧ"НВ';i.ЯЖlт;
Маються на увазi рядкп 422-+SО olЁii'l1i,o рядки 1-З27

цiснi XXI <Iдiади>.

[о пiспt ш'ятвадцятоI

ПогляЕьто Еа г_ероiв а Ал._ьбiопа i ва бlйцiв
Е аща дка Клодiоваl - Кдодiов - французькшй корольYiто
лiття.

Д9 бlгла Атала_Е.та.-Аталанта (грецька мiф.) -каз-кова дiвчива, що швидко бiгала; для того, щоб паздогпатЙ'ii, Гiл-
помея удався до хитрощiв, роэкидавши на луаi, до воЕа мала бiгтд,
волотi яблука.



хвороби в L744 р. i, в друIого боку, Еа жагучу
викликаJIа, особлЕво в другiiт половинi царюваЕЕя,
цолiтика, що робиJIа зовсiм тrепокарЕоIо сваволIо
вiддавала урядуIrаЕЕя фавориталr та фавориткам.
у 7757 р., через.два роки пiсля 1ихо.ду першого видаllЕя <Щlви>,
вцявIIлась, мiж iншпм, у замаху Щем'ена Еа життя короля. Фрааа
про любов i ненависть до володаря характерЕа i для вагальвого
свiтогляду Вольтера. Пор.: <Брут>, дiя I, сцепа 2:

Loin des сris do се peuple indocile et ЬаrЬоп... Aveugle dапs
sa haine, averrgle еп son аmоuг, qui mопасе et qui огаiпt, тбgпе
et sегt en un jоuг.

(<Далi вiд крикiв цъого д9коIо i чеслухняпоlо_п.ароду... 0лi-
пого в EeEaBиcTi i сдiпого в любовi, який аагрожуе i боIться, царюе
i служитъ>).

До примiток Вольтера
Р i е тг е р о lr с о.- Ропсе - tr€Irtзд.
А

MicTa
про Р
цузьIt

с

I до аргiвцiв прийш.тtа rl зlrола;rа так Гера велшка
В обрааi Стептора, сIIльпоrо! лriдноголосого муя(аl
Що голосив так, пеrtачебто iншпх пiBcoTHi сукуtrЕо.

((lлiадаD, v пiсЕя).

Що пiсвi шiстпадrщтоI

Хай скомпопуIоть оду ltiu,цариsпу.-tIiпдар-
гроцькпй лiрлк (близько 522 fu. 442 11о н. е.), автор чпслевirих
вiршiв. Збереглuся його урочистi оди, гilriтru, паuисапi гроцькимr
,I!алектаrdЕ. !Iого rrетрпка вiдзначаласrl велиIiою вишукапiстrо.

,Щвох аgпus'iв.-Аgпus-дощечка в TicTa або воску з об-
,;азол{ ягЕятка (лат. agnus), сrIrfвола Христа,

До прЕмiток ВольтФра
Лiтературший заоiб - посlIл&ЕЕя Еа автора, що }кйв за довгий

чао_перед шаписаIIЕям твору,-його часто застосовував Вольтер,
щоб уЕиквути можлшвLлх переслiдувань.

Св. ФортуЕат (Venantius Непоrius Clcmentianus Fоrtu-
natus) rкив у VI ст.; Еаписав цсрковнi t,iмпл, релiгiйнi та cBiTcbKi
вiршi. Справжпiлr aBTopolr <Pange lingua> в I\Iалrер (1Vfamert Clau-
dian, пом. блпаько 1474).



Просп ер АквIтавськпй (400-469) - ваписав EooDly
<Про позбавлеuих благодатi> (De iпgгаtis).

Св. 94).-Назва його тво-
ру - кЕ1 ),

С в, отпhаrd de Clairvaux,
1091-t1 Клерво, llaB виЕятко-
впй вплив як соред духiвнпцтва, павiть у Рпл,ri, так i оеред пред-
стазвикiв c,BiTcbпoi вдадлт; його проповiдi сприяли так вваЕому
х 146 р.

гd, 1070-1t42) - одив з богословiв i дiалск-т йЕв вiIенпя Абеляра про пiдлягаввя вiрп
в творило йому багато суtrротtrвЕикiв; очоленi
Бервардом, воЕII домоглися iiого засудя{еЕЕя.

Августив КеЕторберiйський-пом. близько бt0 рЕгл.ов-цар моавiтяв, Агаг-цар амалiкптян (Бiблiя).
Ахав-iараiлъський цар, аазЕавав Еападiв вiд пророкiв ва

вводенЕя iпоплсмiввого культу Ваала.
Цариця Аталiя (Гофолiя)-дочка Ахаве, друждЕа царя

iудейсьтrого IopaMa; пiсля cMepTi чоловiка i сипа домоглась престо
лу, внищивши Bcix Еащадкiв - чоловiкiв Щавчдового роду, KpiM
ового вIIука Ioaca; Ioac за доrтомогоIо trервосвяпIеЕика Iоада зiйшов
ца престол, убивши Аталirо; пiд впливом Iоада Ioac sЕищив культ
Ваала, але пiсля
аловi звову; пiс
дворвими (пор,
цуаькому TOKoTl
дослiвпо повторюються ooTaHBi вiршi епiграми PaciBa <Suг la
<Iudlth de Воуеrл, що каж)rгь: <Я плачу аа бiдвпм Олоферпом.

Claude, 16t8-
вий. його iм'я

а символiчвиtлt
царств,

Що пiспi сiмпадцятоi

Оsапr Дiдовп додада тепда.--,Щiдова-дiйова особа
8 (ЕЕеiди) Вергiлiя, карфагепська цариця, в якоi Евей анайшов
IIрЕтулок i якiЙ BiB ровповiв про загибель Tpoi.

До прдмiток Вольтера
Скюдерi (Sоudбгi Gеоrgе de, t601-1867) -поет, ваписав ба-

гато трагедl}I, трагIкомедlи в ЕIдвесеЕому, пишЕOмовIIому стппl,
що вiдповiдав вимогап4 папiвноi ва той час в аристократичЕих
салоЕах прецiозвоi лiторатурп. В епiчпiй поемi <АларiхD описаЕо
завоюваЕЕя Риму вестготамп.

Лемуа в (Lemoyne, 1602-1671) - богослов i посереднiй поет,
у 1653 р, ЕадруItував епiчву Еоему у 18 пiспях <Святпй Лrодовiкч
(Saint Louis), проftняту духом католпцького благочестя.



[о пiсяl вlсiмнадцятоI

Поабавив б&lько прав його Qпадкових.-Щоговiр
у Труа був складениft у 11,420 р. ще аа нrиття Карла VI Боже-
вrльЕого.

Неомiло ще Тiфовове дружива.-Тiфов був одру-
жений з Авророю, яка домоглася у Зевса для Еього безсмертя,
забувши попроситп про збережепня молодостi. [tоли Тiфон поста-
piB, Аврора trеретворила його на лебедя,

Та ЖанЪа б'ачитъ...-Епiзод зустрiчi а розбiйвиками clo-
жотЕим розробленвям можЕа вiставити в роадiлом ХХII першоi
части_Ей <Щоп-Кiхота> Сервантеса -.(Про те, як Щон-Кiх_от визво-
лпв оагатьох нещасЕих, яких силомlць вели туди, куди rM BoBclM
пе хотiлося йти>,

На опивi в Амфiтрiти веслувать.-Амфiтрiта-
цариця океаЕу. Вольтер дав trоотичЕу пiдruiпу вЕзЕачеЕЕя кари -rraTopжBi роботrт, галери.

До примiток Вольтера
Щя пiсвя була видава вшерше равом з оповiдапням Гiйолrа Ваде

(Guillaume Vаd6) пiд Еазвою <Уривок з еЕiчЕоi поеми твору ?Ite-
рома Каре, анайдений в його rrаперах пiсля cMepTi вааваного Же-
рома>. Автор умiстив ii в HoBlIx видаЕЕях <Щiви> з деякимп змi-
нами. Гiйом Ваде - псевдовiм Вольтера.

Io анв БургуЕдський Б е з страшпий (1371-14|9) -син Фiлiппа Бургупдського Смiливого, регеЕта Фравцii при душев-
Еохворому Карловi VI; продовжував вороя{Еечу свото батька а бра-
том кородя, Людовiком Орлеанським, вбивши його в Паринri в
1407 р. Ще викликало вiйну, що 1419 р. Пiд час
побачепвя з дофiЕом (Карлом итий па мосту
Монтеро придв_орfiим дофiна. С _ .Щобрий, при€д-
Еався до апглiйцiв i равом з Еими встушив до Парижа.

Щомаре (Dеsmаrеts Jean, 1383) -геЕеральЕий адвокат па-
риOького парламеЕту. Вольтер, очевидЕо, IIомилився, Еазиваючи
Щемаре геЕеральЕим адDокатом епохи Нарла VII.

I забелла Бавароъка (Isabeau) - 1З7(-{4З5.
Фрел оЕ - Еасправдi Фрероп (Fгегоп Elie-CatheTine, t7tg-

ти ЕьоIо Вольтера i його прибiчвикiв. Щiлком очевидЕо, що
ВольтеD. Еаводячи вiдомостi про життя i дiяльrriсть Фрелона. Bi_

frеlоп, (TpJn,eEbD -).Ук ssaise) Фре-iм'ям оатирi <Бiд-
ччrе d льовуе Фре-

Вольтер, Еаводячи вiдомостi пВольтер, Еаводячи вiдомостi про життя i дiяльrriсть Фрелона,
бито запозrтчевi з хронiки Фруассара, насправдi говоритьнасправдi говорить про

роЕа, кажучи про Еього так: <Я наблизився до лIодиЕи а тупим
обличчям, що його перо скуховарило йому добробут. ВедЙкийобличчям, що його перо скуховарило йому добробут. ВедЙкцй
пiрат гелiконських калюж, вигнавий Лойолою за витiвки; аеl,Iля_пrрат гелl

цоорооут. бедйкцй
за вттrвки; аеI,Iля-

Епй черв'яtt, народ;+tепий iз задницi де Фонтена, безперечно гiд-
вий cBoгo походжеЕня; ляrtливий 3оiл, кодиоь огпдвий Dозпчс,
ЕIIи черв як, Еародifiепии rз задЕицl де цJоЕтеIIа, оезперечЕо гlд_
вий cBoгo походжеЕня; ляrtливий 3оiл, колиоь огпдвий розпус,



ЕиIt - ця твариЕа маб iм'я 7ltапа Фреропа>. XapaTtTepHa cTpr-rtlu
uрипllсуDаЕа Вол l, t tlpoBi:

L'autrc jоuг au fond d'ulr vallon
Uп serpcnt mordit Jean Frбrоп.
Que pensez vous qu'il аггiча?
Се fut le sеrрепt qtri сгеr,а.

(<Не так давЕо в однiй долипi lзпtiя уltсаллла Фреропа, i rпо ж.
вп дчмасте, трапплось? - 3дохла ;rлliя>).

Фруаосар (Frоissаrt Iean, 1330-{Zt10) - жllIlучll tt[llr дворi
Францii, Англii, [IIотлапдii та Фландрii, ваписав хрсrпiку двiр-
сьItого ш{иття цих лержав у перiол а 1326 до t410 р. (KClrroniquc
de Frапсе, d'Апglеtеrrе, d'Ecosse et d'Espngne>).

Гiйов очотк5,
був езуiтом, своiми
палtфлотами

UJоме 790)-
IiрIттин' що нападав на прибiчппrriв фiлософii ХYIII ст. У вiдпо
вiдь йому вийтпов рял паллф.петiв. [IIоме був поrrазаниr1 в сатирi
<Бiдвий дияволD, поперсдч lTкoi ilде лlтст вiд iMeHi Катериви Ваде.
родичкfi поilIерлого Гiльоrr,та l3алс. Щей .тtист закiпчусться iронiчвим
побаlканпяпl: <TBopiTb i да;li с.талу вашого часу TaKl як i Bci персо-
ттажi у rtниаi, ятtу вам trосплаlотт,>. Bo,1lbTep змалтовав [IJoMe дояо-
щIIIIом, шпIIгуЕоltI, сrtаlrдалiстолt, ввR}к;lIочш, пцо <mАitге ДЬrаhаm>
та його пiдлi друзi - пайогlтдuiша lrорода людеii.

С а ба тье (Sabatior Алtоiпе, l742-t817|,- фравцузький пись-
меЕЕик, що Еалеж{ав до лiтературrтrtх Bopot,iB Вольтера, ЕаIIисав
памфлет кФiлософський образ розуму п. Вольтера> (Le tablearr
philosophique de l'osprit de m. dc Vоltаiгс).

Брiзс, цебr,о Грiзелъ (Grisеl Joseph, 170З-t787)-богс,
словський письмевЕик, ревЕитель католицтва.

Л я Б о лл е л ь (La Beaunrello Laurent Angliviel de, 1726-
1173) - фрапцузlлtий ппсьмсI
paTyplI п ItопспгаrеrIi. [4ого
увirrчалися yctlixoпT, i особлlt;
Typi{y Boporlrtre.l.y. Вжс у сво
ка XIV> Вольтера Ля Бомель
ляцтомl але Еенависть його до Rольтера досягла аuогею в Koмerl
тарях до (ГеЕрiадЕD.

Лативська фраза в перекладi: <Треба, щоб лиходii були вiдомiл.
Е в е й - за iрецькою мiфологiею! одиЕ в учасникiв 'Iрояuськсli

вiйни. fliсля поравки Tpoi пп шротязi семп poHiB маЕдрував MopcJtl,
IIоки Ее висадився в IT,алii, lIого гrрrтголл стапи Вергiлiто сюцtетоrl
для епiчпоi trоеми (ЕЕеiди).

Б о р е й - lriввiчвий BiTep. За легеЕдамп, був оивом Астрея i
Еос (аоряпого веба i cBiTaTtlty).

[о пiclli дев'лтrrадцятоi

До примiток Вольтера
У III пiснi <Iлiадrrл з Мепелаем б'еться Парiс, що BKpilB

€лепу, а пе Гектор, браr Ларiса.
Б е л лiцi (Bellini Gentile, !42|r-L501,) - веuецiаrrський жиьо-

Епсець.



Джордаво Бру во (Brurro Glоrdапо, 1550-16Ш) -1талlй-,rlrrий фiлософ, rraпTeicT; ..cKptITпltyBaB учеIrЕя Дрiстотеля, був при-
бiчвико:r.r гелiоцентричвоi Teopii ltопервiка, спалеций iпквiзицiею
як €peTITK.

Вольтер пiдкреслюе пародiйнлlй хдрактер кiнцiвкп ромапiчпоI
icTopii Щоротеi i Ля Трirъrуйля.

Що пiснi дввдцлтоl

BiabMiM до Ерикладу хоч бп Адама, вгадаймо:
вотхий Лот, слiппй СамсоЕ, святпй [авшд i муд-
рпй Соломов...-За бiблiйuимп легеЕдами, Адамt-чрабатько
людства - був вигнанuй з раю аа cвoсi дру-
;riшпл €ви, яку споItуспв IIиявол в заборопе-
Еого дорова пiзпаппя добра i з а. споi кари,
а його дружиЕа бупа перетвор Lra аллсоп був
ослiплсн пй фiлiстIlм.rя па_ll tr.

Иого частиЕу бiльшу для Паядори.-Лавдора, ва
гроцькими легеЕдамЕ,- перша жirrrta, створеЕа Гефестом (Вулка-
пом) Tra кару дIодя}t за вrtрадеuий Прометевм вогоЕь; iй Зевс дав
окриЕю з yciMa IrеIцастями; цiкавлячпсь, Папдора пiдвяла BiKo,
виtrустЕвшtr Bci шещастя i лuшпвшп в сrtривi тiльки вадiю.

До прдмiток Водьтере
Л а р ru е (Lагсhеr Р.. Н,, l72\-l8r2) - учеппй, лrtпй працrовав

Еад пIIтаЕвялIи грсцькоr лlторатури, уславиt]ся шерекладамЕ та Еа-
ук Геродота.
ло nt, ir la phil
вп Вольтеро(Р ), що сп
tInMll.

Геродот (блиаько 485-425 до п. е.)-грецький iсторпк;
задипI]Iв двото}Iпу працю, в якiй торкався пе тiлькп icTopii, але й
дав ряд географiчппх, природuичо-iсторичв ; та етпографiчцпх Bi-
доллостей про Персiю, €типьт, Accipiro, Вавiловiто, Скiфiю та iB.
Половлrну fiого працi стаповив оtrпс греI(о-rlерських воOЕ.

Дотаtrlот (Астарта) -богиня неба i зiр у фiпiкiяп, ассiрlяв
та lпшпх corri,TcT,Ttпx пломеп; згодол{ ii iм'я cTalro аагальЕпм iMoBeM
vcix яапqеськпх богпвь." OxBicT я (Rump-parliament) -так Еаз!lвавоя апглiftськшй
lIapJIartoET пiсля вцгпацtrя I1a вимогу iндепеuдептiв у t648 р. прп-
бiчпшкiв нопотптуцiilпоi MoHapxii та едвостi церквЕ - пресвiте-
рiадцiв.

Itар.п I CTloapT (t600-1649) -король ашглiйський, прш-
бiчвилl абсолrотлrзлrу та едностi цсркви, викдикав своiми утисками
рофор_ллiстоътrого духiввлrцтва, ЕезакоЕЕимц податками i здирством
обурспlrя Еароду i парлалrепту. [Iiсля дев'ятирiчпоi вiйrrи з парла-

l7t0-|775) - його <Пlп-
775 р. Bo;lbTep, характерш-
ервар люб'язпий> (Gentil

<Три Бсрпари> (I_,es trоis
Вогпаrds) та к3апрошепня Берплровiл (Invitation au шёmе),



TeItcTax.

Еиком TBaplIE.
Св. Антотriй ФiвСькиЙ (251-35В) -пiшовши в пустиню,

Еритяг до себе багато учнiв, якi сели.llлtся Еавколо пього i яrtпм
BiB проповiдував молитву i працrо. Ще вважалп початко}r чер-

,Що пiспi двадцять першоl

Боллона-боtиrrJr вiЙпи, за деяItllмli rrлiфамп-лруiкilша
Nfapca, за iншlилтв - сестра._-Замiшенi 3оiд, Фрерон, TepciT.-TepciT, за (Iлia-

оянськоi вiйви, змальовапий як потвора
письменЕIIк IV ст. до в. е., ятtий усла-
ro причiплпвоIо критикою Гомера; його

До прuмiток Вольтера
Заповiт кардивала Альберовi-ваппсавиЙ ве Мо_

бером, а Щюре де lf{opcaB. Мобер аробив у Еьому тiлькп деяIti по-
правки i видав,



багато галасу.
У CiTo i Клерво були монастирi ордепу бенедиктипцiв. Ченцi

цього ордену робили виво.
Одною Ъ 

-визтrачuих пам'яток Гейдельберга б дьохt в якому
була бочка, що вмiщувала 140 тисяч лiтрiв.



примIтки



Вольтер

орJII]АнсьI{А дIвл
LA PUсELLE D,оRLЕлNý

рOткому trершo
видаIlЕrI о тому
цовЕого m. de
Vоltаiге. ,iпtеuг-

|9?А р.У видаппi 1956 р. Еотатка сВiд перекладачаD цороросла вжо
у вступпу cTaTTIo, у якift подаеться стtrсла характеристцка я{иття

. Ри.llьоькдй iVI. орлеапськадiва. К., 1937,о Y.



l творчостi Вольтера та його поеми кОрлеавська дlвал. У видаппl
1962 р. ця статтл iде яrt пiслямова. Що речi, видаrrня 1937 р. мало
що передмоl]у С. Мокульського кВольтер i <Орлеанська дЬаD,

У словi <Вiд перекладачаll М. Рильський вiдзначав, що поема
Вольтера да€ться <tB yKpaiHcbKoмy перекладi, де в чiм виправде-
пому проти горшого видаIIня 1937 року>.

Якого ж хардктеру цi виправлепня? Насамперед, слiд вiдзна-
чити, ш,о видапня 1962 р. повторIовдло видаЕЕя 1956 р. майже беа
змiв. 3д BciMa ознаrtамп виправлепвя робилпс,я М. Рлльським упро o'i пiдготовки поеми до друку, е може, й пiд
час lx у поемr мало, l Екогось прлIЕцtrпового зка-
чеЕ . Звачпо бiльше вffправлеЕь у впдапнi t956 р.
Але й тут BoEu Еосять характер здебiльшого як сттrлiстичне удоско-
ЕалеЕЕя тексту. Зокрема I\{. Рильський знiмав архаiзмп, домагався
бiльшоi блатоавучвостi тексту, упiфiкував ЕаписанЕя слiв агiдно
цовцх цравописЕих Еорм. KpiM того, в ocTasHix дDох виданЕях
аЕято - <Кiвець пiснi...>, що мало пriсцо у виданвi 19З7 р. В ortpe-
мпх мiсцях змiнеrrа отрофiчна будова твору, аде вагалъца кiль-
KicTb рядкiв Ее змiЕrlлась.

Щоб уявитrr, як працював М. Ридьоький пад пiдготовкою дру-
гого впдаЕЕя <Орлеанськоi дiви>, ваведемо кiлька тЕпових, Еа
Еашу думку, прпклддrв:

IIiспя перша.
Вшдаввя 1937 р., о. 7.
Улtе всu iB снрuппu вllтяаатш,,.
Виданвя 1956 р., с. 15; {962 р., с. t3
Ia снрuппч BM|B ceoet оuтя?атu...

Впдапвя 1937 р., о. 9.
Мав аамон пutлlнuil,, urо Eo|L бч й ному,
Аzнеса опuнuлася в нъомч,
Видавня 1956 р., с. 17.
Мав пuut,lluй залtон, наilроанiшнttuу 8 осель.
У вамок тоil прu|iхала Copeltb.
Видаявя 1962 р., с. 14.
Мав замок, вайрозкiшвiшу а осель.
У аамок той приiхала Сорель.

lliовя чотпрпадцяте.
Видаввя 1937 р., с. tBO.
(Так, я байстрюк>,- рече ilому францув.,,
Виданвя 1956 р., о. L72; t962 р., о. 202.
<Так, я байотрюк>,- на те йому францув.'
Впдапвя 1937 р., с. 18l.
Тапу поOобу можемо ми ваять,
Щоб тев одrrоборство 8малювати.
Видавня t956 р., с. t7З; 1962 р., с. 203.
Itc порiвнянлiя Mo}I{eMo ми взять,
щоб цу эtснб одноборство вмалюватIr.

Пiсня двадцять перша,
Видапня 1937 р,, с. 25t.
|х ооэrалм - Тальботовi й Белфорду...
Вшдання 1956 р., с. 2З7; t962 р., с. 28l.
lx ваrажпал - Тальботовi fi Бедфорд],...



Виданвя 1937 р., с. 253.
,Щ<l сrэрцл лапi tlей соаjr приtrав.,.
Rлтлаlrllя lg56 р., с. 239; 1962 р., с. 283.
Ло сорцл пааi п-qан rаrrrй прйтiав...

Все це дае rriдставу вDа)r(ати вшданЕя <Ор;rеанськоi дlвил
1962 р. таI(им, що Dира}I(аб остаItпIо волIо автор& перекладу. За вим
l цода€ться це виданпя.

В комеrrтарях М. Ридьського l]o тексту поеми та до прпмiтои
Вольтера вЕесеЕо лише Еезпачнi уточпення.

два уривкй, Цех рядкiв. Мовпi
19З7 р. свlдчать,

(ого Еад першою
Киiвсьпому лlте-

ратурЕ,о-меморiальЕому MyBei Максuма Рильського. ЩругпЙ авто-
граф -це BiciM коротеЕьItих ypиBKiB (вiд одвого до г'ятп ряддlв),Е поомд.3 видав-Е титуту
л


