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До читача 
 
У різні часи за різних обставин я намагався вивчати мови, і 

завжди вважав, що найкраще їх вчити, перекладаючи своєю рідною. 
Суто лінгвістичний інтерес до мов завжди існував нероздільно з 
захопленням поезією, створеною цими мовами.  

Ця стихійно (отже, життям і природою) складена книга 
перекладів, як виявилося тепер, – це поетичний требник. Адже головні 
тексти, вміщені в ній, стосувалися античних культів (гомерівські 
гімни й орфічні обрядові вірші, пісня на річне свято Адоніса), і до них 
цілком природно з часом додався міфологічний шумерський текст про 
Думузі (якого вважають близькосхідним прототипом Адоніса) і 
Гештінану. Не менш природно виглядає в цьому контексті гімн до 
Христа Григорія Назіанзина, який творив у пору співіснування 
античних культів і раннього християнства. Врешті, ностальгійні 
вірші Кавафіса стосуються саме цього перехідного часу, елліністичного 
двовір’я, і вони чудово ілюструють світовідчуття людини 
елліністичного світу середини І тис. н.е. Його емоційна археологія 
дозволяє розпізнати в моментах приватного життя александрійців 
відгомони культів рослинного божества, переплетених із іще невиразною 
християнською побожністю.  

Тому ліричний сюжет антології – це смерть і світле 
воскресіння життєвої сили. Бічні лінії складаються з суголосних віршів, 
які звучать як паралелі або до оплакування міфологічного божества (як 
«Трени» Кохановського), або до світовідчуття перехідних епох («Блюз 
римської стіни» Одена).  

Найбільше мене приваблювали вірші, які з особливою гостротою 
дозволяють переживати неуникну причетність людини до великих 
циклів: зміни цивілізаційних епох, пір року, обертання сузір’їв. Врешті, 
немає необрядових віршів. Кожен вірш – це маленький індивідуальний 
ритуал переходу, переродження. Саме тому назву цій малій антології 
дав грецький звичай, що належав до культу вегетативної сили: 
напередодні Адонісій, свята Адоніса, висаджувати в кошики квіти на 
знак одвічних циклів творчих сил.  

Ці кошики і називали «садами Адоніса».  
 

Н.Н.                                                                             серпень 2015  
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із шумерської поезії 
 

DUMUZID 

 

gal5-la2 tur ka ba-a-ši-ba9-re6 gal5-la2 gu-la-ra gu3 mu-na-de2-e  

ĝa2-nam-ma-an-ze2-en ur2 kug dinana-ka-še3 ga-da-re7-en-de3-en  

gal5-la2 unugki-še3 ba-ni-in-kur9-re-eš kug dinana-ke4 mu-ni-in-dab5- 

be2-ne  

ĝa2-nu dinana kaskal-zu-še3 ni-ba ĝen-na kur-še3 ed3-de3  

ki šag4-ge de6-a-zu-še3 ĝen-na kur-še3 ed3-de3  

ki dereš-ki-gal-la-še3 ĝen-na kur-še3 ed3-de3  

tug2-ba13 kug tug2pala3-a tug2 nam-nin-zu nam-ba-mu4-mu4-un kur- 

še3 ed3-de3  

men kug me-te ka silim-ma saĝ-zu-a um-ta-ĝa2-ar kur-še3 ed3-de3  

ḫi-li-a igi-zu la-ba-ni-in-du7 kur-še3 ed3-de3  

UR NU TUR ĝiri3-zu […]-du8-du8 kur-še3 ed3-de3  

ud za-e ed3-[de3-da …] nu-BU-BU  

kug dinana-ke4 mu-un-bur2-bur2-re-eš […]-ga-de3-eš  

dinana ni2-te-na ddumu-zid šu-še3 ba-an-šum2  

ĝuruš-e ĝiš<rab3> maḫ ĝiri3-ni im-ma-an-ĝar-re-en-de3-en  

ĝuruš-e ĝišes2-ad <šu-ni> šub-bu-de3-en-de3-en ĝiš-gu2 gu2-ni ĝar-re- 

en-de3-en  

urud-ḫenzer urudkibir2 urudšukur maḫ-e igi-ni-še3 ba-an-ši-ib2-il2-il2  

urudḫa-zi-in gal-gal-la u3-sar i3-ak-e-ne  

ĝuruš-e mu-ni-in-gub-bu-de3-eš mu-ni-in-dur2-de3-eš  

tug2-gun5-na-ni šub-bu-de3-en-de3-en UŠ KUM gub-bu-de3-en-de3-en  

ĝuruš-e a2-na mu-un-la2-e-de3-eš tug2-eš ḫuḫul mu-un-ši-ak-eš  

tug2 ni2-te-na igi-na mu-ni-in-dul-u3-de3-eš  

ĝuruš-e dutu-ra an-še3 šu-ni ba-an-ši-zig3(source: mu)  

dutu gu5-li-zu ĝe26-e-me-en šul-me-en za-e mu-zu  

nin9-zu nam-dam-še3 ba-an-tuku-a  

e-ne kur-še3 ed3-de3  

mu e-ne kur-še3 ed3-de3  

ĝe26-e ki-ĝar-ra-bi-še3 kur-še3 ba-ab-šum2-mu-de3  

dutu di-kud niĝ2-si-sa2 za-e-me-en nam-ba-lul-de3  

šu-ĝa2 u3-mu-e-kur2 ulutim2-ĝu10 u3-mu-e-bal  

šu gal5-la2-ĝu10-ne ga-ba-e-da-an-ze-er nam-mu-ḫa-a-za-aš  

muš-saĝ-kal-gin7 šag4-tum2 ḫur-saĝ-ĝa2 mu-ni-in-bal-bal  

ki nin9 dĝeštin-an-na-še3 zi-ĝu10 ga-ba-an-ši-in-de6  

dutu er2-na šu ba-an-ši-in-ti  

šu-ni mu-ni-in-kur2-kur2 ulutim2-ma-ni mu-ni-in-bal-bal  



  

9 

 

ДУМУЗІ І ГЕШТІНАНА 

 

Менший біс роззявив рота і старому бісу каже: 

«Нум, ходімо, полетімо до Інани осяйної!» 

Полетіли до Унука, там Інану ухопили: 

 

«Шляхом, що лише для тебе, ти підеш в підземне царство!  
5Шляхом, вимріяним серцем, ти підеш  

в підземне царство! 

Підеш до Ерешігалю, підеш у підземне царство! 

Скинь свої розкішні шати – і зіходь в підземне царство! 

Осяйну ти діадему скинь з волосся – сходь під землю! 

І чарівність всю приємну – всю ізкинь ти, сходь під землю! 
10І зніми із ніг браслети ти коштовні, сходь під землю! 

А коли під землю зійдеш… [дефект тексту] 

 

Осяйна Інана вільна, звільнена сяйна Інана! 

Віддала вона за себе друга юного Думузі. 

«Накладімо юнакові пута преміцні на ноги! 
15Накладім йому колодки і на руки, і на шию!» 

Гострого здійняли списа в юнака перед очима, 

І залізнії сокири вже біси довкола точать. 

Юнака вони підводять – юнака вони садовлять: 

«Одяг з нього іскидаймо, нумо хлопця підведімо». 
20Юнаку зв’язали руки, боляче йому зробили,  

Голову йому зв’язали – власним одягом зв’язали.  

І здійняв юнак до неба, і здійняв до Уту руки: 

 

«Уту, друже мій, юнак я, ти мене повинен знати, 

Бо сестру твою я маю в себе в домі за дружину. 
25Та вона зійшла під землю, щоб звільнитися, лишила –  

Навзамін мене лишила під землею,  

Уту, ти правдиво судиш, тож мене не підведи ти, 

Дай рукам подобу іншу, тілу дай подобу іншу! 
30Дай із лап мені бісівських – дай втекти мені на волю! 

Наче гадина, що в’ється по долинах і по горах,  

До сестри до Гештінани хай живим я утечу!» 
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muš-saĝ-kal-gin7 šag4-tum2 ḫur-saĝ-ĝa2 mu-ni-in-bal-bal  

ddumu-zid-de3 mušen-še3 sur2-du3mušen dal-a-gin7 zi-ni ur5-da i3- 

šub-ba  

ki dĝeštin-an-na-še3 zi-ni ba-ši-in-de6  

[d]ĝeštin-an-na šeš-a-ni igi ba-ni-in-du8-am3  

te-na mu-ni-in-ḫur-ḫur giri17-na mu-ni-in-ḫur-ḫur  

igi-ni zag-ga-na mi-ni-in-du8 tug2-ni mi-ni-in-da-da-ra  

ĝuruš aĝ2-gig-ra i-lu aĝ2-gig-ga ḫu-mu-ni-ib2-be2  

a šeš-ĝu10 a šeš-ĝu10 ĝuruš ud-bi nu-um-[si]  

a šeš-ĝu10 su8-ba dama-ušumgal-an-na ĝuruš ud-bi mu!-bi nu-um-si  

a šeš-ĝu10 ĝuruš dam nu-tuku dumu nu-tuku  

a šeš-ĝu10 ĝuruš gu5-li nu-tuku dub3-us2-sa nu-tuku  

a šeš-ĝu10 ĝuruš ama-ni sag9-ga-ni nu-du8  

gal5-la2 ddumu-zid-de3  

mu-ni-in-kin-kin-ne mu-ni-in-niĝin2-niĝin2-na-eš  

gal5-la2 tur gal5-la2 gu-la-ra gu3 mu-na-de2-e-ne  

gal5-la2 ama nu-tuku ad-da ama nin9 šeš dam dumu nu-tuku-me-eš  

ud me-da gal? uĝ3 UŠ ĝar-ra an ki-ta ri-a-bi  

za-e-ne-ne gal5-la2-ze2-en lu2 zag-ga-ni gi-šukur-gin7  

šu ĝar sag9-ga nu-tuku-me-eš sag9-ga ḫul nu-zu-me-eš  

lu2-u3 e2 nu ni2-te-na zi-ni silim-ma a-ba-a igi mi-ni-in-du8  

ki gu5-li-bi nu-um-ši-du!-de3-en ki mussa-bi nu-um-ši-du-de3-en  

su8-ba-ra ki dĝeštin-an-na-ka-še3 ga-an-ši-re7-en-de3-en  

gal5-la2-e-e-ne šu-ta ba-ab-sag3-sag3-ge-me-eš mu-ni-in-kin-kin-ne-eš  

i-lu-bi ka-ga14-na nu-mu-un-til-la-am3  

gal5-la2 ki dĝeštin-an-na-še3 ba-e-ši-re7re-eš  

ki šeš-zu la2-ma-ra-ab e-ne mu-ni-ib2-be2-e-ne inim-bi nu-mu-na-ab-be2  

ḫab ni2-te ki ur2-ra ba-ni-in-ze2-eĝ3 inim-bi nu-mu-na-ab-be2  

X ni2-te ki igi-na ba-ni-in-ḫur-ḫur inim-bi nu-mu-na-ab-be2  

kuš ni2-te ki dur2-na ba-ni-in-kar2-kar2 inim-bi nu-mu-na-ab-be2  

esir2 ur2-ra-na ba-ni-in-de2-de2 inim-bi nu-mu-na-ab-be2  

ddumu-zid-de3 e2 dĝeštin-an-na-ke4 nu-um-me-ni-in-pad3-de3  

gal5-la2 [tur gal5]-la2 gu-la-ra gu3 mu-na-de2-e-ne  

ĝa2-/nam\-[ma-an-ze2]-/en\ amaš kug-ga-še3 ga-an-ši-re7-de3-en  

ddumu-zid-de3 amaš [kug-ga]-/ta\ mu-ni-in-dab5-be2-de3-eš  

mu-ni-in-niĝin2-niĝin2-ne-eš [mu-ni-in]-dab5-be2-de3-eš  

mu-ni-in-kin-ne-eš igi ba-ni-in-du8-am3  
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Уту витер його сльози,  

Дав рукам подобу іншу, тілу дав подобу іншу,  
35І на гадину повзучу він його перетворив,  

Наче сокіл, що на здобич рине стрімко,  

Він в оселю Гештінани перелинув.  

Ледве-ледве Гештінана, ледве глянула на брата,  

Щоки геть собі роздерла, носа геть собі роздерла,  
40Поглядом блука довкола, одяга жалобні шати,  

Завела жалобну пісню, завела над юнаком: 

 

«О мій брате, о мій брате, ще ти днів своїх не сповнив, 

О мій брате, о пастуше з Амашунгалана, ще років своїх  

не сповнив! 

О мій брате, о юначе без дітей і без дружини! 
45О мій брате, о юначе без товариша і друга! 

О мій брате, о юначе, ти для матері нещастя!» 

 

А біси довкола рищуть, скрізь шукаючи Думузі.  

Подає біс менший голос і старому бісу каже: 

«У бісів немає тата, у бісів немає мами, у бісів рідні немає.  
50Ще звідтоді, коли небо із землею розійшлося,  

Ви завжди довкола люду стоїте, мов огорожа.  

Добрих діл вони не чинять, ні добра, ні зла не знають.  

Хто без власної оселі зміг від нас живим піти? 

Ми до друзів не підемо, свояків ми оминемо,  
55Пастуха підем шукати до оселі Гештінани!» 

І біси у руки плещуть і на пошуки рушають.  

 

Гештінана не устигла припинити свого плачу, 

А біси вже прилетіли в дім до неї: 

«Де поділа свого брата?» А вона не каже й слова. 
60Болячками вкрили стегна – а вона не каже й слова. 

Їй роздерли все обличчя – а вона не каже й слова. 

Поздирали з заду шкіру – а вона не каже й слова. 

Їй смолу залили в лоно – а вона не каже й слова. 
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ĝuruš-ra e2 nu-nam-ma urudḫa-zi-in šu ĝal2 ba-ši-in-ti  

ĝiri2-ur3-ra mu-ni-in-sar-sar-re-eš ki-sig9-ga mu-ni-in-dub2-eš  

nin9-e na-aĝ2 šeš-na-še3 iri-a mušen-gin7 im-ma-an-niĝin2-niĝin2  

šeš-ĝu10 aĝ2-gig-ga gal šu ga-de6 ĝa2-na me ga-an-te 
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Не знайшли Думузі в домі, в Гештінаниній оселі. 
65Меншний біс здіймає голос і старому бісу каже: 

«Нум ходімо, полетімо до прекрасної кошари!» 

Полетіли у кошару і Думузі ухопили – 

Все довкола обходили, все довкола обшукали, 

Поки в осяйній кошарі не угледіли Думузі. 
70Проти юнака без дому підняли вони сокири. 

І ножі на нього точать, і паркан його розбили. 

І сестра ридає гірко через братову недолю, і блука,  

як птаха, містом: 

«Милий брате злі нещастя я б за тебе понесла…»  
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із давньогрецької поезії 

ΕΙΣ ΔΙΩΝΥΣΟΝ 

 

ἀμφὶ Διώνυσον, Σεμέλης ἐρικυδέος υἱόν, 

μνήσομαι, ὡς ἐφάνη παρὰ θῖν᾽ ἁλὸς ἀτρυγέτοιο 

ἀκτῇ ἔπι προβλῆτι νεηνίῃ ἀνδρὶ ἐοικώς, 

πρωθήβῃ: καλαὶ δὲ περισσείοντο ἔθειραι, 
5κυάνεαι, φᾶρος δὲ περὶ στιβαροῖς ἔχεν ὤμοις 

πορφύρεον: τάχα δ᾽ ἄνδρες ἐυσσέλμου ἀπὸ νηὸς 

ληισταὶ προγένοντο θοῶς ἐπὶ οἴνοπα πόντον, 

Τυρσηνοί: τοὺς δ᾽ ἦγε κακὸς μόρος: οἳ δὲ ἰδόντες 

νεῦσαν ἐς ἀλλήλους, τάχα δ᾽ ἔκθορον. αἶψα δ᾽ ἑλόντες 
10εἷσαν ἐπὶ σφετέρης νηὸς κεχαρημένοι ἦτορ. 

υἱὸν γάρ μιν ἔφαντο διοτρεφέων βασιλήων 

εἶναι καὶ δεσμοῖς ἔθελον δεῖν ἀργαλέοισι. 

τὸν δ᾽ οὐκ ἴσχανε δεσμά, λύγοι δ᾽ ἀπὸ τηλόσε πῖπτον 

χειρῶν ἠδὲ ποδῶν: ὃ δὲ μειδιάων ἐκάθητο 
15ὄμμασι κυανέοισι: κυβερνήτης δὲ νοήσας 

αὐτίκα οἷς ἑτάροισιν ἐκέκλετο φώνησέν τε: 

δαιμόνιοι, τίνα τόνδε θεὸν δεσμεύεθ᾽ ἑλόντες, 

καρτερόν; οὐδὲ φέρειν δύναταί μιν νηῦς εὐεργής. 

ἢ γὰρ Ζεὺς ὅδε γ᾽ ἐστὶν ἢ ἀργυρότοξος Ἀπόλλων 
20ἠὲ Ποσειδάων: ἐπεὶ οὐ θνητοῖσι βροτοῖσιν 

εἴκελος, ἀλλὰ θεοῖς, οἳ Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχουσιν. 

ἀλλ᾽ ἄγετ᾽, αὐτὸν ἀφῶμεν ἐπ᾽ ἠπείροιο μελαίνης 

αὐτίκα: μηδ᾽ ἐπὶ χεῖρας ἰάλλετε, μή τι χολωθεὶς 

ὄρσῃ ἔπ᾽ ἀργαλέους τ᾽ ἀνέμους καὶ λαίλαπα πολλήν. 
25 Ὣς φάτο: τὸν δ᾽ ἀρχὸς στυγερῷ ἠνίπαπε μύθῳ: 

δαιμόνι᾽, οὖρον ὅρα, ἅμα δ᾽ ἱστίον ἕλκεο νηὸς 

σύμπανθ᾽ ὅπλα λαβών: ὅδε δ᾽ αὖτ᾽ ἄνδρεσσι μελήσει. 

ἔλπομαι, ἢ Αἴγυπτον ἀφίξεται ἢ ὅ γε Κύπρον 

ἢ ἐς Ὑπερβορέους ἢ ἑκαστέρω: ἐς δὲ τελευτὴν 
30ἔκ ποτ᾽ ἐρεῖ αὐτοῦ τε φίλους καὶ κτήματα πάντα 

οὕς τε κασιγνήτους, ἐπεὶ ἡμῖν ἔμβαλε δαίμων. 
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ГОМЕРІВСЬКІ ГІМНИ 

 

VII. ДО ДІОНІСА 

 

Про Діоніса згадаю, Семели преславної сина.  

На узбережжі піщанім пустельного моря з’явився  

Він на косі, у подобі незрілого хлопця: розкішне 

З просинню темне волосся його розвівалось на вітрі,  
5З-поза плечей його сильних спадала пурпурна накидка.  

Трапилось на кораблі міцнопалубнім хижим піратам 

Плинути поруч тиренським по темновинному морю.  

Доля вела їх недобра. Тож ледве забачили хлопця,  

Змовились швидко на мигах, раптово на нього напали 
10Й на корабель його свій посадили, радісні серцем: 

Сином їм здався царевим, що рід свій виводить від Зевса. 

Путами зразу хотіли важкими його оповити,  

Тільки на нім не трималося зовсім те пруття лозове, 

З рук його й ніг відлетіло, а темні очі дивились 
15З насміхом радісним. Зразу керманич, усе зрозумівши,  

Інших до себе покликав, розважно таке їм промовив: 

«О навіжені! Ми бога якогось, напевне, схопили! 

Бо кораблеві міцному везти його далі не сила. 

Може, це Зевс усесильний або Аполлон срібнолукий, 
20Чи Посейдон, бо муж цей на смертних  

не схожий ні в чому – 

Лиш на богів олімпійських, що мають небесні оселі.  

Тож залишімо його якнайшвидше на березі темнім.  

Руки свої не здіймайте на нього, бо ще розізлиться 

Й бурю велику нашле, вітри супротивні здійнявши», - 
25Так говорив. Та різкими словами ватаг відмовив: 

«Сам навіжений ти! Справа твоя – піднімати вітрила  

Й вітру чекать ходового. А хлопцем мужі хай займуться. 

З нами Єгипту, надіюся, він досягне, або Кіпру,  

Навіть до гіпербореїв чи й далі, аж поки не скаже 
30Хто його друзі і браття і де всі його незчисленні  
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ὣς εἰπὼν ἱστόν τε καὶ ἱστίον ἕλκετο νηός. 

ἔμπνευσεν δ᾽ ἄνεμος μέσον ἱστίον: ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ ὅπλα 

καττάνυσαν: τάχα δέ σφιν ἐφαίνετο θαυματὰ ἔργα. 
35οἶνος μὲν πρώτιστα θοὴν ἀνὰ νῆα μέλαιναν 

ἡδύποτος κελάρυζ᾽ εὐώδης, ὤρνυτο δ᾽ ὀδμὴ 

ἀμβροσίη: ναύτας δὲ τάφος λάβε πάντας ἰδόντας. 

αὐτίκα δ᾽ ἀκρότατον παρὰ ἱστίον ἐξετανύσθη 

ἄμπελος ἔνθα καὶ ἔνθα, κατεκρημνῶντο δὲ πολλοὶ 
40βότρυες: ἀμφ᾽ ἱστὸν δὲ μέλας εἱλίσσετο κισσός, 

ἄνθεσι τηλεθάων, χαρίεις δ᾽ ἐπὶ καρπὸς ὀρώρει: 

πάντες δὲ σκαλμοὶ στεφάνους ἔχον: οἳ δὲ ἰδόντες, 

νῆ᾽ ἤδη τότ᾽ ἔπειτα κυβερνήτην ἐκέλευον 

γῇ πελάαν: ὃ δ᾽ ἄρα σφι λέων γένετ᾽ ἔνδοθι νηὸς 
45δεινὸς ἐπ᾽ ἀκροτάτης, μέγα δ᾽ ἔβραχεν, ἐν δ᾽ ἄρα μέσσῃ 

ἄρκτον ἐποίησεν λασιαύχενα, σήματα φαίνων: 

ἂν δ᾽ ἔστη μεμαυῖα: λέων δ᾽ ἐπὶ σέλματος ἄκρου 

δεινὸν ὑπόδρα ἰδών: οἳ δ᾽ ἐς πρύμνην ἐφόβηθεν, 

ἀμφὶ κυβερνήτην δὲ σαόφρονα θυμὸν ἔχοντα 
50ἔσταν ἄρ᾽ ἐκπληγέντες: ὃ δ᾽ ἐξαπίνης ἐπορούσας 

ἀρχὸν ἕλ᾽, οἳ δὲ θύραζε κακὸν μόρον ἐξαλύοντες 

πάντες ὁμῶς πήδησαν, ἐπεὶ ἴδον, εἰς ἅλα δῖαν, 

δελφῖνες δ᾽ ἐγένοντο: κυβερνήτην δ᾽ ἐλεήσας 

ἔσχεθε καί μιν ἔθηκε πανόλβιον εἶπέ τε μῦθον: 
55θάρσει, †δῖε κάτωρ†, τῷ ἐμῷ κεχαρισμένε θυμῷ: 

εἰμὶ δ᾽ ἐγὼ Διόνυσος ἐρίβρομος, ὃν τέκε μήτηρ 

Καδμηὶς Σεμέλη Διὸς ἐν φιλότητι μιγεῖσα. 

χαῖρε, τέκος Σεμέλης εὐώπιδος: οὐδέ πη ἔστι 

σεῖό γε ληθόμενον γλυκερὴν κοσμῆσαι ἀοιδήν. 
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Статки, бо хлопця демон прихильний віддав нам у руки». 

Ледве сказав це, поставили щоглу й напнули вітрила.  

Вітер потужний подув, моряки натягнули канати. 

Бог їм одразу справи являти почав дивовижні. 
35Спершу солодке вино запашне по човні темнобокім 

Скрізь потекло і пахощі вмить розлились амброзійні. 

Подивом всіх моряків охопило побачене чудо.  

Поряд з найвищим вітрилом гарна лоза виноградна 

Виросла буйно, і незчисленні з неї звисали 
40Ґрона розкішні, і плющ темнолистий обплів усю щоглу, 

Пишно заквітчаний, згорда здіймав він плоди свої вгору.  

Кочети квітами всі увінчались. Пірати, це взрівши, 

Зразу до суші керманичу путь повертати сказали. 

Бог же у трюмі левом зробився, страшним неймовірно. 
45Голос могутній подав, і являючи дивні знамення,  

Посеред палуби хижого він сотворив ведмедя.  

Лев іспідлоба дивився, ведмідь же піднявся дибки,  

А на кормі пірати зібрались – охоплені жахом, 

Поряд з керманичем стали розважним, зі страху безсилі. 
50На верховоду раптово наскочив Діоніс, а решта 

Кинулась геть із човна, від страшної тікаючи долі –  

В море пірнули божисте, набувши подоби дельфінів. 

Лиш над керманичем змилувавсь бог і йому не зашкодив, 

Щастя йому дарував і слово до нього промовив: 
55«Зовсім не бійся, побожний, ти серцю  

моєму став милий. 

Я ж бо Діоніс гучний, що мати мене породила – 

Кадмова донька Семела, із Зевсом в коханні зійшовшись.» 

Радуйся, сину Семели! Той, хто тебе забуде, 

Ладити пісню солодку ніколи вже більше не зможе. 
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ΕІΣ ΠΑΝΑ 

 

ἀμφί μοι Ἑρμείαο φίλον γόνον ἔννεπε, Μοῦσα, 

αἰγιπόδην, δικέρωτα, φιλόκροτον, ὅστ᾽ ἀνὰ πίση 

δενδρήεντ᾽ ἄμυδις φοιτᾷ χορογηθέσι νύμφαις, 

αἵ τε κατ᾽ αἰγίλιπος πέτρης στείβουσι κάρηνα 
5Πᾶν᾽ ἀνακεκλόμεναι, νόμιον θεόν, ἀγλαέθειρον, 

αὐχμήενθ᾽, ὃς πάντα λόφον νιφόεντα λέλογχε 

καὶ κορυφὰς ὀρέων καὶ πετρήεντα κάρηνα. 

φοιτᾷ δ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα διὰ ῥωπήια πυκνά, 

ἄλλοτε μὲν ῥείθροισιν ἐφελκόμενος μαλακοῖσιν, 
10ἄλλοτε δ᾽ αὖ πέτρῃσιν ἐν ἠλιβάτοισι διοιχνεῖ, 

ἀκροτάτην κορυφὴν μηλοσκόπον εἰσαναβαίνων. 

πολλάκι δ᾽ ἀργινόεντα διέδραμεν οὔρεα μακρά, 

πολλάκι δ᾽ ἐν κνημοῖσι διήλασε θῆρας ἐναίρων, 

ὀξέα δερκόμενος: τότε δ᾽ ἕσπερος ἔκλαγεν οἶον 
15ἄγρης ἐξανιών, δονάκων ὕπο μοῦσαν ἀθύρων 

νήδυμον: οὐκ ἂν τόν γε παραδράμοι ἐν μελέεσσιν 

ὄρνις, ἥτ᾽ ἔαρος πολυανθέος ἐν πετάλοισι 

θρῆνον ἐπιπροχέουσ᾽ ἀχέει μελίγηρυν ἀοιδήν. 

σὺν δέ σφιν τότε Νύμφαι ὀρεστιάδες λιγύμολποι 
20φοιτῶσαι πύκα ποσσὶν ἐπὶ κρήνῃ μελανύδρῳ 

μέλπονται: κορυφὴν δὲ περιστένει οὔρεος Ἠχώ: 

δαίμων δ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα χορῶν, τοτὲ δ᾽ ἐς μέσον ἕρπων, 

πυκνὰ ποσὶν διέπει, λαῖφος δ᾽ ἐπὶ νῶτα δαφοινὸν 

λυγκὸς ἔχει, λιγυρῇσιν ἀγαλλόμενος φρένα μολπαῖς 
25ἐν μαλακῷ λειμῶνι, τόθι κρόκος ἠδ᾽ ὑάκινθος 

εὐώδης θαλέθων καταμίσγεται ἄκριτα ποίῃ. 

ὑμνεῦσιν δὲ θεοὺς μάκαρας καὶ μακρὸν Ὄλυμπον: 

οἷόν θ᾽ Ἑρμείην ἐριούνιον ἔξοχον ἄλλων 

ἔννεπον, ὡς ὅ γ᾽ ἅπασι θεοῖς θοὸς ἄγγελός ἐστι, 
30καί ῥ᾽ ὅ γ᾽ ἐς Ἀρκαδίην πολυπίδακα, μητέρα μήλων, 

ἐξίκετ᾽, ἔνθα τέ οἱ τέμενος Κυλληνίου ἐστίν. 

ἔνθ᾽ ὅ γε καὶ θεὸς ὢν ψαφαρότριχα μῆλ᾽ ἐνόμευεν 

ἀνδρὶ πάρα θνητῷ θάλε γὰρ πόθος ὑγρὸς ἐπελθὼν 

νύμφῃ ἐυπλοκάμῳ Δρύοπος φιλότητι μιγῆναι: 
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ХІХ. ДО ПАНА 

 

Музо, повідай мені про милого сина Гермеса. 

Він, козлоногий, дворогий і шумолюбний, в лісистих 

Хащах блукає, йдучи услід хороводним німфам, 

Що по верхівках стрімчастих скель безстрашно ступають, 
5Кличучи Пана, пастушого бога з кошлатим волоссям, 

Що у його володінні – пагорбів сніжні верхів’я, 

Маківки дальніх гір, а ще кам’янисті бескети. 

Бог цей мандрує повсюди поміж кущів непрохідних, 

То він, буває, піддасться на поваб повільних потоків, 
10То він, буває, заходить на скелі стрімкі і урвисті, 

На щонайвищі шпилі, ізвідки всі видно отари. 

Часто він мчить поміж урвищ, що ясно сіяють на сонці, 

Часто в дібровах гірських він диких впольовує звірів, 

Бог гострозорий. А ввечері, ледве вернувшись із ловів, 
15Грає пронизливо й гарно на очеретяній флейті. 

Жодна пташка у співі Пана не перевершить, 

Навіть ота, що напровесні на різнобарвних пелюстках 

Сидячи, скарги свої виливає у пісні солодкій. 

Разом із Паном збираються німфи чистоголосі 
20Біля струмка темноводого спритні водити танці, 

А на гірських верхів’ях плаче у відповідь Ехо. 

Бог же танцює повсюди: то скочить посеред гурту, 

Зграбний у русі. З рисі накидка у нього на плечах 

Темно-коричнева. Співи солодкі йому до душі 
25На трав’янистому лузі, де крокуси і гіацинти 

Пахнуть приємно і квітнуть у травах м’яких упереміш. 

Славлять блаженних богів і висоти святого Олімпу, 

З-поміж усіх обираючи часто швидкого Гермеса: 

Згадують, як він вісником служить богам несмертельним, 
30Як ув Аркадію многоджерельну, матір отарам, 

Він завітав, де шанують його як бога Кілени. 

Там він, хоч будучи богом, стада доглядав густошерсті 

Смертному мужеві, адже жага пойняла його сильна 

Доньку довговолосу Дріопса узять за дружину. 
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35ἐκ δ᾽ ἐτέλεσσε γάμον θαλερόν. τέκε δ᾽ ἐν μεγάροισιν 

Ἑρμείῃ φίλον υἱόν, ἄφαρ τερατωπὸν ἰδέσθαι, 

αἰγιπόδην, δικέρωτα, φιλόκροτον, ἡδυγέλωτα: 

φεῦγε δ᾽ ἀναΐξασα, λίπεν δ᾽ ἄρα παῖδα τιθήνη 

δεῖσε γάρ, ὡς ἴδεν ὄψιν ἀμείλιχον, ἠυγένειον. 
40τὸν δ᾽ αἶψ᾽ Ἑρμείας ἐριούνιος εἰς χέρα θῆκε 

δεξάμενος, χαῖρεν δὲ νόῳ περιώσια δαίμων. 

ῥίμφα δ᾽ ἐς ἀθανάτων ἕδρας κίε παῖδα καλύψας 

δέρμασιν ἐν πυκινοῖσιν ὀρεσκῴοιο λαγωοῦ 

πὰρ δὲ Ζηνὶ κάθιζε καὶ ἄλλοις ἀθανάτοισι, 
45δεῖξε δὲ κοῦρον ἑόν: πάντες δ᾽ ἄρα θυμὸν ἔτερφθεν 

ἀθάνατοι, περίαλλα δ᾽ ὁ Βάκχειος Διόνυσος: 

Πᾶνα δέ μιν καλέεσκον, ὅτι φρένα πᾶσιν ἔτερψε. 

καὶ σὺ μὲν οὕτω χαῖρε, ἄναξ, ἵλαμαι δέ σ᾽ ἀοιδῇ 

αὐτὰρ ἐγὼ καὶ σεῖο καὶ ἄλλης μνήσομ᾽ ἀοιδῆς. 
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35Пишне весілля зіграли – жона народила в палатах 

Богові любого сина, що зразу був дивний із виду: 

Був козлоногий, дворогий, охочий до шуму і сміху. 

Геть утекла годувальниця, вгледівши ледве дитину 

Із бородатим лицем, що суворо дивилось на неї. 
40Щедрий на поміч Гермес, на руки сина узявши, 

Радісний духом став несказанно. Тож вирушив швидко 

До олімпійських осель несмертельних богів, загорнувши 

Сина турботливо в хутро пухнасте із зайця гірського. 

Поруч із Зевсом його посадив і святими богами. 
45Сина він їм показав, і сподобався він несмертельним, 

Та найприхильнішим з-поміж усіх був до чада Діоніс. 

Паном його нарекли, бо усім він припав до вподоби. 

Радуйся ж ти, о владарю, я в пісні до тебе молюся. 

Зараз же пісню інакшу ладнаюся я заспівати. 
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ОРФІЧНІ ГІМНИ1 

 

Νυκτός, θυμίαμα δαλούς. 

 

Νύκτα θεῶν γενέτειραν ἀείσομαι ἠδὲ καὶ ἀνδρῶν. 

Νὺξ γένεσις πάντων, ἣν καὶ Κύπριν καλέσωμεν 

κλῦθι, μάκαιρα θεά, κυαναυγής, ἀστεροφεγγής, 

ἡσυχίῃι χαίρουσα καὶ ἠρεμίῃι πολυύπνωι, 
5εὐφροσύνη, τερπνή, φιλοπάννυχε, μῆτερ ὀνείρων, 

ληθομέριμν' ἀγαθή τε πόνων ἀνάπαυσιν ἔχουσα, 

ὑπνοδότειρα, φίλη πάντων, ἐλάσιππε, νυχαυγής, 

ἡμιτελής, χθονία ἠδ' οὐρανία πάλιν αὐτή, 

ἐγκυκλία, παίκτειρα διώγμασιν ἠεροφοίτοις, 
10ἣ φάος ἐκπέμπεις ὑπὸ νέρτερα καὶ πάλι φεύγεις 

εἰς Ἀίδην δεινὴ γὰρ ἀνάγκη πάντα κρατύνει. 

νῦν δε, μάκαιρα, (καλ)ῶ, πολυόλβιε, πᾶσι ποθεινή, 

εὐάντητε, κλύουσα ἱκετηρίδα φωνὴν 

ἔλθοις εὐμενέουσα, φόβους δ' ἀπόπεμπε νυχαυγεῖς. 
  

                                                 
1 Під такою умовною назвою відома збірка 88 гекзаметричних гімнів, 

яка, ймовірно, слугувала  як требник для богослужінь секти орфіків. Про 

це свідчать, зокрема, заголовки до кожного гімну, де вказано, яку саме 

«офіру» підносити кожному божеству орфічного пантеону. Час 

написання гімнів можна приблизно визначити проміжком від ІІІ ст. до 

н.е. – до ІІ ст. н.е. До Європи в 1420-их роках було привезено два списки, 

у складі  яких були ці тексти. Від них і походить подальша рукописна 

традиція і друковані видання. Українською мовою мені відомий лише 

переклад одного гімну «Природі» (Фюсіс), який здійснив Іван Франко. 

Переклад здійснено за виданням: Orphica, Procli Hymni, Musaei Carmen 

de Hero et Leandro, Callimachi Hymni et Epigrammata; ad optimorum 

librorum fidem accurate edita. Lipsiae. 1829. 
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ІІІ. Ночі – тимінам, жарини. 

 

Ніч оспіваю, богів і людей всеблаженную матір,  

Всього початок, тому ще її і Кіпрідою звімо. 

Зглянься, богине, що зорями сяєш у тьмяній блакиті, 

Радісна ти в тишині непорушній, глибокій дрімоті. 
5 Сходини любиш до рана і снам незчисленним мати, 

Після гризоти щоденної ти забуттям відрадним 

Все заколисуєш, кіньми правуючи певно крізь морок. 

Маєш природу подвійну – підземну з небесною навпіл. 

Ноче округла, радієш, у пíтьмі знаходячи здобич. 
10 Світло проливши з небес, ти вертаєшся знов до Аїду, 

Адже відомо – впокорює все невідступна принука. 

Нині ж, о ноче, усім пожадана і благодатна, 

Приязно зглянься: прийшовши, страхи розжени паланням. 
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Ἄστρων, θυμίαμα ἀρώματα. 

 

Ἄστρων οὐρανίων ἱερὸν σέλας ἐκπροκαλοῦμαι 

εὐιέροις φωναῖσι κικλήσκων δαίμονας ἁγ(ν)ούς. 

Ἀστέρες οὐράνιοι, Νυκτὸς φίλα τέκνα μελαίνης, 

ἐγκυκλίοις δίναισι περιθρόνια κυκλέοντες. 
5ἀνταυγεῖς, πυρόεντες, ἀεὶ γενετῆρες ἁπάντων, 

μοιρίδιοι, πάσης μοίρης σημάντορες ὄντες, 

θνητῶν ἀνθρώπων θείαν διέποντες ἀταρπόν, 

ἑπταφαεῖς ζώνας ἐφορώμενοι, ἠερόπλαγκτοι, 

οὐράνιοι χθόνιοί τε, πυρίδρομοι, αἰὲν ἀτειρεῖς, 
10αὐγάζοντες ἀεὶ νυκτὸς ζοφοειδέα πέπλον, 

μαρμαρυγαῖς στίλβοντες, ἐύφρονες ἐννύχιοί τε 

ἔλθετ' ἐπ' εὐιέρου τελετῆς πολυΐστορας ἄθλους 

ἐσθλὸν ἐπ' εὐδόξοις ἔργοις δρόμον ἐκτελέοντες  
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VII. Зорям – тиміам, пахощі. 

 

Зорі небесні, світила священні, я вас викликаю,  

голос побожний підносячи, кличу вас, демони чисті. 

Зорі небесні, улюблені чада претемної ночі, 

Вихором стрімко кружляєте вічного трону довкола, 
5 вічні родительки всього, вогнисті, палючі, сяйливі, 

ви, доленосні, усьому звістуєте присуди долі, 

людям смертельним богів ви являєте шлях таємничий, 

ви сімома поясами ясними пливете в повітрі, 

путтю огненою йдете, небесні й земні, непоборні, 
10 мороку ночі, сіяючи, ви прикрашаєте шати, 

ви блищите серед ночі, прихильні і завжди безсонні, 

вчуйте благання святої відправи, прошу вас, прийдіте, 

після уславлених справ свій шлях завершаючи добре. 
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Εἰς Ἥλιον, θυμίαμα λιβανομάνναν. 
 

Κλῦθι μάκαρ, πανδερκὲς ἔχων αἰώνιον ὄμμα, 

Τιτὰν χρυσαυγής, Ὑπερίων, οὐράνιον φῶς, 

αὐτοφυής, ἀκάμας, ζώιων ἡδεῖα πρόσοψι, 

δεξιὲ μὲν γενέτωρ ἠοῦς, εὐώνυμε νυκτός, 
5κρᾶσιν ἔχων ὡρῶν, τετραβάμοσι ποσσὶ χορεύων, 

εὔδρομε, ῥοιζήτωρ, πυρόεις, φαιδρωπέ, διφρευτά, 

ῥόμβου ἀπειρεσίου δινεύμασιν οἶμον ἐλαύνων, 

εὐσεβέσιν καθοδηγὲ καλῶν, ζαμενὴς ἀσεβοῦσιν, 

χρησολύρη, κόσμου τὸν ἐναρμόνιον δρόμον ἕλκων, 
10ἔργων σημάντωρ ἀγαθῶν, ὡροτρόφε κοῦρε, 

κοσμοκράτωρ, συρικτά, πυρίδρομε, κυκλοέλικτε, 

φωσφόρε, αἰολόδικτε, φερέσβιε, κάρπιμε Παιάν, 

ἀιθαλής, ἀμίαντε, χρόνου πάτερ, ἀθάνατε Ζεῦ, 

εὔδιε, πασιφαής, κόσμου τὸ περίδρομον ὄμμα, 
15σβεννύμενε λάμπων τε καλαῖς ἀκτῖσι φαειναῖς, 

δεῖκτα δικαιοσύνης, φιλονάματε, δέσποτα κόσμου, 

πιστοφύλαξ, αἰεὶ πανυπέρτατε, πᾶσιν ἀρωγέ, 

ὄμμα δικαιοσύνης, ζωῆς φῶς· ὦ ἐλάσιππε, 

μάστιγι λιγυρῆι τετράορον ἅρμα διώκων, 
20κλῦθι λόγων, ἡδὺν δὲ βίον μύστηισι πρόφαινε. 
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VIII. Гелію – тиміам, ліван і манну. 

Зглянься, блаженний, з оком одвічним і всевидющим, 

золотосяйний титане, найвищий, ти світло небесне, 

боже невтомний, народжений з себе, приємний для зору, 

справа – народжувач ранку, а зліва ти – ночі початок, 
5 ти чотирма ногами у танці ступаєш огненнім, 

грієш усі пори року, швидкий, яснолиций візнице, 

вихором котишся ти у безмежжі небесної сфери, 

ти поводар для побожних, ти гнівом разиш нечестивих, 

золотолірний, усесвіт на путь ти ведеш гармонійну, 
10 справ ти шляхетних керманич,  

плоди свої сам споживаєш, 

о вседержителю і колобіжцю, флейтисте, палючий, 

ти, світлоносний Пеане, змінний і життєдайний, 

Зевсе безсмертний, пречистий, ти часу є батьком, погожий, 

всесвіту око мандроване, все осяваєш, юначе, 
15 в повнім сіянні чи згаслий,  

ти шлеш нам чудове проміння, 

о водолюбний, взірцю правосуддя, правителю світу, 

завжди найвищий, спасителю всього, ти в правди на варті, 

око чесноти і світло життєве, о вершнику добрий, 

впряжену у колісницю женеш ти коней четвірку, 
20 зглянься на нас і щасливе життя навіщуй своїм містам. 
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Πρωτέως, θυμίαμα στύρακα. 

 

Πρωτέα κικλήσκω, πόντου κληῖδας ἔχοντα, 

πρωτογενῆ, πάσης φύσεως ἀρχὰς ὃς ἔφηνεν 

ὕλην ἀλλάσσων ἱερὴν ἰδέαις πολυμόρφοις, 

πάντιμος, πολύβουλος, ἐπιστάμενος τά τ' ἐόντα 
5ὅσσα τε πρόσθεν ἔην ὅσα τ' ἔσσεται ὕστερον αὖτις· 

πάντα γὰρ Πρωτεῖ πρώτη φύσις ἐγκατέθηκε. 

ἀλλά, πάτερ, μόλε μυστιπόλοις ὁσίαισι προνοίαις 

πέμπων εὐόλβου βιότου τέλος ἐσθλὸν ἐπ' ἔργοις. 
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XXV. Протеєві – тиміам, пахучу смолу. 

 

Кличу Протея, що має ключі від глибокого моря. 

Сутність природи пізнав усієї він, бог первородний, 

Він надає всім речам незчисленні і різні подоби; 

Бог велемудрий, шанований всіми, обізнаний з сущим, 
5 З тим, що раніше було, як із тим, що лиш має відбутись. 

Форми одразу усі помістила в Протея природа. 

Батьку, явися нам у таємницях святого обряду, 

Добре завершення давши життю по великому труду. 
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Ἑρμοῦ, θυμίαμα λίβανον. 

 

Κλῦθί μου, Ἑρμεία, Διὸς ἄγγελε, Μαιάδος υἱέ, 

παγκρατὲς ἦτορ ἔχων, ἐναγώνιε, κοίρανε θνητῶν, 

εὔφρων, ποικιλόβουλε, διάκτορε ἀργειφόντα, 

πτηνοπέδιλε, φίλανδρε, λόγου θνητοῖσι προφῆτα, 
5γυμνάσιν ὃς χαίρεις δολίαις τ' ἀπάταις, τροφιοῦχε, 

ἑρμηνεῦ πάντων, κερδέμπορε, λυσιμέριμνε, 

ὃς χείρεσσιν ἔχεις εἰρήνης ὅπλον ἀμεμφές, 

Κωρυκιῶτα, μάκαρ, ἐριούνιε, ποικιλόμυθε, 

ἐργασίαις ἐπαρωγέ, φίλε θνητοῖς ἐν ἀνάγκαις, 
10γλώσσης δεινὸν ὅπλον τὸ σεβάσμιον ἀνθρώποισι· 

κλῦθί μου εὐχομένου, βιότου τέλος ἐσθλὸν ὀπάζων 

ἐργασίῃσι, λόγου χάρισιν, καὶ μνημοσύνῃσιν. 
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XXVIII. Гермесові – тиміам, ливан. 

 

Вчуй мене, Зевса посланче, Гермесе, о Майїний сине, 

серцем могутній, ти завжди у битві, очільнику смертних. 

Боже прихильний, кмітливий, провіснику, Аргуса вбивце, 

о крилоногий і мужозахисний, ти людям пророчиш, 
5 вчинкам радієш облудним і вправним, святий змієносцю.  

Всього тлумачу, даруєш прибутки, рятуєш зі скрути, 

миру тримаєш в руках своїх зброю міцну, бездоганну, 

ти хитромудрий, блаженний і всім помічний Міхоношо, 

о помагачу в діяннях, товаришу смертним в притузі, 
10 мови страшна в тебе зброя, достойна людей поклоніння,  

вчуй цю молитву мою і життю дай шляхетну кончину, 

в радощах слова, у справах і спогадах, серцю утішних. 
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Ἀπόλλωνος, θυμίαμα μάνναν. 

 

Ἐλθέ, μάκαρ Παιάν, Τιτυοκτόνε, Φοῖβε Λυκωρεῦ, 

Μεμφῖτ', ἀγλαότιμε, ἰήιε, ὀλβιοδῶτα, 

χρυσολύρη, σπερμεῖε, ἀρότριε, Πύθιε, Τιτάν, 

Γρύνειε, Σμινθεῦ, Πυθοκτόνε, Δελφικέ, μάντι, 
5ἄγριε, φωσφόρε δαῖμον, ἐράσμιε, κύδιμε κοῦρε, 

Μουσαγέτα, χαροποιέ, ἑκηβόλε, τοξοβέλεμνε, 

Βράγχιε καὶ Διδυμεῦ, ἑκάεργε, Λοξία, ἁγνέ, 

Δήλι' ἄναξ, πανδερκὲς ἔχων φαεσίμβροτον ὄμμα, 

χρυσοκόμα, καθαρὰς φήμας χρησμούς τ' ἀναφαίνων· 
10κλῦθί μευ εὐχομένου λαῶν ὕπερ εὔφρονι θυμῶι· 

τόνδε σὺ γὰρ λεύσσεις τὸν ἀπείριτον αἰθέρα πάντα 

γαῖάν τ' ὀλβιόμοιρον ὕπερθέ τε καὶ δι' ἀμολγοῦ, 

νυκτὸς ἐν ἡσυχίαισιν ὑπ' ἀστεροόμματον ὄρφνην 

ῥίζας νέρθε δέδορκας, ἔχεις δέ τε πείρατα κόσμου 
15παντός· σοὶ δ' ἀρχή τε τελευτή τ' ἐστὶ μέλουσα, 

παντοθαλής, σὺ δὲ πάντα πόλον κιθάρηι πολυκρέκτωι 

ἁρμόζεις, ὁτὲ μὲν νεάτης ἐπὶ τέρματα βαίνων, 

ἄλλοτε δ' αὖθ' ὑπάτην, ποτὲ Δώριιον εἰς διάκοσμον 

πάντα πόλον κιρνὰς κρίνεις βιοθρέμμονα φῦλα, 
20ἁρμονίηι κεράσας τὴν παγκόσμιον ἀνδράσι μοῖραν, 

μίξας χειμῶνος θέρεός τ' ἴσον ἀμφοτέροισιν, 

εἰς ὑπάτας χειμῶνα, θέρος νεάταις διακρίνας, 

Δώριον εἰς ἔαρος πολυηράτου ὥριον ἄνθος. 

ἔνθεν ἐπωνυμίην σε βροτοὶ κλήιζουσιν ἄνακτα, 
25Πᾶνα, θεὸν δικέρωτ', ἀνέμων συρίγμαθ' ἱέντα· 

οὕνεκα παντὸς ἔχεις κόσμου σφραγῖδα τυπῶτιν. 

κλῦθι μάκαρ, σώζων μύστας ἱκετηρίδι φωνῆι. 
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XXXIV. Аполлонові – тиміам, манна. 

 

Фебе, прийди, Лікорею, Пеане, Тітія вбивце, 

Сяйнопрославлений, щастя дарителю, чистий, мемфійцю, 

Золотолірний, заступнику ратаїв, юний Титане, 

Вбивце Пітона, Смінфею, дельфійський пророче, всім любий 
5 Отроче славний, світлий демоне несамовитий, 

Муз поводатарю, перший у танці, лучнику добрий, 

Бранхію і Дідімею, ти навіть із віддалі сильний, 

Владарю делоський, бачиш усе світлодайним оком, 

Злотоволосцю, ясні віщування даєш нам пророчі, 
10 Вислухай цю за народи молитву мою прихильно! 

Адже ти споглядаєш усю нескінченність етеру, 

Понад землею ти бачиш і крізь непроглядний морок 

В тиші нічній, як спадає тьма зореока, ти зрієш 

Корені під землею, тобі всі частини помітні 
15 Світу, турбуєшся нарівно ти про кінці і початки. 

Ладиш ти гармонійно звуком своєї ліри 

Вісь світову, до струни то найнижчої плектром дійшовши, 

То до найвищої знову. То ладом фрігійським надавши  

Міру усьому, ти судиш живих істот покоління. 
20 Ти прикрашаєш співмірністю смертних уділ у цім світі, 

Струнами цими ти змішуєш порівну зиму і літо, 

Зиму – найнижчими, літо – найвищими ти відрізняєш, 

Ладом дорійським весни пожаданої квіти приводиш. 

Смертні тебе тому й називають Володарем Паном, 
25 Богом дворогим, вітрів що тримає могутній подув.  

Форми світу усі – це відбитки твоєї печаті. 

Зглянься на нас, блаженний, і бережи своїх містів. 
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ΕΙΣ ἈΦΡΟΔΙΤΗΝ 

 

Οὐρανία, πολύυμνε, φιλομμειδὴς Ἀφροδίτη, 

ποντογενής, γενέτειρα θεά, φιλοπάννυχε, σεμνή, 

νυκτερία ζεύκτειρα, δολοπλόκε μῆτερ Ἀνάγκης 

πάντα γὰρ ἐκ σέθεν ἐστίν, ὑπεζεύξω δέ <τε> κόσμον 
5καὶ κρατέεις τρισσῶν μοιρῶν, γεννᾶις δὲ τὰ πάντα, 

ὅσσα τ' ἐν οὐρανῶι ἐστι καὶ ἐν γαίηι πολυκάρπωι 

ἐν πόντου τε βυθωι τε, σεμνὴ Βάκχοιο πάρεδρε, 

τερπομένη θαλίαισι, γαμοστόλε μῆτερ Ἐρώτων, 

Πειθοῖ λεκτροχαρής, κρυφία, χαριδῶτι, 
10φαινομένη, τ' ἀφανής, ἐρατοπλόκαμ', εὐπατέρεια, 

νυμφιδία σύνδαιτι θεῶν, σκηπτοῦχε, λύκαινα, 

γεννοδότειρα, φίλανδρε, ποθεινοτάτη, βιοδῶτι, 

ἡ ζεύξασα βροτοὺς ἀχαλινώτοισιν ἀνάγκαις 

καὶ θηρῶν πολὺ φῦλον ἐρωτομανῶν ὑπὸ φίλτρων· 
15ἔρχεο, Κυπρογενὲς θεῖον γένος, εἴτ' ἐν' Ὀλύμπωι 

ἐσσί, θεὰ βασίλεια, καλῶι γήθουσα προσώπωι, 

εἴτε καὶ εὐλιβάνου Συρίης ἕδος ἀμφιπολεύεις, 

εἴτε σύ γ' ἐν πεδίοισι σὺν ἅρμασι χρυσεοτεύκτοις 

Αἰγύπτου κατέχεις ἱερῆς γονιμώδεα λουτρά, 
20ἢ καὶ κυκνείοισιν ὄχοις ἐπὶ πόντιον οἶδμα 

ἐρχομένη χαίρεις κητῶν κυκλίαισι χορείαις, 

ἢ νύμφαις τέρπηι κυανώπισιν ἐν χθονὶ δίηι 

θῖνας ἐπ' αἰγιαλοῖς ψαμμώδεσιν ἅλματι κούφωι· 

εἴτ’ ἐν Κύπρωι, ἄνασσα, τροφῶι σέο, ἔνθα καλαί σε 
25παρθένοι ἄδμηται νύμφαι τ' ἀνὰ πάντ’ ἐνιαυτὸν 

ὑμνοῦσιν, σέ, μάκαιρα, καὶ ἄμβροτον ἁγνὸν Ἄδωνιν. 

ἐλθέ, μάκαιρα θεά μάλ' ἐπήρατον εἶδος ἔχουσα· 

ψυχῆι γάρ σε καλῶ σεμνῆι ἁγίοισι λόγοισιν.  
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LV. АФРОДІТІ 

 

Завжди усміхнена, вславлена співами, о Афродіто, 

з моря народжена, матір блаженна, що любиш бенкети, 

звіднице в темряві, підступів прялю і матір принуки, 

все-бо від тебе походить, і три світотвору частини 
5 ти, уярмивши, поєднуєш міцно. Ти все породила: 

все, що на небі існує й живе на землі многоплідній, 

в моря глибинах; блаженна супутнице Вакха на учтах, 

шлюби готуєш щасливі, нестримного матір жадання, 
10 явна чи втаєна, донько вкосичена доброго батька, 

ти, на весіллях застільнице, ти, берлоносна, вовчице, 

чада даруєш і любиш мужів, життєдайна богине, 

смертних принукою непоборимою ти уярмила 

й звірів поріддя велике, любовним впоївши їх зіллям, –  
15 зглянься, прилинь, Кіпрородна, де б ти не була у цю хвилю, 

чи на Олімпі, царице, ти ликом щаслива й промінна, 

чи пробуваєш у храмах сирійських, де мнозтво ливану, 

чи колісницями мчиш золотими по чистих рівнинах, 

щоб підкорити Єгипту святого плодючі купелі, 
20 чи на блакитних повозах ти понад схвильованим морем  

линеш, радієш, бо в танці зійшлися підводні істоти, 

чи темноокими німфами ти утішаєшся в Дія – 

в царстві підземнім на взмор’ї піщанім ті в танці зійшлися, 

чи ти на Кіпрі, вітчизні своїй, де тебе прославляють 
25 діви незаймані, гарні невісти на святі щорічнім 

разом з Адонісом любим – юним, святим і безсмертним, –  

зглянься, блаженна богине, і, ликом принадна, явися, 

кличу тебе я у дусі побожнім святими словами. 
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Ἀδώνιδος, θυμίαμα ἀρώματα. 

 

Κλῦθί μου εὐχομένου, πολυώνυμε, δαῖμον ἄριστε, 

ἁβροκόμη, φιλέρημε, βρύων ὠιδαῖσι ποθειναῖς, 

Εὐβουλεῦ, πολύμορφε, τροφεῦ πάντων ἀρίδηλε, 

κούρη καὶ κόρε, σὺ πᾶσιν θάλος αἰέν, Ἄδωνι, 
5σβεννύμενε λάμπων τε καλαῖς ἐν κυκλάσιν ὥραις, 

αὐξιθαλής, δίκερως, πολυήρατε, δακρυότιμε, 

ἀγλαόμορφε, κυναγεσίοις χαίρων, βαθυχαῖτα, 

ἱμερόνους, Κύπριδος γλυκερὸν θάλος, ἔρνος Ἔρωτος, 

Φερσεφόνης ἐρασιπλοκάμου λέκτροισι λοχευθεῖς, 
10ὃς ποτὲ μὲν ναίεις ὑπὸ Τάρταρον ἠερόεντα, 

ἠδὲ πάλιν πρὸς Ὄλυμπον ἄγεις δέμας ὡριόκαρπον· 

ἐλθέ, μάκαρ, μύσταισι φέρων καρποὺς ἀπὸ γαίης. 
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LVI. Адонісові – тиміам, пахощі. 

 

Вчуй цю молитву, багатоіменний демоне славний, 

довговолосий, любителю пусток, багатий плодами, 

різних подоб набуваєш, святий годувальнику всього. 

Діво і хлопче, Адонісе, пагоне, в рості прекрасний, 
5 гаснеш, а потім спалахуєш знову у зміні пір року. 

Ти життєдайний, коханий, оплаканий демон дворогий, 

ловів любитель, чудовий, блискучий, із пишним волоссям, 

духом шляхетна, Кіпріди принадная парость, зачата 

на закосиченої Персефони весільному ложі. 
10 То опускаєшся в Тартару ти непроглядний морок, 

то на Олімп повертаєшся в час дозрівання врожаю. 

Містам, блаженний, явись, обдаруй їх плодами земними.  
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Ὠκεανοῦ, θυμίαμα ἀρώματα. 

 

Ὠκεανὸν καλέω, πατέρ’ ἄφθιτον, αἰὲν ἐόντα, 

ἀθανάτων τε θεῶν γένεσιν θνητῶν τ’ ἀνθρώπων, 

ὃς περικυμαίνει γαίης περιτέρμονα κύκλον· 

ἐξ οὗπερ πάντες ποταμοὶ καὶ πᾶσα θάλασσα 
5καὶ χθόνιοι γαίης πηγόρρυτοι ἰκμάδες ἁγναί. 

κλῦθι, μάκαρ, πολύολβε, θεῶν ἅγνισμα μέγιστον, 

τέρμα φίλον γαίης, ἀρχὴ πόλου, ὑγροκέλευθε, 

ἔλθοις εὐμενέων μύσταις κεχαρισμένος αἰεί.  
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LXXXIII. Океану – тиміам, пахощі. 

 

Я океан зву, нетлінного батька і сущого вічно, 

смертних усіх і богів несмертельних прадавній початок. 

Межі землі ти оточуєш хвилями й плинеш довкола, 

з тебе походять всі ріки й моря усі гірко-солоні, 
5 з тебе – волога підземна, що б’є із джерел пресвященних. 

Зглянься, блаженний, сяйливий, з богів ти  

найбільший очисник, 

обвід землі, її вісі основа, ти шлях єси водний, -  

прошу, явися, блаженний, завжди прихильний до містів. 
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Ὕπνου, θυμίαμα μετὰ μήκωνος. 

 

Ὕπνε, ἄναξ μακάρων πάντων θνητῶν τ’ ἀνθρώπων 

καὶ πάντων ζώιων, ὁπόσα τρέφει εὐρεῖα χθών· 

πάντων γὰρ κρατέεις μοῦνος καὶ πᾶσι προσέρχηι 

σώματα δεσμεύων ἐν ἀχαλκεύτοισι πέδηισι, 
5λυσιμέριμνε, κόπων ἡδεῖαν ἔχων ἀνάπαυσιν 

καὶ πάσης λύπης ἱερὸν παραμύθιον ἔρδων· 

καὶ θανάτου μελέτην ἐπάγεις ψυχὰς διασώζων· 

αὐτοκασίγνητος γὰρ ἔφυς Λήθης Θανάτου τε. 

ἀλλά, μάκαρ, λίτομαί σε κεκραμένον ἡδὺν ἱκάνειν 
10σώζοντ’ εὐμενέως μύστας θείοισιν ἐπ’ ἔργοις. 
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LXXXV. Сну – тиміам із маком. 

 

Гіпне, володарю смертних людей і богів несмертельних, 

всього живого, що східна земля його щедро годує. 

Все ти тримаєш у владі своїй і до всього приходиш, 

пута, що міддю не куті, на сонні тіла покладаєш, 
5 гониш настирні турботи, по втомі даєш ти спочинок, 

маєш на болещі всякі святу помічную розраду. 

Душі рятуючи, ти їх до смертної хвилі готуєш, 

братом єдиноутробним приходишся Леті і Смерті. 

Тільки, блаженний, прошу я, явися, даруючи втіху, 
10 містів рятуючи у благодаті за справи побожні. 
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Θανάτου, θυμίαμα μάνναν. 

 

Κλῦθί μευ, ὃς πάντων θνητῶν οἴηκα κρατύνεις 

πᾶσι διδοὺς χρόνον ἁγνόν , ὅσων πόρρωθεν ὑπάρχεις· 

σὸς γὰρ ὕπνος ψυχὴν θραύει καὶ σώματος ὁλκόν, 

ἡνίκ’ ἂν ἐκλύηις φύσεως κεκρατημένα δεσμὰ 
5τὸν μακρὸν ζώιοισι φέρων αἰώνιον ὕπνον, 

κοινὸς μὲν πάντων, ἄδικος δ’ ἐνίοισιν ὑπάρχων, 

ἐν ταχυτῆτι βίου παύων νεοήλικας ἀκμάς· 

ἐν σοὶ γὰρ μούνωι πάντων τὸ κριθὲν τελεοῦται· 

οὔτε γὰρ εὐχαῖσιν πείθηι μόνος οὔτε λιταῖσιν. 
10ἀλλά, μάκαρ, μακροῖσι χρόνοις ζωῆς σε πελάζειν 

αἰτοῦμαι, θυσίαισι καὶ εὐχωλαῖς λιτανεύων, 

ὡς ἂν ἔοι γέρας ἐσθλὸν ἐν ἀνθρώποισι τὸ γῆρας. 
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LXXXVII. Танатові – тиміам, манну. 

 

Зглянься: тримаєш в руках всіх життів нетривалих удила, 

кожному час призначаєш святий, ти,  для всіх потойбічний. 

Мучить душу твій сон непробудний і тіло руйнує, 

ледве розв’яжеш ти пута природні, які їх єднають. 
5 Сон ти даруєш опісля життя, сон тривалий і вічний, 

спільний для всіх, що живуть, а для декого ніби й дочасний, 

в розквіті віку коли обриває життя молодече –  

суджене всім тільки ти один здійснювать можеш по праву, 

і не зворушать тебе молитви ані ревні благання. 
10 Довгого віку, проте, я у тебе, пречистий, благаю 

словом побожним обітниць і щедрістю жертвоприносин: 

старість щаслива для смертних людей – це шановане благо. 
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ТЕКСТИ НА ЗОЛОТИХ ПЛАСТИНКАХ ІЗ ПОХОВАНЬ ОРФІКІВ2   

 

 

  

                                                 
2 Тексти написані на невеликих шматках золотої фольги, яку клали в 

руку, в рота чи просто на груди померлому. Іноді фольга мала форму 

листя плюща. Припускають, що ці тексти відображають ритуальні 

діалоги, що відбувалися в секті орфіків. Перекладено за виданням: 

Alberto Bernabé, Ana Isabel Jiménes san Crisóbal. Instructions for the 

Nether World. – Leiden, Boston, 2008.  
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Це Мнемозінине діло. Коли буде суджено вмерти, 

вирушиш ти у збудовану добре оселю Аїда, 

справа від неї криниця під білим струмить кипарисом.  

Душі померлих туди опускаються, щоб охолонуть. 
5 Ти не підходь до цієї криниці ні в якому разі. 

Іншу знайдеш ти і битиме з неї водиця погожа 

із озерця Мнемозіни. Стоятиме поруч сторожа.  

Мудрою річчю вони заговорять з тобою, спитають, 

щó ти шукаєш у глупому мороці царства Аїда. 
10 Так їм кажи: «Я дитина Землі і зористого Неба. 

Спраглий і висхлий, я гину. Тож дайте мені ви скоріше 

випить водиці погожої із озерця Мнемозіни». 

І розпитають про тебе вони у цариці страшної, 

потім сторожа дозволить тобі із криниці напитись. 
15 І, вже напившись, ти вийдеш на шлях пресвятий і одвічний, 

що ним простують, прославлені, інші вакханти і місти. 

 

Гіппоніон (Пд. Італія), V-VI ст. до н.е. 
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Зліва від пишного дому Аїда знайдеш ти криницю  

і кипарис білосніжний стоятиме поруч із нею. 

Ти не підходить до цієї криниці ні в якому разі. 

Іншу знайдеш ти і битиме з неї водиця погожа 
5 із озерця Мнемозіни. Стоятиме поруч сторожа. 

Так їй кажи: «Я дитина Землі і зористого Неба, 

рід же у мене небесний. Та й так ви це маєте знати. 

Спраглий і висхлий, я гину. То ж дайте мені ви скоріше 

випить водиці погожої із озерця Мнемозіни». 
10 Зразу сторожа дозволить тобі із криниці напитись, 

потім з героями іншими разом почнеш царювати. 

 

Петелія, IV ст. до н.е. 
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ΠΑΠΥΡΟΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ  
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ІЗ «ПАПІРУСУ ДЕРВЕНІ»3 

 

СТОВБЕЦЬ 10 

<...> Адже неможливо говорити, не виголошуючи.                         

І зрозумів він [Орфей], що говорити і виголошувати – це 

те саме. «Говорити» рівносильне з «учити», бо ж 

неможливо навчати, не говорячи, тому навчаються через 

слово. Припускають, що навчання полягає в мовленні 

(λέγειν). Отож не відділялося «навчати» від «говорити»,                                

а «говорити» від «виголошувати», і однакову силу мають 

«проказувати», «говорити» і «навчати». Таким чином 

ніщо не заважає всепередвісному бути всенавчаючим.  

А годувальницею  називає її  тому, що те, що сонце, 

зігріваючи, розщеплює, ніч, охолоджуючи, поєднує це 

<...> Що сонце зігрів[аючи] <...>  

  

                                                 
3 Під такою назвою відомий найдавніший грецький папірус, 
знайдений 15 січня 1962 року неподалік від Салонік (у музеї цього 
міста він і зберігається нині). Частково пошкоджений (обвуглений) 
папірус зберіг текст орфічної космогонії і коментарі на неї. 
Вважають, що текст був створений не пізніше 400 р. до н.е. Хоч текст 
і не зовсім поетичний, однак необхідний для розуміння інших, 
наведених в антології,  орфічних текстів. Переклад здійснено за 
виданням: Gabor Betegh. The Derveni Papyrus: Cosmology, Theology 
and Interpetataion. – Cambridge University Press, 2004.  
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СТОВБЕЦЬ 17 

 

<...> існувало раніше, ніж було назване іменем. А вже потім 

здобуло ім’я. Воно було, і, існувавши раніше, ніж 

поєдналося все тепер суще, існуватиме вічно. Хоч і не 

породжене, а існувало. Зі сказаного раніше стало явним, 

чому воно було назване «повітрям» (αηρ). Вважали, що 

воно спершу було народжене, а вже потім назване 

«Зевсом», немовби раніше й не існувало його. І називав 

його останнім, бо він був названий «Зевс», і це імя при 

ньому залишиться.  
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БІОН ЗІ СМІРНИ 

Біон зі Смірни – давньогрецький поет (ІІ ст. до 

н.е.), який поряд із Теокрітом і Мосхом входить 

до канону буколічної поезії. Нечисленні вірші 

збереглися в старовинних антологіях. «Епітафія 

Адоніса» («ΑΔΩΝΙΔΟΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ») 

виголошувалася, ймовірно, на щорічному святі 

Адоніса, Адонісіях, про що свідчать заключні 

рядки вірша. Цей вірш має багато відгомонів у 

європейській літературі, серед них і поема 

«Венера та Адоніс» Вільяма Шекспіра. 

Українською «Епітафію», наскільки мені 

відомо, інтерпретував лише Іван Франко, 

здійснивши переспів із німецького перекладу 

поч. ХІХ ст. Йогана Гайнріха Фосса (Johann 

Heinrich Voß, 1808). У переспіві Франко не 

дотримувався принципу еквілінеарності, хоча 

художні якості франкового тексту не варто 

ігнорувати. 

Я у своєму перекладі, відтворюючи по змозі 

оригінальний поділ на рядки, вирішив не 

відтворювати ретельно гекзаметр, а обрати 

розмір, ймовірно, архаїчніший від нього – 

восьмистопний хорей, та й до того ж, текст 

«Епітафії» подекуди дає підстави для такої 

заміни. 

Переклад здійснено за виданням: The Greek 

Bucolic Poets. – London, New York, 1919.  
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ΑΔΩΝΙΔΟΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ 

 

Αἰάζω τὸν Ἄδωνιν: ‘ἀπώλετο καλὸς Ἄδωνις:’ 

‘ὤλετο καλὸς Ἄδωνις’ ἐπαιάζουσιν Ἔρωτες. 

μηκέτι πορφυρέοις ἐνὶ φάρεσι Κύπρι κάθευδε: 

ἔγρεο δειλαία, κυανόστολα καὶ πλατάγησον 

στήθεα καὶ λέγε πᾶσιν ‘ἀπώλετο καλὸς Ἄδωνις.’ 

αἰάζω τὸν Ἄδωνιν: ἐπαιάζουσιν Ἔρωτες. 

κεῖται καλὸς Ἄδωνις ἐν ὤρεσι μηρὸν ὀδόντι, 

λευκῷ λευκὸν ὀδόντι τυπείς, καὶ Κύπριν ἀνιῇ 

λεπτὸν ἀποψύχων: τὸ δέ οἱ μέλαν εἴβεται αἷμα 

χιονέας κατὰ σαρκός, ὑπ ̓ ὀφρύσι δ̓ ὄμματα ναρκῇ, 

καὶ τὸ ῥόδον φεύγει τῶ χείλεος: ἀμφὶ δὲ τήνῳ 

θνᾴσκει καὶ τὸ φίλημα, τὸ μήποτε Κύπρις ἀνοίσει. 

Κύπριδι μὲν τὸ φίλημα καὶ οὐ ζώοντος ἀρέσκει, 

ἀλλ̓ οὐκ οἶδεν Ἄδωνις, ὅ νιν θνᾴσκοντ̓ ἐφίλησεν. 

αἰάζω τὸν Ἄδωνιν: ἐπαιάζουσιν Ἔρωτες. 

ἄγριον ἄγριον ἕλκος ἔχει κατὰ μηρὸν Ἄδωνις: 

μεῖζον δ̓ ἁ Κυθέρεια φέρει ποτικάρδιον ἕλκος.  

τῆνον μὲν περὶ παῖδα φίλοι κύνες ὠδύραντο 

καὶ Νύμφαι κλαίουσιν ὀρειάδες: ἁ δ̓ Ἀφροδίτα 

λυσαμένα πλοκαμῖδας ἀνὰ δρυμὼς ἀλάληται 

πενθαλέα νήπλεκτος ἀσάνδαλος: αἱ δὲ βάτοι νιν 

ἐρχομέναν κείροντι καὶ ἱερὸν αἷμα δρέπονται: 

ὀξὺ δὲ κωκύουσα δἰ ἄγκεα μακρὰ φορεῖται 

Ἀσσύριον βοόωσα πόσιν καὶ παῖδα καλεῦσα. 

ἀμφὶ δέ νιν μέλαν αἷμα παῤ ὀμφαλὸν ᾀωρεῖτο, 

στήθεα δ̓ ἐκ μηρῶν φοινίσσετο, τοὶ δ̓ ὑπὸ μαζοὶ 

χιόνεοι τὸ πάροιθεν Ἀδώνιδι πορφύροντο. 

‘αἰαῖ τὰν Κυθέρειαν’ ἐπαιάζουσιν Ἔρωτες. 

ὤλεσε τὸν καλὸν ἄνδρα, συνώλεσεν ἱερὸν εἶδος. 

Κύπριδι μὲν καλὸν εἶδος, ὅτε ζώεσκεν Ἄδωνις: 

κάτθανε δ̓ ἁ μορφὰ σὺν Ἀδώνιδι. ‘τὰν Κύπριν αἰαῖ’ 

ὤρεα πάντα λέγοντι, καὶ αἱ δρύες ‘αἲ τὸν Ἄδωνιν.’ 

καὶ ποταμοὶ κλαίουσι τὰ πένθεα τᾶς Ἀφροδίτας, 

καὶ παγαὶ τὸν Ἄδωνιν ἐν ὤρεσι δακρύοντι, 
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ЕПІТАФІЯ АДОНІСА 

Я заводжу голосіння, бо сконав Адоніс гарний. 

«Гарний поконав Адоніс», - так голосять всі ероти. 

Більше вже не будеш спати на постелі із шарлату, 

ти, Кіпрідо, - в чорні шати одягайся, бий у груди, 

голоси, аби всі чули: «Гарний поконав Адоніс!» 

Я заводжу голосіння – і голосять всі Ероти. 

Ліг на пагорбі Адоніс, у стегно жахливим іклом –  

у стегно утятий гострим, – і у розпачі Кіпріда 

божеволіє із горя. Чорна кров тече із рани 

по його блідавім тілі, очі – в погляді застиглім, 

з уст його тікає барва, а нещасна Кітерея  

все цілує його тіло – бо цілує вже востаннє.  

Й мертвого підняли б знову ці Кіпридині цілунки, 

лиш Адонісу байдуже до посмертних поцілунків. 

Я заводжу голосіння, бо сконав Адоніс гарний. 

О жахлива, о жахлива у стегні зіяє рана, 

тільки рану ще страшнішу в серці носить Кітерея. 

Вірні пси довкола квилять, і за хлопцем гучно тужать 

німфи лісу – ореади, а нещасна Афродіта, 

розпустивши довгі коси, навмання блукає лісом, 

неутішна, босонога. Гострі шпичаки ожини 

їй впиваються у тіло і святую ронять кров. 

І вола богиня прикро, мчить, нещасна, по галявах, 

тужно кличе ассірійця – юнака, свойого мужа.  

Чорна кров йому залила весь живіт довкола пупа,  

гарні груди обагрила ця смертельна кровотеча – 

а були вони раніше наче сніг – пречисті, білі. 

«Горе, горе Кітереї», – заливаються ероти. 

Втратила сяйного мужа – і святу красу з ним разом. 

Гарною була Кіпріда, доки був живий Адоніс, 

та усі її принади із Адонісом померли. 

Плачуть гори: «О нещасні Афродіта і Адоніс!» 

І ліси, і бистрі ріки з Афродітою сумують, 

і ключі холодні в горах за Адонісом ридають, 

а усі красиві квіти закривавилися з горя. 
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ἄνθεα δ̓ ἐξ ὀδύνας ἐρυθαίνεται: ἁ δὲ Κυθήρα 

πάντας ἀνὰ κναμώς, ἀνὰ πᾶν νάπος οἰκτρὸν ἀείδει 

‘αἰαῖ τὰν Κυθέρειαν, ἀπώλετο καλὸς Ἄδωνις.’ 

Ἀχὼ δ̓ ἀντεβόασεν ‘ἀπώλετο καλὸς Ἄδωνις.’ 

Κύπριδος αἰνὸν ἔρωτα τίς οὐκ ἔκλαυσεν ἂν αἰαῖ; 

ὡς ἴδεν, ὡς ἐνόησεν Ἀδώνιδος ἄσχετον ἕλκος, 

ὡς ἴδε φοίνιον αἷμα μαραινομένῳ περὶ μηρῷ, 

πάχεας ἀμπετάσασα κινύρετο: ‘μεῖνον Ἄδωνι, 

δύσποτμε μεῖνον Ἄδωνι, πανύστατον ὥς σε κιχείω, 

ὥς σε περιπτύξω καὶ χείλεα χείλεσι μίξω. 

ἔγρεο τυτθὸν Ἄδωνι, τὸ δ̓ αὖ πύματόν με φίλησον, 

τοσσοῦτόν με φίλησον, ὅσον ζώῃ τὸ φίλημα,  

ἄχρις ἀποψύχῃς ἐς ἐμὸν στόμα κεἰς ἐμὸν ἧπαρ 

πνεῦμα τεὸν ῥεύσῃ, τὸ δέ σευ γλυκὺ φίλτρον ἀμέλξω, 

ἐκ δὲ πίω τὸν ἔρωτα, φίλημα δὲ τοῦτο φυλάξω 

ὡς αὐτὸν τὸν Ἄδωνιν, ἐπεὶ σύ με δύσμορε φεύγεις, 

φεύγεις μακρὸν Ἄδωνι, καὶ ἔρχεαι εἰς Ἀχέροντα 

πὰρ στυγνὸν βασιλῆα καὶ ἄγριον, ἁ δὲ τάλαινα 

ζώω καὶ θεὸς ἐμμὶ καὶ οὐ δύναμαί σε διώκειν. 

λάμβανε Περσεφόνα τὸν ἐμὸν πόσιν: ἐσσὶ γὰρ αὐτὰ 

πολλὸν ἐμεῦ κρέσσων, τὸ δὲ πᾶν καλὸν ἐς σὲ καταρρεῖ: 

ἐμμὶ δ̓ ἐγὼ πανάποτμος, ἔχω δ ̓ ἀκόρεστον ἀνίαν, 

καὶ κλαίω τὸν Ἄδωνιν, ὅ μοι θάνε, καί σε φοβεῦμαι. 

θνᾴσκεις ὦ τριπόθητε, πόθος δέ μοι ὡς ὄναρ ἔπτα, 

χήρα δ̓ ἁ Κυθέρεια, κενοὶ δ ̓ ἀνὰ δώματ̓ Ἔρωτες. 

σοὶ δ̓ ἅμα κεστὸς ὄλωλε. τί γὰρ τολμηρὲ κυνάγεις; 

καλὸς ἐὼν τοσσοῦτον ἐμήναο θηρὶ παλαίειν;’ 

ὧδ ̓ ὀλοφύρατο Κύπρις: ἐπαιάζουσιν Ἔρωτες 

‘αἰαῖ τὰν Κυθέρειαν, ἀπώλετο καλὸς Ἄδωνις.’ 

δάκρυον ἁ Παφία τόσσον χέει, ὅσσον Ἄδωνις 

αἷμα χέει: τὰ δὲ πάντα ποτὶ χθονὶ γίνεται ἄνθη. 

αἷμα ῥόδον τίκτει, τὰ δὲ δάκρυα τὰν ἀνεμώναν. 

αἰάζω τὸν Ἄδωνιν, ἀπώλετο καλὸς Ἄδωνις. 

μηκέτ̓ ἐνὶ δρυμοῖσι τὸν ἀνέρα μύρεο Κύπρι. 

οὐκ ἀγαθὰ στιβάς ἐστιν Ἀδώνιδι φυλλὰς ἐρήμα: 

λέκτρον ἔχοι Κυθέρεια τὸ σὸν καὶ νεκρὸς Ἄδωνις.  
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Не вгаваючи, Кіпріда у дібровах плач заводить: 

«Горе, горе Кітереї! Гарний поконав Адоніс!» 

Ехо їй відповідає: «Гарний поконав Адоніс!» 

Про Кіпрідине кохання хто б, почувши, не заплакав? 

Ледве вгледіла богиня ту Адонісову рану, 

кров побачила багряну, що струмить із його паху, 

в горі руки розпростерши, заволала: «Залишися, 

бідолашний, залишися, доки я прийду востаннє, 

щоб з’єднать вуста з вустами, щоби міцно обійнятись! 

І цілуй мене так довго, скільки житиме цілунок, 

доки дух не перейде твій крізь вуста до мене в серце, 

доки я сповна не вип’ю трунку любощів солодких, 

і любовного напою – збережу цей поцілунок 

від Адоніса на спомин; бо, нещасний, ти відходиш, 

ти відходиш так далеко – до потоку Ахеронту, 

до царя, страшного вельми. Я ж лишаюся живою, 

і, нещасна, несмертельна, за тобою йти не можу. 

Тож прийми мойого мужа, Персефоно. Ти від мене 

набагато є сильніша: все прекрасне йде до тебе. 

Я, знедолена, страждаю з ненаситної розпуки – 

за Адонісом ридаю, і твоїх я справ боюся. 

Ти помер, мій пожаданий, наче сон, любов минула, 

овдовіла Кітерея, і Ероти посмутніли, 

і квітковий пояс висох. О навіщо ти, зухвальцю, 

що таким родивсь красивим, звіра роз’ярив на ловах? 

Так ридає Афродіта і голосять всі Ероти: 

«Горе, горе Кітереї! Поконав Адоніс гарний!» 

Скільки він утратив крові, стільки сліз гірких пролила 

Пафія. І проростають миттю квіти із тих крапель: 

кров породжує троянди, ревні сльози – анемони. 

Я заводжу голосіння, бо помер Адоніс гарний. 

У лісах свойого мужа не оплакуй вже, Кіпрідо, 

бо Адоніса не гідне це просте із листя ложе. 

Хоч і мертвий, хай спочине на постелі Кітереї. 
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καὶ νέκυς ὢν καλός ἐστι, καλὸς νέκυς, οἷα καθεύδων. 

κάτθεό νιν μαλακοῖς ἐνὶ φάρεσιν οἷς ἐνίαυεν, 

ᾧ μετὰ τεῦς ἀνὰ νύκτα τὸν ἱερὸν ὕπνον ἐμόχθει 

παγχρυσέῳ κλιντῆρι: ποθεῖ καὶ στυμνὸν Ἄδωνιν. 

βάλλε δέ νιν στεφάνοισι καὶ ἄνθεσι: πάντα σὺν αὐτῷ, 

ὡς τῆνος τέθνακε καὶ ἄνθεα πάντα θανόντων. 

ῥαῖνε δέ νιν Συρίοισιν ἀλείφασι, ῥαῖνε μύροισιν: 

ὀλλύσθω μύρα πάντα: τὸ σὸν μύρον ὤλετ̓ Ἄδωνις. 

κέκλιται ἁβρὸς Ἄδωνις ἐν εἵμασι πορφυρέοισιν: 

ἀμφὶ δέ νιν κλαίοντες ἀναστενάχουσιν Ἔρωτες 

κειράμενοι χαίτας ἐπ ̓ Ἀδώνιδι: χὢ μὲν ὀϊστώς, 

ὃς δ̓ ἐπὶ τόξον ἔβαλλεν, ὃ δὲ πτερόν, ὃς δὲ φαρέτραν: 

χὢ μὲν ἔλυσε πέδιλον Ἀδώνιδος, οἳ δὲ λέβητι 

χρυσείῳ φορέουσιν ὕδωρ, ὃ δὲ μηρία λούει, 

ὃς δ̓ ὄπιθεν πτερύγεσσιν ἀναψύχει τὸν Ἄδωνιν. 

‘αἰαῖ τὰν Κυθέρειαν’ ἐπαιάζουσιν Ἔρωτες. 

ἔσβεσε λαμπάδα πᾶσαν ἐπὶ φλιαῖς Ὑμέναιος, 

καὶ στέφος ἐξεπέτασσε γαμήλιον: οὐκέτι δ̓ Ὑμήν, 

Ὑμὴν οὐκέτ̓ ἀείδει ἑὸν μέλος, ἀλλ̓ ἐπαείδει 

‘αἰαῖ’ καὶ ‘τὸν Ἄδωνιν’ ἔτι πλέον ἢ Ὑμέναιον. 

αἱ Χάριτες κλαίοντι τὸν υἱέα τῶ Κινύραο, 

‘ὤλετο καλὸς Ἄδωνις’ ἐν ἀλλάλαισι λέγουσαι. 

‘αἰαῖ’ δ̓ ὀξὺ λέγοντι πολὺ πλέον ἢ Παιῶνα. 

χαἰ Μοῖραι τὸν Ἄδωνιν ἀνακλείουσιν ‘Ἄδωνιν,’  

καί νιν ἐπαείδουσιν: ὃ δέ σφισιν οὐχ ὑπακούει: 

οὐ μὰν οὐκ ἐθέλει, Κώρα δέ νιν οὐκ ἀπολύει. 

λῆγε γόων Κυθέρεια τὸ σάμερον, ἴσχεο κομμῶν: 

δεῖ σε πάλιν κλαῦσαι, πάλιν εἰς ἔτος ἄλλο δακρῦσαι.  
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Він-бо і по смерті гарний, мов не мертвий, а заснулий. 

Поклади його на ніжні і коштовні покривала, 

на яких у сні священнім спочивав він, натомившись, 

на ліжниці щирозлотній – хоч і мертвий, а жаданий. 

Оповий його квітками – бо пов’янули з ним разом – 

бо пов’янули всі квіти, хай же разом з ним загинуть! 

І скропи його сирійським – миром ти скропи пахучим, 

хай всі пахощі загинуть, бо сконав Адоніс гарний. 

Ой поліг Адоніс пишний на пурпурних покривалах, 

а довкола неутішно заливаються ероти: 

пишні кучері зістригли із нещастя і жалоби. 

Хтось з еротів тягне стріли, інші – лук із сагайдаком, 

із ноги хтось зняв сандалю, інший золотим відерцем 

носить воду, омиває стегна хтось його криваві, 

ще хтось крильми овіває зі спини юначе тіло. 

Горе, горе Кітереї! Поконав Адоніс гарний. 

Згасли шлюбні смолоскипи у руках у Гіменея, 

і вінки весільні – долі, не співати Гіменею – 

не співать пісень до шлюбу, все у пісні його чутно: 

«горе, горе!» і «Адоніс!» – чутно в пісні Гіменея. 

І оплакують Харити юнака, Кінира сина, 

«поконав Адоніс гарний» – чутно в їхніх голосіннях. 

Навіть Мойри – й ті зітхають: «Горе, горе! О Адоніс!» 

Тільки він лежить байдужий, тільки він того не чує, 

не тому лиш, що не хоче: просто Діва не пускає. 

Годі плакать, Кітереє, годі бити себе в перса: 

через рік знов заголосиш, через рік ізнов заплачеш. 
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ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ 

315–260 π.Χ. 

 

ΕΙΣ ΝΕΚΡΟΝ ΑΔΩΝΙΝ 

  

Ἄδωνιν ἡ Κυθήρη 

ὡς εἶδε νεκρὸν ἤδη, 

στυγνὰν ἔχοντα χαίταν 

ὠχράν τε τὰν παρειάν, 

ἄγειν τὸν ὗν πρὸς αὑτὰν 

ἔταξε τὼς Ἔρωτας. 

Οἱ δ᾽ εὐθέως ποτανοὶ 

πᾶσαν δραμόντες ὕλαν, 

στυγνὸν τὸν ὗν ἀνεῦρον, 

δῆσάν τε κἀπέδησαν. 

Χὠ μέν, βρόχῳ καθάψας 

ἔσυρεν αἰχμάλωτον· 

ὁ δ᾽, ἐξόπισθ᾽ ἐλαύνων, 

ἔτυπτε τοῖσι τόξοις. 

Ὁ θὴρ δ᾽ ἔβαινε δειλῶς· 

φοβεῖτο γὰρ Κυθήρην. 

    Τῷ δ᾽ εἶπεν Ἀφροδίτα· 

“Πάντων κάκιστε θηρῶν, 

σὺ τόνδε μηρὸν ἴψω; 

Σύ μευ τὸν ἄνδρ᾽ ἔτυψας; ” 

    Ὁ θὴρ δ᾽ ἔλεξεν ὦδε· 

“Ὄμνυσί σοι, Κυθήρη, 

αὐτάν σε, καὶ τὸν ἄνδρα, 

καὶ ταῦτά μευ τὰ δεσμὰ, 

καὶ τώσδε τὼς κυναγώς, 

τόν ἄνδρα τὸν καλόν σευ 

οὐκ ἤθελον πατάξαι· 

ἀλλ᾽ ὡς ἄγαλμ᾽ ἐσεῖδον, 

καί, μὴ φέρων τὸ καῦμα, 

γυμνὸν τὸν εἶχε μηρὸν 

ἐμαινόμαν φιλάσαι, 
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ТЕОКРІТ 

315–260 до н.е. 

 

СМЕРТЬ АДОНІСА  

 

Коли вже неживого 

Адоніса Кітера 

побачила з волоссям, 

скуйовдженим жахливо, 

з поблідлими щоками, – 

сказали, щоби вепра 

їй привели ероти. 

Одразу легкокрилі, 

розбігшися всім лісом, 

знайшли страшного вепра, 

попутали, зв’язали. 

„Ти, перший, за мотузку 

тягнути будеш бранця, – 

а стусанами ззаду 

ти підганяти будеш.” 

І вепр ступа непевно, 

злякавшися Кітери. 

Сказала Афродіта: 

„Зі звірів найгидкіший! 

Це ти стегно поранив? 

Це ти скалічив мужа?” 

І відповів на те він: 

„Клянусь тобі, Кітеро, 

тобою, юнаком цим, 

і путами своїми, 

й мисливцями прудкими, 

що зла твоєму мужу 

не хтів я заподіять – 

мов статую я вгледів, 

й не витерпівши палу, 

торкнутись закортіло 

стегна її губами.  
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καί μευ σίναζε κραντήρ. 

Τούτους λαβοῦσα, Κύπρι, 

τούτους κόλαζε, τέμνε·— 

τί γὰρ φέρω περισσούς;— 

ἐρωτικοὺς ὀδόντας· 

εἰ δ᾽ οὐχὶ σοι τάδ᾽ ἀρκεῖ, 

καὶ ταῦτ᾽ ἐμεῦ τὰ χείλη· 

τί γὰρ φιλεῖν ἐτόλμων; ” 

Τὸν δ᾽ ἠλέησε Κύπρις, 

εἶπέν τε τοῖς Ἔρωσιν 

τὰ δεσμά οἱ ᾽πιλῦσαι. 

Ἐκ τῶδ᾽ ἐπηκολούθει, 

καἰς ὕλαν οὐκ ἔβαινεν· 

καὶ τῷ πυρὶ προσελθὼν 

ἔκαιε τὼς ἔρωτας.  
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Тож не щади, Кіпрідо, 

відріж їх, покаравши, 

чи вирви геть нещадно – 

ці ікла закоханця, 

якщо цього замало – 

то й із губами разом: 

все витерплю охоче!” 

І зжалившись, Кіпріда 

еротам наказала 

його із пут звільнити. 

Відтоді вепр їй служить, 

не блудить темним лісом – 

отак, вогню торкнувшись, 

любові він позбувся.  
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ΡΟΥΦΙΝΟΣ 

 

 

 

 

 

Τίς γυμνὴν οὕτω σε καὶ ἐξέβαλεν καὶ ἔδειρεν; 

τίς ψυχὴν λιθίνην εἶχε, καὶ οὐκ ἔβλεπε; 

μοιχὸν ἴσως ηὕρηκεν ἀκαίρως κεῖνος ἐσελθών. 

γινόμενον πᾶσαι τοῦτο ποοῦσι, τέκνον. 

πλὴν ἀπὸ νῦν, ὅταν ᾖ τις ἔσω, κεῖνος δ᾽ ὅταν ἔξω, 

τὸ πρόθυρον σφήνου, μὴ πάλι ταὐτὸ πάθῃς. 
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РУФІН  

(вірші з «Грецької антології») 

 

V, 41 

 

Хто тебе вигнав із дому півголу, жорстоко побивши? 

 В кого душа кам’яна, а очі не бачать?  

Певне, невчасно прийшовши, з коханцем тебе він застукав. 

 Всяке стається, усі це роблять, дитино.  

Та відтепер, як коханець у тебе, а муж поза домом, 

 щоби це не повторилось, двері ти міцно закрий.  
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Ῥουφῖνος τῇ μῇ γλυκερωτάτῃ Ἐλπίδι πολλὰ 

χαίρειν, εἰ χαίρειν χωρὶς ἐμοῦ δύναται. 

οὐκέτι βαστάζω, μὰ τὰς᾽ ὄμματα, τὴν φιλέρημον 

καὶ τὴν μουνολεχῆ σεῖο διαζυγίην 

ἀλλ᾽ αἰεὶ δακρύοισι πεφυρμένος ἢ πὶ Κορησσὸν 

ἔρχομαι ἢ μεγάλης νηὸν ἐς Ἀρτέμιδος. 

αὔριον ἀλλὰ πάτρη με δεδέξεται: ἐς δὲ σὸν ὄμμα 

πτήσομαι, ἐρρῶσθαι μυρίας᾽ εὐχόμενος. 
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V, 9  

 

Руфін моїй найсолодшій Елпіді бажає радіти.  

 Правда, якщо ти радіти зможеш без мене.  

Більше не стерплю, клянуся твоїми очима, самотність. 

 Ложе холодне без тебе й гірку цю розлуку,  

Плачу невпинно завжди – чи йдучи на Кореський пагорб,  

 Чи в Артеміди великої молячись храмі.   

Завтра, одначе, вертаюсь додому – й тобі перед очі 

 Я полечу з побажанням міцного здоров’я.   
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ΓΡΗΓΌΡΙΟΣ O ΝΑΖΙΑΝΖΗΝOΣ 
329–390 

 
ΥΜΝΟΣ ΠΡΟΣ ΘΕΟΝ 

 

Σὲ τὸν ἄφθιτον μονάρχην 

Δὸς ἀνυμνεῖν, δὸς ἀείδειν, 

Τὸν ἄνακτα τὸν δεσπότην· 

Δι᾽ ὃν ὕμνος, δι᾽ ὃν αἶνος, 

Δι᾽ ὃν Ἀγγέλων χορεία, 

Δι᾽ ὃν αἰῶνες ἄπαυστοι, 

Δι᾽ ὃν ἥλιος προλάμπει, 

Δι᾽ ὃν ὁ δρόμος σελήνης, 

Δι᾽ ὃν ἄστρων μέγα κάλλος, 

Δι᾽ ὃν ἄνθρωπος ὁ σεμνὸς 

Ἔλαχε νοεῖν τὸ θεῖον, 

Λογικὸν ζῶον ὑπάρχων. 

Σὺ γὰρ ἔκτισας τὰ πάντα 

Παρέχων τάξιν ἑκάστωι, 

Συνέχων τε τῆι προνοίαι. 

Λόγον εἶπας, πέλεν ἔργον. 

Ὁ Λόγος σου Θεὸς Υἱός· 

Ὁμοούσιος γάρ ἐστιν, 

Ὁμότιμος τῶι τεκόντι, 

Ὃς ἐφήρμοσεν τὰ πάντα, 

Ἵνα πάντων βασιλεύσηι. 

Περιλάμβανον δὲ πάντα 

Ἅγιον Πνεῦμα τὸ θεῖον 

Προνοούμενον φυλάσσει. 

Τριάδα ζῶσαν ἐρῶ σε, 

Ἕνα καὶ μόνον μονάρχην, 

Φύσιν ἄτρεπτον, ἄναρχον, 

Φύσιν οὐσίας ἀφράστου, 

Σοφίας νοῦν ἀνέφικτον, 

Κράτος οὐρανῶν ἄπταιστον, 

Ἄτερ ἀρχῆς, ἀπέραντον, 
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ГРИГОРІЙ НАЗІАНЗИН 

329–390  

 

ГІМН ДО БОГА 

 

Вседержителю одвічний, 

дай мені тебе прославить. 

О владико, через тебе 

гімни ці і ці хваління, 

ангельських чинів кружляння 

і століття безперервні, 

через тебе сонце світить 

і свій шлях знаходить місяць, 

і зірки прекрасно сяють, 

 і людині через тебе 

все божественне відкрите, 

світлій розумом істоті. 

Сотворив і уладнав ти 

все в довершенім порядку, 

скрізь утілюючи задум: 

слово мовив – стався витвір, 

слово стало божим сином. 

Він тобі єдиносущий, 

славою він рівний батьку, 

що всьому надав подоби, 

щоби правити всім сущим. 

Обіймаєш цілий всесвіт 

духом божим пресвятим ти, 

і за всім ретельно стежиш. 

Трійцею тебе назву я, 

неподільним і єдиним, 

непородженим, одвічним, 

що з природи невимовний 

і для ґлузду недосяжний. 

Ти небес держатель вічний, 

безначальний, нескінченний, 

світло, оку не доступне,  
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Ἀκατασκόπητον αὐγὴν, 

Ἐφορῶσαν δὲ τὰ πάντα, 

Βάθος οὐδὲν ἀγνοοῦσαν 

Ἀπὸ γῆς μέχρις ἀβύσσου. 

Πάτερ, ἵλεως γενοῦ μοι. 

Διὰ παντὸς θεραπεύειν 

Τὸ σέβασμα τοῦτο, δός μοι 

Τὰ δ᾽ ἁμαρτήματα ῥίψον, 

Τὸ συνειδὸς ἐκκαθαίρων 

Ἀπὸ πάσης κακονοίας, 

Ἵνα δοξάσω τὸ θεῖον 

Ὁσίας χεῖρας ἐπαίρων 

Ἵνα Χριστὸν εὐλογήσω, 

Γόνυ κάμπτων ἱκετεύσω 

Τότε προσλαβεῖν με δοῦλον, 

Ὅτ᾽ ἂν ἔλθηι βασιλεύων. 

Πάτερ, ἵλεως γενοῦ μοι, 

Ἔλεον καὶ χάριν εὕρω· 

Ὅτι δόξα καὶ χάρις σοι 

Ἄχρις αἰῶνος ἀμέτρου. 
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весь усесвіт оглядаєш, 

всі безодні ти розвідав, 

і глибини, й висі неба. 

Батьку, зглянься наді мною 

і дозволь мені служити 

справами всіма для тебе. 

Геть гріхи мої відкинь ти, 

і очисть, мене згадавши, 

від усякого зломисля, 

щоб божественне я славив, 

руки звівши у молитві, 

щоб Христа благословляв я, 

вдячно ставши на коліна. 

Він мене до себе прийме, 

в день, коли зійде на царство. 

Батьку, зглянься надо мною, 

спокій дай мені і радість, 

благодать твоя і слава 

скільки віку не поляже.
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ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΑΙΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ ΣΙΩΠΗΝ 
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НА МОВЧАННЯ ПІД ЧАС ПОСТУ 

фрагмент  

Стримайся, мово; перо, запиши лише вислови тиші: 

тихо повідай очам в серці затаєний біль.  

Тіло неволячи, божим стражданням у смертній подобі  

жертву таємну несу, бо я помер для життя 

в сорокаденний, встановлений царським Христовим законом, 

час для очищення тіл – стільки триває цей піст. 

Спершу, у дусі нерушний, самотню обрав я оселю,  

Мешкав я довго у ній, наче в печальній пітьмі.  

В себе зібравшись увесь, мій розум не відав облуди.  

Тільки блаженних мужів врешті дослухавсь порад.  

Губи вратами закрив, бо належало спершу навчитись  

Міру давати словам, гору узяти над всім.  

Адже якщо з багатьма ми несамовиті у битві,  

Легше покориш того, менший хто буде числом.  

Здалека стріли крилаті якщо ти пускаєш поцільно,  

Вистрілиш влучно завжди, станеш якщо поблизу.  

Так корабель, що здолав морські небезпечні глибини,  

Може сміливо іти в води спокійних заток.  

Хто ж володіє малим, не відомо, чи зможе велике 

втримати, навіть якщо сильно запрагне цього.  

Саме тому я зневажив бажання до мови в надії –  

Слово ніколи з моїх більше не випущу вуст.  

Адже немає крім мови у смертних більшої згуби –  

Мова стрімка, наче кінь; на поготові, як меч.  

<…> 
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із перської поезії 

 
 ُعَمر َخّیام
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ОМАР ХАЯМ 

1048–1131 

 

РУБАЇ 

 

 

 

 

 

Чи хтось ще молодий, чи вже дійшовши літ – 

Усі вони підуть одне за одним вслід. 

Ніхто на світі цім на віки не лишивсь. 

Приходили і йшли, і йтимуть, доки світ. 

 

 

 

 

 

Із ким поговорою – де є той друг єдиний? - 

про те, що із правіку судилося людині: 

Творець її зліпив з печалі, наче з глини, 

недовго поблука – і швидко крок зупинить. 

 

 

 

 

Життя мов караван – із виду дивина! 

Прекрасна мить ота, що в радощах мина. 

Ти не сумуй, сакі, що скоро судний день –  

Закінчується ніч, налий мені вина! 
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І день, і ніч були до нашого приходу, 

І небо вже було, що крутиться ізроду. 

Тому не поспішай, на пил не наступай –  

Зіницями він був, прекрасними на вроду. 

 

 

 

 

Одвічних таємниць не знаємо ми вдвох. 

Не знаємо письмен, якими пише Бог. 

Говорим ти і я немов за запиналом. 

Коли воно впаде – не стане нас обох.  

 

 

 

 

Якби я місце міг для спокою знайти, 

Якби ж цей довгий шлях приводив до мети, 

Якби ж – коли пройдуть багато тисяч літ – 

Сподіванка була травою прорости. 
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Не бійся перемін від часу-візника, 

Бо мить, яка прийде – так само нестійка. 

У радощах живи, ніколи хай тебе  

Минуле не смутить, майбутнє не ляка. 

 

 

 

 

 

Боюся: у цей світ не вернемося знов, 

Зі щирим другом ми не вестимем розмов. 

Із миті, що живеш, ізповна користай, 

Бо зараз ти живий, за мить – ти видійшов.  

 

 

 

 

 

Як питимеш вино – то з мудрецем великим, 

Або із юнаком ти пий тюльпаноликим. 

Вино потроху пий – не пий вина надміру, 

І потай миру пий – не пий вина із криком. 
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Знайшла краплина в морі кінець свойого шляху. 

З’єдналась із землею мала частинка праху. 

На що була подібна твоя поява в світі? 

З’явилася на мить – і зникла знов комаха. 

 

 

 

 

 

Заслона таємниць не відкрива доріг. 

Приготувань душі ніхто не спостеріг.  

Оселя лиш у тих, хто в темну землю ліг.  

Тож пий вино, аби дослухать казку зміг.  

 

 

 

 

 

Чи повернувся хтось, пройшовши довгий путь? 

Якби я стрів його, саму спитав би суть.  

І пристрасті, й страждань остерігайсь розпуть –  

Залишене отут ніколи не вернуть.  
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із турецької поезії 
 

NÂZIM HIKMET RAN 

1902–1963 

 

ÜÇ SELVI 
 
Kapımın önünde üç selvi vardı. 
Üç selvi. 
Selviler rüzgarda sallanırlardı. 
Üç selvi. 
Kökleri yerde, başları yıldızlarda 
üç selvi. 
Selviler sallanırlardı rüzgarda. 
Üç selvi. 
Bir gece düşman bastı evi. 
Üç selvi. 
Yatağımda öldürüldüm ben. 
Üç selvi. 
Kesildi selviler köklerinden. 
Üç selvi. 
Artık ne kökleri yerde, başları yıldızlarda 
üç selvi. 
Selviler sallanmıyorlar rüzgarda. 
Üç selvi. 
Mermer bir ocakta parçalanmış yatıyor 
üç selvi. 
Kanlı bir baltayı aydınlatıyor 
üç selvi.  
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НАЗИМ ХІКМЕТ РАН 

1902–1963 

  

ТРИ КИПАРИСИ 

  

Перед моїм домом росли три кипариси. 

Три кипариси. 

Кипариси на вітрі розхитувались. 

Три кипариси. 

Коріння в землі, верхів’я – між зір. 

Три кипариси. 

Розхитувались кипариси на вітрі. 

Три кипариси. 

Уночі якось ворог підійшов до дому. 

Три кипариси. 

На моєму ложі убив мене. 

Три кипариси. 

Зрубав кипариси під корінь. 

Три кипариси. 

Де ж мої – коріння в землі, верхів’я між зір – 

Три кипариси? 

Кипариси на вітрі уже не розхитуються. 

Три кипариси. 

У камін мармуровий, порубані, полягли 

Три кипариси. 

На закривавлену сокиру світло кидають 

Три кипариси. 

  

1933 
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із польської поезії 
 
JAN KOCHANOWSKI 

1530–1584  

 

TREN I 

 

Wszytki płacze, wszytki łzy Heraklitowe 

     I lamenty, i skargi Symonidowe, 

Wszytki troski na świecie, wszytki wzdychania 

     I żale, i frasunki, i rąk łamania, 

Wszytki a wszytki zaraz w dom sie mój noście, 

     A mnie płakać mej wdzięcznej dziewki pomoście, 

Z którą mię niepobożna śmierć rozdzieliła 

     I wszytkich moich pociech nagle zbawiła. 

Tak więc smok, upatrzywszy gniazdo kryjome, 

     Słowiczki liche zbiera, a swe łakome 

Gardło pasie; tym czasem matka szczebiece 

     Uboga, a na zbójcę co raz sie miece. 

Prózno, bo i na samę okrutnik zmierza, 

     A ta nieboga ledwe umyka pierza. 

"Prózno płakać" - podobno drudzy rzeczecie. 

     Cóż, prze Bóg żywy, nie jest prózno na świecie? 

Wszystko prózno; macamy, gdzie miękcej w rzeczy, 

     A ono wszędy ciśnie: błąd wiek człowieczy. 

Nie wiem, co lżej: czy w smutku jawnie żałować, 

     Czyli sie z przyrodzeniem gwałtem mocować.  
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ЯН КОХАНОВСЬКИЙ  

1530–1584  

 

Із «Тренів»  

 

ТРЕН І 

 

Усі гіркі плачі і сльози Геракліта,  

І скарга Симонідова несамовита,  

Усі зітхання, суми і розпуки, 

Усі жалі, з яких заламували руки,  

До мене в дім усі – летіть усі щосили,  

Оплакать поможіть моє дівчатко миле, 

З яким раптова смерть мене вже розділила,  

І всі мої утіхи мороком укрила.  

Отак, буває, змій, побачивши у листі  

В гніздечку солов’яток, лапи пазуристі  

В них запускає ласо. Мати їхня квилить,  

Сама убійника, нещасна, не осилить,  

Їй пазурів самій уникнуть важко,  

І марний бій лишає слабосила пташка. 

«Тож марні, – кажуть інші, – сльози ці пролиті!» 

А що не марне, запитаю, на цім світі? 

Бо марне все! Шукаєм, де нам буде вільно, 

Але нам тісно скрізь! Бо все життя – омильне! 

І що облуда більша: проливати сльози –  

А чи природі в боротьбі кидать погрози?  
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TREN III 
 
Wzgardziłaś mną, dziedziczko moja ucieszona. 
     Zdałać sie ojca twego barziej uszczuplona 
Ojczyzna, niżlibyś ty przestać na niej miała; 
     To prawda, żeby była nigdy nie zrownała 
Z ranym rozumem twoim, z pięknemi przymioty, 
     Z ktorych sie już znaczyły twoje przyszłe cnoty. 
O słowa, o zabawo, o wdzięczne ukłony, 
     Jakożem ja dziś po was wielce zasmęcony. 
A ty, pociecho moja, już mi sie nie wrócisz 
     Na wieki ani mojej tesknice okrócisz. 
Nie lza, nie lza, jedno sie za tobą gotować, 
     A stopeczkami twemi ciebie naszladować. 
Tam cię ujźrzę, da Pan Bóg, a ty więc z drogiemi 
     Rzuć sie ojcu do szyje ręczynkami swemi.  
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ТРЕН ІІІ 

 

Наступниця потішна мною згордувала. 

Маєтність твого батька іще менша стала,  

Аніж якби тобі був з неї спадок дáний. 

Дорожчий був безмірно розум ранній,  

Краси чудові риси, ці приміти чисті, –  

Майбутньої краси даремні передвістя!  

Твої слова, забави! Ввічливі поклони! 

О як за вами гірко батько сльози ронить! 

Пішла, моя утіха, і без повороту – 

Не вернешся, аби утішити скорботу! 

Не велено, проте я за тобою пíду 

По ніжками твоїми втоптаному сліду. 

Побачу знов тебе, дай Боже, ти ж малими  

Руками знов мене обіймеш дорогими!  
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із англійської поезії 
 

GEOFFREY CHAUCER 
1340/1345–1400 
 
THE CANTERBURY TALES. GENERAL PROLOGUE  
 
Whan that Aprill, with his shoures soote 
The droghte of March hath perced to the roote 
And bathed every veyne in swich licour, 
Of which vertu engendred is the flour; 
Whan Zephirus eek with his sweete breeth 
Inspired hath in every holt and heeth 
The tendre croppes, and the yonge sonne 
Hath in the Ram his halfe cours yronne, 
And smale foweles maken melodye, 
That slepen al the nyght with open eye- 
(So priketh hem Nature in hir corages); 
Thanne longen folk to goon on pilgrimages 
And palmeres for to seken straunge strondes 
To ferne halwes, kowthe in sondry londes; 
And specially from every shires ende 
Of Engelond, to Caunterbury they wende, 
The hooly blisful martir for to seke 
That hem hath holpen, whan that they were seeke. 
Bifil that in that seson, on a day, 
In Southwerk at the Tabard as I lay 
Redy to wenden on my pilgrymage 
To Caunterbury with ful devout corage, 
At nyght was come into that hostelrye 
Wel nyne and twenty in a compaignye…   
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ДЖЕФРІ ЧОСЕР 

1340/1345–1400  

 

ПОЧАТКОВИЙ ФРАГМЕНТ «КЕНТЕРБЕРІСЬКИХ ОПОВІДОК»  

 

Духмяними дощами вже Апріль  

Прогнав сльотливий Марець з чистих піль, 

І соком встиг судини тим налити, 

Що з нього проростають перші квіти.  

Коли Зефір вже подихом привів  

В ліси і луки зелень пагінців,  

І Сонця молодого, стрівши Овна,  

Наполовину путь була неповна,  

Коли вночі пташок маленьких спів  

Так розлягавсь, що спать ніхт не смів 

(Так спонукала в серці їх пора ця), – 

Тоді запрагли люди пелгримацій.  

В чужих краях досвідченим прочанам 

Вклонитися кортіло мощам знаним.  

Із Англії всієї, звідусюди  

До Кентербері йшли побожні люди,  

Щоб мучневі вклонитися, аби 

Їх ізцілив – вже хто на що слабий.  

Вдень якось я шукав собі спочинку  

У Саутверку, у «В герольда» шинку,  

До Кентербері вже готовий рушить,  

Відвагою я сповнив свою душу.  

Надвечір завітали до корчми  

Прочани між усякими людьми – 

Їх двадцять дев’ять…   
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EDMUND SPENSER 
1522–1599  
 
AMORETTI  
 
35 
 
Lyke as a ship, that through the ocean wyde 
By conduct of some star doth make her way, 
Whenas a storm hath dimd her trusty guyde, 
Out of her course doth wander far astray, 
So I, whose star, that wont with her bright ray 
Me to direct, with cloudes is over-cast, 
Doe wander now in darknesse and dismay, 
Through hidden perils round about me plast. 
Yet hope I well that, when this storme is past, 
My Helice, the lodestar of ray lyfe, 
Will shine again, and looke on me at last, 
With lovely light to cleare my cloudy grief. 
Till then I wander carefull, comfortlesse, 
In secret sorrow and sad pensivenesse. 
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ЕДМУНД СПЕНСЕР 

1522–1599  

  

Із циклу сонетів «Amoretti» 

 

35 

 

Раз корабель, що океаном плив 

Й незрадная зоря його водила, 

Зорю згубивши в шалі бур і злив, 

Без курсу йшов і занедбав кормило. 

Так і моє звитяжене світило 

З-за хмар не шле вже промені ясні 

І навмання я йду один безсило 

Повз небезпеки, сховані на дні. 

Та шторм мине – так віриться мені – 

Й мого життя небесна провідниця 

Засяє знов, і чисті ті вогні 

Мій хмарний сум примусять проясниться. 

Та поки поряд йде моя турбота, 

Затаєна журба і дум гризота. 
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JOHN DONNE  

1572–1631 

 

THE FLEA 

 
Mark but this flea, and mark in this,    
How little that which thou deniest me is;    
It sucked me first, and now sucks thee,  
And in this flea our two bloods mingled be;    
Thou know’st that this cannot be said  
A sin, nor shame, nor loss of maidenhead,  
Yet this enjoys before it woo,  
And pampered swells with one blood made of two,  
And this, alas, is more than we would do.  
 
Oh stay, three lives in one flea spare,  
Where we almost, nay more than married are.    
This flea is you and I, and this  
Our mariage bed, and marriage temple is;    
Though parents grudge, and you, w'are met,    
And cloistered in these living walls of jet.  
Though use make you apt to kill me,  
Let not to that, self-murder added be,  
And sacrilege, three sins in killing three.  
 
Cruel and sudden, hast thou since  
Purpled thy nail, in blood of innocence?    
Wherein could this flea guilty be,  
Except in that drop which it sucked from thee?    
Yet thou triumph’st, and say'st that thou    
Find’st not thy self, nor me the weaker now;  
’Tis true; then learn how false, fears be:  
Just so much honor, when thou yield’st to me,  
Will waste, as this flea’s death took life from thee. 
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ДЖОН ДОНН 

1572–1631 

 

БЛОХА  

 

Лише поглянь: у цій блосі – 

Твої мізерні одкоші усі: 

В моїй крові змочивши зуби, 

Вже п’є твою, з’єднавши нас без шлюбу! 

Не є, сказав би і святий,  

Це втратою дівочої цноти, 

Та в тім зазнаймо насолоди: 

Із двох – одна, кров плине, наче води, –  

Так запал наш далеко не доходив! 

 

Ти три душі помилуєш від згуби: 

В істоті цій ми з’єднані у шлюбі! 

Це ти і я, блоха ця нам –  

І шлюбне ложе, і вінчальний храм. 

Попри батьківську вдачу псину, 

Ми вдвох в живому домі із бурштину. 

Тож не дозволь, щоби твій гнів 

На самогубство міритись посмів, 

У вбивствах трьох дійшовши трьох гріхів. 

 

Та пощо злюці боронить? 

Невинна кров твій нігтик червонить! 

Блохи цієї в чім вина –  

Що краплю крові випила вона? 

Радієш ти - тобі байдужі блохи! 

Ти кажеш - не ослабли ми нітрохи. 

Та не такий страшний вже був той гріх: 

Збезчестить він тебе не більше міг, 

Ніж крові ти утратила від бліх. 
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HOLY SONNETS  
 
 
 
This is my play's last scene; here heavens appoint  
My pilgrimage's last mile; and my race,  
Idly, yet quickly run, hath this last pace,  
My span's last inch, my minute's latest point;  
And gluttonous death will instantly unjoint  
My body and my soul, and I shall sleep a space;  
But my'ever-waking part shall see that face  
Whose fear already shakes my every joint.  
Then, as my soul to'heaven, her first seat, takes flight,  
And earth-born body in the earth shall dwell,  
So fall my sins, that all may have their right,  
To where they'are bred, and would press me, to hell.  
Impute me righteous, thus purg'd of evil,  
For thus I leave the world, the flesh, the devil.  
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ІЗ «ПОБОЖНИХ СОНЕТІВ» 

 

* * * 

 

Моїй виставі призначають небеса  

останній акт, паломництву – останню милю,  

вкорочується шлях мій кожну хвилю,  

і вже наприкінці мій час, що вигаса.  

Хоч смерті непробудній буду я яса,  

душа, що тлінному чужа вже буде тілу,  

не спатиме, а споглядати буде сміло  

лице  Твого, чий страх всього мене стряса.  

Коли ж душа на небо вирушить в політ,  

а тіло за оселю землю сю посяде,  

тоді гріхи свої я зможу відпустить,  

щоб не тягли мене униз, в провалля Аду. 

Тоді, вже чистого, суди мене в чесноті, 

Бо так залишив я цей світ і біса плоті.  
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JOHN MILTON  
1608–1674  
 
PARADISE LOST 
 
Of Mans First Disobedience, and the Fruit 
Of that Forbidden Tree, whose mortal tast 
Brought Death into the World, and all our woe, 
With loss of Eden, till one greater Man 
Restore us, and regain the blissful Seat,  
Sing Heav'nly Muse, that on the secret top 
Of Oreb, or of Sinai, didst inspire 
That Shepherd, who first taught the chosen Seed, 
In the Beginning how the Heav'ns and Earth 
Rose out of Chaos: Or if Sion Hill  
Delight thee more, and Siloa's Brook that flow'd 
Fast by the Oracle of God; I thence 
Invoke thy aid to my adventrous Song, 
That with no middle flight intends to soar 
Above th' Aonian Mount, while it pursues  
Things unattempted yet in Prose or Rhime. 
And chiefly Thou O Spirit, that dost prefer 
Before all Temples th' upright heart and pure, 
Instruct me, for Thou know'st; Thou from the first 
Wast present, and with mighty wings outspread  
Dove-like satst brooding on the vast Abyss 
And mad'st it pregnant: What in me is dark 
Illumin, what is low raise and support; 
That to the highth of this great Argument 
I may assert Eternal Providence,  
And justifie the wayes of God to men.  
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ДЖОН МІЛЬТОН 

1608–1674  

 

ФРАГМЕНТИ ПЕРШОЇ КНИГИ «ВТРАЧЕНОГО РАЮ» 

 

Про першу непокору між людей, 

Про плід заказаний, чий тлінний смак 

Привів на землю смерть і всяке лихо, 

Про втрату раю, поки більший Муж 

Відновить нас і сяде на престол, 

Співай, небесна музо – пастуха 

Надхнула на Синаї ти й Оребі, 

Щоб він навчив вибірні зерна, як 

Земля і небо спершу піднялись  

Із хаосу; але якщо Сіон 

Тобі миліш й купальня Силоам, 

Що побіч храму Бога, я ізвідти 

Позву тебе своїй на поміч пісні, 

Що не ширяє в серединнім леті, 

А до речей, не втілених ні в прозі, 

Ні в римі, мчить над Іонійську гору. 

Найперш Тебе, о Духу, що миліш  

Тобі за храми серце щире й чисте, 

Прошу: навчи, бо знаєш Ти. Ти був 

Одвіку, дужі крила розпростерши, 

Мов голуб, над широтами безодні, 

І запліднив її, – ти ніч осяй 

В мені, і підніми низинне, щоб, 

Довівши до вершин велику повість, 

Я міг утвердить вічне Провидіння, 

Вказать шляхи Господні до людей. 
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For Spirits when they please 
Can either Sex assume, or both; so soft 
And uncompounded is thir Essence pure,  
Not ti'd or manacl'd with joynt or limb, 
Nor founded on the brittle strength of bones, 
Like cumbrous flesh; but in what shape they choose 
Dilated or condens't, bright or obscure, 
Can execute thir aerie purposes,  
And works of love or enmity fulfill. 
For those the Race of Israel oft forsook 
Thir living strength, and unfrequented left 
His righteous Altar, bowing lowly down 
To bestial Gods; for which thir heads as low  
Bow'd down in Battel, sunk before the Spear 
Of despicable foes. With these in troop 
Came Astoreth, whom the Phoenicians call'd 
Astarte, Queen of Heav'n, with crescent Horns; 
To whose bright Image nightly by the Moon  
Sidonian Virgins paid thir Vows and Songs, 
In Sion also not unsung, where stood 
Her Temple on th' offensive Mountain, built 
By that uxorious King, whose heart though large, 
Beguil'd by fair Idolatresses, fell  
To Idols foul. Thammuz came next behind, 
Whose annual wound in Lebanon allur'd 
The Syrian Damsels to lament his fate 
In amorous dittyes all a Summers day, 
While smooth Adonis from his native Rock  
Ran purple to the Sea, suppos'd with blood 
Of Thammuz yearly wounded…  
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Бо духи, як захочуть, 

Статей обох одразу набувають –  

Така в них незабруднена природа, 

Не скована суглобами і плоттю 

І не зіперта на ламкі кістки, 

Як у людей. І форму будь яку –  

Летку й міцну, яскраву чи похмуру, –  

Прибрати вони в змозі, щоб чинить, 

Як їм велить любов чи ворожнеча. 

Поріддю цьому звірився Ізраїль, 

Його живлющій силі, в забутті 

Олтар лишивши правий, у поклоні 

Він падав у кумирні – так і в битвах 

Він падав від ворожої потуги. 

Із духами була і Астарот, 

Астарта фінікійська, що над небом 

Царює й має роги перехресні. 

Це їй вночі при місяці сидонські 

Дівчата слали молитви й пісні, –  

Оспіваній в Сіоні, де стояв 

Для неї храм на бескеті нечистім. 

Його ізвів той женолюбний цар, 

Який кохав, хоч серце мав велике, 

І нечистивиць. Таммуз далі йшов – 

Поранений щорічно, повабляв 

Жінок сірійських він до голосінь, 

Пісень любовних в літні дні. Тим часом 

Адоніс пурпуром стікав зі скелі 

І плив до моря – і вважали кров’ю 

Його із рани Таммуза.  
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WILLIAМ BLAKE 

1757–1827  

 

THE SHEPHERD 
 
How sweet is the Shepherd's sweet lot! 
From the morn to the evening he strays; 
He shall follow his sheep all the day, 
And his tongue shall be filled with praise. 
 
For he hears the lamb's innocent call, 
And he hears the ewe's tender reply; 
He is watchful while they are in peace, 
For they know when their Shepherd is nigh. 
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ВІЛЬЯМ БЛЕЙК 

1757–1827  

 

ПАСТУХ 

 

Щасливий уділ пастуха: 

Не спить уже він, як світа, 

Овець він пасе цілий день, 

Хвала його повнить вуста.  

 

Бо чує він поклик ягнят, 

Ягниці відозву просту. 

Їх спокій завжди огорта, 

Бо знають, що поряд пастух.  
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THE LITTLE BOY LOST 
 
Father, father, where are you going 
       O do not walk so fast. 
Speak father, speak to your little boy 
       Or else I shall be lost, 
 
The night was dark no father was there 
       The child was wet with dew. 
The mire was deep, & the child did weep 
       And away the vapour flew. 
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ЗАБЛУКАЛИЙ ХЛОПЕЦЬ 

 

«Тату, тату, куди ти йдеш? 

Твоя хода швидка! 

До хлопчика ти свого озвись, 

Щоб я не заблукав!» 

 

Довкола – тьма, і тата нема, 

Змок хлопчик від роси. 

Лякала без дна трясовина, 

І крив туман ліси.  
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JOHN KEATS 
1795–1821 
 
TO HOMER 
 
Standing aloof in giant ignorance,  
   Of thee I hear and of the Cyclades,  
As one who sits ashore and longs perchance  
   To visit dolphin-coral in deep seas.  
So thou wast blind; – but then the veil was rent,  
   For Jove uncurtain'd Heaven to let thee live,  
And Neptune made for thee a spumy tent,  
   And Pan made sing for thee his forest-hive;  
Aye on the shores of darkness there is light,  
   And precipices show untrodden green,  
There is a budding morrow in midnight,  
   There is a triple sight in blindness keen;  
Such seeing hadst thou, as it once befel  
To Dian, Queen of Earth, and Heaven, and Hell.  
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ДЖОН КІТС  
1795–1821  
 
ГОМЕРОВІ 
 
Поодалік, в гігантськім незнанні 

Про тебе я почув і про Кіклади, 

Мов той, кого на взмор’ї піщанім 

Дельфін з коралом у безодні надить.  

Ти був сліпий, та спала ця завіса, 

Бо небеса відкрив для тебе Дій, 

І Панів рій співав для тебе з лісу, 

Й Нептун шатро поставив на воді. 

В безоднях трав є свіже проростання, 

А в темряві – проміння золоті, 

Опівночі брунькується світання 

І зір потрійний є у сліпоті. 

Ти тричі, як Діана, був видющий, – 

Володарка глибин, висот і суші. 
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WILLIAM BUTLER YEATS 

1865–1939   
 

BEGGAR TO BEGGAR CRIED 

 

‘Time to put off the world and go somewhere   
And find my health again in the sea air,’   
Beggar to beggar cried, being frenzy-struck,   
‘And make my soul before my pate is bare.’   
   
‘And get a comfortable wife and house         
To rid me of the devil in my shoes,’   
Beggar to beggar cried, being frenzy-struck,   
‘And the worse devil that is between my thighs.’   
   
‘And though I’d marry with a comely lass,   
She need not be too comely – let it pass,’   
Beggar to beggar cried, being frenzy-struck,   
‘But there’s a devil in a looking-glass.’   
   
‘Nor should she be too rich, because the rich   
Are driven by wealth as beggars by the itch,’   
Beggar to beggar cried, being frenzy-struck,   
‘And cannot have a humorous happy speech.’   
   
‘And there I’ll grow respected at my ease,   
And hear amid the garden’s nightly peace,’   
Beggar to beggar cried, being frenzy-struck,   
‘The wind-blown clamour of the barnacle-geese.’   
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ВІЛЬЯМ БАТЛЕР ЄЙТС  
1865–1939   
 

ЯК НИЩИЙ НИЩОМУ ЖАЛІВСЬ  

  

Мирські діла покину я нехитрі  

І молодість верну в морськім повітрі,  

Шалений нищий нищому жалівсь,  

Бо час ще є – й волосся на макітрі.  
  

Зведу домок, візьму собі жону  

Й чортяку із чобіт я прожену,  

Шалений нищий нищому жалівсь,  

І втишу настовбурчену матню.  
  

Гарненькою хай буде ця дівиця,  

А як і ні – то що ж... Така дрібниця.  

Шалений нищий нищому жалівсь,  

У дзеркало нема чого дивиться.  
  

Та й не багата щоб і не гордячка,  

Лиха від грошей, наче від сверблячки,  

Шалений нищий нищому жалівсь,  

Яка не знає гри і необачки.  
  

І от я пан (добром набито скрині!),  

В садку о пізній слухаю годині:  

Шалений нищий нищому жалівсь,  

Ґелґочуть вдалині ключі гусині.   
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WYSTAN HUGH AUDEN 

1907–1973 

 

ROMAN WALL BLUES  

 

Over the heather the wet wind blows, 
I've lice in my tunic and a cold in my nose. 
 
The rain comes pattering out of the sky, 
I'm a Wall soldier, I don't know why. 
 
The mist creeps over the hard grey stone, 
My girl's in Tungria; I sleep alone. 
 
Aulus goes hanging around her place, 
I don't like his manners, I don't like his face. 
 
Piso's a Christian, he worships a fish; 
There'd be no kissing if he had his wish. 
 
She gave me a ring but I diced it away; 
I want my girl and I want my pay. 
 
When I'm a veteran with only one eye 
I shall do nothing but look at the sky.  
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ВІСТЕН Г’Ю ОДЕН  

1907–1973  

 

БЛЮЗ РИМСЬКОЇ СТІНИ 

 

Вітер по полю розносить порошу. 

Простуда у носі, в туніці – воші. 

 

Дощ протинає небесну пітьму. 

Я солдат на валу. Я не знаю чому. 

 

Імла підповзає по сірій стіні. 

Кохана удома. Самотньо мені.  

 

У  неї є Авлус, новий кавалер. 

Поганий з лиця і не знає манер. 

 

Пізон – християнин, довіривсь рибині. 

Він каже: цілуватися ми не повинні. 

 

Програв я у кості її обручку. 

Кохану люблю – та люблю й получку. 

 

Коли я додому вернусь однооким, 

Милуватися буду небом широким. 

 

жовтень 1937  
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* * * 
 
Lady, weeping at the crossroads 
Would you meet your love 
In the twilight with his greyhounds, 
And the hawk on his glove? 
 
Bribe the birds then on the branches 
Bribe them to be dumb, 
Stare the hot sun out of heaven 
That the night may come. 
 
Starless are the nights of travel, 
Bleak the winter wind; 
Run with terror all before you 
And regret behind. 
 
Run until you hear the ocean's 
Everlasting cry; 
Deep though it may be and bitter 
You must drink it dry. 
 
Wear out patience in the lowest 
Dungeons of the sea, 
Searching through the stranded shipwrecks 
For the golden key. 
 
Push on to the world's end, pay the 
Dread guard with a kiss; 
Cross the rotten bridge that totters 
Over the abyss. 
 
There stands the deserted castle 
Ready to explore; 
Enter, climb the marble staircase 
Open the locked door. 
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* * *  

 

Пані, ви на перехрестях 

Не шкодуйте сліз. 

Ваш коханий-сокільничий 

Мчить на лови в ліс. 

 

Підкупіть птахів, щоб змовкли 

Серед верховіть. 

Щоби ніч прийшла, із неба 

Сонце проженіть. 

 

Зимний вітер подорожнім, 

Небо їм – без зір. 

Наступа на п’яти розпач,  

Ви мчите, як звір! 

 

Як почуєте ви моря 

Віковічний хлип, 

Випийте його, хоч гірко 

Ця смакує глиб. 

 

Опустіться ви терпляче 

Через моря товщ, 

Ключ шукаючи коштовний 

Між кораблетрощ. 

 

Вартовий із вас цілунок  

Візьме за прохід  

Через міст, що над проваллям 

Буде торохтіть. 

 

Замок там чека на гостю, 

Певне, від століть. 

Ви ключем, пробігши сходи, 

Двері відімкніть. 
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Cross the silent ballroom, 
Doubt and danger past; 
Blow the cobwebs from the mirror 
See yourself at last. 
 
Put your hand behind the wainscot, 
You have done your part; 
Find the penknife there and plunge it 
Into your false heart. 
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Перетніть порожню залу –  

Сумнівам не час – 

В дзеркало на себе гляньте 

Ув останній раз.

 

У стіні ви ніж знайдете 

У якійсь зі шпар. 

У своє невірне серце 

Вам лишивсь удар. 

 

1940 
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із французької поезії 

 
GUILLAUME APOLLINAIRE 
1880–1918  
 
* * * 
 
S'en est allée l'amante 
Au village voisin malgré la pluie 
Sans son amant s'en est allée l'amante 
Pour danser avec un autre que lui 
Les femmes mentent mentent 
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ГІЙОМ АПОЛЛІНЕР  

1880–1918  

 

* * * 

 

Його коханка на зло зливі 

В село чуже втекла на танці 

Втекла від нього на зло зливі  

Танцює із новим коханцем  

Жінки брехливі ой брехливі  
 

  



  

116 

 

із новогрецької поезії 
 

* * * 
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ІЗ НОВОГРЕЦЬКИХ НАРОДНИХ ПІСЕНЬ  

 

* * *  

Мене, пташки, ви підманули, жайвори весняні,  

Мене, пташки, ви підманули: думав, що не вмру я,  

собі я хату збудував та й вищу, аніж інші,  

на три високі поверхи і на шість десятків вікон.  

Сів собі я при вікні, на море поглядаю,  

поля зелені бачу я і гори темно-сині,  

і Смерть я бачу, що до мене полем їде кінно.  

Сама геть чорна, в чорне вбрана, кінь у неї чорен,  

і хорт у неї чорен-чорен і біжить близенько.  
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* * *  
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* * * 

 

Є скорохід один, найскорохідніший з усіх,  

й наважився іти, відважний, в царство мертвих.  

Листа йому хто хоче дать, привіт ним передати? 

- Привіт я хочу передати, листи із ним послати.  

Одежу хочу передать я діточкам коханим. 

 

Нехай би вже Різдво прийшло, як я його чекаю! 

Щоб сіли всі до столу, вечерю з’їли разом,  

були щоб страви до смаку і стіл накритий гарно… 

Пісні все страви на столі і чорна скатертина! 

 

Пір’їнок скільки, скільки пуху носить чорна курка, 

Стільки раз чекала вас, що ввійдете у двері. 

Пір’їнок скільки, скільки пуху носить чорна курка 

то стільки ж раз чекала вас, що сядите до столу.   
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ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΒΑΦΗΣ 

1863–1933  

 

ΔΕΗΣΙΣ 

 

Η θάλασσα στα βάθη της πήρ’ έναν ναύτη.— 

Η μάνα του, ανήξερη, πηαίνει κι ανάφτει 

 

στην Παναγία μπροστά ένα υψηλό κερί 

για να επιστρέψει γρήγορα και νάν’ καλοί καιροί — 

 

και όλο προς τον άνεμο στήνει τ’ αυτί. 

Aλλά ενώ προσεύχεται και δέεται αυτή, 

 

η εικών ακούει, σοβαρή και λυπημένη, 

ξεύροντας πως δεν θάλθει πια ο υιός που περιμένει. 
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КОНСТАНТІНОС КАВАФІС 

1863–1933  

 

МОЛИТВА 

 

Забрала моряка солона глибина, 

а мати його молиться і про те не зна, 

 

і Богородицю благає при свічі, 

аби додому син її вертавсь хутчій, 

 

і вухо наставля до вітру перемін, 

все молиться вона і не встає з колін, – 

 

ікона слухає, суворо погляда, 

бо знає – син не вернеться. Його взяла вода. 

 

1898 
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ΔΙΑΚΟΠΗ  

 

Το έργον των θεών διακόπτομεν εμείς, 

τα βιαστικά κι άπειρα όντα της στιγμής. 

Στης Ελευσίνος και στης Φθίας τα παλάτια 

η Δήμητρα κ’ η Θέτις αρχινούν έργα καλά 

μες σε μεγάλες φλόγες και βαθύν καπνόν. Aλλά 

πάντοτε ορμά η Μετάνειρα από τα δωμάτια 

του βασιλέως, ξέπλεγη και τρομαγμένη, 

και πάντοτε ο Πηλεύς φοβάται κ’ επεμβαίνει. 
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ПЕРЕПОНА
 

 

Божественні діла нам легко перебить –  

Істотам нетривким, які живуть лиш мить.  

У Фтії й Елевсині чаклують у палатах  

Деметра і Фетіда із помислом благим:  

Там полум'я горить, валує чорний дим.  

Та завжди Метаніра, почавши причитати,  

Раптово вибігає з палацових дверей.  

І завжди, зляканий, втручається Пелей. 

 

1900, 1901 

                                                 
 У вірші йдеться про смертних батьків (Пелей – батько Ахілла, Метаніра 
– мати Демофонта), які завадили прихильним богам зробити їхніх дітей 
безсмертними. 
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ΤΡΩΕΣ 

 

Είν’ η προσπάθειές μας, των συφοριασμένων· 

είν’ η προσπάθειές μας σαν των Τρώων. 

Κομμάτι κατορθώνουμε· κομμάτι 

παίρνουμ’ επάνω μας· κι αρχίζουμε 

νάχουμε θάρρος και καλές ελπίδες. 

 

Μα πάντα κάτι βγαίνει και μας σταματά. 

Ο Aχιλλεύς στην τάφρον εμπροστά μας 

βγαίνει και με φωνές μεγάλες μάς τρομάζει.— 

 

Είν’ η προσπάθειές μας σαν των Τρώων. 

 

Θαρρούμε πως με απόφασι και τόλμη 

θ’ αλλάξουμε της τύχης την καταφορά, 

κ’ έξω στεκόμεθα ν’ αγωνισθούμε. 

 

Aλλ’ όταν η μεγάλη κρίσις έλθει, 

η τόλμη κι η απόφασίς μας χάνονται· 

ταράττεται η ψυχή μας, παραλύει· 

κι ολόγυρα απ’ τα τείχη τρέχουμε 

ζητώντας να γλυτώσουμε με την φυγή. 

 

Όμως η πτώσις μας είναι βεβαία. Επάνω, 

στα τείχη, άρχισεν ήδη ο θρήνος. 

Των ημερών μας αναμνήσεις κλαιν κ’ αισθήματα. 

Πικρά για μας ο Πρίαμος κ’ η Εκάβη κλαίνε. 
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ТРОЯНЦІ 

 

Троянців ми нагадуєм, нещасні, 

Тоянці ми за марністю зусиль.  

Чогось досягнуто – і одразу 

стаєм зарозумілі, почуваємось  

відважними і повними надій.  

 

Та завжди щось з’являється, стає нам на заваді.  

Вже Ахіллес в рову поперед нас –  

І ми жахаємось від його крику.  

 

Троянці ми за марністю зусиль.  

 

Вважаємо: рішучості й відваги  

достатньо, щоб неприязнь долі подолать – 

й виходимо за мури, починаєм битву.  

 

Але коли тяжка приходить скрута,  

рішучість і відвагу ми втрачаємо. 

Тремтить наш дух, раптово ціпеніє:  

і ми довкола мурів біжимо,  

утечею рятуючись від смерті.  

 

Проте поразка наша – неуникна. Угорі,  

на мурах, уже лунають голосіння.  

То наші почуття і спогади ридають.  

Оплакують нас гірко Гекаба і Пріам.  

 

1905, 1910  
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Η ΠΟΛΙΣ 

 

Είπες· «Θα πάγω σ’ άλλη γη, θα πάγω σ’ άλλη θάλασσα. 

Μια πόλις άλλη θα βρεθεί καλλίτερη από αυτή. 

Κάθε προσπάθεια μου μια καταδίκη είναι γραφτή· 

κ’ είν’ η καρδιά μου — σαν νεκρός — θαμένη. 

Ο νους μου ως πότε μες στον μαρασμόν αυτόν θα μένει. 

Όπου το μάτι μου γυρίσω, όπου κι αν δω 

ερείπια μαύρα της ζωής μου βλέπω εδώ, 

που τόσα χρόνια πέρασα και ρήμαξα και χάλασα.» 

 

Καινούριους τόπους δεν θα βρεις, δεν θάβρεις άλλες  

θάλασσες. 

Η πόλις θα σε ακολουθεί. Στους δρόμους θα γυρνάς 

τους ίδιους. Και στες γειτονιές τες ίδιες θα γερνάς· 

και μες στα ίδια σπίτια αυτά θ’ ασπρίζεις. 

Πάντα στην πόλι αυτή θα φθάνεις. Για τα αλλού —  

μη ελπίζεις— 

δεν έχει πλοίο για σε, δεν έχει οδό. 

Έτσι που τη ζωή σου ρήμαξες εδώ 

στην κώχη τούτη την μικρή, σ’ όλην την γη την χάλασες. 
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МІСТО 

 

Кажеш: «Поїду в інший край і до чужого моря, 

і місто краще, аніж це, я там знайду. 

Всі починання тут роковані одразу на біду, 

Тут серце – наче мрець байдужий в домовині. 

Допоки скніти у безсиллі думки мої повинні? 

Куди я не погляну тут, повсюди 

Життя мого я бачу поруйновані споруди. 

О, скільки літ я тут зазнав печалі й горя!» 

 

Ти ні країв нових не знайдеш, ні чужого моря. 

Бо місто буде завжди із тобою, і куди не йтимеш, 

кварталами і вулицями простуватимеш все тими ж. 

В будинках цих твоє волосся посивіє,  

Ти завжди приїздитимеш в це ж місто. Тож покинь надію 

потрапить в інше, бо шляхи тебе туди не приведуть. 

Так, як життя своє ти знівечив отут,  

й деінде ти б його прожив в печалі й горі. 

 

1910 
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ΕΙΣ ΤΟ EΠΙΝΕΙΟΝ 

 

Νέος, είκοσι οκτώ ετών, με πλοίον τήνιον 

έφθασε εις τούτο το συριακόν επίνειον 

ο Έμης, με την πρόθεσι να μάθει μυροπώλης. 

Όμως αρρώστησε εις τον πλουν. Και μόλις 

απεβιβάσθη, πέθανε. Η ταφή του, πτωχοτάτη, 

έγιν’ εδώ. Ολίγες ώρες πριν πεθάνει, κάτι 

ψιθύρισε για «οικίαν», για «πολύ γέροντας γονείς». 

Μα ποιοι ήσαν τούτοι δεν εγνώριζε κανείς, 

μήτε ποια η πατρίς του μες στο μέγα πανελλήνιον. 

Καλλίτερα. Γιατί έτσι ενώ 

κείται νεκρός σ’ αυτό το επίνειον, 

θα τον ελπίζουν πάντα οι γονείς του ζωντανό. 
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У ПОРТУ 

 

Прибув Еміс, юнак двадцяти восьми років, 

у цей порт сирійський по морю широкім, 

бо думав, що буде із нього колись парфумер – 

але занедужав у довгій плавбі і помер, 

ледве зійшовши на берег. Прόста могила  

його тепер тут. Як при смерті був, зловили 

із уст його ми щось про «дім» і про «милих батьків». 

Та ким вони були – ніхто не зрозумів, 

і де живуть у великому світі греків. 

І в тім нема великої біди, 

що він поліг у порту далекім – 

батьки його живим вважатимуть завжди. 

 

1917 
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ΘΥΜΗΣΟΥ, ΣΩΜΑ... 

 

Σώμα, θυμήσου όχι μόνο το πόσο αγαπήθηκες, 

όχι μονάχα τα κρεββάτια όπου πλάγιασες, 

αλλά κ’ εκείνες τες επιθυμίες που για σένα 

γυάλιζαν μες στα μάτια φανερά, 

κ’ ετρέμανε μες στην φωνή —  και κάποιο 

τυχαίον εμπόδιο τες ματαίωσε. 

Τώρα που είναι όλα πια μέσα στο παρελθόν, 

μοιάζει σχεδόν και στες επιθυμίες 

εκείνες σαν να δόθηκες — πώς γυάλιζαν, 

θυμήσου, μες στα μάτια που σε κύτταζαν· 

πώς έτρεμαν μες στην φωνή, για σε, θυμήσου, σώμα.  
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ТІЛО, ПРИГАДАЙ... 

 

Тіло, пригадай не тільки, як ти люблене було, 

не тільки ложа, що для тебе застилались, 

але і ті бажання, що для тебе  

палали в широко розплющених очах, 

які тремтіли в голосі – і будь-яка 

раптова перепона їх могла спинити. 

Тепер, коли це все уже в минулім,  

здається, наче знов оцим бажанням  

ти піддалось – о, як вони палали, пригадай, 

в очах отих, які дивилися на тебе, 

і як тремтіли в голосі несказані слова, о тіло, пригадай. 

 

1918 
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ΓΙΑ ΝΑΡΘΟΥΝ — 

 

Ένα κερί αρκεί.                Το φως του το αμυδρό 

αρμόζει πιο καλά,                θάναι πιο συμπαθές 

σαν έρθουν της Aγάπης,                σαν έρθουν η Σκιές. 

 

Ένα κερί αρκεί.                Η κάμαρη απόψι 

να μη έχει φως πολύ.                Μέσα στην ρέμβην όλως 

και την υποβολή,                και με το λίγο φως —  

μέσα στην ρέμβην έτσι                θα οραματισθώ 

για νάρθουν της Aγάπης,                για νάρθουν η Σκιές. 
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КОЛИ ПРОСТУПЛЯТЬ 

 

Нехай горить свіча.  Не буде перепон  

у вогнику хисткім і у блідім промінні, 

коли з пітьми проступлять  кохання мого тіні. 

 

Нехай горить свіча.  Сьогодні у кімнаті 

у сутінках покличу  я мріяння чудові, 

дрімоту чарівничу.  При світлі невеликім, 

у мріяннях чудових,  що згадок милих повні, 

проступлять із пітьми кохання мого тіні. 

 

1920 
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ΑΠΟ ΥΑΛΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ 

 

Πολύ με συγκινεί μια λεπτομέρεια 

στην στέψιν, εν Βλαχέρναις, του Ιωάννη Καντακουζηνού 

και της Ειρήνης Aνδρονίκου Aσάν. 

Όπως δεν είχαν παρά λίγους πολυτίμους λίθους 

(του ταλαιπώρου κράτους μας ήταν μεγάλ’ η πτώχεια) 

φόρεσαν τεχνητούς.  Ένα σωρό κομμάτια από υαλί, 

κόκκινα, πράσινα ή γαλάζια. Τίποτε 

το ταπεινόν ή το αναξιοπρεπές 

δεν έχουν κατ’ εμέ τα κομματάκια αυτά 

από υαλί χρωματιστό. Μοιάζουνε τουναντίον 

σαν μια διαμαρτυρία θλιβερή 

κατά της άδικης κακομοιριάς των στεφομένων. 

Είναι τα σύμβολα του τι ήρμοζε να έχουν, 

του τι εξ άπαντος ήταν ορθόν να έχουν 

στην στέψι των ένας Κυρ Ιωάννης Καντακουζηνός, 

μια Κυρία Ειρήνη Aνδρονίκου Aσάν.  
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ІЗ КОЛЬОРОВОГО СКЛА4  

 

Збентежує мене одна дрібниця 

у вінчанні на царство на Влахернах Йоана Кантакузіна 

та Ірини Асан, доньки Андроніка. 

Вони не мали зовсім прикрас із коштовного каміння 

(країна наша змучена була й така убога) 

і одягли підробні – шматочки незліченні скла: 

червоні, голубі, зелені. Нічого 

стидкого й нечестивого 

не мають, як на мене, ці шматочки 

кольорові скла. Проте нагадують 

якийсь печальний опір 

убогості несправедливій тих, хто під вінцем на царство.  

Шматочки скла – це символи того, що мати личило б, 

того, що належало насправді мати 

на вінчанні на царство Йоанну Кантакузіну 

й Ірині Асан, доньці Андроніка. 

 

1925 

  

                                                 
4 У цьому вірші, як і в наступних, Кавафіс не завжди дотримується 
чіткого ритму (що було помічено його перекладачами англійською і 
французькою): якась частина вірша написана правильним білим 
віршем, якась майже переходить на прозу. Це й було відтворено в 
перекладах.  
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ΕΝ ΕΣΠΕΡΑ 

 

Πάντως δεν θα διαρκούσανε πολύ. Η πείρα 

των χρόνων με το δείχνει. Aλλ’ όμως κάπως βιαστικά 

ήλθε και τα σταμάτησεν η Μοίρα. 

Ήτανε σύντομος ο ωραίος βίος. 

Aλλά τι δυνατά που ήσαν τα μύρα, 

σε τι εξαίσια κλίνην επλαγιάσαμε, 

σε τι ηδονή τα σώματά μας δώσαμε. 

 

Μια απήχησις των ημερών της ηδονής, 

μια απήχησις των ημερών κοντά μου ήλθε, 

κάτι απ’ της νεότητός μας των δυονώ την πύρα· 

στα χέρια μου ένα γράμμα ξαναπήρα, 

και διάβαζα πάλι και πάλι ως που έλειψε το φως. 

 

Και βγήκα στο μπαλκόνι μελαγχολικά — 

βγήκα ν’ αλλάξω σκέψεις βλέποντας τουλάχιστον 

ολίγη αγαπημένη πολιτεία, 

ολίγη κίνησι του δρόμου και των μαγαζιών.   
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УВЕЧЕРІ 

 

Як досвід років численних показав, тривати 

це довго не могло б. Адже в якімсь пориві 

з’явився й на дорозі став наш фатум. 

Минуло прудко чарівне життя.  

Але ж які міцні були ті аромати, 

і на яких чудовних ложах спочивали  ми, 

і у яких розкошах тішилися ми!.. 

 

Відлуння любих днів і втіх, 

відлуння любих днів прийшло до мене, 

вогнем юнацьким я знов почав палати, 

до рук я лист узяв старий, прим’ятий 

і перечитував його, аж поки смеркло. 

 

Засмучений, я вийшов на балкон, аби журливі 

думки від себе відігнати, дивлячись 

на місто, яке я так люблю, 

на метушню цих вулиць, магазинів. 

 

1917 
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ΜΥΡΗΣ· AΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΤΟΥ 340 Μ.X. 

 

Την συμφορά όταν έμαθα, που ο Μύρης πέθανε, 

πήγα στο σπίτι του, μ' όλο που το αποφεύγω 

να εισέρχομαι στων Χριστιανών τα σπίτια, 

προ πάντων όταν έχουν θλίψεις ή γιορτές. 

 

Στάθηκα σε διάδρομο. Δεν θέλησα 

να προχωρήσω πιο εντός, γιατί αντελήφθην 

που οι συγγενείς του πεθαμένου μ’ έβλεπαν 

με προφανή απορίαν και με δυσαρέσκεια. 

 

Τον είχανε σε μια μεγάλη κάμαρη 

που από την άκρην όπου στάθηκα 

είδα κομμάτι· όλο τάπητες πολύτιμοι, 

και σκεύη εξ αργύρου και χρυσού. 

 

Στέκομουν κ’ έκλαια σε μια άκρη του διαδρόμου. 

Και σκέπτομουν που η συγκεντρώσεις μας κ’ η εκδρομές 

χωρίς τον Μύρη δεν θ' αξίζουν πια· 

και σκέπτομουν που πια δεν θα τον δω 

στα ωραία κι άσεμνα ξενύχτια μας 

να χαίρεται, και να γελά, και ν’ απαγγέλλει στίχους 

με την τελεία του αίσθησι του ελληνικού ρυθμού· 

και σκέπτομουν που έχασα για πάντα 

την εμορφιά του, που έχασα για πάντα 

τον νέον που λάτρευα παράφορα. 

 

Κάτι γρηές, κοντά μου, χαμηλά μιλούσαν για 

την τελευταία μέρα που έζησε— 

στα χείλη του διαρκώς τ’ όνομα του Χριστού, 

στα χέρια του βαστούσ’ έναν σταυρό.— 
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МІРІС. АЛЕКСАНДРІЯ, 340 РІК Н.Е. 

 

Як тільки я дізнався про біду  

– що помер мій Міріс – 

прибіг одразу в його дім, хоч завжди уникаю 

бути вхожим у домівки християн, 

передовсім коли у них жалоба або свято. 

 

В сінях зупинився. Не хотів  

проходить далі в дім, бо на собі відчув, 

як родичі покійного ізкоса 

з обуренням на мене поглядали. 

 

Його поклали у просторому покої. 

Мигком я бачив, стоячи ізкраю:  

коштовні килими там скрізь на стінах, 

начиння тільки срібне й золоте. 

 

Плачучи, стояв я в коридорі. 

І думав, що наші сходини й прогулянки  

без Міріса утратять свої чари, 

і думав, що вже більше не побачу, 

як на красивих і розбещених вечірках 

радіє він, сміється чи скандує вірші 

з довершеним чуттям еллінського ритму. 

Ще думав, що утратив я назавжди  

його красу, утратив я назавжди 

молодика, яким захоплювавсь безумно. 

 

Якісь баби поряд зі мною пошепки  

говорили про його останні дні:  

у нього на вустах – весь час ім’я Христа, 

в його руках – розп’яття.  
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Μπήκαν κατόπι μες στην κάμαρη 

τέσσαρες Χριστιανοί ιερείς, κ’ έλεγαν προσευχές 

ενθέρμως και δεήσεις στον Ιησούν, 

ή στην Μαρίαν (δεν ξέρω την θρησκεία τους καλά). 

 

Γνωρίζαμε, βεβαίως, που ο Μύρης ήταν Χριστιανός. 

Aπό την πρώτην ώρα το γνωρίζαμε, όταν 

πρόπερσι στην παρέα μας είχε μπει. 

Μα ζούσεν απολύτως σαν κ’ εμάς. 

Aπ’ όλους μας πιο έκδοτος στες ηδονές· 

σκορπώντας αφειδώς το χρήμα του στες διασκεδάσεις. 

Για την υπόληψι του κόσμου ξένοιαστος, 

ρίχνονταν πρόθυμα σε νύχτιες ρήξεις στες οδούς 

όταν ετύχαινε η παρέα μας 

να συναντήσει αντίθετη παρέα. 

Ποτέ για την θρησκεία του δεν μιλούσε. 

Μάλιστα μια φορά τον είπαμε 

πως θα τον πάρουμε μαζύ μας στο Σεράπιον. 

Όμως σαν να δυσαρεστήθηκε 

μ’ αυτόν μας τον αστεϊσμό: θυμούμαι τώρα. 

A κι άλλες δυο φορές τώρα στον νου μου έρχονται. 

Όταν στον Ποσειδώνα κάμναμε σπονδές, 

τραβήχθηκε απ’ τον κύκλο μας, κ’ έστρεψε  

αλλού το βλέμμα. 

Όταν ενθουσιασμένος ένας μας 

είπεν, Η συντροφιά μας νάναι υπό 

την εύνοιαν και την προστασίαν του μεγάλου, 

του πανωραίου Aπόλλωνος — ψιθύρισεν ο Μύρης 

(οι άλλοι δεν άκουσαν) «τη εξαιρέσει εμού». 

 

Οι Χριστιανοί ιερείς μεγαλοφώνως 

για την ψυχή του νέου δέονταν.— 
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Потім зайшли до покою 

чотири попи християнські, читали молитви, 

правили треби чи то Ісусові, 

чи то Марії (не знаю надто добре їхню віру). 

 

Ми, безперечно, знали, що Міріс був із християн. 

Іще відтоді знали, як позаторік 

до нашого він гурту увійшов. 

Але він був у всьому, як і ми: 

був найнестримніший із нас у насолодах 

і щедро тринькав гроші на розваги. 

 

Гордуючи повагою людською,  

одразу він кидався у нічні бійки, 

коли на вулиці нашому гурту траплялося 

зустрітися із гуртом супротивним. 

Не говорив ніколи він про свою віру. 

Правда, ми йому сказали якось,  

що візьмемо його із нами до Серапіону. 

Але немов розгніваний він був 

тим нашим кпином – пригадую тепер. 

Ще інші два рази зринають у пам’яті. 

Коли робили узливання Посейдону, 

від гурту відділився він, дивився в інший бік. 

Коли один із нас у захваті  

сказав: «Нехай до нашого зібрання буде  

прихильним захисник наш, бог великий, 

прекрасний Аполлон!», – промовив тихо Міріс 

(інші не почули): «Тільки не до мене». 

 

Священники гучними голосами 

молилися за душу юнака.  

Я тільки стежив, як ретельно, 

з якою болісною пильністю 

згідно з приписами релігії 

готувався християнський похорон. 

Я дивним враженням був пойнятий  

раптово, я відчув невпевнено, 
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Παρατηρούσα με πόση επιμέλεια, 

και με τι προσοχήν εντατική 

στους τύπους της θρησκείας τους, ετοιμάζονταν 

όλα για την χριστιανική κηδεία. 

Κ’ εξαίφνης με κυρίευσε μια αλλόκοτη 

εντύπωσις. Aόριστα, αισθάνομουν 

σαν νάφευγεν από κοντά μου ο Μύρης· 

αισθάνομουν που ενώθη, Χριστιανός, 

με τους δικούς του, και που γένομουν 

ξ έ ν ο ς εγώ,  ξ έ ν ο ς  π ο λ ύ· ένοιωθα κιόλα 

μια αμφιβολία να με σιμώνει: μήπως κι είχα γελασθεί 

από το πάθος μου, και  π ά ν τ α τού ήμουν ξένος.— 

Πετάχθηκα έξω απ’ το φρικτό τους σπίτι, 

έφυγα γρήγορα πριν αρπαχθεί, πριν αλλοιωθεί 

απ’ την χριστιανοσύνη τους η θύμηση του Μύρη.  
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неначе утіка від мене Міріс, 

відчув, що він лишається, християнин, 

із рідними своїми, а я стаю 

чужим йому, таким чужим! І сумнів 

в мені почав рости: а що, як пристрастю  

уведений в оману, я завжди був йому чужий?.. 

 

Я кинувся прожогом зі страшного дому, 

утік чимдуж, щоб не украли і не зіпсували 

ці християни спогади про Міріса. 

 

1929 
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ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΛΑΠΑΘΙΏΤΗΣ 

1888–1944 

 

ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΙΙ 

 

Ένα φεγγάρι πράσινο, μεγάλο, 

που λάμπει μες τη νύχτα, – τίποτ’ άλλο. 

 

Μια φωνή, που γρικιέται μες στο σάλο 

και που σε λίγο παύει, – τίποτ’ άλλο. 

 

Πέρα, μακριά, κάποιο στερνό σινιάλο 

του βαποριού που φεύγει, – τίποτ’ άλλο. 

 

Και μόνο ένα παράπονο μεγάλο 

στα βάθη του μυαλού μου.  – Τίποτ’ άλλο. 
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НАПОЛЕОН ЛАПАТЬЙОТІС 

1888–1944 

 

НОКТЮРН ІІ 

 

Холодне сяйво місяця блідого, 

що світить уночі – і більш нічого. 

 

Лиш голос, що між гамору нічного 

співає і змовкає – й більш нічого. 

 

Ще – пароплав, якого жде дорога, 

заблимав вдалині – і більш нічого. 

 

Лише скорбота і німа знемога 

в глибинах мого серця – й більш нічого. 

 

14.11.1932.  
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ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ 

1910–1975 

 

ΈΝΑΣ ΔΟΚΙΜΟΣ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΕΝ ΩΡΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 

Στο ημερολόγιο γράψαμε: "Κυκλών και καταιγίς". 

Εστείλαμε το S.O.S. μακριά σε άλλα καράβια, 

κι εγώ κοιτάζοντας χλωμός τον άγριον Ινδικό 

πολύ αμφιβάλλω αν φτάσουμε μια μέρα στη Μπατάβια. 

 

Μα δε λυπάμαι μια σταλιάν - Εμείς οι ναυτικοί 

έχουμε, λένε, την ψυχή στο διάολο πουλημένη. 

Μια μάνα μόνο σκέφτομαι στυγνή και σκυθρωπή, 

που χρόνια τώρα και καιρούς το γιο της περιμένει. 

 

 Το ξέρω πως η θέση μας είναι άσχημη πολύ. 

Η θάλασσα τη γέφυρα με κύματα γεμίζει 

κι εγώ λυπάμαι μοναχά που δεν μπορώ να πω 

σε κάποιον, κάτι που πολύ φριχτά με βασανίζει. 

 

Θεέ μου! είμαι μοναχά δεκαεννιά χρονών, 

κι έχω σε μέρη μακρινά πολλές φορές γυρίσει. 

Θεέ μου! έχω μιαν άκακη, μια παιδική καρδιά, 

αλλά πολύ έχω πλανηθεί, κι έχω πολύ αμαρτήσει. 

 

Συχώρεσέ με...Κάποτες όπου 'χα πιει πολύ 

και δεν εκαταλάβαινα το τι έκανα, στο Αλγέρι, 

για μιαν μικρήν Αράπισσα, που εχόρευε γυμνή, 

επέταξα κατάστηθα σε κάποιον το μαχαίρι. 

 

Συχώρεσέ με...Μια βραδιά θολή στο Σάντα Φε, 

καθώς κάποια με κράταγε σφιχτά στην αγκαλιά της, 

ετράβηξα απ' την κάλτσα της μια δέσμη από λεφτά 

που όλη τη μέρα εμάζευεν απ' την αισχρήν δουλειά της. 
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НІКОС КАВВАДІАС 

1910–1975 
 
ЮНГА НА ПАЛУБІ У ЧАС НЕБЕЗПЕКИ  

 

В журналі записали: «Грози і циклони». 

На дальні кораблі сигнал послали SOS. 

Дивлюся я, блідий, як океан нуртує,  

Хоч би до Батавії нам доплести вдалось! 

 

Я зовсім не хвилююсь, від довгого простою,  

Хоч кажуть, моряки всі продались чорту.  

Я думаю про маму, що, зігнута літами,  

Чекає свого сина в далекому порту.  

 

Я знаю, що з халепи ми можемо й не вийти,  

Он хвилями на палубі вода кипить мутна.  

Мене однак нестерпно роз’ятрюють і мучать  

Гріхи, які лиш серце моє самотнє зна.  

 

Ісповнилось мені лиш дев’ятнадцять років,  

Та бачив я немало і суші, і морів. 

 Душа моя ще чиста, Господи, й дитяча,  

Хоч помилявсь багато й багато я грішив.  

 

Пробач мені… Так сталось, що я, у дошку п’яний, –  

І зроблене тоді мене тепер вража! –  

Боронячи арабку, що гола танцювала,  

В Алжирі засадив комусь у бік ножа.  

 

Пробач мені… А якось в Санта-Фе надвечір,  

Коли я обіймався з якоюсь із повій,  

Я гроші в неї вкрав, заховані в панчосі,  

Які вона в роботі збирала претяжкій.  
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Κι ακόμα, Κύριε...ντρέπομαι να το συλλογιστώ, 

(μα ήτανε τόσο κόκκινα κι υγρά τα ωραία του χείλια 

και κάποια κάπου ολόλυζε κιθάρα ισπανική...) 

κοιμήθηκα μ' έναν μικρόν εβραίο στη Σεβίλλια. 

 

Κύριε...ετούτο το κορμί το τόσο αμαρτωλό 

σε λίγο στις υδάτινες ειρκτές νεκρό θα πέσει... 

Μα τέσσερα όμως σκέφτομαι γαλόνια εγώ χρυσά 

κι ένα θλιμμένο δόκιμο, που δε θα τα φορέσει... 
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І знаєш, Боже, ще – соромлюся зізнатись,  

Коли від вогнища їдкий здіймався дим,  

Й гітари грали щось таке палке з-іспанська,  

В Севільї я побивсь з євреєм молодим.  

 

Це юне, Боже, тіло – таке вже многогрішне! –  

За хвилю пропаде в солоній глибині. 

Мене лише смутять блискучі еполети –  

Які тепер носити заказано мені!  
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ΜΙΛΤΟΣ ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ 
1919–2005  

 

ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ 

 

Μη φεύγεις θηρίο  

θηρίο με τα σιδερένια δόντια  

θα σου φτιάξω ένα ξύλινο σπίτι  

θα σου δώσω ένα λαγήνι  

θα σου δώσω κι ένα κοντάρι  

θα σου δώσω κι άλλο αίμα να παίζεις  

 

Θα σε φέρω σ’ άλλα λιμάνια  

να δεις τα βαπόρια πώς τρώνε τις άγκυρες  

πώς σπάζουν στα δυο τα κατάρτια 10  

κι οι σημαίες ξάφνου να βάφονται μαύρες  

 

Θα σου βρω πάλι το ίδιο κορίτσι 

να τρέμει δεμένο στο σκοτάδι το βράδυ  

θα σου βρω πάλι το σπασμένο μπαλκόνι  

και το σκύλο ουρανό 15  

που βαστούσε τη βροχή στο πηγάδι  

Θα σου βρω πάλι τους ίδιους στρατιώτες  

αυτόν που χάθηκε παν τρία χρόνια  

με την τρύπα πάνω απ’ το μάτι  

κι αυτόν που χτυπούσε τη νύχτα τις πόρτες 20  

με κομμένο το χέρι  

 

Θα σου βρω πάλι το σάπιο το μήλο  

 

Μη φεύγεις θηρίο  

θηρίο με τα σιδερένια δόντια  
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МІЛТОС САХТУРИС  

1919–2005  

 

ПРО ЗВІРА 

 

Не тікай звіре 

звіре із залізними зубами 

збудую тобі будку дерев’яну  

дам тобі горщик 

дам тобі списа 

і дам тобі іншої крові для забави 

  

Поведу тебе в інші порти 

щоб ти побачив як паротяги їдять свої якорі 

як розпадаються надвоє щогли 

і як чорніють білі прапори 

 

Знайду тобі знову ту ж дівчину 

що у темряві зв’язана тремтіла як птиця 

знайду тобі знову обвалений балкон 

і пса-небо 

що стеріг дощ у криниці 

 

Знайду для тебе знову тих же солдатів 

того що вже три роки як загубився 

із діркою над оком 

і того що вночі стукав у двері  

відтятою рукою 

 

Я знову знайду тобі гниле яблуко 

 

Не тікай звіре 

звіре із залізними зубами 
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Ἡ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

 

Ὅταν ἀνέβαινα τοὺς δρόμους 

καὶ τὸ φεγγάρι μου ἔκαιγε τὰ χέρια 

ξύπναγε ἡ κόρη τοῦ ψωμὰ ἡ κουκουβάγια 

τότε ἔβγαινα καὶ φώναζα τὴ Νύχτα 

Ὅταν κατέβαινα τὸν ποταμὸ 

τὰ μυστικό της μοῦ μάτωνε τὰ στήθια 

ὁ βυρσοδέψης δὲν εἶχε ποὺ νὰ κοιμηθεῖ 

τότε ἔβγαινα καὶ φώναζα τὴ Νύχτα 

Ὅταν ἀνέβαινα τὶς σκάλες 

καὶ μπλέχονταν τὰ ὀρτύκια μεσ’ στὰ πόδια μου 

καὶ σέρνανε τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὰ μαλλιὰ 

τότε ἔβγαινα καὶ φώναζα τὴ Νύχτα 

Ὅταν κατέβαινα τὶς σκάλες 

καὶ μὲ περίμεναν κάτω γιὰ νὰ τοὺς πῶ 

καὶ φύτρωναν τριαντάφυλλα στὸ νεροχύτη 

τότε ἔβγαινα καὶ φώναζα τὴ Νύχτα 

Κι ὅταν πάλι ἔπαιρνα τοὺς δρόμους 

κι ἀπὸ τὸ χῶμα ἀνέβαιναν τὰ σίδερα 

καὶ μεσ’ στὸ αἷμα σφάδαζε τὸ εὐχαριστῶ 

τότε ἔβγαινα καὶ φώναζα τὴ Νύχτα 
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ВГОРУ – ВНИЗ  

 

Коли виходив я на вулиці 

і місяць обпікав мені руки 

прокидалася донька пекаря сова 

тоді я виходив і гукав Ніч 

 

Коли спускався до річки 

таємниця ночі кривавила мені груди 

кожум’яка не мав де спати 

тоді я виходив і гукав Ніч 

 

Коли піднімався сходами 

і плуталися перепели в мене під ногами 

і тягли людину за волосся 

тоді я виходив і гукав Ніч 

 

Коли спускався сходами 

і на мене чекали внизу для допиту 

і проростали троянди в раковині 

тоді я виходив і гукав Ніч 

 

І коли знову проходив вулицями 

і з землі підіймалися залізяки 

і в крові корчилося «дякую» 

тоді я виходив і гукав Ніч 
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ΤΡΙΑ ΔΑΚΡΥΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 

 

ІІІ 

 

Μπρός μου ψηλὰ σ’ αὐτὸ τὸ βουνὸ 

ἕνας λευκὸς ἄνθρωπος κόβει μαργαρίτες 

σωριάζει τὶς πέτρες μέσα σ’ αὐτὸ τὸ σάκο τοῦ θεοῦ 

κάπου-κάπου γυρίζει καὶ μὲ κοιτάζει λυπημένος 

μοῦ ρίχνει ἕνα λουλούδι ξακολουθεῖ τὸ δρόμο του 

Στὸ στῆθος μου φύτρωσαν κοπάδια μαργαρίτες 

αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος εἶμαι ἐγὼ 
  



  

155 

 

ТРИ СЛЬОЗИ БОЖІ 

 

ІІІ 

 

Передо мною у високості на цій горі 

якийсь білосніжний чоловік збирає стокротки 

скидає каміння у цей божий мішок 

коли-не-коли обертається і скорботно дивиться на мене 

кидає мені квітку і знов повертається на свій шлях 

У грудях моїх проросли натовпи стокроток 

цей чоловік це я 
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Ἡ ΔΥΣΚΟΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 

 

Ἀπ’ τὸ πρωὶ κοιτάζω πρὸς τ’ ἀπάνω ἕνα πουλὶ καλύτερο 

ἀπ’ τὸ πρωὶ χαίρομαι ἕνα φίδι τυλιγμένο στὸ λαιμό μου 

Σπασμένα φλυτζάνια στὰ χαλιὰ 

πορφυρὰ λουλούδια τὰ μάγουλα τῆς μάντισσας 

ὅταν ἀνασηκώνει τῆς μοίρας τὸ φουστάνι 

κάτι θὰ φυτρώσει ἀπὸ αὐτὴ τὴ χαρὰ 

ἕνα νέο δέντρο χωρὶς ἀνθοὺς 

ἢ ἕνα ἁγνὸ νέο βλέφαρο 

ἢ ἕνας λατρεμένος λόγος 

ποῦ νὰ μὴ φίλησε στὸ στόμα τὴ λησμονιὰ 

Ἔξω ἀλαλάζουν οἱ καμπάνες 

ἔξω μὲ περιμένουν ἀφάνταστοι φίλοι 

σηκώσανε ψηλὰ στριφογυρίζουνε μία χαραυγὴ 

τί κούραση τί κούραση 

κίτρινο φόρεμα—κεντημένος ἕνας ἀετὸς— 

πράσινος παπαγάλος—κλείνω τὰ μάτια—κράζει 

πάντα πάντα πάντα 

ἡ ὀρχήστρα παίζει κίβδηλους σκοποὺς 

τί μάτια παθιασμένα τί γυναῖκες 

τί ἔρωτες τί φωνὲς τί ἔρωτες 

φίλε ἀγάπη αἷμα φίλε 

φίλε δωσ’ μοῦ τὸ χέρι σου τί κρύο 

Ἤτανε παγωνιὰ 

δὲν ξέρω πιὰ τὴν ὥρα ποὺ πέθαναν ὅλοι 

κι ἔμεινα μὲ ἕνα ἀκρωτηριασμένο φίλο 

καὶ μ’ ἕνα ματωμένο κλαδάκι συντροφιὰ  
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ТЯЖКА НЕДІЛЯ 

 

Із самого рання дивлюся на чудового птаха 

із самого рання радію змії згорнутій у мене в горлі 

Розбиті чашки на килимах 

багряні квіти розпухлі щоки віщунки 

коли задирає спідницю долі 

щось проросте із цієї радості 

або нове дерево без цвіту 

або молода непорочна повіка 

або слово обожнюване  

яке б ніколи не поцілувало в губи забуття 

Зовні б’ють у дзвони 

зовні мене чекають неймовірні друзі  

підняли високо стяг і розмахують  

що за втома що за втома 

жовта форма – вишитий орел –  

зелений папуга – заплющую очі – каркає 

завжди завжди завжди  

оркестр грає фальшиву мелодію 

пощо очі страждальницькі пощо жінки 

пощо кохання пощо голоси пощо кохання 

друже кохання кров друже 

друже бай мені свою захололу руку 

Тріщав мороз 

уже не згадаю хвилю коли усі померли 

залишивсь я один із замордованим другом 

та зі скривавленою гілочкою за компанію 
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Ο ΣΩΤΗΡΑΣ 

 

Μετρῶ στὰ δάχτυλα τῶν κομμένων χεριῶν μου 

τὶς ὧρες ποὺ πλανιέμαι στὰ δώματα αὐτὰ τ’ ἀνέμου 

δὲν ἔχω ἄ�α χέρια ἀγάπη μου κι οἱ πόρτες 

δὲ θέλουνε νὰ κλείσουν κι οἱ σκύλοι εἶναι ἀνένδοτοι 

Μὲ τὰ γυμνά μου πόδια βουτηγμένα στὰ βρώμια αὐτὰ νερὰ 

μὲ τὴ γυμνή μου καρδιὰ ἀναζητῶ (ὄχι γιὰ μένα) 

ἕνα γαλανὸ παράθυρο 

πῶς χτίσανε τόσα δωμάτια τόσα βιβλία τραγικὰ 

δίχως μία χαραμάδα φῶς 

δίχως μία ἀναπνοὴ ὀξυγόνου 

γιὰ τὸν ἄρρωστο ἀναγνώστη 

Ἀφοῦ κάθε δωμάτιο εἶναι καὶ μία ἀνοιχτὴ πληγὴ 

πῶς νὰ κατεβῶ πάλι σκάλες ποὺ θρυμματίζονται 

ἀνάμεσα ἀπ’ τὸ βοῦρκο πάλι καὶ τ’ ἄγρια σκυλιὰ 

νὰ φέρω φάρμακα καὶ ρόδινες γάζες 

κι ἂν βρῶ τὸ φαρμακεῖο κλειστὸ 

κι ἂν βρῶ πεθαμένο τὸ φαρμακοποιὸ 

κι ἂν βρῶ τὸ γυμνὴ καρδιά μου στὴ βιτρίνα τοῦ φαρμακείου 

Ὄχι ὄχι τελείωσε δὲν ὑπάρχει σωτηρία 

Θὰ μείνουν τὰ δωμάτια ὅπως εἶναι 

μὲ τὸν ἄνεμο καὶ τὰ καλάμια του 

μὲ τὰ συντρίμια τῶν γυάλινων προσώπων ποὺ βο�ᾶνε 

μὲ τὴν ἄχρωμη αἱμορραγία τους 

μὲ χέρια πορσελάνης ποὺ ἁπλώνονται σὲ μένα 

μὲ τὴν ἀσυχώρετη λησμονιὰ 

Ξέχασαν τὰ δικά μου σάρκινα χέρια ποὺ κόπηκαν 

τὴν ὥρα ποὺ μετροῦσα τὴν ἀγωνία τους  
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СПАСИТЕЛЬ 

 

Рахую на пальцях моїх відтятих рук 

години що я проблукав у цих покоях вітру 

немає в мене інших рук любове моя а двері 

не хочуть зачинитися і тому пси невідпорні 

Із босими ногами зануреними в каламутні води 

з оголеним серцем благаю (не для себе ж) 

затишного вікна 

хто збудував стільки покоїв стільки книжок трагічних 

без жодної тріщинки світла 

без жодного повіву кисню 

для хворого читця 

Покій-бо кожен це відкрита рана 

як зійду я знову сходами що розлітаються на друзки 

поміж бруду і лютих псів  

щоби принести ліки і гілочку рожевої акації 

а якщо побачу що аптека зачинена 

а якщо побачу що аптекар помер 

а якщо побачу оголене серце моє на вітрині аптеки 

Ні ні скінчилося немає в нас спасіння 

Зостануться покої як були 

зі своїм вітром і очеретами 

з відламками скляних облич які зітхають 

з кровотечею їх безбарвною 

з порцеляновими руками простягнутими до мене 

з непрощенним забуттям 

Забули навіть мої руки з плоті що відпали 

час агонії своєї який я відміряв 
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ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ 
1911–1996  
 

* * * 

 

Όλα τα πήρε το καλοκαίρι 

τ’ άγριο μαλλί σου στην τρικυμία 

το ραντεβού μας η ώρα μία 

Όλα τα πήρε το καλοκαίρι 

τα μαύρα μάτια σου το μαντίλι 

την εκκλησούλα με το καντήλι 

Όλα τα πήρε το καλοκαίρι 

κι εμάς τους δύο χέρι με χέρι 

 

Όλα τα πήρε το καλοκαίρι 

με τα μισόλογα τα σβησμένα 

τα καραβόπανα τα σχισμένα 

Μες στις αφρόσκονες και τα φύκια 

όλα τα πήρε τα πήγε πέρα 

τους όρκους που έτρεμαν στον αέρα 

Όλα τα πήρε το καλοκαίρι 

κι εμάς τους δύο χέρι με χέρι.  
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ОДІСЕЙ ЕЛІТИС 

1911–1996  

 

* * *  

Все що було в нас забрало літо 

пишне волосся на буревії 

першої стрічі ніжні надії 

все що було в нас забрало літо 

темні очі із сумом милим 

церкву маленьку з її кадилом 

все що було в нас забрало літо 

край обіймам міцно сповитим 

 

все що було в нас забрало літо 

напівслова що домовить несила 

порвані в бурі навпіл вітрила 

бризкам усе віддало і хвилям 

все що так щиро ми обіцяли 

вдалеч віднесло пінявим валом 

все що було в нас забрало літо 

край обіймам міцно сповитим
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* * * 

Έπεσα για να κολυμπήσω 

κι άφησα την καρδιά μου πίσω 

 

Άφησα την καρδιά μου χάμω 

σαν το κοχύλι μες την άμμο 

 

Πέρασαν όλες οι κοπέλες 

με τα μαγιό και τις ομπρέλες 

 

Ύστερα πέρασαν οι φίλοι 

κανείς δε βρήκε το κοχύλι 

 

Χρόνους και χρόνους κολυμπάω 

που να ν αγάπη για να πάω 

 

Έφαγε η θάλασσα το βράχο 

κι έμεινε το νησί μονάχο  
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* * * 

 

В морській я плавав просторіні 

і серце залишив на ріні 

 

на рінь поклав його колючу 

неначе мушлю блискотючу 

 

несли дівчата парасолі 

мою шукали мушлю долі 

 

і хлопців гурт слідом проходив 

ніхто з них мушлі не знаходив 

 

роки пливу я без упину 

чи десь любов я ще зустріну 

 

сточило море скелі гострі 

лишився одинокий острів 
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Портрет Н.Н.  

 Анастасія Сідельник 

2009 

 

Назарій Анатолійович Назаров – поет, перекладач, 
мовознавець. Народився 1990 р. в селі Федорівка поряд із 
Кіровоградом, у Кіровограді навчався в Педагогічному 
ліцеї. Закінчив магістерську програму «Філологія. Теорія, 
історія літератури та компаративістика» Національного 
університету «Києво-Могилянська академія». Нині – 
аспірант кафедри сучасної української мови Інституту 
філології Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка.  

Автор двох збірок поезій: Втеча з Вавилона. – 
Кіровоград: Мавік, Степ, 2006. Лампадофор. – Львів: 
Каменяр, 2008; видав монографію про етимологічні 
словники. Загалом має більше ста наукових (мовознавчих і 
літературознавчих) публікацій в Україні, Франції, Бельгії, 
Греції, Угорщині, США, Болгарії. Лауреат (диплом І 
ступеня) літературної премії імені Богдана-Ігоря Антонича 
«Привітання життя» (2007). Переможець (І місце) 
конкурсу з поетичного перекладу з французької мови, 
оганізованого посольством Канади та V всеукраїнського 
конкурсу з перекладу новогрецької літератури (у номінації 
«поезія»), організованого Центром елліністичних студій та 
грецької культури імені Андрія Білецького.  
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