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“Велика елегія Джону Донну” Й.Бродського  
в українському перекладі К.О.Шахової 

 
 
Рубрика “З майстерні художнього перекладу”, що для 

збірника “Ренесансні студії” стала вже традиційною, 
включала тексти ренесансних авторів, вперше перекладені 
українською мовою. Націлена на ознайомлення 
вітчизняних читачів з творчими здобутками маловідомих 
поетів і прозаїків доби Відродження, вона покликана 
виконувати насамперед популяризаторську функцію та 
водночас стимулювати подальші перекладацькі пошуки. У 
цьому ювілейному випуску діапазон даної рубрики дещо 
розширюється: читачам пропонується художній переклад 
надзвичайно цікавого поетичного тексту, пов’язаного з 
добою Відродження не хронологією або постаттю автора, а 
тим, що в ньому віртуозно відтворена дивовижна духовно-
психологічна аура пізнього англійського Ренесансу.  

“Велика елегія Джону Донну”, що належить перу 
геніального російського поета Йосипа Бродського, 
перекладена видатним українським філолологом і 
культурологом, надзвичайно обдарованою і яскравою 
творчою особистістю – Кірою Олександрівною Шаховою 
(1926–2003).  

 
 



Висоцька Наталія. Дж.Р.Р.Толкіен як інтерпретатор “Поеми про Беовульфа” 

 173 

 
 

Йосип Бродський 
 

Велика елегія Джону Донну 
 
 
Джон Донн заснув, поснуло все навкруг.  
Заснули стіни, ліжко і картини,  
заснули: килим, стіл, засувка, крюк,  
весь гардероб, буфет, ліхтар, гардини. 
Поснуло все. Пляшки, стакан, тази,  
хліб, хлібний ніж, кришталь і порцеляна, 
нічник, білизна, шафи, дзиґарі,  
підлога, східці, двері. Ніч до рана.  
Панує ніч: в кутках, в очах, в столі  
серед паперів, в писаній промові, 
у кочережці, в дровах, у вуглі  
застиглого каміна, в кожнім слові.  
В камзолі, в черевиках, у тінях 
за дзеркалом, у ліжку ніч чаїться,  
в панчохах, знов у тазі, у стільцях. 
Й мітлі при вході міцно спиться.  
Поснуло все. Вікно. Сніг у вікні.  
Сусідній дах укрила біла скатерть 
І весь квартал забувся уві сні, 
розрізаний віконницею насмерть. 
Поснули арки, мури, міцно сплять 
Бруківка, грати, вікна, клумби. 
Світ не запалиться, ворота не риплять… 
Сплять огорожі, ланцюги і тумби.  
Поснули двері, кільця, ручки, крюк,  
замки, засуви, їх ключі, запори.  
Ніде не чути шепіт, муркіт, стук.  
Лиш сніг рипить. Світанок ще не скоро.  
Заснули тюрми. В крамику ваги  
сплять серед риб і спить на м'ясі муха.  
Доми, задвірки. Сплять у будках пси, 
в підвалах – кішки, нащуливши вуха.  
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Сплять миші, люди. Лондон міцно спить. 
Вітрильник спить в порту. Вода зі снігом  
під корпусом його вві сні сипить,  
зливаючись вдалечині із небом.  
Джон Донн заснув. І море разом з ним.  
І берег крейдяний заснув над морем.  
Весь острів спить, закутий сном одним.  
І кожний сад зачинений запором.  
Ялини, клени, граби, піхти сплять.  
Потічки і стежки на схилах гір заснули.  
Лисиці, вовк, ведмеді в ліжках сплять.  
Сніг біля нір насипав кучугури.  
І пташки сплять. Не чути їхній спів. 
Затихли круки. Глупа ніч. Совиний  
замовкнув сміх. Англійський простір стих.  
Зоря блищить. А миша суне винна.  
Заснуло все. Лежать в своїх гробах  
усі мерці. Спокійно сплять. У ліжках  
живі хропуть в просторих сорочках.  
Сплять поодинці. Міцно. Сплять в обіймах.  
Поснуло все. Сплять ріки, гори, ліс. 
Сплять звірі, птиці в темному спокою. 
І тільки пада сніг з нічних небес  
Та сплять і там, у всіх над головою.  
Сплять янголи, сумний забувши світ  
у сні святім – їх соромі святому.  
Геєна спить і Рай чудово спить.  
Ніхто в цей час не вийде з дому. 
Господь заснув. Земля в цей час чужа.  
Не бачать очі, глухне слух поволі.  
Диявол спить. І разом з ним війна 
заснула на снігу в англійськім полі. 
Сплять вершники. Архангел спить з сурмою. 
І коні сплять, хитаючися плавно. 
І херувими цілою юрбою 
сплять, обійнявшись, у соборі Павла. 
Джон Донн заснув. Поснули, сплять вірші. 
Всі образи, всі рими. Сильних, слабих 
знайти не можна. Сум, порок, гріхи, 
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у тиші рівні, сплять в своїх силабах. 
І кожний вірш із іншим наче брат, 
хоч і шепочуть: дай рядочок місця. 
Далекі всі вони від райських врат, 
і всі єдині – бідні, чисті, міцні. 
Всі сплять рядки. Спить ямбів жорсткий звід.  
Хореї сплять, як варта, зліва, справа. 
І сплять видіння в них летейських вод.  
І міцно інше спить за ними – слава.  
Сплять біди всі. Страждання міцно сплять.  
Пороки сплять. Добро зі злом обнялись.  
Пророки сплять. Білястий снігопад  
у просторі шукає чорні плями.  
Поснуло все. Сплять міцно купи книг. 
Сплять слів річки під забуття льодами. 
Промови сплять із правдою у них,  
дзвенять у сні тихенько ланцюгами.  
Святі, диявол, Бог – всі міцно сплять.  
Їх слуги злі. Їх друзі. Їхні діти.  
Лише сніги шляхами шурхотять,  
І звуків більш нема в цілому світі. 
 
Та ба! Ти чуєш – там, в густій пітьмі, 
там плаче хтось, заляканий, самотній.  
Там видали когось усій землі.  
І плаче він у мороку холоднім. 
Тоненький голос, голочка тонка!  
А нитки брак... І він так одиноко  
пливе в снігах. Там холод і зима...  
Зшиває ніч із світлом... Так високо!  
"Хто там рида? Не ти це, ангел мій,  
під снігом ждеш, мов літа, повертання  
мого кохання? Йдеш назад в пітьмі.  
Чи це не ти кричиш?" – У відповідь – мовчання.  
"Та може херувимів тужний хор  
Нагадує мені цих сліз звучання?  
Це ви схотіли раптом мій собор  
покинути. Чи це не ви?" – Мовчання.  
"А може ти, Павло? Щоправда, голос  
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Твій аж надто грубий, бо сувора мова.  
То може все ж схилився сивочолий  
і плачеш там?" У відповідь –ні слова. 
"Не та закрила зір в пітьмі рука, 
яка усюди вічно тут маячить? 
Не ти. Господь? Хай думка і лиха, 
та надто вже високий голос плаче". 
Мовчання, тиша. "Може, Гавриїл, 
ти дмухаєш в сурму, а хтось вже гучно лає? 
Ну що ж, я очі тільки-но відкрив – 
вже коней своїх вершники сідлають. 
Все міцно спить. В обіймах темноти. 
А гончаки вже з неба мчать юрбою. 
Чи це не ти ось тут серед зими 
ридаєш у пітьмі, один з сурмою?" 
 
"Ні, це лиш я, твоя душа, Джон Донн. 
Тут я одна сумую в неба висі, 
бо витворила рук своїх трудом 
важкі, як ланцюги, чуття та мислі. 
З цим тягарем ти міг вершити льот 
крізь пристрасті, гріхи і, бувши птахом, 
побачити англійський свій народ 
усюди, весь, злітаючи над дахом. 
Ти бачив всі моря, весь дальній край. 
І пекло – у собі, а потім – в яві. 
Ти бачив, звісно, також світлий Рай  
у найсумніших пристрастей оправі.  
Життя спізнав як власні острови.  
І з Океаном цим ти зустрічався: 
з усіх боків виття серед пітьми.  
Ти Бога облетів й назад подався. 
Та цей тягар тебе не пустить в вись,  
звідкіль цей світ – лиш кілька сотень дахів  
й стрічки річок, і де, як глянути униз,  
сей суд страшний вже не обійме жахом.  
І клімат непорушний, в тій землі.  
Звідтіль усе, як сон в важкій утомі. 
Господь звідтіль – лиш світло у вікні  
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в туманну ніч в віддаленому домі.  
Поля бувають. Не оре їх плуг. 
Роками не оре. І не оре віками.  
Одні ліси стоять як мур округ, 
й танцює дощ в траві струмистими ногами. 
Той перший дроворуб, чий виснажений кінь 
забіг у хащу, зляканий, тремтливий, 
залізе на сосну і раптом вздрить вогонь 
в своїй долині, дальній та мінливій. 
Все, все далеко. Неясне, мов тінь. 
Спокійно над дахами погляд лине. 
Тут тихо так. Не чути гавкотні. 
Церковних дзвонів голос не долине. 
Він зрозуміє – все це далечінь. Назад 
свого коня спрямує рухом сильним. 
І зразу ж віжки, сани, ніч, він сам 
і бідний кінь – все стане сном біблійним. 
І ось, я плачу, плачу. Шлях сумний 
мені назад – в каміння це судився. 
Не можна в небо злинути живій. 
Померти маю, щоб політ здійснився. 
Так, так, самій, покинувши, мій світ, 
тебе в сирій землі, на забуття, на муку, 
безплідному бажанню плисти вслід, 
своєю плоттю зшити злу розлуку. 
Та ба! Поки я плачем твій нічліг  
тривожу тут, – летить в пітьму, не тане,  
зшиваючи розлуку нашу, сніг, 
як голка уперед-назад літає. 
Не я ридаю – плачеш ти, Джон Донн. 
Лежиш один серед речей поснулих, 
а сніг летить на дім, погрузлий в сон, 
а сніг летить звідтіль в пітьму нечулу. 
Неначе птах, він спить в своїм кублі, 
свій чистий шлях, життя, про котре марив, 
назавжди доручивши тій зорі, 
яка тепер сховалася за хмари. 
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Душа, як птах, коли у ній світлό, 
а світський шлях для грішників і грішниць, 
та він природніший, ніж ґав’яче кубло 
над сірим натовпом пустих шпаківниць. 
Подоба птаха й він прокинеться із днем, 
а зараз спить під укривалом білим, 
поки все зшито снігом, зшито сном, 
весь простір між душею й сплячим тілом. 
Поснуло все. Та ждуть іще кінця 
два вірші або три і шкірять рот щербатий: 
кохання світське – то обов’язок співця, 
любов духовна – се лиш плоть абата. 
На чий би млин цю воду і не лить, 
він все той самий хліб на світі меле: 
бо якщо можна з кимсь життя ділить,. 
то хто ж із нами нашу смерть поділе? 
В тканині дірка. З кожного кінця  
хто хоче рве. Піде та прийде знову. 
І тільки небо гілкою кравця 
зшиває іноді розірвану основу. 
Спи, спи, Джон Донн, забувши світ примар. 
Каптан в дірках. Висить собі тужливо. 
Аж може раптом визирне з-за хмар 
та зірка, що твій світ дбайливо боронила. 
 
(Переклала з російської Шахова К.О.) 

 
 

 
 


