
Плин Візантії:
переклади з Вільяма Батлера Єйтса

Плавание в Византию
Уильям Батлер Йейтс

I
Страна та не для старца. Юность, младость
В сплетеньи рук и птицы средь листвы
– Те гаснут поколенья, – в песнях радость
Лососей нереста, макрели кутерьмы,
Всё лето рыба, мясо, птица восхваляют
То, что зачато, рождено и умирает.
Кто музой чувств охвачен, пренебрег
Шедеврами, что создал интеллект.

II
О мудрецы, в святом стоящие огне,
Как на златой мозаике стеннóй,
Сойдите из огня, как вихрь, ко мне, –
Творцами песни станьте над душой.
Исхитьте сердце прочь; больно желаньем
И в смертной твари тлен обличено
Оно тоскует тягой к проницанью
В искусно созданное вечности панно.

III
Старик – во прахе жалкая лишь тень,
На тростнике отрепье одеянья,
Пока душа во вретищ лоскуте
Не воспоет себя в рукоплесканьях
Не школе пенья, но стремлению познанья
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Величия своих могучих стен.
И потому я переплыл моря мирские
Во град святой священной Византии.

IV
Природную свою утратив плоть,
Не воплотиться мне в иную вещь,
Чем ту, что из эмали, позолот
Аргир искусный выковал себе,
Чтоб василевсов сон стеречь в скинии;
Или на ветви золотой воспеть
Динатам и деспинам Византии
Всё что минуло, есть и будет впредь.



Плавання до Візантії
Вільям Батлер Єйтс

I
Цей край – не для старих. Памóлодь
У обіймах, у кронах – рій птахів:
– Вмирають покоління, – їх розголос,
Лосось у вирі рік, макрель серед морів,
Впродовж усього літа славлять вголос
Всіх, хто зачатий, народивсь чи постарів.
Той, хто чуттєвій музиці скоривсь, –
Зневажив пам’ятки, що інтелект створив.

II
О мудрі, що в святому Божому вогні
Сто̕їте на златій мозаїці стіни,
У круговерті зриньте звідти, і мені
Співочими майстрами для душі
Постаньте – вийміть серце; жагом хворе
У тлінній плоті тварини калíчне
Воно тугою думки прагне вгору,
Увись – в майстерно вигадану вічність.

III
Злиденний старець ницих гідний слів –
Опудало в лахмітті на жердині,
Аж доки в оплесках душа не зродить спів
Для лахів савану, для кожної шпарини,
Не вправ школярських – для пізнання нині
Величних звершень власної гордині.
Саме тому я переплив морські стихії
Й прибув до міста у священній Візантії.
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IV
Утративши колись природну плоть,
Не втілюся ніяк вже на землі
Інакше, ніж з емалі й позолот,
Виковує що грецький ювелір,
Щоб імператора збудить, як зсутеніє;
Або ж на гілці золотій співати
Вельможам і панянкам Візантії
Все що минуло, є, чи буде наставати.



Византия
Уильям Батлер Йейтс

Поблекли краски пёстрой грязи дня;
По койкам пьяная уснула солдатня;
В ночь гомон отступил, ночных прохожих
Песнь после звона церкви стихла тоже.
На купол свет луны и звезд мерцает
И все черты людские,
Все сложности простые,
Болотной тванью ярость вены пробирает.

Передо мной плывет виденье, муж ли, тень,
Тень более, чем муж, видение – чем тень;
Клубок Аида – мумии покров
Змеящийся распутать может путь;
Иссохший, бездыханный может рот
Исторгнуть бестелесный зов, вздохнуть;
Сверхчеловеческое в нём я восславляю;
И смертью-в-жизни, жизнью-в-смерти называю.

И чудо, птица иль из золота творенье,
Скорее чудо, птица чем, иль рук творенье,
Сев в свете звезд на золотую ветвь,
Горластое, как петухи Аида,
Чтобы луной ожесточась воспеть
Во славу неизменного металла,
Как птицы, так и лепестков платана –
Всю сложность крови иль во прахе смерть.

Полночный пламени язык над мостовой –
Огнём рождённый императорский огонь –
В нём сталь горит и шторм его не гасит,
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В крови, что духов ярости явит
И многотрудность гнева их окрасит,
Что умирает в танце,
В агонии и трансе
Огня, что рукава не опалит.

Дельфиньи грязь и кровь верхом седлав
За Духом Дух! В поток, из кузниц, вплавь...
Из императорских ковáлен злата – вот причина!
Танцующего мрамора возможность
Исторгнуть смыслов горьких многосложность,
Видений рой кружится неземных
Извлечь поможет свежесть новизны
Изорванная гонгом и дельфином,
    в лохмотья истерзáнная пучина...



Візантія
Вільям Батлер Єйтс

Вже вигасають барви бруду дня;
У ліжках п’яна василевса солдатня;
Ніч полишає гомін, спів нічних гуляк
Після великого собору била вкляк;
Світ зір чи місяця над куполом ожив
І над усім непотребом людським,
Усім буттям до простоти складним –
Лють і болотна твань від тварних жил.

Пливе поперед мене образ, муж чи тінь,
Тінь швидше, ніж людина, і образ більш, ніж тінь;
Клубок Аїда, випрядений в саван,
Розплести може звивистий свій шлях,
А всохлий рот, що дихання не має,
Родити клич в бездиханних вустах.
Понадлюдське начало я вітаю;
І смертю-у-житті, життям-у-смерті називаю.

О чудо, птах чи з золота творіння,
І диво швидше, аніж птах чи рук творіння,
Посаджене на віть у променях зірок,
Бучне й крикливе, мов півні Аїда,
Чи місяцем дратоване з гілок
Метал незмінний гучно прославля
Як птаха, так і дерева гілля,
Й всю ницість бруду, де в крові пісок.

Опівночі на василевсів брук вогонь
Без дров і труту, що родив його,
Від жару пломінь той, що шторму не згаси́ть,
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Де з крові духи роджені прийдуть,
І складність люті їхню всю стлумить,
Що помирає в танці,
В агонії і трансі,
Вогню, що рукавів не опалить.

Дельфіна кров і бруд узявши в повід,
За духом дух! Ламають кузні повінь,
Ті кузні імператора златі!
Підлоги танець в мармуру плиті
Здолає лютість заскладного горя,
Ті марева, які ще,
Нові видіння кличе,
Дельфіном рване, билом бґане море...

Переклади Андрія Домановського




