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АНОТАЦІЯ 

 

Корнільєва Л. М.  Дискурси влади в поетичній творчості Роберта 

Сауті. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за 

спеціальністю 10.01.04 – література зарубіжних країн. Міністерство освіти і 

науки України; Харківський національний педагогічний університет імені 

Г. С. Сковороди. Харків, 2020; Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка. Київ, 2020. 

 

Упродовж більш ніж двохсот років дослідження англійського романтизму 

не втрачають актуальності. Водночас очевидно те, що англійський романтизм 

вивчений спорадично, а в окремих аспектах – недостатньо. Це змушує вчених 

знову концентруватися на питаннях, що стосуються ключових проблем 

романтизму.  

Незважаючи на те, що Сауті реформував і збагатив мистецьку палітру 

англійської словесності, його поетичні твори заслуговували меншої уваги, аніж 

спадщина двох інших «озерних поетів». Крім того, вірші Сауті не сприймають 

як самодостатні або автентичні, їх часто вважають копіями. Цей підхід до 

творчості Сауті розповсюджений, але, як це доведено в дисертаційній праці, 

безпідставний та упереджений.  

Історична проза, написана Р. Сауті, традиційно вважається його 

найбільшим досягненням, за яке автора й дотепер знають і шанують у світі. У 

той же час поетичні твори Р. Сауті залишаються вивченими недостатньо та 

мають зовсім інший статус порівняно з прозовими творами. Найважливішим 

аспектом романтичної спадщини західної культури було переконання, що 

історія надзвичайно важлива і є як засобом саморозуміння для людини та 

суспільства, так і методом пізнання, який можна застосувати до будь-якого 

об'єкта: природи та культури, мови і права, держави і особистості. Дві 
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революції, низка воєн, економічних злетів і падінь, постійні загрози існуючому 

державному устрою дали поштовх до переоцінки Р. Сауті моральних цінностей, 

форм державного правління та ролі монарха, зокрема. Поет прагнув зрозуміти, 

які саме чинники призвели до руйнування старих інституцій у Європі та 

поступового відходу від ідеалів минулого. Тому поезія Р. Сауті виявляє 

складний і довгий період переоцінки автором англійської та світової історії. 

Основний корпус поетичних творів Сауті належить до раннього періоду 

англійського романтизму, і саме тому вони все ще містять значну кількість рис, 

характерних естетиці епохи попередньої романтизму та поєднуються з рисами 

романтизму і елементами реалізму, який щойно зароджувався. Фокус роздумів 

поета – влада та її джерела, інститут монархії, монархи світу, наслідки 

карколомних змін у політиці та економіці, коли влада, історично зосереджена в 

руках землевласницької аристократії, згодом перейшла до великих 

промисловців, яким, у свою чергу, протистояв робітничий клас. З одного боку, 

історія використовувалася Р. Сауті з повчальною метою, через численні 

приклади людської недбалості та безглуздості. Цей підхід властивий епосі 

класицизму. У той же час утвердження романтичного методу пізнання історії 

спонукало Р. Сауті розуміти історичний період як унікальний за суттю. Поет 

прагнув змалювати людей, які належали до різних епох, соціальних груп, 

релігійних вірувань та концентрувався на різноманітності націй, традицій та  

інституцій, виявляв унікальні риси, властиві певному сегменту часу, місцевості 

та народу. 

Романтики шанували героїчних особистостей, індивідуальну свободу та 

робили акцент на індивідуалізм. Історичних героїв усіх часів вони описували як 

яскраві приклади особистої гідності чи уособлення численних ґанджів. 

Рефлексії Р. Сауті щодо королів займають значне місце у його творчості. Проте 

цей аспект традиційно недооцінюється науковцями. У праці продемонстровано, 

що осмислення поетом ролі правителів людства ніколи не втрачало своєї 

актуальності і не залежало від схильності поета до радикалізму в молоді роки та 

його пізнішої метаморфози у консерватора. Образи монархів Вавилона, Персії, 
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Іудеї, Єгипту, Англії, Франції, Швеції, Росії, Пруссії, Іспанії, Леону є 

невід’ємною частиною літературної спадщини Сауті, де автор проявляє себе як 

психолог, людина глибо віруюча, християнський проповідник, супротивник 

можновладців, захисник бідних. Поет завжди виступає проти всіх форм 

соціальної несправедливості та тиранії. 

Проблеми, пов’язані із осмисленням ролі суверена, ключові у поетичних 

працях Р. Сауті так само, як і у його прозі. Подібно до М. Фуко в політичній 

філософії, Р. Сауті в своїй поезії привертав увагу громадськості до того, що 

навіть після Французької революції історія все ще була побудована навколо 

особи суверена, і гостра потреба «відсікти голову королю» не втрачала  

нагальної актуальності. На думку М. Фуко, до XVII століття теорії влади були 

теоріями абсолютного, виняткового і типово королівського суверенітету.  

Р. Сауті першим серед англійських романтиків зрозумів те, що історія 

породила як виправдання сили, так і зміцнення цієї сили, що випливає з історії 

людства, починаючи ще від давніх царств перших століть нашої ери. Історія у 

своєму розвитку забезпечувала безперервність суверенної влади, і, як писав 

М. Фуко, влада залишалася «cяючою і засліплюючою», та завжди 

використовувалася для посилення блиску королівської могутності, що 

візуалізувалося в яскравому королівському церемоніалі. Відтак, історія 

відігравала центральну роль у підтримці суверенної влади, і це явище цікавило 

Р. Сауті, який розглядав свою поезію як попередній етап щодо написання 

історичної прози. 

Обидва автори розглядали проблему суверенітету як проблему «винятку», 

і політика завжди трактувалася ними як продовження війни. Як і Фуко, Сауті 

осмислював так звану суб-владу, коли могутній монарх або королівський тиран 

не міг впоратися зі своїми бажаннями, вадами та пристрастями. Поет 

зосереджувався на різних формах опору гнітючим силам суверена, особливо 

тих, які протидіють можновладному середньовічному монарху. 

Зосереджуючись на боротьбі з тиранією і гнобленням як на альтернативних 

засобах, через які можна інтерпретувати історію, Р. Сауті чітко дав зрозуміти, 
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що модель влади поступово змінювалась незалежно від того, повалена монархія 

чи ні. Як і згодом М. Фуко, Р. Сауті вірив, що народ ніколи не отримає повноту 

верховної влади, і вона ніколи не перейде від монарха до простого 

громадянина. Незадоволений реаліями сучасності, Р. Сауті часто шукав 

натхнення в минулому, особливо в епосі Середньовіччя, проте він ніколи не 

ідеалізував цей період або тих монархів, які правили в минулі часи. 

Р. Сауті поділяв цікавість романтиків до географічно віддалених регіонів, 

екзотичних ландшафтів, культур Сходу та континентальної Європи. Для Р. 

Сауті Схід завжди був сповнений різкого контрасту: він гарний і пишний, 

варварський, гармонійний, чистіший за західну цивілізацію і, водночас, 

небезпечний своєю могутністю, завзяттям, відсутністю знань і великою 

кількістю нових патогенних бактерій, які інфікували або теоретично могли 

інфікувати колоністів. Поет захоплювався Сходом, боявся його та відчував 

відразу до окремих його реалій. У той же час, незважаючи на зусилля Р. Сауті 

зобразити Схід максимально реалістично, переконливого образу Сходу він не 

створив. Європейська топоніміка, численні реалії, духовні цінності Старого 

Світу та найпопулярніші вірування представлені нібито автентично східні. 

Як і інші романтики, Сауті цікавився природою, релігією, внутрішнім 

світом особистості, прекрасним, піднесеним, речами. Натхненний природою, 

Р. Сауті шукав з нею містичний зв'язок. Він емоційно реагував на красу 

природи, і, водночас, розглядав природу як сховище людських емоцій, страхів і 

проблем. Таким чином, художник надав природі світла і сенсу. Для Сауті 

природа жива і сповнена божественної присутності, але, як і саме мистецтво, 

завжди другорядна у порівнянні з Богом, який створив світ із винятковою 

мудрістю. 

Р. Сауті поклонявся природі і твердо вірив, що тісний зв’язок з нею 

робить кожну людину здоровішою, розумнішою та ближчою до правди життя. 

На відміну від багатьох художників-романтиків, Сауті зображав не лише 

природу, що відзначалася меланхолією, самотністю, жахала та відлякувала 

людей, але й залиті сонцем мирні пейзажі. Як і митці епохи класицизму, поет 



6 
 

вважав мистецтво другорядним у порівнянні з природою, оскільки Сауті 

розумів природу саме як мистецтво Всевишнього та ніколи не ставив мистецтво 

на перше місце порівняно з природою, адже Бог був Творцем. 

У роботі пильну увагу приділено філософським роздумам поета про 

взаємозалежність усього існуючого на Землі та мудрості Творця. Під час 

аналізу віршів Р. Сауті,  показано, що лапідарні описи ландшафту, символічні 

образи життя серед природи, а також численні стилістичні прийоми, засновані 

на порівнянні з природними явищами, присутні у всій поезії Р. Сауті, роблять її 

інтегрованим цілим. Спокійне споглядання за флорою та фауною, усамітнення 

та життя серед незайманої природи оспівані поетом як конче потрібні умови 

для досягнення внутрішньої гармонії. Неабияку роль у поезії Р. Сауті має також 

складна взаємодія світла та звуку, що присутня в описах як денних та нічних 

пейзажів. Проте лише незабруднена природа, позбавлена людської присутності 

та впливу, сприймається поетом як божественна і цілюща.  

Наукові праці про творчість Сауті дають також підстави стверджувати, 

що релігійні мотиви в його літературних творах традиційно недооцінювались. 

При цьому велика кількість лексичних одиниць та евфемізмів, що вказують на 

Бога і небесні істоти, біблійні історії, персонажі Святого Письма, численні 

факти з життя святих вказують на те, що релігійні питання завжди залишалися 

у фокусі творчих пошуків Р. Сауті. Крім того, релігія і влада були сакрально 

пов’язаними. Одне із завдань роботи показати Р. Сауті в зовсім іншому світлі, 

розкривши його як справжнього християнина, твердого у своїх переконаннях і 

готового сприйняти волю Небес. При цьому поет завжди залишався далеким від 

думки, що церква – єдине місцем, де людина може знайти та сповідувати свою 

релігію.  

Широке використання Р. Сауті історичних документів, грецької та 

римської міфології, Середньовічного фольклору, лицарських романів, 

агіографічних джерел, біблійного тексту роблять Р. Сауті транснаціональним 

автором, зрозумілим представникам різних культур. 
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H.S.Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Kharkiv, 2020; Taras 

Shevchenko National University of Kyiv. Kyiv, 2020. 

 

In the course of more than two hundred years scientific studies of English 

romanticism have never lost their acute topicality. At the same time it is obvious that 

English romanticism is studied not proportionally, and, in some aspects, 

insufficiently. This makes scholars all over the world concentrate on the issues 

related to the key problems of romanticism.  

Despite the fact that it was Southey who reformed and enriched the system of 

versification, Southey’s poetical works have often been regarded as inferior to those 

written by the two other “lake poets”. But what is more Southey’s verse is usually 

denied its authenticity, often labeled only as a copy. This approach towards Southey 

is very popular, but, as it is revealed in this thesis paper, proves to be groundless and 

biased. Prose works written by R. Southey have traditionally been regarded as the 

poet`s biggest success and his international trademark. At the same time, 

R. Southey`s poetry remains studied very unevenly and is never given the same 

prominence compared to his prose writings. 

The most important aspect of the romantic heritage in Western culture was a 

belief that history is extremely important and is both a means of self-understanding 

for a person and society and a method of knowledge that can be applied to any object: 

nature and culture, language and law, state and personality. The two revolutions, a 

series of wars, economic ups and downs, constant threats to the existing state system, 

resulted in Southey`s reevaluation of moral values, forms of government and the role 
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of the monarch in particular. He wanted to understand what factors led to the 

destruction of old institutions in Europe and gradual departure from previously 

cherished ideals. Thus Southey`s poetry reveals a very long period of reassessment of 

the English and world history.  

Southey`s numerous poetical works belong to the early period of English 

Romanticism, which is why they still contain a significant number of features 

pertaining to the residual culture, preceding romanticism, to the dominant one, and to 

the emergent culture, developing alongside the dominant one. The focal point of the 

poet`s speculation is power and its sources, the institution of monarchy, the monarchs 

of the world, the beneficial and detrimental points of the changes in the times when 

the power, previously concentrated in the hands of the landowning aristocracy, came 

to be vested in the hands of large industrialists, who, in their turn, were opposed by 

the growing working class. It was shown, that, on the one hand, history served 

R. Southey purely for educational purposes, providing examples of human 

foolishness. That was an effect of the residual epoch, while the dominant one resulted 

in Southey`s understanding of the historical period as of the individual, a unique 

entity with its own soul. He aimed at portraying individuals, belonging to various 

epochs, social groups, religious creeds. Southey consentrated on the diversity of 

nations, traditions and institutions, always revealing unique features, inherent in a 

particular segment of time, locality and people.  

The romantics revered heroic personalities who were associated with the 

concept of individual freedom and the emphasis on the individualism. Historical 

heroes of all times were described as vivid examples of personal dignities or 

numerous vices. Southey`s speculations about kings and queens are given close 

attention because of the fact that this aspect of his literary work has traditionally been 

underrated. It is shown that reflections about the rulers of the mankind have never 

lost their topicality with this lake-district poet irrespectively of his inclination towards 

radicalism in the youth or his later on metamorphosis into a vehement conservative. 

Images of the monarchs of Babylon, Persia, Judah, Egypt, England, France, Sweden, 

Russia, Prussia, Portugal, Spain, Leon etc. and stories of their lives are part and 
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parcel of Southey`s literary heritage, where the author manifests himself as a 

psychologist, a sophisticated man of letters, a believer, a preacher, an outspoken 

adversary of the mighty, a champion of the poor, who opposes all forms of social 

injustice. 

The problem of sovereignty is central to R. Southey`s works. Like M. Foucault 

in political philosophy, R. Southey used his poetry to draw public attention to the 

fact, that even after the French Revolution the history was still erected around the 

problem of sovereignty, and the dire need “to cut off the King's head” never lost its 

acute topicality. According to Foucault, until the seventeenth century theories of 

power were theories of an absolute, exclusive and typically royal sovereignty. 

R. Southey was the first among the English romantics to notice that history produced 

both a justification of power and a reinforcement of that power, deriving in the 

ancient kingdoms of the first centuries AD. History in its way ensured the continuity 

of sovereign power, which preserved the colourful pieces of pageantry and enhanced 

the royal glitz. History, therefore, played a central function in maintaining the 

sovereign power, and this phenomenon was of great interest to R. Southey, who 

regarded his poetry as the preliminary stage of writing historical prose.  

Both authors regarded the problem of sovereignty as the problem of the 

“exception”, and the politics was always viewed by them as the continuation of war. 

Like Foucault, Southey was much interested in the sub-power, when a mighty 

monarch or a royal tyrant could not cope with his own desires, vices and passions. 

The poet focuses on various forms of resistance to the oppressive powers of the 

sovereign, especially those which counteract a plenipotentiary medieval monarch. 

Focusing on the struggle against tyranny and oppression as on the alternative means 

through which history can be interpreted, R. Southey makes it clear that the model of 

power was gradually changing during his lifetime, but the ordinary people would 

never see the supreme power vested in their hands. Thus, the discourse of power 

becomes central to R. Southey`s works. Being dissatisfied with the present, 

R. Southey often sought inspiration in the past, especially in the Middle Ages. But he 
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had never idealized that period, and many monarchs who ruled in the times past, were 

condemned by the poet. 

R. Southey shared keen interest of the romantics towards geographically 

remote regions, exotic landscapes, cultures of the East and continental Europe. For 

R.Southey the East was always full of stark contrast: it was beautiful and opulent, 

barbarian, harmonious, purer than the Western civilization and, at the same time, 

dangerous because of its might, zeal, lack of knowledge, and abundance of new 

pathogenic bacteria that infected and might theoretically infect the colonists. The East 

was largely admired, much feared, and disgusted. At the same time, dispite Southey`s 

efforts to depіct the East in flesh and blood, there is no East at all or very little of it in 

Southey`s writings. European toponimy, numerous realia, old good values of the Old 

Continent and the most popular beliefs are represented as authentically Eastern. 

Like many other romantics Southey became interested in nature, religion, 

monarchy, the inner world of personality, in everything beautiful, sublime, in things 

that could not be regarded as purely logical. Being inspired by nature, R. Southey 

sought a mystical connection with it. He responded emotionally to the beauty of 

nature, and, at the same time, nature was regarded by R. Southey as a living sanctuary 

of his own emotions, fears and problems. Thus, the artist himself gave nature the light 

and meaning. For Southey, nature was alive and full of divine presence, but, like the 

art itself, always secondary to the God, who had created everything with the utmost 

wisdom. 

Southey worshipped nature and strongly believed that close connection with it 

makes each person saner, wiser, healthier and closer to the truth of life. Unlike many 

romantic artists, Southey depicted not only nature, marked by melancholy, solitude, 

fearfulness, but sun-flooded, peaceful landscapes. These were the features of the 

residual epoch, present in the works by R. Southey. He lined up with classical writers 

who believed that art was secondary in comparison with nature, because nature was 

understood by Southey as the art of the Almighty. He never put art first compared 

with nature, because God the Almighty was the Creator. 
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Close attention is given to the poet`s philosophical reflections about the 

interdependence of everything existing on the Earth and wisdom of the Creator.  

Analyzing R. Southey`s verse it was shown that lapidary descriptions of the 

landscape, symbolic images of wild life as well as numerous stylistic devices, based 

on the comparison with natural phenomena are found in all his poetry making it an 

integrated whole. Numerous examples are provided in order to show that according to 

R. Southey calm contemplation, solitude and life in nature are the purposes that every 

human being must aim at in order to achieve inner harmony. Close attention is given 

to the complicated interaction of light and sound in his descriptions of day and night 

scenery. The emphasis is made on the fact that only unpolluted nature devoid of any 

human intrusion is sanctified by the poet, who tends to escape any possible haunts of 

man.  

Scientific works on Southey clearly show that religious motives in his literary 

works have been traditionally underestimated. Meanwhile, significant quantity of 

lexical units and euphemisms denoting the God and heavenly creatures, biblical 

stories,  characters from the Holy Scriptures, facts from lives of saints as they appear 

in Southey`s verse emphasize the fact that religious matters constitute inalienable part 

of Southey`s writings.  Owing to this one of the aims of the thesis paper is to show R. 

Southey in a completely different light, revealing him as a committed Christian, firm 

in his beliefs and ready to be subjugated by the will of Heaven. It was also proven 

that the poet was far from being of opinion that the church was the only place where a 

person could find and practice his/her religion.  

R. Southey's extensive use of historical documents, Greek and Roman 

mythology, medieval folklore, hagiographic sources, and biblical text make 

R. Southey a transnational author, understandable to representatives of different 

cultures. 

Key words: R. Southey, romanticism, discourse, power, sovereign, 

historicism, nature, religion, orientalism.  
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Одним із найплідніших письменників 

доби романтизму в Англії є Роберт Сауті (1774-1843) – поет, прозаїк, 

перекладач, публіцист, біограф. Його творча спадщина становить невід’ємну 

складову англійської й світової літератури та налічує понад сто томів творів, 

більше семи тисяч листів, численні переклади, есеї та літературно-критичні 

статті.  

Роль Р. Сауті в літературі англійського романтизму величезна. Він першим 

відкрив читачеві екзотичні ландшафти, побут і культуру інших народів, і отже, 

вказав англійським романтикам першого й другого поколінь дорогу далеко за 

межі рідної Англії. Континентальна Європа, зокрема Іспанія, Леон, Франція, 

Італія, Португалія, далекі Мексика, Індія, Аравія, Новий Світ та багато інших 

куточків планети описані у творах Р. Сауті задовго до «східних» поем Байрона.  

Поезіям Р. Сауті притаманна антикапіталістична риторика, характерна 

ознака літератури пізньої Вікторіанської епохи. Поет усіляко привертав увагу 

громадськості до мізерного становища бідняків, вдовиць, тяжкої праці 

малолітніх дітей. Він постійно наголошував на неприпустимості залежності 

жіноцтва від волі та примх чоловіків, вважав бідність запеклим ворогом будь-

якої людини, особливо жінки. Сауті першим з англійських романтиків 

розвінчав культ Наполеона та виступив проти работоргівлі. Незважаючи на 

реакцію владних структур Британії, поет відкрито підтримав Америку в її 

відокремленні від британської метрополії, разом із тим розлютивши багатьох 

можновладців у Старому і Новому Світі тим, що назвав не Колумба і не 

вікінгів, а вельського принца Медока першовідкривачем Америки. «Пісні про 

американських індіанців» (1799) Р. Cауті передували появі «Пісні про 

Гайавату» Г. Лонгфелло. 

Р. Сауті був одним із натхненників спрощення рідної англійської мови, 

особливо її синтаксису. Він ввів кілька нових слів до загального вжитку в 
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англійській мові, збагатив систему версифікації та першим з англійських 

романтиків писав абсолютно в усіх  поетичних жанрах і навіть створював нові. 

Гімни, оди, еклоги, сонети, елегії, пісні, балади, пасторальні ідилії, ліричні, 

ліро-епічні поеми, драми, монодрами стали органічною частиною його 

літературної спадщини. Р. Сауті вперше в літературі англійського романтизму 

зацікавився епікою, почав писати наративні вірші й вніс у ліро-епічні твори 

готичні елементи.  

З-поміж усіх представників англійського романтизму Р. Сауті зробив 

історію способом осмислення дійсності, що й обумовило історичну домінанту 

його поезій, а також сприяло переходу поета від романтизму до реалізму. У 

XVIII-XIX століттях вірші Р. Сауті користувалися популярністю далеко за 

межами Англії, а політичні ідеї й публіцистику Р. Сауті інколи обговорювали 

навіть у Британському парламенті, що свідчить про значущість цієї фігури на 

політичній арені. Порад і дружби із Р. Сауті прагнули літератори-початківці 

того часу, серед них Дж. Остін і К. Боулз, із якою Р. Сауті одружився після 

смерті першої дружини. 

Ремінісценції з творів Р. Сауті з’являлися як у творах романтиків першого й 

другого поколінь (і навіть Байрона), так і в прозі зарубіжних авторів. 

Наприклад, серед епіграфів до розділів роману Ф. Купера «Звіробій» є  

покликання на поезію Р. Сауті, у розділі XVIII роману Дж. Джойса Моллі Блум 

неточно цитує вірш Р. Сауті «Лодорський водоспад». Світову популярність 

Р. Сауті принесла казка «Золотоволоска й три ведмеді», а також вірш «Із чого 

ж, із чого ж зроблені наші хлопчиська», який атрибутують поету.  

Р. Сауті-прозаїка і дотепер вважають одним із найавторитетніших авторів 

біографій і прозових історичних хронік. Його перу належать такі важливі 

твори, як «Життя Нельсона» (1813), «Життя адміралів» у 5-ти томах зі 

вступною статтею про військово-морську історію Англії (1833-1840), біографія 

до його видання «Творів Вільяма Купера» в 15 томах (1833-1837), «Життя Веслі 

та зародження й розвиток методизму» у 2-х томах (1820), «Історія Бразилії» в 3-

х томах (1810, 1817, 1819) та ін. 
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Образ поета як значної фігури сучасної йому епохи передано провідними 

англійськими митцями й скульпторами на численних портретах, у бюстах і 

барельєфах, що їх і дотепер експонують у найкращих музеях сучасної Британії. 

Однак у певні періоди часу усі ці досягнення поета майже забували як у 

рідній йому Англії, так і за її межами. Р. Сауті, наприклад, у поодиноких 

випадках перекладали й у колишньому СРСР, але ніхто не вказував прізвища 

автора оригіналу. Зокрема, у 1940 р. у радянському журналі «Звєзда» було 

опубліковано переклад другої частини вірша Р. Сауті «Лодорський водоспад» 

(Кезік, 1820), виконаний О. Шмульяном (через 70 років повний переклад цього 

вірша зробив М. Поликовський, який зберіг оригінальну геометричну форму 

вірша Р. Сауті, у якому різні за довжиною рядки візуально утворюють «яруси» 

водоспаду – Л. К.)
1
. Перклад авторської казки Р. Сауті «Золотоволоска й три 

ведмеді» було надруковано в СРСР як англійську народну казку.  

Поета традиційно недооцінюють як британські, так і закордонні 

дослідники. Свого часу Р. Сауті не залучили до «канону п’яти», а потім і 

«канону шести» головних англійських романтиків. Ні в сучасному 

українському, ні в радянському літературознавстві не було вчених, які б 

спеціалізувалися на творчості Р. Сауті або систематично її вивчали. Так само 

науковці Є. Моран [356], Л. Медден [344], Г. Бірс [155, 156], У. Спек [443], 

Дж. Чандлер[207], Т. Фулфорд [277], М. Сторі [449], Л. Претт [386], Д. Кент, 

Д. Р. Івен [318] підкреслюють, що й у західному літературознавстві творчість 

Р. Сауті дотепер залишається вкрай мало вивчена. 

Поетична спадщина Р. Сауті дійсно досліджена нерівномірно й 

фрагментарно. Одна з причин цього відсутність повного зібрання творів 

Р. Сауті, що дало б повноцінне й цілісне уявлення про обсяг його праць і їхні 

художні особливості. Частково ситуація змінилася лише в 2013 році, коли 

з’явилося найбільш повне на сьогодні зібрання поетичних творів Р. Сауті 

обсягом 4578 сторінок. Додатковим чинником відсутності уваги до творчості 

Р. Сауті була й суспільно-політична позиція митця, якого вважали антагоністом 

Байрона. Поет змінив свої юнацькі політичні вподобання, перейшов на позиції 
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консерватизму, підтримував чинний у державі монархічний устрій та 

Англіканську церкву й згодом став навіть придворним Поетом-Лауреатом. Від 

таких трансформацій постраждала репутація Р. Сауті, а його поезію довго 

сприймали як «другорядну» й нерівноправну в тріумвіраті лейкістів. Ця хибна 

точка зору добре вкоренилася й часто визначала вподобання науковців. Утім 

без повноцінного вивчення поезії Р. Сауті в широкому історико-літературному 

контексті доби уявлення про ґенезу й розмаїття англійського романтизму 

будуть неповними. 

У цій роботі увагу приділено дискурсу влади, який займає в творчості 

Р. Сауті чільне місце і становить її іманентну ознаку. Роздуми про владний 

устрій не лише рідної поету держави, але й всього світу, починаючи ще з 

прадавніх часів, притаманні як  поетичним творам Р. Сауті, так і його 

історичній прозі. Новаторство Р. Сауті полягало у тому, що він не просто  

передчув, але і продемонстрував в своїх творах те, що владна модель з плином 

часу неминуче трансформується, навіть якщо монархія  продовжує існувати. 

Перехід людства від влади абсолютної, влади Суверена до «дисциплінарної 

влади», «біовлади», згодом концептуалізований у працях М. Фуко, довгі роки 

знаходився у центрі творчих пошуків Р. Сауті. Тому владні моделі в його 

творах оприявнюються одразу на декількох дискурсивних рівнях. Відтак, 

вивчення дискурсів влади та їх оприявлення у творчості Сауті зумовлюють 

актуальність даного дослідження. 

Разом із тим, численні свідчення неудаваної зацікавленості Р. Сауті 

історичним минулим і дотепер не знайшли логічного продовження в наукових 

роботах про його поетичну спадщину. Слова С. Ендрюса, який у монографії 

«Роберт Сауті: історія, політика, релігія» (2011) зазначив, що «ця книга скоріш 

про Сауті – Поета-Лауреата, аніж про Сауті-поета [141, c.IX], точно відображає 

превалюючий підхід до вивчення творчості Р. Сауті. Загалом же, підйом, спад 

та подальше відродження загального інтересу до романтичної історіографії 

добре описав Дж. Фафлак у 2012 р. Вчений зазначив, що п'ятдесят років тому 

однією з перших речей, яку студент дізнався б про епоху романтизму, було те, 
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що їй притаманний історичний спосіб пізнання, який витіснив абстрактний 

універсалізм Просвітництва. Вчені середини ХХ століття, як підкреслює 

Дж.Фафлак, сприйняли цю умову мовчазним схваленням, характеризуючи її як 

неодмінну передумову виникнення гуманітарних наук. В кінці ХХ століття 

тема історизму перестала бути центральною для розуміння літературознавцями 

епохи романтизму, але ця зміна, як це не парадоксально, пояснювалась 

зростанням самосвідомості щодо історичної методології у 1980-х та 1990-х 

роках. Як вважає вчений, в епоху, зайняту власним «Новим історизмом», слово 

«історизм» пов’язувалося зі специфічним матеріалістичним поглядом на 

історію і часто передбачало відновлення контексту, який письменники-

романтики оминали своєю увагою. У першому десятилітті нинішнього XXI 

століття характер та наслідки романтичної історіографії знову стали 

центральними темами дослідження  романтичної культури, як і романтична 

історіографія[253, c. 227]. 

Зв’язок роботи з науковими планами, програмами, темами. 

Дослідження виконано в рамках реалізації комплексної теми «Закономірності 

розвитку та взаємодії европейських літератур у XIX – XXI століттях» 

(державний реєстраційний номер 0111U006441 УкрІНТЕІ), що її розробляє 

кафедра зарубіжної літератури та слов’янських мов Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.  

Мета дослідження полягає у визначенні основних типів дискурсів влади 

у творчості Сауті. 

Для досягнення поставленої мети поставлено такі завдання: 

– проаналізувати теорії влади і дискурсивні практики влади в працях 

М. Фуко, М. Блока, Е. Канторовича, Дж. Агамбена, Дж. Роулза, 

К. Армстронга, П. Петі; 

− визначити основні типи влади, оприявлені у творчості поета, та 

здійснити текстологічний коментар до віршів і поем Р. Сауті 1791 – 

1829 рр., провести їхній проблемно-тематичний і мотивно-образний 

аналіз;  
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− висвітлити основні тенденції у вивченні біографії та творчої спадщини 

Р. Сауті; 

− розкрити становлення історичного мислення Р. Сауті та осмислити 

транснаціональний характер його поетичної спадщини; 

− висвітлити вплив естетики класицизму на твори Р. Сауті та з’ясувати 

особливості взаємодії в поетичній спадщині поета елементів попередньої, 

домінантної та наступної щодо романтизму літературних епох; 

− розкрити особливості творчої взаємодії представників «Озерної 

школи» та продемонструвати  статус поезії Р. Сауті як рівної за 

величчю літературній спадщині двох інших поетів-лейкістів 

В. Вордсворта та С. Т. Колріджа;  

− схарактеризувати образи англійських монархів, створених у поезії 

Р. Сауті, встановити форми рецепції поетом шекспірівської концепції 

історії й людини та розглянути їх як окремий аспект вивчення 

англійського романтизму; 

− розкрити роль влади Бога і природи в парадигмі влади, створеній 

Р. Сауті; 

− схарактеризувати дискурс орієнталізму як різновид владного дискурсу у 

творах Р. Сауті.  

Об’єкт дослідження становлять поетичні тексти Р. Сауті, які увійшли до 

десятитомного видання його поезій, а саме: Southey, Robert. The Poetical Works 

of Robert Southey. Ten Volumes in One. New York: D. Appleton & Co.,1839. 810 p. 

Предмет дослідження – особливості оприявлення дискурсу влади в 

поетичній спадщині Р. Сауті. 

Методи дослідження. У роботі використано комплекс наукових методів. 

Їхній вибір зумовлений тематикою дослідження та дослідницькими 

завданнями, які вирішуються в цій науковій праці. Біографічний метод 

застосовано для осмислення особливостей письменницької поведінки Р. Сауті, 

встановлення причин і наслідків його репутаційних втрат. Методи та 

концепти Нового історизму були покладені в основу історичної локалізації  
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владного дискурсу. Дискурс-аналіз застосовувався для дослідження владного, 

соціального та культурного контекстів у тісному зв’язку з мовними 

репрезентаціями. Інтертекстуальний аналіз залучено для виявлення форм і 

особливостей входження в поетичні твори Р. Сауті «чужого» слова й для 

розв’язання проблеми плагіату в них. Історико-генетичний метод застосовано 

для послідовного опису та встановлення особливостей, функцій і шляхів 

еволюції поезії Р. Сауті, пояснення її ідейно-художньої специфіки. 

Порівняльно-історичний метод було використано для вивчення творчості 

поета в контексті суперечливих тенденцій становлення й розвитку англійського 

романтизму, а також щоб встановити історичні паралелі, засновані на 

подібності історичного контексту в різні епохи. Герменевтичний метод 

залучено  для інтерпретації поетичних текстів Р. Сауті в зіставленні 

історичного контексту з контекстом літературних творів. Постколоніальна  

критика сприяла виявленню ознак  європейського образу  Сходу  у творах 

Р. Сауті. 

Теоретико-методологічну базу дослідження дискурсу влади становлять 

праці Ж. Бодена, М. Фуко, М. Блока, Е. Канторовича, Дж. Агамбена, 

Дж. Роулза, К. Армстронга, П. Петі, Ж. Деплоажа, Г. Денекре, В. Ерленбах. 

Критичний дискурс-аналіз виконано за методологією, представленою у роботах 

Т. ван Дейка, Р. Фаулера, Б. Ходжа, Г. Кресса, Т. Тру та М. Карлберга.  

Інтертекстуальний аналіз та дослідження в рамках історико-генетичного, 

порівняльно-історичного і герменевтичного методів базується на класичних та 

сучасних набутках з історіографії і гуманітаристики авторства Ф. Анкерсміта, 

Р. Барта, Е. Доманської, Д. Перкінса, М. Брауна, Г. Іґґерса, М. Бахтіна, 

М. Веслі, С. Віденманна та X. Візер; постколоніальні студії Е. Саїда, 

Ж. Джелеспі, М. Енгеля, Б. Дьетерля, А. Аль Дабба і методологія Нового 

історизму, концептуалізована у працях С. Ґрінблатта, К. Галлахер, Л. Монроза, 

Х. Вайта та найсучасніших наукових роботах Дж. Бренінгана, П. Хемілтона, 

Н. Парвіні, П. Ніколса, А. Харбе, Дж. Кріммінса широко використовувалися у 

ході роботи. 
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В дисертації також імплементовані основні положення класичних і 

новітніх робіт з історії та теорії англійської літератури кінця XVIII – початку 

XIX ст., з проблем романтизму в англійській літературі (О. Венг, П. Ре, 

А. Бенчимол, Р. Таттаратоді, Х. Маєс-Джелінек, Ф. Пайл, К. Вайт, Е. Стоффер, 

Г. Бієрс, К. Джагер, А. Лавджой, Р. Веллек, Ф. Л. Лукас, Дж. Мур та 

Дж. Страчан, Дж. Р. Вотсон, М. Уоллес, М. Браун, Дж. Малвіхілл, 

С. Бейнбридж, М. Сторі, С. Чу і Р. Аттик, Р. Капур, М.Фербер), критично 

розглянуті та проаналізовані концепції досліджень, присвячені творчості 

Р. Сауті (Е. Доуден, Дж. Морлі, Дж. Сейнтсбері, Дж. Симмонс, Н. Л. Кадерлі, 

Ж. Карналл, К. Каррі, Е. Бернхардт-Кабіш, М. Сторі, У. А. Спек, Л. Претт). 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше в українському 

літературознавстві поетична творчість Р. Сауті вивчена монографічно. Вперше 

на матеріалі літературного доробку цього поета-лейкіста досліджено  історичні 

наративи і контекст влади. У дослідженні також висвітлено основні тенденції у 

вивченні біографії й творчої спадщини Р. Сауті в зарубіжному та українському 

літературознавстві з кінця XVIII до початку XXI ст., виявлено прогалини та 

реконструйовано біографічні й історико-літературні відомості про історію 

створення, публікації та літературно-критичну рецепцію віршів і поем Р. Сауті; 

систематизовано теоретико-методологічні підходи до тлумачення понять 

«романтизм» і «художній історизм» як літературознавчих категорій; осмислено 

традиційні погляди на національну своєрідність англійського романтизму; 

запропоновано інтерпретаційну методологію, що дає змогу вписати поетичну 

творчість Р. Сауті в літературний контекст епохи; до наукового обігу залучені 

десятки поезій Р. Сауті, які раніше не вивчались; запропоновано текстологічний 

коментар до поезій Р. Сауті 1791 – 1829 рр. і його поем, проведено їхній 

проблемно-тематичний і мотивно-образний аналіз;  осмислено проблему 

плагіату в поезії Р. Сауті; виявлено елементи художнього новаторства в 

поетичній спадщині Р. Сауті; розкрито ідейно-художню специфіку поезії 

Р. Сауті в зіставленні з літературною спадщиною В. Шекспіра; встановлено 

форми рецепції Р. Сауті шекспірівської концепції історії й людини, які 
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розглянуто як окремий аспект вивчення англійського романтизму; з’ясовано 

особливості взаємодії елементів попередньої, домінантної та наступної щодо 

романтизму літературних епох у поетичній спадщині поета; затверджено статус 

поезії Р. Сауті як конче важливої й не другорядної у порівнянні з творами 

В. Вордсворта та С. Т. Колріджа. 

У дослідженні удосконалено теоретико-методологічний апарат, що 

використовувався при вивченні поезії раннього англійського романтизму, 

увиразнені відмінності між історичною реальністю та історичною 

репрезентацією в поетичному тексті, схарактеризовано основні типи влади, 

оприявлені у творчості Р. Сауті.  

У роботі набули подальшого розвитку та практичної імплементації 

теорії і дискурсивні практики влади, концептуалізовані в працях М. Фуко, 

М. Блока, Е. Канторовича, Дж. Агамбена, Дж. Роулза, К. Армстронга, П.Петі та 

ін. 

Теоретичне значення дослідження полягає в тому, що в ньому вперше 

було проаналізовано особливості оприявлення дискурсу влади в поетичній 

спадщині Р. Сауті, визначено концептуальну домінанту його творчості, 

розширено і доповнено наявні в сучасній науці теоретичні узагальнення про 

індивідуальний доробок поета в контексті раннього англійського романтизму. 

Практична цінність дослідження. Розроблена в роботі концепція та 

основні результати можуть бути використані в подальших дослідженнях 

англійського романтизму. Матеріали науковї праці ввійшли до програми 

теоретичного курсу та семінарів з «Літератури Великої Британії», що його 

викладають у Харківському національному педагогічному університеті імені 

Г. С. Сковороди, та використані в процесі написання магістерських і 

дисертаційних робіт, тематика яких пов’язана з проблемами англійського 

романтизму та дискурсом влади. Укладені авторкою історичні коментарі до 

творів Р. Сауті можуть мати широке подальше використання в наукових 

дослідженнях літературної спадщини поета та бути залученими як коментарі до 

публікації збірок творів Р. Сауті. 
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Особистий внесок. У дисертаційній праці узагальнено самостійні 

спостереження дослідника. Основні результати роботи викладено в 

монографіях і наукових статтях. Усі праці виконано одноосібно. 

Апробація результатів дослідження. Дисертацію обговорено і схвалено 

на кафедрі зарубіжної літератури та слов’янських мов Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (протокол № 5 

від 25 червня 2020 року).  

Основні аспекти, теоретичні положення й результати дослідження 

репрезентовано в доповідях на міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських і 

вузівських конференціях: на IV Міжвузівській конференції молодих учених 

«Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов 

і літератур» (Донецьк, Донецький національний університет, 2006); на 

Тринадцятих Міжнародних читаннях молодих учених пам’яті Л. Я. Лівшиця 

(Харків, Харківський національний педагогічний університет 

імені Г. С. Сковороди, 2008); на П’ятих мистецтвознавчих читаннях «Драма, 

вистава, глядач», присвячених пам’яті доктора мистецтвознавства, професора 

В. М. Айзенштадта (Харків, Харківська державна академія культури, 2008); на I 

Всеукраїнській науковій конференції молодих учених «Іноземна філологія у 

ХХI столітті» (Запоріжжя, Запорізький національний університет, 2008); на 

Всеукраїнській науковій конференції, присвяченій 90-річчю ДНУ «Література в 

контексті культури» (Дніпропетровськ, Дніпропетровський національний 

університет імені О. Гончара, 2008); на III Міжнародній науковій конференції 

«Пріоритети германського та романського мовознавства» (Волинський 

національний університет імені Лесі Українки, Луцьк-Світязь, 2009); на V 

Міжнародній науковій конференції (заочній) «Схід-Захід» (19 листопада 2012, 

Волгоград); на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Література в 

контексті культури» (Дніпропетровськ, Дніпропетровський національній 

університет імені О. Гончара, 2015); на II Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання 

української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань» (Харків, 
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Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного 

торговельно-економічного університету, 2015); на XVIII Всеукраїнській 

науково-практичній інтернет-конференції (19-20 листопада, Переяслав-

Хмельницький, Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди», 

2015); на III Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні 

проблеми філології» (27-28 листопада, Одеса, 2015); на Міжнародній 

конференції «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в 

письменництво» («Постколоніальні стратегії») (Харків, Харківський 

національний університет імені В. Н. Каразіна, 6-7 квітня 2018); на 

Всеукраїнській науково-методичній конференції «Фрізманівські читання: 

науково-методична спадщина, продовження традицій» (24 вересня, Харків, 

2020). 

Публікації. Основні положення дисертації висвітлені в 38 наукових 

працях: 2 одноосібних монографіях, 23 статтях у фахових виданнях України 

(зокрема 2 з них опубліковано в наукових журналах, які входять до 

наукометричних баз даних), 4  публікаціях у закордонних виданнях, крім того, 

9 статей засвідчують апробацію матеріалів дисертації. 

Структура роботи. Робота складається зі ВСТУПУ, шести розділів, 

ВИСНОВКІВ і СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, який містить 500 

позицій, з яких 371 – іноземними мовами. Загальний обсяг дисертації складає 

433 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1. НАУКОВО-КРИТИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ ТВОРЧОСТІ 

РОБЕРТА САУТІ  

1.1. Р. Сауті в критиці XIX століття 

 

Із моменту публікації першого твору Р. Сауті в 1794 р. пройшло понад 

двісті років, а вивчення спадщини поета, внесок якого до скарбниці англійської 

та світової літератури величезний, досі залишається актуальним як у рідній 

поетові Англії, так і за її межами. 

Свого часу Сауті навіть вважали очільником «Озерної школи». Так, 

наприклад, у «Манслі Рев’ю» за 1821 р. міститься інформація про верховенство 

Р. Сауті в тріумвіраті англійських поетів-лейкістів [441 c. 173]. У виданому 

1830 року у Філадельфії збірнику поетичних творів Роджерса, Кемпбелла, 

Монтгомері, Лема і Кірка Вайта головою «Oзерної школи» також названий 

Р. Сауті [2, c. 354]. Р. Сауті як очільника «Oзерної школи» атакував 

Ф. Джеффрі, який увів в ужиток словосполучення «Озерна школа» [298], [110, 

c.17]. Цієї ж ієрархії всередині тріумвірату лейкістів дотримувався і 

Дж. Г. Байрон [195, c. 374]. 

Слава Р. Сауті-митця в кінці XVIII – на початку XIX століття не знала 

меж. У виданому в 1834 р. двотомнику В. Т. Лоундеса «Довідник бібліографа з 

англійської літератури» зібрано значну бібліографію творів Р. Сауті до 

1834 р. [341, с. 1712-1713]. Як видно  із цього переліку, Сауті неодноразово 

видавали не лише в Англії, але і в Америці, Франції, Голландії, що свідчить про 

популярність його творів.  

У збірнику «Англійська література XIX-XX ст. в добірці перших і ранніх 

видань шанованих авторів та ілюстраторів книг із кількома важливими 

оригіналами рукописів» (1817) високої оцінки удостоєні як творчість Р. Сауті, 

так і його особистіcні риси як людини й сім’янина [249, c. 46, 101, 481, 527]. 

Публікація Ч. Найта в «Найтс Квотерлі Мегезін» (1824) містить твердження про 

те, що двома найвизначнішими письменниками тієї пори були Сауті й 

Скотт [323, c. 158]. Подібної думки дотримувалися Р. Персі й Дж. Тімбс, які у 
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статті для «Дзеркала літератури, розваг та повчання»(1839) назвали Сауті 

видатним автором [459, c. 46]. У часописі «Нью Манслі Мегезін» за 1831 р. 

також зазначено,  що Сауті, як ніхто інший, знає про силу свого впливу [131, с. 

218].  

Один із найкращих французьких критиків і літературних есеїстів Ф. Шаль 

в огляді «Нинішня англійська словесність» писав: «На берегах 

Вестмореландського озера, у чарівній  місцині живуть два старі, знамениті 

письменники, пам’ятники літературного покоління, що передувало 

нинішньому: Сутей (збережена авторська орфографія – Л. К.) і Вордсворт... – 

Чи є серед нинішнього покоління схожі на них, рівні їм? – Безперечно, ні – і 

ні!» (Тут і далі переклад мій – Л. К.) [127, с. 3]. Пишучи про Т. Мура, Ф. Шаль 

порівнював його із Р. Сауті: «Як і Сутею, йому властиві почуття ритму, блиск 

образів, таїна гармонії: він поет ... Сутея чути як спогад минулого, як віддалену 

гармонію величних органів» [127, с. 9-11].  

У журналі «Метрополітен» 1837 р. йшлося про те, що Сауті не лише  

один із найплідніших авторів свого часу, а й один із найцінніших. У цьому ж 

журналі надруковано сонет («Сонет із приводу першої зустрічі з Сауті та 

Вордсвортом»), у якому його автор Р. Ш. Маккензі висловлював захоплення 

двома великими англійськими поетами [343, с. 129-130]. Схвальні відгуки  про 

Сауті маємо у «Манслі Рев’ю» за 1837 р. [392], в журналі «Еклектик Рев’ю» за 

1838 р. [304] та в «Літерарі Ворлд» за 1840 р. [391]. 

В. Сполдінг в «Історії англійської літератури з нарисом про походження і 

розвиток англійської мови» (1856) підкреслював, що Сауті перший серед своїх 

співвітчизників був творцем оповідних віршів. Поет перший почав наслідувати 

великих майстрів епіки, перший намагався надати жанру поеми внутрішньої 

цілісністі через одну центральну ідею [442, c. 367-368]. 

1875 року побачила світ праця М. В. Гербеля «Англійські поети в 

біографіях і зразках», де автор називав Р. Сауті одним із найплідніших і 

найосвіченіших поетів свого часу: «... навряд чи в історії англійської поезії 

знайдеться інший поет, який би писав так багато і так добре та водночас був би 
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так мало популярний, як Сауті. З усіх його прозових творів лише «Життя 

Нельсона» користується популярністю; щодо його поетичної спадщини, то 

достойно її оцінили хіба що науковці й критика, але не публіка. Лише окремі з 

його юнацьких балад користувалися популярністю й були предметом 

захоплення молоді того часу» [24, с. 222]. Подібну  думку цей критик висловив 

і дещо пізніше [384, с. IV]. Дж. Сейнсбері також вважав Р. Сауті визначним 

митцем свого часу. Він підкреслював, що слава поета-лейкіста досягла піку в 

період після публікації «Медока», коли Скотт лише починав свою діяльність, 

Вордсворт ще не здобув популярності, Колрідж мовчав, а інші великі, але 

молодші поети ще не творили [417, с. 179]. 

Популярність Р. Сауті свого часу мала і зворотній бік. Його часто 

критикували та пародіювали. Дж. Сейнтсбері у «Кембриджській історії 

англійської літератури» навіть зазначив, що мало знайдеться англійських 

письменників, які були б об’єктом більших суперечок, ніж Р. Сауті [417, с. 169]. 

Наприклад, анонімний автор у 1812 році писав, що у м-ра Сауті є геніальність 

для того, щоб писати так добре, як деякі з класиків; але в нього спотворене 

міркування, яке, на думку автора публікації, зашкодило б навіть 

талановитішому митцю. Крім того, поета звинуватили ще й  в пихатості, і все 

це вкупі, на думку критика, поклало край репутації поета. Водночас автор 

статті зазначає, що його захоплює талант Р. Сауті й ніякої ворожості щодо 

поета він не відчуває [400, с. 282].  

Якщо абстрагуватися від численних нападів на Р. Сауті політичного 

характеру, то стає очевидно, що якість його літературного доробку рідко 

ставилася під сумнів. Наприклад, у «Еклектик Рев’ю» за 1838 р. сказано, що 

«краса поезії містера Сауті є такою, що це видання навряд чи  буде  зайвим в 

бібліотеці кожного, хто захоплюється елегантною літературою» [450, c. 230] І 

навіть В. Хазлітт, який у cвоїх есе протиставляв Р. Сауті − ультра-якобінця й 

автора «Вота Тайлера» Роберту Сауті − автору парламентської реформи, 

Поетові-Лауреату й ультра-роялісту, часто віддавав належне таланту поета і 

його особистісним якостям. При цьому в різкій формі критик наголошував, що 
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лише екстремізм поглядів поета поєднував різні етапи його творчості, і якщо 

вже Сауті не апостат, то хто ж тоді ним був узагалі [295, c. 204]. 

У цьому політичному контексті навіть сам Сауті визнавав, що його ім’я 

стало предметом суперечок [466, c. 462], [467]. Однак, разом з тим, він вважав 

власну літературну спадщину гідною уваги і навіть за кілька років до смерті 

написав, що нічого не хотів би змінити у власній творчості [458, с. 7]. Показово, 

що в передмові до другого тому віршів із зібраного ним самим десятитомника 

поет зазначав: «Погоджуючись із Давенантом у тому, щоб забракувати більшу 

частину власних юнацьких робіт, я вважаю їх негодящими лише и через їхню 

незрілість, тому що в усьому тому, що я написав чи то в прозі, чи то у віршах, 

ніколи не було навіть рядка, який би через певні докори сумління, за життя або 

вмираючи, я волів би замазати чорнилом» [439, с. 764]
2
  

Наприкінці  XVIII століття і навіть після публікації «Ліричних балад» з 

передмовою В. Вордсворта романтизм ще не був осмислений як літературний 

напрям, а тому Р. Сауті не вписаний в контекст англійського романтизму. 

Наприклад, в опублікованій у Нью-Йорку 1830 р. «Літературній енциклопедії 

Чемберса» Р. Сауті присвячено достатньо уваги [205, с. 109- 115],але не в 

контексті романтизму. В «Історії англійської мови й літератури», виданій 

Р. Чемберсом і Р. Роббінс, літературна спадщина Р. Сауті теж посідає гідне 

місце [2004–208], однак творчість поета автори так само не пов’язували із 

романтизмом. У «Нарисах про розвиток англійської літератури від Чосера до 

Каупера», написаних Р. Сауті 1836 року [437],  романтизм зовсім не згадується, 

поет також ніколи не використовує це слово у листуванні [433]. У книзі 

Р. Горна «Новий дух епохи» (1844) творчість Р. Сауті також не пов’язана із 

літературою романтизму [307, с. 66, 156-158, 192]. Прикметно також, що в 

одній із ранніх біографій Р. Сауті «Життя Роберта Сауті», яку написав 

Ч. Т. Браун через одинадцять років після смерті поета у 1854 році, автор не 

назвав Р. Сауті романтиком [186, с. 12, 49, 80, 118]. 

Дж. Монтгомері в лекціях з літератури, опублікованих 1860 року, не вжив 

термін романтизм щодо спадщини Р. Сауті, хоча дослідник часто згадував 
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митця в контексті творчості «озерних» поетів [353, с. 91, 109, 210, 317] і високо 

оцінив літературну спадщину Р. Сауті [353, с. 304, 310]. Як справедливо 

зазначає з цього приводу Д. Перкінс, навіть провідні вікторіанські критики – 

Массон, Арнольд, Свінберн, Бейджгот, Морлі, Стівен, Пейтер – не згадують 

про романтичний напрям англійської літератури, хоча пишуть про поетів того 

періоду. Така ж позиція й в істориків літератури – М. Оліфант (1882), 

Сейнтсбері (1896) й Гарнетта та Госсе (1903-1904), хоча вони і використовують 

прикметник «романтичний» [93, c. 80]. Звідси, на своєму початковому етапі 

вивчення творчості Р. Сауті ще не поєднаний із концепцією романтизму. 

У публікаціях, що з’явилися після смерті Р. Сауті, часто наголошувалося, 

що це був визначний поет свого часу, який прагнув  високої оцінки наступних 

поколінь. У 1854 р. Ч. Т. Браун зауважив, що «найбільшим очікуванням Сауті 

було те, що лаври епічної поезії будуть вручені йому майбутніми поколіннями і 

що його ім'я буде посідати більш високе місце в очах нащадків, ніж серед 

критиків його часу» [186, c.292].  

У двадцять восьмому томі «Корнхіл Мегезін» під редакцією 

В. М. Текерея за 1873 р., сказано, що «професія літератора рідко мала більш 

почесного представника, ніж Поет-Лауреат Сауті». Як Лауреат, він писав вірші, 

що були його недостойні, як політик він зробив багато промовистих  промахів, 

однак ми знаємо зараз те, що не могли знати всі його сучасники, а саме, що 

провини Сауті порівняно незначні, а його чесноти заслуговують  захоплення. 

Його життєпис, з усіма помилками, незначною мірою був відкритий для 

публіки, але, хоч він і оприявнює багато того, що було необдуманим і 

самонадійним, а також деякі слабкі сторони, які ніколи не повинні були вийти 

за межі сімейного кола, цей життєпис демонструє також, поза всякими 

сумнівами, благородну натуру поета,  високу сміливість, непохитну прямоту, 

майже  безмежну  доброзичливість,  прихильність та щедрість. Ніякі злі 

ревнощі великих письменників, які зробили початок цього століття таким 

значущим, не порушували спокою Р.Сауті, і навіть якщо певна сатисфакція 

виникала з глибокого усвідомлення ним власної цінності, слід наголосити, що 
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ніколи поет не прагнув вирвати лаври, яких він вважав себе гідним, і завжди 

був готовий словом і дією звеличити досягнення своїх друзів [405, c.468]. 

Р. Чемберс в «Енциклопедії англійської літератури» за 1879 р. писав, що 

одним із найбільш плідних та освічених авторів того періоду був Р. Сауті, 

доктор права, Поет-Лауреат. «Поет, науковець, антиквар, критик та історик, 

Сауті написав більше, ніж навіть Скотт, і, як кажуть, між своїм двадцятим та 

тридцятим роками спалив більше віршів, ніж опублікував за все життя. Його 

час був повністю присвячений літературі. Кожен день і година мали своє 

відповідне і обране завдання; його бібліотека була його світом, в якому він  

перебував із задоволенням, а його книги були його найзаповітнішими та 

постійними супутниками» [205, c.170], [105, c.21]. 

Про романтизм як напрям у поодиноких випадках почали говорити лише 

в останні роки XIX століття. І тоді Р. Сауті уперше згадано як представника 

преромантиків, а не романтиків. Незважаючи на те, що протягом кількох 

десятиліть Р. Сауті вважали очільником «Озерної школи» англійських поетів, 

наприкінці XIX століття Ч. Г. Херфорд у монографії «Епоха Вордсворта», яку і 

до сьогодні правомірно вважають класикою наукової літератури з англійського 

романтизму, назвав Сауті преромантиком. Наукову працю Ч. Г. Херфорда 

вперше було видано в лютому 1897 року, друге видання з’явилося в листопаді 

того ж року, а третє – у 1899 р. З того часу монографію «Епоха Вордсворта» 

регулярно й багаторазово перевидавали, і досі вона залишається базовим 

дослідженням  із романтизму в англомовному світі.  

Її автор Ч. Г. Херфорд вважав, що Р. Сауті був «занадто просвітлений 

Просвітництвом», щоб проникнути у сутність тих релігій, чию невимовну красу 

він так любив. На думку вченого, Сауті-поет стояв на стику двох століть між 

раціоналізмом і романтизмом, віддав данину й тому, й іншому, і до жодного з 

двох не належав. За словами Ч. Г. Херфорда, Сауті наполегливо працював на 

порозі романтизму, у той час як Колрідж уже стояв біля його вівтаря [297, c. 

203]. 
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У критиці XIX століття багато уваги звернено на конфлікт Р. Сауті і 

Байрона, який від початку зрідка розглядався у  площині професійної діяльності 

поетів. Незмінно вчені і критики торкалися питань особистісних стосунків 

Байрона і Сауті, їхніх політичних поглядів, війни характерів, тощо. Однак 

репутаційні втрати, які у колишньому СРСР традиційно приписували лише 

Сауті, в англомовних джерелах XIX століття приписувалися також і Байрону, у 

зв’язку із скандальною славою, яку цей поет здобув в тодішньому англійському 

суспільстві. У цьому, як видно з мемуарів видатних діячів XIX століття, він 

сильно поступався Р. Сауті, чия поведінка в сім’ї й у суспільстві була 

предметом загальної поваги і захоплення. Навіть недоброзичливо 

налаштований щодо Сауті В. Хазлітт писав про поета, що «його пристрасті 

ніколи не виливаються в дещо більше, ніж дратівливість. Жовчний і холодний у 

манері письмового спілкування, він вирізняється великою добротою серця. 

Мінливий у своїх поглядах, він консервативний у своїх уподобаннях і, як 

людина у багатьох викликає захоплення, у всіх – повагу, за винятком його 

політичної непослідовності» [295]. 

Нічого схожого про Байрона знайти не можна. У сучасному для поета 

суспільстві Британії XIX ст. важливим було те, з якого роду людина, надто, 

якщо мова йшла про спадкоємну аристократію. Англомовні дослідники не 

приховували того, що Байрон був сином «божевільного Джека», відомого 

гульвіси, який розтратив увесь спадок своєї дружини, матері Дж. Г. Байрона, а 

потім утік із коханкою. Розлучення батьків також негативно вплинуло на 

репутацію Байрона. Проте, не лише погана слава батька, а й власні борги поета, 

його подружня невірність і теж розлучення, відвертий інцест і бісексуальні 

зв’язки сприяли тому, що лорд Байрон здобув у Британії погану славу. Він 

згодом став об’єктом не просто громадського осуду, а остракізму, через що і 

покинув рідну країну.  

Носіям англійської мови був зрозумілий і прихований зміст численних 

вульгаризмів у творах Байрона, зокрема, вжитих щодо Р. Сауті. Не випадково 

видавець Дж. Маррей одного разу відмовив Байрону в публікації частини 
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тексту «Дон Жуана» через авторський радикалізм і зухвальство в доборі 

лексичних одиниць. Дж. Маррей зазначав, що не погодився б друкувати цей 

твір повністю навіть у тому випадку, «коли б автор віддав йому своє помістя, 

свій титул і свій геній»: Містер Кіннаірд надіслав мені 3 пісні з Дон Жуана ... Я 

заявляю Вам, що вони були настільки обурливі, що я не опублікую їх, навіть 

якщо Ви віддасте мені свій маєток, свій титул і свій геній. − Заради Бога, 

перегляньте їх − вони рівні за талантом всьому, що Ви написали раніше − 

тому варто видалити з них те, що шокує почуття кожної людини в країні і 

навіки завдасть Вашому імені шкоди.
3
  

 Жовтень 1822 р. [462, c.378]. 

На наш погляд, загальне ставлення до сатир Байрона у XIX столітті 

влучно можна описати словами одного анонімного критика, який ще у 1828 р. 

писав, що «Байрон-сатирик є більш безстидним, ніж страшним» [74, c.162]. 

Видані біографії Р. Сауті також допомагали дослідникам правильно 

розставити акценти в конфлікті Сауті – Байрон. Наприклад, узятий у 

Т. Де Квінсі опис побуту сім’ї Сауті в Кесвіці (м. Кезік – Л. К.) дає змогу 

сформувати власне ставлення до слів Байрона про те, що «Сауті був готовий 

писати чию завгодно біографію, хоч біографію самого чорта» [196, с. 18], а 

також змінити свій погляд на непереборне бажання поета працювати й 

публікуватися якомога більше. Зі спогадів Т. Де Квінсі стає зрозуміло, що 

необхідність друкувати твори виникла в Р. Сауті через фінансову скруту, адже 

він, хоч і небагатий чоловік, взяв на себе відповідальність не лише за свою 

сім’ю, а й за родини двох своїх товаришів, які свого часу одружилися з двома 

сестрами Е. Фрікер – дружини Сауті. Три сім’ї жили під одним дахом, адже 

шлюб Колріджа й Сари Колрідж, уродженої Фрікер, зазнав краху, внаслідок 

чого Колрідж поїхав спочатку на Мальту, а потім, після повернення,  вирішив 

жити у Лондоні. Р. Лоуелл, що був одружений з М. Фрікер, помер ще в 1795 

році. Тому, як пише Де Квінсі, Сауті був єдиним дорослим чоловіком у будинку 

і єдиним годувальником для всіх його мешканців [231, c. 237-240]. 
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Таким чином, можна говорити про те, що попри наявні приклади критики 

окремих творів Р. Сауті та несприйняття його як людини і політичного діяча, 

сумарна оцінка творчості поета у XIX столітті була скоріше позитивною, ніж 

негативною. Відомі критики того часу визнавали численні чесноти творів 

поета, наголошували на головуючій ролі Р. Сауті в тріумвіраті та на новаторстві  

його поезій у тематичному, жанровому та лінгвістичному аспектах. Важливо 

також, що уже в XIX столітті зароджується тенденція не вважати  Р. Сауті  

романтиком, а характеризувати його саме як преромантика. Подібна практика 

згодом стане провідною у літературознавчих роботах кінця XX- початку XXI 

століття, про що буде сказано далі. 

 

1.2. Особливості вивчення літературної спадщини Р. Сауті у XX - на 

початку XXI століть 

 

1.2.1. Роль поета в літературному процесі епохи. Сауті і Байрон 

 

У науковій літературі XX століття Р. Сауті-поет неодноразово ставав 

об’єктом гострих протиріч, а його внесок  до скарбниці англійської літератури 

був оцінений дуже неоднозначно. Відоме твердження Дж. Семпсона про те, що 

«мабуть, ніхто, хто писав так багато, не залишив після себе так мало 

значущого» [418, c. 487], є прямо протилежним не лише вже цитованим вище 

словам М. В. Гербеля, але й рядкам із передмови до оксфордського видання 

віршів Р. Сауті, опублікованих 1909 р. Там читаємо: «... мало знайдеться 

людей, які б писали так багато й так добре, як Р. Сауті, і яких би при цьому 

так мало читали»
 
384, с. IV].

  

На початку XX століття
 
А. Біррел визнав нападки В. Хазлітта на Р. Сауті 

безпідставними[167, c.145,185]. Він також назвав Р. Сауті «точним» за його 

любов до різного роду фактів, у той час як Вордсворта він вважав бездоганним, 

наголошуючи на особливому місці, яке той посідав всередині триумвірату[166, 

с.8]. М. С. Гумільов у 1922 р. лапідарно схарактеризував те, як сприймали 
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Р. Сауті на початку XX cтоліття. Він писав, що «Сауті називають найтиповішим 

представником «Озерної Школи», як Колріджа – найяскравішим, а Вордсворта 

– найглибшим. З ряду гасел, висловлених цією школою, Сауті найбільше 

звернув увагу на правду історичну й побутову. Надзвичайно освічений, він 

охоче обирав темами своїх поем і віршів віддалені епохи й чужі йому країни, 

причому прагнув передавати характерні для них почуття, думки й усі дрібниці 

побуту, сам поділяв  точки зору своїх героїв. Для цього він користувався всім 

багатством народної поезії й перший увів у літературу її мудру простоту, 

різноманітність розмірів і могутній поетичний прийом повторень. Однак саме 

це й послугувало причиною його невизнання, тому що дев’ятнадцяте століття 

цікавилося насамперед особистістю поета й не вміло побачити за пишністю 

образів їхнього творця» [28, c. 5-8]. У цьому ж контексті Дж. Сейнтсбері 

підкреслював, що дослідники не оцінили унікальне поєднання професіоналізму 

й майстерності у літературній спадщині Р. Сауті ще й тому, що її вивчення 

значно ускладнила відсутність повного видання творів поета [417, с. 169]. З цим 

прикрим фактом у 1926 р. також погодився М. Яковлєв, висвітливши у своїй 

публікації, до яких курйозів в оцінці Р. Сауті призводила необізнаність вчених з 

текстами оригіналів, які тоді були майже не доступні[129,c.145-158].  

Показово, що від початку XX століття багатьма вченими було обрано 

такий вектор наукового дослідження, який розширював усталені  уявлення про 

політичні ідеї лейкістів, а не про їхню літературну спадщину. Монографія 

К. Брінтона  «Політичні ідеї англійських романтиків», написана 1926 року 

[183], ознаменувала початок досліджень подібного типу. Через три роки після 

цієї книги вийшла і донині авторитетна в англомовному світі праця А. Коббана 

«Едмунд Берк і повстання проти XVIII століття:…» (1929)) [212], у якій фокус 

дослідження подібний до вище зазначеної праці. 

У наукових працях, виданих на теренах колишнього СРСР, з’явилася 

низка упереджених висновків щодо Сауті-поета, Сауті-Лауреата, Сауті-

ренегата[5, с.254], [12, c. 313-314, 319], [42, c. 145], [47], [66, c. 450-451, 453],  

[68, c. 233], [76, c. 236-239]. Радянськими вченими вивчалися переклади 
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окремих творів Р. Сауті, особливо зроблені В. А. Жуковським[41]. Поряд з 

аналізом перекладів з Р. Сауті до наукових досліджень увійшли і витяги з 

особистого листування поетів-перекладачів. Визнання таланту Р. Сауті 

імпліцитно відбувалося шляхом опису численних аллюзій на його поезії у 

творах інших авторів, серед яких Дж. Джойс, Ф. Купер, Ч. Р. Метьюрин та ін. 

[4, c. 342], [7, c. 247], [8, c. 324], [27, c. 38], [49, c. 63]. 

Канон з п’яти (Вордсворт, Колрідж, Байрон, Шеллі, Кітс), а потім з шести 

(Блейк, Вордсворт, Колрідж, Байрон, Шеллі, Кітс) найвидатніших романтиків 

було теж сформовано у XX столітті, і дискусії щодо репрезентативності цього 

канону не вщухають і донині. Фокус на творчості лише шести найвидатніших 

романтиків незмінно піддається критиці у науковому співтоваристві по обидва 

боки Атлантики і багатьох сучасних вчених уже не задовольняє той факт, що 

Р. Сауті залишається за межами канону, а отже, і на периферії дослідницької 

уваги. Тому нерідко можна натрапити на негативну оцінку, яку вчені дають 

тому, що  зроблено їхніми попередниками у вивченні творчості Р. Сауті за 

більш ніж дві сотні років.  

Конфлікт Сауті і Байрона у XX-XXI століттях став окремою темою для 

вивчення. В англомовній критиці, як це буде продемонстровано далі, він 

висвітлений досить детально, проте зовсім по-іншому ніж це було в 

радянському літературознавстві, у якому протистояння двох поетів мало 

ідеологічний характер. В якості прикладів можна навести одразу декілька 

наукових праць. Наприклад, О. А. Анікст в «Історії англійської літератури» 

(1956) торкається проблеми взаємного несприйняття Сауті, Байрона й Шеллі. У 

цьому контексті автор зазначає, що Байрон справедливо висміював 

багатослівність епічної поезії Сауті, досконалу неправдоподібність описуваних 

ним пригод і неприродність поведінки персонажів [10, c. 218]. Про поему 

«Видіння суду» О. А. Анікст говорить, що цей твір заслуговує на згадку лише 

тому, що Байрон написав на нього пародію під тією самою назвою [10, c. 2]. 

Г. А. Єлістратова в монографії «Байрон»(1956) говорить про те, що 

Байрон ставився до «лейкістів» з неприхованим презирством через 
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антигромадянський характер їхньої естетики, їхнього спіритуалістичного 

презирства до людини, відмови від розуму в ім’я містики. Байрон, на її думку, 

озброюється проти «лейкістів»  питаннями художньої форми, за якими Г. А. 

Єлістратова вбачає далекосяжні ідейні та політичні розбіжності. Як підкреслено 

в роботі, Байрон повстав також проти спекуляції реакційних романтиків на 

середньовічній народній творчості, яку вони начебто стилізували й 

фальсифікували [38, c. 25, 26]. Робота Г. А. Єлістратової «Спадщина 

англійського романтизму й сучасність» (1960) також характеризується вкрай 

негативним ставленням до Р. Сауті і його творчості [38, c. 171, 287–288, 304, 

325, 349, 366, 374]. На думку дослідниці, придворний Поет-Лауреат ще не 

забутий лише завдяки тому, що ненависний йому Байрон обезсмертив мимоволі 

його ім’я у своїх сатирах [38, c. 43]. 

Повертає нас до проблеми протистояння Байрона та Сауті й монографія 

К. І. Клименко «Байрон. Мова і стиль» (1960), у якій подано аналіз «Видіння 

суду» Дж. Р. Байрона, нерозривно пов’язаного з ім’ям Р. Сауті. Як зазначала 

К. І. Клименко, поганого поета, який, однак, зумів  досягти успіху, Байрон 

порівнює із гниллю, яка, подібно до легкої пробки, вискакує на поверхню. Далі 

дослідниця зіставила міцність цього успіху з долею нудної книги, яку ніхто вже 

не читає, але всі забувають викинути. Вірші Р. Сауті авторка схарактеризувала 

як «порожні, нудні, гнилі й нікому не потрібні» [46, c. 30-31] На думку 

К. І. Клименко, вірші Поета-Лауреата легковажні, подібно до ельфа або 

болотного вогника [46, c. 31]. Подібна риторика присутня також і в наукових 

працях М. П. Алексєєва ([2, c. 341, 343-344, c. 357],[3, c. 384-386]), Н. Я. 

Дьяконової ([37, c. 28], [34,145], [36, c. 39-40]), Б. Колєснікова [50, c.212], 

І. Г. Нєупокоєвої [87, c. 16,426-427]  та В. М. Жирмунського [40, 205-206].  

До тих, хто не сприймав заангажованої інтерпретації конфлікту Байрона й 

Р. Сауті, можна назвати А. Н. Ніколюкіна, автора «Масової поезії в Англії кінця 

XVIII- початку XIX ст.» (1961) [88, c. 196]. Однак його аргументи в тодішньому 

радянському літературознавстві широкої підтримки не отримали. 
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Доцільність включення Р. Сауті до триумвірату англійських лейкістів 

піддала сумніву Г. А. Єлістратова у 1960 р. У праці «Спадщина англійського 

романтизму й сучасність» авторка книги відзначила, що «через традиційне, але 

дещо спрощене уявлення, Р. Сауті вважають рівноправним членом тріумвірату 

“озерниx поетів”» [39, c. 132]. Загалом же вивчення літературних текстів 

Р. Сауті у середині ХХ століття відбувалося досить повільно, і навіть в рідній 

поетові Англії його творчість була майже забутою. У 1960-ті роки амбасада 

Бразилії, здивована вкрай поганим станом могили Р. Сауті, фінансувала її 

реставрацію з бюджету своєї країни. Так бразильці віддячили Р. Сауті за те, що 

він першим написав ґрунтовну історію їхньої країни.  

У 1968 р. у Франції Ж. Раймон видала книгу «Роберт Сауті: людина і 

епоха», написану французькою мовою [395], у якій було детально висвітлено 

основні періоди життя та творчості поета. Починаючи з кінця 1980-х рр. 

відмічаємо поступовий підйом зацікавленості по відношенню до творчості 

Р. Сауті порівняно із серединою сторіччя. Особистий внесок Р. Сауті у 

літературу англійського романтизму знову стає об’єктом гострих наукових 

дискусій. 

Дж. Вотсон зазначав, що видавцеві дев'ятнадцятого століття Сауті 

здавався гідним захоплення, а життя поета було картиною, найперший погляд 

на яку викликає безмежне задоволення. Та, на жаль, на думку вченого, поезія 

Р. Сауті не бере до уваги найпотаємніше «я» поета і серед сучасних критиків 

нерідко виникає почуття розчарування тому, що Сауті, бажаючи писати так 

багато, зазвичай не бажає включати найглибші розумові та емоційні імпульси в 

свою поезію. В результаті Сауті став прозаїком, причому дуже хорошим [485]. 

Так само вчені С. Чу й Р. Аттик говорили про те, що твори митця у сучасний їм 

час маловідомі й, за винятком «Родеріка», нечитабельні [209, c. 57].  

Дж. Семпсон також зазначав, що обговорювати масштабну поетичну 

спадщину Сауті навряд чи треба, оскільки вірші поета не читають і ніколи не 

читатимуть. Як підкреслював дослідник, вони лише зовні виглядають 

величними, а всередині невиразні й порожні, адже є продуктом літературної 
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індустрії. На думку Дж. Семпсона, усі знають кілька популярних речей: 

«Бленхгеймський бій» і «Мої дні проходять серед мертвих», які, як пише 

науковець, «поза всяким сумнівом, – його найкращі вірші; і це все, що вартує 

знати» [418, c. 487]. З Дж. Семпсоном у цьому питанні погоджувався і 

Г. Бламірес, який зауважував, що величезні епічні поеми Сауті завоювали 

визнання в сучасну йому епоху, але їхня слава закінчилася зі смертю автора 

[171, c. 40].  

Однак подібну точку зору не підтримала видатна дослідниця 

британського романтизму М. Батлер. У її науковій студії «Задумуючи 

революцію: …» (1990) знаходимо твердження про те, що з 1797 р., у час, що 

його прийнято називати «Великою декадою Вордсворта», Вордсворта 

сприймали лише як послідовника Сауті. Останній був відомий на той час як 

автор балад (1797-1799 рр.) і отримав визнання за простоту літературної мови. 

Як підкреслює М. Батлер, ліричні балади Вордсворта не сприймали окремо від 

творчості Сауті. Дослідниця наголошує, що В. Вордсворта головою «Озерної 

школи» вперше назвав В. Хазлітт лише в 1818 р., коли стало зрозуміло, що 

Сауті поступово відходить від поезії [193, c. 141].  

М. О’Ніл та М. Сенді також підтримали теорію М. Батлер про те, що 

творчість Р. Сауті значною мірою впливала як на С. Т. Колріджа, так і на 

В. Вордсворта. Вчені дотримуються думки, що середньовічна і східна поезія 

Колріджа в 1790-х роках має більше спільного з творами Сауті в той же період, 

ніж з творами Вордсворта, незважаючи на популярність їхніх спільних 

«Ліричних балад». Вони наголошують на тому, що у ці роки Р. Сауті працював 

у власній «лабораторії культур», прагнучи реалізувати дитяче прагнення 

написати розповідні вірші, засновані на міфологіях різних культур: валлійської, 

норвезької, зороастрійської, арабської, індуїстської, перуанської та 

мексиканської. На думку М. О’Ніл та М. Сенді, це було частиною політико-

богословського проекту, натхненного французькими ідеологами К. Волнеєм та 

Ч. Дюпюї, що мав на меті описати світову революцію, в якій егалітарний 

раціоналізм розбив би кумирів священства й тиранії[370, c.182].  
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В кінці XX- на початку XXI століття конфлікт Сауті і Байрона все ще не 

втратив своєї актуальності для науковців[298, c. 144-145], [497, с. 211], [153, c. 

149-150, 293] [348, с. 41-51, 125-131], [277, с. 230], але на Заході писали про 

нього не звинувачуючи і не викриваючи Р. Сауті. Наприклад, В. Стівенсон і 

К. Стратман справедливо зазначали, що Сауті був улюбленою мішенню для 

сатир Байрона, але вони не переносили конфлікт двох поетів у площину 

ідеології[446, с. 98], [451, с. 80, 82–83, 86]. Науковці також часто вбачали в 

конфлікті Сауті й Байрона суто особисті мотиви. C. Бугрейв у коментарях до 

байронівського «Дон Жуана» вказала на той факт, що у ході роботи над цією 

поемою Дж. Г. Байрон нібито дізнався про брудні чутки стосовно нього і 

Шеллі. Ці плітки поширював Р. Сауті, запевняючи, що Байрон і Шеллі буцімто 

сформували «Лігу інцесту», де кожен із поетів мав певні відносини з дружиною 

Шеллі – Мері, а також з Клер Клермонт. Це і стало першопричиною ворожнечі 

між Сауті та Байроном. При цьому дослідниця підкреслює, що у творчості 

Байрона поети-лейкісти піддаються критиці лише за еготизм і 

недалекоглядність, але їх поетичний талант ніколи ним не заперечувався [188, 

c. 167-168].  

Зважаючи на це, нападки на Сауті з боку Байрона в англомовному світі 

здебільшого розглядали стримано або ж навіть іронічно. Так, Е. Стоффер у 

монографії «Гнів, революція й романтизм» стверджує, що Байрон у своїх 

випадах проти Сауті злий, але не дотепний [445, с. 149], а приклади доволі 

критичного зображення Сауті порівняно з Дж. Г. Байроном є поодинокими. До 

таких наукових праць належить опублікована у 2001р. книга К. Боуда та Ф.-

В. Ньюмана про романтизм. У ній сказано, що в сатирі Байрона зображені 

типові для періоду Регенства характери, які роблять типовими тодішні 

суспільні відносини, політику та банальність повсякденного життя [177, c. 69-

73]. Загалом же обговорення теми «Сауті–Байрон» не перетворилося на масове 

і відверте викриття Сауті як реакційного поета. В збірці статей «Кембріджський 

путівник по британському романтизму» (2010) П. Доусон справедливо 

наголошував, що бунтарство романтиків ніколи не варто переоцінювати, і як би 
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ці поети не симпатизували бідним і пригнобленим, вони належали переважно 

до вищого й середнього класу. Крім того, автор публікації також підкреслює, 

що відстоювання романтиками національної незалежності набуло в Британії 

більш ліберальних форм порівняно з континентальним романтизмом. І навіть 

більш за всіх схильний до радикалізму П. Б. Шеллі, на його думку, розривався 

між двома крайнощами: підняти людей на боротьбу й одночасно пом’якшити 

їхні настрої [228, c. 67].  

Не надто радикальним був і В. Скотт, який у 1813 р. відмовився від 

звання Поета-Лауреата і посприяв, щоб ним став саме Р. Сауті. З одного боку, 

коли все більше шотландських законів витіснялися актами британського 

парламенту, В. Скотт  активно виступав проти кожного зазіхання. Як 

підкреслював К. Джагер, ще з XVIII століття відтворення індивідуально- 

авторських уявлень про Шотландію в літературі було прямо пов’язане з 

нереалістичним прагненням багатьох митців знову побачити представника 

династії Стюартів на троні цієї країни[311, c.125]. Разом з цим, Ф. Біті 

справедливо відзначав схильність В. Скотта прийняти Британський 

капіталістичний порядок, навіть коли він виступав проти нього. На думку 

автора монографії, Скотт був добросовісним чиновником, чиє завдання в 

умовах постнаполеонівського устрою полягало в тому, щоб донести до 

британського народу нові речі, навіть якщо ці речі були загальновідомими[153, 

с.149-163]. Суспільна позиція С. Т. Колріджа, що вельми подібна до політичних 

вподобань В. Скотта, була схарактеризована у монографії П. Кітсона та 

Т. Корнза[321, c.36-62]. 

Крім того, в англомовному науковому світі Байрона не піднесено на 

надзвичайну висоту ще й тому, що центральною фігурою англійського 

романтизму переважно визнають не Байрона, а Вордсворта. Безсумнівно, така 

ієрархія притаманна не всім дослідженням тієї епохи, для чого достатньо 

згадати бодай одну цитату з монографії «Літературні журнали й англійський 

романтизм», у якій М. Паркер стверджує, що, «поховавши Байрона, Тіклер 

поховав увесь англійський романтизм» [374, с. 129]. Однак загальна тенденція 
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виокремлювати Вордсворта на тлі інших романтиків усе-таки спостерігається. 

Вона характерна як для  досліджень XIX століття, так і для робіт XX і XXI ст. 

Р. Сауті теж високо цінував творчість В. Вордсворта й у листі до есквайра 

Дж. Рікмана від 30 березня 1804 писав: «Вордсворт зробить краще і залишить 

після себе ім’я, що буде по-своєму унікальним: він буде посідати місце серед 

найвизначніших поетів і, напевне, він має величезну кількість сильних сторін, 

які перевершують сильні сторони усіх інших, за винятком Шекспіра
4
» [331,  с. 

91]. 

У виданій в Оксфорді 1995 року монографії М. В. Рязановського 

«Виникнення романтизму», автор підкреслював саме вагомість постаті 

В. Вордсворта у процесі зародження та розвитку англійського романтизму [401, 

c. 71]. У книзі Т. Фулфорда й П. Кітсона  (2005) «Романтизм і колоніалізм: 

література і імперія, 1780-1830» теж згадано, що Сауті був поціновувачем 

творчості Вордсворта. Зазначено, що коли Сауті схвально висловлювався про 

діяльність О. Гумбольдта, то говорив, що видатний О. Гумбольдт займав серед 

мандрівників те місце, яке Вордсворт займав серед поетів [277, с. 167].  

У збірці статей про англійський романтизм, яка називається «Англійський 

романтизм: прелюдії і постлюдії …» [421], всі дев’ять есе написані учнями 

Е. Вілсона. І зміст книги і вже сама її назва віддзеркалюють значущість внеску 

Вордсворта у контекст англійського романтизму. Тож Байрон в англомовних 

дослідженнях не возвеличується як прогресивно мисляча людина та гуманіст з 

вищого прошарку англійського суспільства, а центральною фігурою 

англійського романтизму постає В. Вордсворт. 

Під час характеристики англійського романтизму, слід, на наш погляд, 

уникати категоричності та яскраво вираженої бінарної опозиції творчих 

особистостей, дещо ліберальніше трактувати численні приклади (як позитивні, 

так і негативні) особистої та творчої взаємодії між поетами. Так, Байрон окрім 

ворожнечі з Поетом-Лауреатом, щиро захоплювався манерами та людськими 

якостями Р. Сауті. Творчість останнього впливала на Байрона, адже в 
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коментарях до власних творів Дж. Г. Байрон іноді писав, що це його 

автентичний текст, хоч і написаний близько до поетичної манери Р. Сауті.  

Між Сауті і Шеллі відбувся глибокий конфлікт, конфлікт поколінь, але не 

треба забувати, що Р. Сауті дозволяв П. Б. Шеллі користуватися власною 

бібліотекою, був період, коли вони разом обговорювали політику, Французьку 

революцію та проблеми релігійних вірувань, що в поодиноких випадках все ж 

таки описано в науковій літературі, наприклад, у Р. Крістіансена [210, c.46]. 

Відносини між романтиками не варто спрощувати, а розуміти як складні та 

багатогранні, навіть між романтиками-друзями. У цьому питанні імпонує точка 

зору М. Г. Абрамса, який справедливо наголошував на тому, що іноді жорстка 

критика творчості англійських поетів-романтиків цілком несподівано, але 

досить часто, надходила від друзів, а не ворогів. Перші  часто критикували 

Р. Сауті, як і він їх: «< ... > напади, засновані на вульгарності мови і теми, іноді 

приходили з несподіваної сторони, як, наприклад, коли Сауті порівнював 

«Ідіота» з «голландським невігласом», а тому такі вороги, як Френсіс Джеффрі, 

завдавали, можливо, значно менше шкоди, аніж друзі, які принижували у той 

самий час, коли вони хвалили»
5
[133, с. 145-146]. Подібну точку зору поділяли і 

Дж. Клабб та І. Ловелл, зупиняючись на критиці Р. Сауті В. Вордсвортом [211, 

c.52].  Д. Робертс також дійшов висновку, що навіть між лейкістами відносини 

були дуже неоднозначні, а несприйняття поезій Р. Сауті С. Т. Колріджем мало 

негативний та довготривалий вплив на літературну репутацію Р. Сауті[407, 

c.37]. 

Г. Блум теж вважав, що навіть між поетами-друзями не було повного 

розуміння. Дослідник нагадував про те, що Р. Сауті негативно охарактеризував 

збірку «Ліричні балади» у критичному огляді, за що Вордсворт на нього 

образився, що також випливає з листування поета з Дж. Коттлом [176, с.82] 

Будь-які висловлювання англійських поетів-романтиків,  серед іншого 

Р. Сауті, слід сприймати критично і перевіряти власним літературознавчим 

аналізом. Цілком справедливі, на наш погляд, слова вчених Р. Брінклі та 

К. Ханлі, які вважають, що підходити до тлумачення літературних текстів доби 
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Романтизму  слід  більш критично. Хоча сам Вордсворт заявляв, що його 

поетична манера лишалася незмінною упродовж сорока п’яти років, виявлений 

релігійний та поетичний підтекст його творів насправді набагато складніший. 

[181, c.103]. 

Слід також зазначити, що у науковій спільноті англомовного світу 

сформувалася група вчених, яка вже в сучасних нам реаліях XX та XXI cт. 

позиціонує Р. Сауті як преромантика, тим самим продовжуючи започатковану 

ще в XIX столітті традицію виносити його літературну спадщину за межі 

літератури романтизму. Таке позіціонування Р. Сауті у літературознавчому 

контексті XVIII-XIX ст. не властиве українському літературознавству (Д. 

Наливайко [83], К.Шахова [84], Т. Потніцева [95], С. Скуратовська[115], 

І. Пупурс [96], Г. Канова[44]), де Сауті ніколи не називали преромантиком.  

Д. Крейг слушно зауважував, що «на початку XX століття, 

ознаменованого зацікавленістю соціальними і політичними ідеями лейкістів, 

концепція романтизму ще не мала чіткого формулювання, а лише 

розпочиналося її осмислення. У тогочасних наукових дослідженнях автори 

цікавилися питанням про вплив революції на поезію, а не вивчали ідеї 

«озерних» поетів» [220, с. 4]. Можливо, це було пов’язане із тим, що усередині 

1790-х рр. Сауті і Колрідж написали дуже багато спільних праць політичного 

спрямування, на що справедливо вказує С. Джилл [282, c.37]. Але і надалі 

ситуація з вивченням творчості лейкістів майже не змінилася, а отже в 

англомовному світі питання про існуючі протиріччя в концепції романтизму, 

про відносну репрезентативність канону з шести англійських романтиків і 

дотепер не втрачають своєї актуальності [35, c.16-17], [52, 120-130], [53, c.62-

63], [254, c. 11-12], [258, с. 35], [288, c. 2-3], [339, c.44], [342, c. 1-16], [345, с. 

174-181], [347, с. 13], [355, с. 1-16], [380, с. 4]. [390, с. 151], [455, с. 1-31], [480, с. 

43], [492, с. 184], [496, c.3-5]. 

Для характеристики Р. Сауті англомовні вчені часто використовують 

слово «precursory» (предтеча). Е. Бернхардт-Кабіш у монографії «Роберт Сауті» 

зауважив, що Р. Сауті, як й інші романтики, був спадкоємцем епохи 



51 
 

Просвітництва, і не зміг прорватися до нового типу мислення, яке називають 

романтичним [161, с. 9]. У додатку до авторитетної «Енциклопедії світової 

біографії» (2001) теж йдеться про те, що Сауті так і не вдалося стати 

романтиком [248, с. 381]. Про це ж йдеться і у «Літературній історії Англії» 

(2005), авторство якої належить Р. Чу й С. Аттику. Автори книги підкреслюють, 

що Сауті романтиком не був, а лише проклав дорогу  іншим відомим поетам 

тієї доби. У «Талабі» й «Проклятті Кехами» він проникнув в арабський світ 

романтизму й далі на Схід; у «Медоці» – у Вельс і в Америку, а в «Родеріку» – 

в Іспанію. Тому Р. Сауті, як наголошується в цій роботі, був попередником, 

предтечею для романтиків» [209, c. 59]. 

Х. Фішер і В. Бройх у книзі «Романтична наративна поезія: історія 

жанру» (2006)), що вийшла в Кeмбріджі, залучають до дослідження епічні  

поеми Сауті лише з кількома застереженнями [264, с. 70]. На їхню думку, ці 

твори не представляють епіку раннього романтизму, оскільки містять симбіоз 

несумісних рис епіки й балади, драматичного й ліричного компонентів, у них 

відчутні численні літературні алюзії. Дослідники підкреслюють, що в «Талабі» 

й «Кехамі» Сауті радикально звільнив мову й метр від конвенційних 

характеристик епіки. Поет мав інший підхід до багатої східної образності та 

історії, до яких  вдавався для того, щоб інтерпретувати найактуальніші 

філософські та соціальні питання свого часу. Він не використовував жанр 

романсу для створення справжньої романтичної епіки. Романтична, 

універсальна епіка світових релігій, до якої так прагнув Сауті, на думку вчених 

нереалізована у його поемах. [257, с. 75-76]. «Жанну д’Арк» автори взагалі 

назвали «помилкою молодості» Р. Сауті [257, с. 71]. 

 В «Оксфордській енциклопедії британської літератури» (2006 р.) 

зазначено, що загалом Р. Сауті не був романтиком, і зараз загальноприйнятий 

(виділено мною - Л. К.) факт, що цей поет не створив жодного великого твору 

романтичної літератури [465, c. 49-50]. Автори вважають, що повчальний 

характер творів Р. Cауті близький духом до преромантичного часу, з чим 

погоджувався і Е. Доуден [237, c. 190]. 
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Очевидний факт, що Р. Сауті мало схожий на інших англійських 

романтиків, змушував і змушує сучасних науковців виключати поета з числа 

романтиків. У цьому питанні слушна, на наш погляд, позиція, де визнається, що 

у той час як між митцями епохи Романтизму існувала єдність і самі вони точно 

знали, як саме вони хотіли б змінити картину, романтики Блейк, Вордсворт, 

Колрідж, Байрон, Шеллі й Кітс не перебували в одному приміщенні. Якби це й 

трапилося, то вони, напевно, не зійшлися б у поглядах. Одним із факторів цього 

був конфлікт поколінь. На думку автора, Байрон, Шеллі й Кітс могли б 

насолоджуватися спілкуванням із Вордсвортом, якби йому було майже 

тридцять або за тридцять, але до моменту, коли молодші поети досягли 

художньої зрілості – це приблизно 1816 рік для Шеллі й Байрона та 1819 рік 

для Кітса – Вордсворт уже був людиною середнього віку, погодився на посаду 

Розпорядника Печаток в Вестморленді й, здається, забув про релігійні й 

політичні погляди своєї юності. Байрон приєднався до критичного обговорення 

концепції романтизму лише в 1821 р., Колрідж випередив його на рік [360, с. 

33]. 

Мова йде не лише про спільні риси у літературі романтизму, але й про 

численні відмінності у творчому методі представників одного напряму, однієї 

країни, і навіть однієї школи. У цьому контексті С. Чу й Р. Аттик цілком 

слушно наголошують на тому, що феномен романтизму відрізняється   від 

країни до країни, і навіть у межах однієї держави два автори не обов’язково 

будуть схожі. Крім того, окремі представники романтичного руху змінювали 

свою творчу манеру. [209, c. 15]. «Лейкісти» Вордсворт, Колрідж, Сауті, 

«революційні романтики» Байрон і Шеллі, «лондонські романтики» Кітс, Лем, 

Хазлітт, Хент об’єднані в групи умовно. На думку К. та Р. Капурів, основа 

твору Колріджа «Biographia Literaria» – це діалог із Вордсвортом про природу 

та функції поезії, тому що Вордсворт і Колрідж мали протилежні точки зору 

щодо низки питань. [316, c. 218]. Тому сприяняття Р. Сауті як преромантика 

здається нам не виправданим. 
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У XX-на початку XXI століть багато писали про біографію поета, а отже 

велику групу становлять створені у цей час життєписи та літературні біографії 

Р. Сауті. Монографії, написані Е. Доуденом [237, 238], Дж. Сейнтсбері [417], 

Дж. Сіммонсом [427], Е. Бернхардт-Кабишем [161], Ж. Карналлом [200], 

К. Каррі [224], Дж. Морлі [357], Н. Л. Кадерлі [314], М. Сторі [448], 

В. А. Спеком [443] чітко структуровані й присвячені основним віхам у житті 

поета. Багато уваги біографи звертали на дитинство Р. Сауті, зокрема на його 

переїзд до тітки в Бат, подальше спілкуваня зі своєю сім’єю, навчання в школі в 

Корстоні й Вестмінстері, короткочасне навчаня в Оксфорді, знайомство з 

Колріджем у 1794 р., ідея створення пантисократичного поселення на берегах 

річки Сускехани й, власне, початок літературної кар’єри. Далі, як правило, 

йдеться про одруження Р. Сауті в 1795 р., його розрив із тіткою й труднощі, які 

поетові довелося пережити після цього. Описано візити Сауті в Португалію й 

переїзд подружжя до Кесвіка (Кезіка) в Озерному краї в 1803 р., знайомство 

Сауті з Вордсвортом. Дослідники детально проаналізували полеміку Сауті з 

його політичними опонентами в пресі, його нечасті подорожі за кордон, вступ 

на посаду Поета-Лауреата в 1813 р., у званні якого він перебував тридцять років 

аж до смерті. Важливим періодом у літературній кар’єрі Сауті є його 

поступовий відхід від поезії, а в особистому житті – смерть коханої дружини 

Едіт і подальше одруження з К. Боулз. Згодом – хвороба, втрата працездатності 

на кілька років і смерть в 1843 р. 

Та попри існування в науковому дискурсі наукових праць та таких 

першоджерел, як «Життя та кореспонденція Роберта Сауті» [433], «Нові листи 

Роберта Сауті», 2 томи (вид. К. Каррі) [223], «Кореспонденція Роберта Сауті з 

Кароліною Боулз» (вид. Е. Доудена) [236],  «Листи поетів-лейкістів С. Т. 

Колріджа, В. Вордсворта, Р. Сауті до Даніела Стюарта» [330], сучасні вчені 

привертають увагу наукової спільноти до того факту, що образ Р. Сауті в 

сучасному літературознавстві часто спотворений, на чому ми зупинимося 

окремо.  
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1.2.2.  Політична та релігійна складові літературної репутації 

Р. Cауті. Репутаційні втрати 

 

Питання про репутаційні втрати Р. Сауті не втрачало своєї актуальності 

ще з часів опублікування перших літературних творів Р. Сауті. Його завжди 

жорстоко критикували за політичні вподобання та непослідовність у питаннях 

релігії, а отже, часто пародіювали. У монографії «Тріумф 

недосконалості:…»(2006) В. Немоіану  справедливо вказував на те, що 

становище Сауті значно ускладнювалося через непідробний та палкий захист 

ним нижчих верств суспільства, затятим невдоволенням злидарськими умовами 

їхнього життя і гнівним неcприйняттям лібералізму. Він виступав проти 

індустріалізації і підтримував ідею про зв'язок з природою. Звідси, на думку 

В. Немоіану, Сауті поєднував у собі антипатії й підозри, властиві Вордсворту й 

Блейку, з гнівними інтонаціями Голдсміта й Смолетта [360, с. 212, 214]. 

Саме через це багато сучасних дослідників ставлять під сумнів так звану 

традицію «відступництва», яка передбачає, що «озерні» поети пройшли від 

«якобінського радикалізму» до «торійського консерватизму». Наприклад, 

П. Едвардс у «Мистецтві державного діяча:…» (2013) наголошує, що подібні 

звинувачення обумовлені політично, а романтиків навмисно й драматично було 

представлено в ролі Іуд. Дослідниця звертає увагу на те, що навіть політичний 

дискурс, який позначає відступництво, не відзначається логікою, тому що 

терміни є або ярликами партійної приналежності, або анахронічними [245, c. 4]. 

У монографії Г. Дарта «Руссо, Робесп’єр і англійський романтизм» (2005), що 

вийшла в Кeмбриджі, детально проаналізовано трансформацію поглядів Сауті 

від ультраякобінця до торі [226, с. 16-19, 158–172, 231–232]. Дослідник вивчає 

першоджерела і досліджує полеміку Сауті з його опонентами в «Квотерлі 

Рев’ю» [226, с. 158, 231]. Г. Дарт дійшов висновку, що розчарування 

результатами Французької революції, яке настало в Сауті вже в 1799 році, не 

відразу зробило його консерватором [226, с. 19], і про це свідчить творча 

спадщина поета. Крім того, дослідник зазначив, що поет ще довгий час тепло 
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відгукувався про Робесп’єрра, уже навіть після того, як став переконаним 

торі [226, с. 72]. Дж. Г. Покок у праціі «Макіавеллійський підхід: 

Флорентійська політична думка й атлантична республіканська традиція» (2009) 

доводив, що «романтичний радикалізм», як будь-які інші радикалізми до нього, 

мав і республіканське, і торійське джерело. Це, на думку вченого, допомагає 

зрозуміти  шлях Колріджа, Сауті й Вордсворта від захоплення 

республіканськими ідеями в юності до позиції торі у зрілому віці [382, с. 374-

377].  

Дж. Менділов роздумує про те, що Сауті не був таким догматиком і 

ортодоксальним консерватором, як його представляли деякі дослідники, серед 

яких Дж. Блек, К. Флінт, Л. Коноллі[169, c.1780], Н. Соловйова[117, c.227]. 

Насправді в політичних симпатіях Сауті автор вбачає його спробу привнести 

щось нове в доктрину консерватизму, усунути її застарілі елементи й 

трансформувати консерватизм в ідеологію, що здатна прагматично 

розв’язувати найгостріші національні проблеми [350, с. 78]. М. Рассетт теж 

виступає проти традиції відступництва, але по-своєму, бо зазначає, що і в 1809 

році Р. Сауті все ще відчував себе якобінцем і противником монархічної 

системи правління [413, с. 55]. Зрештою Сауті було всього п’ятнадцять років, 

коли почалася Французька революція, і той факт, що поет незабаром 

пристрасно співчував справі революції, а потім змінив свої погляди, не повинен 

взагалі нікого дивувати [201, с. 7].  

Варто зауважити, що Сауті не був опортуністом-пристосуванцем. У 

цьому контексті Г. Бламірес справедливо говорить про те, що свого часу поет 

відхилив пропозицію обійняти вигідну посаду в «Tаймз», не прийняв членство 

в Парламенті й титул баронета, запропонований йому сером Р. Пілом [171, с. 

40]. Подібну думку висловив і Е. Бернбаум, який зазначав, що всі, хто вважає, 

що Сауті став торі з корисливих міркувань, мають задуматися, що ще в 1815 р. 

поет міг би стати сером Робертом Сауті, але відмовився прийняти подарований 

йому титул баронета. З безлічі відзнак, запропонованих йому, єдину, яку він 
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прийняв, – це ступінь доктора юридичних наук від свого рідного університету – 

Оксфорду [160, c. 162]. 

У міркуваннях про пародії на Р. Сауті, дослідники Д. Кент і Д. Р. Івен 

указують на те, що Р. Сауті зовсім не був єдиним романтиком, якого 

пародіювали: Вордсворта пародіювали набагато частіше. У 1865 р. Л. Керролл 

пародіював Сауті й Вордсворта в лімериках, а в байронівських «Бардах Озер» 

атаці піддалися вже Сауті, Вордсворт, Колрідж і Лем [318, c. 15-16,18]. Те саме 

говорить і К. Стратман у книзі «Романтична поезія й фрагментарний імператив: 

Шлегель, Байрон, Джойс, Бланшо». Вчений підкреслює, що Байрон висміював 

не лише Сауті, а й Вордсворта й Колріджа [451, с. 83-84], з чим повністю 

погоджується і Д. Крейг.  

Ф. Барвик у «Оксфордському довіднику по С. Т. Колріджу»(2009) також 

не оминає увагою шквал критики, націлений на Колріджа в різні роки за те, що 

він нібито був плагіатором і видавав за свої ідеї Шлегеля, Шиллінга, Канта, 

«підсвідомо» цитував Бруна, Шевлока [190, с. 205-207, 435–436, 443-448 ]. 

Д.Крейг у монографії «Роберт Сауті й романтичне відступництво: політична 

дискусія в Британії, 1780-1840» (2007) дотримується думки, що коли Колрідж 

писав у статті для «Кур’єра», що Сауті все ж таки змінив власні політичні 

погляди задовго до того, як став Поетом-Лауреатом, Колрідж тоді захищав не 

лише Сауті від нападів Хазлітта, але й самого себе [220, с. 2-3]. 

Хоча твори Сауті не пародіювали так часто, як твори Вордсворта, саме 

Р. Сауті з усіх романтиків ставав об’єктом найбільш ворожих атак [318, c. 15-

16,18]. Дослідники навіть вказують на той факт, що зараз періодичне видання 

«Анти-якобінець» пам’ятають лише завдяки пародіям на Р. Сауті [318, c. 25]. Із 

цим же погоджується і Д. Крейг, який теж звернув увагу, що дебати, які 

стосувалися політичних поглядів Сауті, були дуже інтенсивними [220, с. 2-3].  

В. Немоіану пояснює тодішні події тим, що політична ситуація, яка 

склалася в Англії на початку XIX ст., не лише пригнічувала, але й розлютила 

народ. Об’єктом для громадянського гніву стали інтелектуали, що схилялися до 

консерватизму. Серед англійських романтиків В. Скотт, наприклад, був 
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байдужий до громадського руху. Крім того, притаманну йому суміш дружності 

й войовничості атакувати було нелегко. Медичні й особисті проблеми 

С. Т. Колріджа робили його радше об’єктом для співчуття, ніж для нападів. 

В. Вордсворт, на думку В. Немоіану, був «проникливим і ексцентричним 

буркотуном», що усамітнився в сільській місцевості й добре знав, які політичні 

позиції приймати, а які заперечувати. Сауті, навпаки, виглядав здоровим і 

радісно підібрав те, що відхилив Скотт – лауреатство. Крім того, манера 

Вордсворта вирізнялася метафоричною посередністю, а стиль Колріджа був 

фрагментарним, звивистим, метафізичним, що приховувало його наміри. 

Виразна ж проза Сауті і його властивість розкривати свої переконання й 

захоплення швидко зробили з нього зручну мішень: Сауті став об’єктом для 

безперестанних ворожих нападів [360, с. 212-213]. 

У «Енциклопедії романтичної літератури» йдеться про те, що Сауті писав 

і публікувався дуже багато, використовував різноманітні поетичні форми й 

розмаїті місця для публікації своїх творів, що вже давало достатньо  підстав для 

критики [460, c. 1302]. Л. Медден назвав і точну дату появи першої пародії на 

твір Р. Cауті «Генрі Мартен-царевбивця». Це був 1797 рік, який і ознаменував 

початок періоду політичних звинувачень [344, c. 3, 5].  

В. Немоіану у дослідженні «Приборкання романтизму: європейська 

література й століття бідермейєра» (1984)) зазначає, що друзі-жирондисти 

Вордсворта були палкими республіканцями й демократами. Пантисократична 

схема Сауті й Колріджа була недалека від комунізму, Годвін, напевне, впливав 

на Колріджа. Однак у 1820-х рр. обидва, і Вордсворт, і Колрідж, стали 

захисниками англіканської церкви, порядку й соціальної ієрархії. Сауті, автор 

«Вота Тайлера», став ненависним символом конформізму як Поет-Лауреат і 

затятий прихильник консерватизму; унаслідок цього, як справедливо зазначив 

В. Немоіану, останні півтора століття Сауті платить за це тим, що його не 

оцінили як митця [359, с. 45].  

При цьому слід зауважити, що не лише політичні звинувачення Р. Сауті 

продукували його значні репутаційні втрати. Релігійні погляди поета теж часто 



58 
 

зазнавали нищівної критики, що в літературному контексті тієї епохи було 

зовсім не випадково. Насамперед слід зазначити, що зародження романтичного 

руху в Англії за часом збігалося з національною боротьбою за релігійну 

свободу, коли тисячі людей відходили від догматів офіційної Англіканської 

церкви [306, c. 137]. Звідси знаменитий літературний критик Ф. Джеффрі 

схарактеризував літературну спадщину Вордсворта, Колріджа й Сауті як 

«розкольницьку», називаючи поетів словом «дісентери», що ще в XVI ст. 

застосовували для позначення незгодних із віровченням і культом офіційної 

Англіканської церкви [312, c. 258]. 

У монографії «Романтична реформація: релігійна політика в англійській 

літературі, 1789-1824» (1997)) Р. Райан зазначав, що традиційне уявлення про 

Англіканську церкву, що живе під захистом держави, відповідало дійсності з 

точністю до навпаки. Насправді, державна машина жила під патронатом 

церкви. Церква створювала загальний клімат поваги до закону й порядку 

успішніше, ніж Британський парламент. У багатьох частинах королівства 

система правосуддя й духовенство виступали єдиним цілим, адже духовенство 

становило значну частину суддів. Швидке зростання альтернативних, 

нонконформістських релігійних спільнот, серед них і методизм Дж. Веслі, 

спричинило відчуження бідняків від систем, у яких вони жили з народження. 

Показово, що й багато священнослужителів підтримали «якобінські» принципи, 

і це теж підтверджувало свободу вибору віросповідання [435, с. 26–28]. 

Як зазначає Д. Вайт, у молоді роки Р. Сауті був далекий від учення 

Англіканської церкви. Для молодого Сауті, смерть і страждання Христа 

спокутували гріх всіх людей взагалі, тоді як для ортодоксального кальвініста 

смерть і страждання Христа спокутували гріхи обраних. Хоча в Англіканській 

церкві були високі Аріани (такі як Семюел Кларк), і протягом усього XVIII 

століття багато священнослужителів були в основному Армініанами − в 

знаменитій формулі, приписуваній Пітту-старшому, церква мала кальвіністське 

віровчення, папську літургію і Армініанське духовенство. Тому Армініанство 

Сауті ставить його теологічно в один ряд з ліберальним інакомисленням, а не з 
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деїзмом чи атеїзмом, з одного боку, або з усталеною Церквою, з іншого. 

Незважаючи на теологічну відповідність Сауті ліберальному інакомисленню, 

його релігійні уподобання в період опозиційності незабаром привели його до 

важливої і тривалої близькості до квакерів, з вченням яких він познайомився 

спочатку завдяки сім'ї свого шурина і колегу-Пантисократа Роберта Ловела, а 

потім завдяки дружбі з аболіціоністом Томасом Кларксоном[491, c. 150]. 

На зацікавленість Сауті методизмом і особистістю Дж. Веслі справедливо 

вказував Д. Сімпсон у монографії «Романтизм, націоналізм і бунт проти теорії» 

(1993) [428, с. 34]. Сауті навіть написав у 1820 році біографію Дж. Веслі в прозі.  

Як зазначає Р. Райан у статті «Секта розкольників» (2006)), у приватному 

житті С. Т. Колрідж встиг побувати священиком-унітарієм, який заперечував 

один із основних догматів християнства – єдиносущну і єдиноначальну Трійцю, 

а молодий Сауті спілкувався з дісентерами з Брістоля [414, с. 67]. Принагідно 

слід зауважити, що «дісентерами» були не лише представники раннього 

англійського романтизму. С. О’Ріган, наприклад, зазначає про П. Б. Шеллі, що 

той різко виступав проти традиційного християнського вчення, але водночас 

поет ніколи не ставив під сумнів його ключові елементи [369, с. 58].  

Згодом лейкісти стають на захист Англіканської церкви. Вордсворт 

наголошував на тому, що без сильної деспотичної або військової влади 

католіцизм поширився б серед народу. Він приходить до висновку, що дві 

релігії не можуть співіснувати в такій вільній країні, як Англія, тим більше на 

рівних умовах. Збереження нації вимагало збереження єдиної державної 

церкви, і єдина надія на майбутнє державного протестантизму полягала в тому, 

щоб позбавити католиків будь-якої влади.  

В. Вордсворт також наполягав на тому, що відсторонені служителі не 

повинні піддаватися переслідуванням і що люди повинні слідувати своїй 

власній релігійній свідомості. У «постскриптумі» 1835 р. до серії проповідей 

В. Вордсворт пропонує вірянам англіканської церкви не занадто багато 

турбуватися про розкольників. На його думку замість цього вони мали б 

турбуватися про те, що «сотні наших співвітчизників, хоча формально і 
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номінально належать до англіканської церкви, ніколи не входять в її місця 

поклоніння і не спілкуються з її служителями»[275, c. 68] 

С. Т. Колрідж у сучасних йому політичних реаліях теж вважав 

Ірландський католицизм проблематичним. Він не критикував католиків за 

релігійні переконання, але вважав небезпечною їхню свободу об'єднуватися з 

Францією або Папою у боротьбі проти протестантів. Тому С. Т. Колрідж 

завжди підкреслював, що католики виключаються з деяких державних установ і 

законодавчих органів не через їхні релігійні догмати. На думку цього поета, 

лише вірність католиків Папі загрожувала не тільки національній безпеці 

Британії, але й цілісності британської конституції[275, c. 39] 

 На захист Англіканської Церкви згодом став і Р. Сауті, що дало 

політичним опонентам поета новий привід для звинувачень у відступництві. 

Причиною того була репутація церкви, яку поет взявся підтримувати. У книзі 

Д. Ердмана про В. Блейка під назвою «Блейк-ілюмінат: усі художні роботи 

Блейка з коментарями до кожної гравюри» справедливо зазначено, що 

Англіканська церква в епоху Георга III залишалася настільки ж корумпованою, 

повною забобонів, настільки ж репресивною, як і в далекі часи під 

керівництвом Папи Римського [250, с. 169]. Заклики Сауті прийняти таку 

Англіканську церкву як єдино можливу й правильну теж інтерпретували як 

відступництво від ідеалів, яких Сауті притримувався раніше. Крім того, як 

справедливо зазначає А. Бойм, Р. Сауті допоміг підготувати підґрунтя для так 

званої «оксфордської» течії та, написавши «Книгу церкви» у 1824 р., мав на 

меті показати важливість Церкви Англії для існування Британії як потужної 

держави [179, c. 656]. У книзі «Шотландія, Ірландія і романтична естетика» 

(2011)) дослідники Д. Дафф і К. Джонс зауважують, наскільки сильно Сауті 

вірив в облагороджувальну силу освіти й релігії [253, с. 20, 47–48], що 

спонукало його підтримувати догмати Англіканської церкви. Це стало ще 

однією підставою  для звинувачень поета у відступництві, тепер уже й у 

релігійному. 
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Питання про репутаційні втрати Р. Сауті і донині залишається вкрай 

актуальним. Г. Лінкін Крамер та С. Бехрендт справедливо зауважували, що 

критична репутація поета, яка була неоднозначною за його життя, значною 

мірою занепала, коли Р. Сауті помер. Автори зазначають, що коли його 

поетичні твори у десяти томах були опубліковані 1838 р., тобто ще за життя 

поета, стали з’являтися несхвальні відгуки критиків. Коли син Р. Сауті, 

Кутберт, видав біографію батька після смерті поета у 1849-1850 рр., Сауті на 

кілька років став предметом дискусій серед критиків, а потім знову поступово 

відійшов у забуття [333, с.193]. Л. Медден  у цьому ж контексті наголошував на 

тому, що після 1879 року репутація Р. Сауті як  поета зійшла нанівець і згодом 

вже небагато критиків зверталися до вивчення поезії Р. Сауті як самоцінної 

[344].  

Уже у другій половині XX століття  автори монографій про Р. Сауті не 

вважали ані можливим, ані необхідним переглянути тодішню репутацію поета. 

Наприклад, Е. Бернхардт-Кабіш − один з найшанованіших знавців Р. Cауті 

писав: «Сауті досі пам'ятають як соратника Колріджа і Вордсворта і як об'єкт 

сатири Байрона, а не як барда, яким він прагнув бути. Це дослідження не 

сильно змінить уявлення про його репутацію
6
»[161, p.9]. 

Г. Лінкін Крамер та С. Бехрендт вбачають лауреатство причиною 

скандальної слави Р. Cауті та наголошують, що саме через похвалу осіб 

королівської крові, поет зазнав значних репутаційних втрат: «Його завдання 

ставали все менш і менш виснажливими, і рік за роком він продовжував 

проституювати на власних великих здібностях у хтивому обожнюванні 

королівської влади, поки не досяг тієї позначки, за якою вже глибшого дна не 

було» [333, p.517].  

Такі висловлювання мають вельми категоричний характер, хоча 

дослідники знехтували тим, що поетичні тексти Р. Сауті містять низку 

прикладів нищівної критики монархів усіх часів та народів. Однак наукові 

дослідження  в цьому аспекті не проводилися, у той час як сформовані раніше 

кліше та штампи повторювалися у сучасних наукових роботах доволі часто. 
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Велику проблему для літературно-критичної репутації Р. Сауті становить 

той факт, що у науковій літературі і дотепер поета часто не сприймають як 

самодостатнього митця, а порівнюють з іншими  авторами та суспільними 

діячами[58, c. 89-92]. Такі порівняння занадто узагальнені, або і зовсім не 

відповідають дійсності. З таких оцінок будувався стереотипний образ Р. Сауті у 

контексті сучасної йому епохи. Наприклад, Д. Аерс, Дж. Кук та Д. Пантер 

зауважували, що Вордсворт, Колрідж та Сауті мали своїм орієнтиром E. Берка – 

інтелектуала і літературного діяча, який відійшов від підтримки революції на 

бік реакції. Важливо, що для Хазлітта E. Берк був основним джерелом 

реакційної ідеології своєї епохи [137, с.141].  

У статті Л. Претт  «Чи добре він вивчений на автентичному матеріалі? 

Роберт Сауті й Анна Сьюард» зі збірника «Література і автентичність, 1780-

1900: Есе на честь Вінсента Ньюї» (2011) сказано, що А. Сьюард і Р. Сауті, 

народжені в 1742 і 1774 рр. відповідно, мали багато спільного. «Вони були 

амбітні й успішні автори, які походили із заможних провінційних спільнот. 

Сьюард народилася й жила в Лічфілді, а Сауті − в Брістолі, й більшу частину 

життя провів на південному заході Англії, перш ніж переїхав до Кесвіка (Кезіка 

− Л. К.) в 1803 р. Обоє були залучені до складних соціальних, культурних, 

релігійних, наукових і політичних дискусій» [387, с. 26].  

Такого роду факти Л. Претт − досвідчений і шанований у світі знавець 

творчості Р. Сауті − вважає достатніми для подальшого порівняння цих двох 

творчих особистостей, на наш погляд, з цим важко погодитися. Вчений 

Д. Феріер писав, що в Т. Вартоні Р. Сауті бачив саме ту особистість, яка 

поєднує в собі відразу кілька аспектів його самого: поет, учений, бібліограф, 

видавець, Поет-Лауреат [255, с. 13]. При цьому Р. Cауті ніколи не був ні 

вченим, ні видавцем. Крім того, маємо ще несподіваніші зіставлення. Так, 

Е. Воррен у 2014 р. написав, що «з часів вікторіанської ери і до середини 1990-х 

років більшість критиків вважали Р. Сауті Деном Брауном епохи романтизму. 

Твір «Талаба-Руйнівник» (1801) прирівнювали до «Ангелів і демонів»(2000), а 

«Прокляття Кехами» − до «Коду да Вінчі»(2003)» [481, c. 16]. 
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Іноді репутаційних втрат літературному амплуа  Р. Сауті завдавали вчені, 

які, напевне, самі цього не хотіли. Наприклад, К. В. Кобєлєва, авторка 

дисертації про творчість  Р. Сауті [48], робить висновки, які тексти творів поета 

не підтверджують та не об’єктивують. Наприклад, говорити про те, що його 

«провал як поета був найбільш очевидним, унаслідок чого й уся подальша 

літературна діяльність набула поганої слави», проблематично. Це помилкове 

твердження було розтиражоване в роботах вчених різних країн і часів. 

Викликає прикрість той факт, що дослідниця з такими підходами погоджується. 

З іншого боку, вона суперечить самій собі. Праця містять численні 

підтвердження захоплення поетичним талантом Р. Сауті, а також дані про те, 

що Р. Сауті-біограф, Р. Сауті-прозаїк був і залишається неймовірно 

авторитетним. Проза Р. Сауті, якій він присвятив другу половину свого життя, 

це і є та «подальша», порівняно з поезією, літературна діяльність, завдяки якій 

Р. Сауті не лише не набув поганої слави, а, навпаки, заявив про себе на якісно 

новому рівні, отримавши заслужене визнання і широку популярність. 

Проблему необ’єктивної критики, на яку Р. Сауті нарікав у різні роки, 

авторка дисертації теж не висвітлює в повному обсязі, Його критикували навіть 

за науспішніші «східні» поеми. Наприклад, у передмові до найбільш пізнього 

видання «Талаби-Руйнівника» Р. Сауті читаємо: «Я був у Португалії, коли 

поема «Талаба» вийшла у світ. Її рецепція разюче відрізнялася від того, як  

сприйняли  «Жанну д’Арк»: пропорційно до того, наскільки твір заслуговував 

на краще, його приймали гірше. Із цієї нагоди моє ім’я вперше пов’язали з 

ім’ям пана Вордсворта. На той час, так само, як і  згодом, ми були не більше, 

ніж незнайомцями; і, звичайно ж, не було двох інших поетів, творчість яких не 

для протиставлення поганого й хорошого, а просто найменше за все виявляла 

якусь подібність. Але сталося так, що я приїхав до Кесвіка, там жив і пан 

Вордсворт, і ми познайомилися; пан Колрідж також проживав там; і вже це 

стало причиною, достатньою для того, щоб скласти з нас єдину школу поетів. 

Отже, більше, ніж двадцять років з того часу кожен новачок у критиці, який міг 

пліткувати й насміхатися, пробував свої силоньки на поетах Озерної школи; і 
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кожен молодик, озброєний лише пугачем у бойовій обстановці сатири, вважав 

їх легкою здобиччю»
 
[439, c. 228]. 

Ці рядки, датовані 8 листопада 1837 р., підтверджують, що з моменту 

появи терміна «Озерні поети», який Ф. Джеффрі, згодом Лорд Джеффрі вжив 

на сторінках «Edinburgh Review» у серпні 1817 р. [328] й до написання даної 

передмови Р. Сауті в 1837 р. пройшло трохи більше, ніж двадцять років, що 

ознаменувалися нападами критиків на «Озерних» поетів. Це доводить 

необхідність говорити про невдоволення Р. Сауті критикою не тільки 

ретроспективно з 1810 р., але й у перспективі стосовно 1810 р. 

У підсумку зауважимо, що джерела необ’єктивної оцінки творчості Сауті  

різні за своєю природою, і не можна стверджувати, що критика або упереджені 

висновки належали лише людям, переважно сучасникам, які вороже ставилися 

до поета. Насправді ж, проблема репутаційних втрат набагато складніша, і 

несправедливі твердження про Р. Сауті продукували навіть ті вчені, які мали на 

меті здійснити обєктивний аналіз творчості поета. 

 

1.2.3. Відродження інтересу до літературної спадщини поета наприкінці 

XX-на початку ХХІ століть. 

 

Паралельно з відродженням дослідницької уваги до творів менш відомих 

літературних діячів епохи англійського романтизму, у 1980-1990 рр. 

сформувалася потужна хвиля теоретично обґрунтованої історичної критики. З 

одного боку, під впливом М. Фуко дослідники та спеціалісти з питань епохи 

Відродження, такі як, наприклад, К. Белей, Дж. Доллімор, А. Сінфілд і 

П. Столлібрасс, звернули особливу увагу на історичний процес формування 

суб'єкта. У той же час в Сполучених Штатах оперували терміном «Новий 

історизм». Прихильники Нового історизму своє основне завдання вбачали у 

виявленні зв'язків між текстами, дискурсами, владою і формуванням 

суб'єктивності. Новий історизм розвивався паралельно з культурним 

матеріалізмом в Британії, тому вони мають деякі спільні риси [335, с 4], [239]. 
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На початку 1980-х рр., коли С. Ґрінблатт відредагував збірку етюдів епохи 

Відродження та заявив, що ці твори дають початок новому руху, у наукових 

колах почали говорити про Новий історизм. Як справедливо зазначають 

Р. Вілсон та Р. Даттон, це мало певний вплив на вивчення поезій англійських 

романтиків [495, c.1]. Нова практика аналізу літературного тексту у комплексі 

інших текстів того ж періоду спричинили особливу увагу до  взаємовідносин 

між соціальними та художніми явищами – спільного аналізу соціальної 

присутності у світі літературного тексту та соціальної присутності світу у 

літературному тексті [322, c. 59]. Як справедливо зазначає П. Баррі, Новий 

історизм, попри наголос на слові «історизм», насправді становить собою значне 

розширення царини літературознавства, оскільки він застосовує літературно-

критичний метод «повільного читання» до нелітературних текстів [14, с. 205-

208, 210]. 

Протягом більш ніж двох десятків років вплив Нового історизму на 

літературні дослідження залишався значним, хоча більшість з того, що 

представлено під назвою «Нового історизму», не є радикально новим, а радше  

може розглядатися як повернення до минулих традицій історизму [319, с. 401]. 

Та все ж, маючи свою логіку та новий погляд на історію, на фактори та 

контексти, напрям отримав назву «Нового» [232, с. 1], хоча це не стільки теорія 

або доктрина літературної критики, скільки текстуальна практика [287], [227, 

с.118]. 

Як зазначає К. Коулбрук, проблема історизму і Нового історизму − це 

більше, ніж просто проблема достовірності знання. На відміну від інших 

критичних практик, таких як деконструкція, структуралізм та ін., які спиралися 

на розвиток філософії та соціальної теорії, Новий історизм не бажав 

ототожнювати себе з яким-небудь конкретним теоретиком або теорією. Тому 

Новий історизм донедавна залишався нібито нетеоризованою практикою зі 

своїм головним виразником. Це небажання теоретизувати не випадково для 

нової практики; така стриманість виникає як з розважливого неприйняття будь-

якої єдиної теорії сенсу, так і з нової історичної науки[214, c. 23]. Завдяки появі 
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цієї нової літературознавчої практики з’явилася велика кількість наукових 

студій, присвячених тексту Святого Писання, конче важливого для літератури 

романтизма, та В. Шекспіру, творчість якого часто розглядають, як суголосну 

ідеям романтиків. Дж. Хенс-Пьяцца справедливо говорить про те, що у 

вивченнні Біблії нові історики зробили і роблять багато значущого[296, c.2], що 

також можна сказати і про шекспірівські тексти. Однак при цьому вплив 

творчої спадщини Шекспіра на поезію Р. Сауті системно ніким ще не вивчався.  

У 1998 р. була захищена  дисертаційна робота М. Л. Львової «Роберт 

Сауті й ранній англійський романтизм» [72]. Мета роботи полягала у тому, щоб 

якомога повніше дослідити творчу спадщину Р. Сауті та краще зрозуміти 

тенденції розвитку літератури й суспільства кінця XVIII – першої третини XIX 

століття, вийти на ключові поняття романтизму й чіткіше розмежувати перший 

і другий його етап, дати оцінку характерним рисам раннього англійського 

романтизму, дослідити специфіку звернення творчих особистостей до творів 

Сауті і т.ін. Однак у рамках кандидатської дисертації це важко здійснити, 

зважаючи на величезний обсяг матеріалу для дослідження і його різнорідність. 

Літературна спадщина Сауті становить понад сотню томів творів, а тому мета 

дослідження, що полягає в поглибленому вивченні поетичної, а також прозової, 

соціально-політичної спадщини Р. Сауті, висвітленні його взаємин з 

англійськими романтиками старшого й молодшого поколінь, описі долі його 

творів в Англії і в Росії, безумовно, досягнута не повністю.  

Дисертація К. В. Кобєлєвої «Роберт Сауті – теоретик поезії і літературний 

критик» [48]  з’явилася у 2004 р. У цій роботі здійснено спробу представити 

аналіз соціально-політичних поглядів і морально-естетичних принципів 

Р. Сауті, схарактеризувати основні риси його поезії, виявити специфіку 

написаних Р. Сауті літературно-критичних статей для «Куортерлі Рів’ю», 

порушити проблеми, пов’язані зі сприйняттям літературної спадщини поета. 

Але окремі висновки К. В. Кобєлєвої, як, наприклад, той, що «провал Р. Сауті 

як поета був найбільш очевидним, унаслідок чого й уся подальша літературна 

діяльність набула поганої слави», твори поета ніяк не підтверджують та не 
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об’єктивують. Р. Сауті-біограф, Р. Сауті-прозаїк був і залишається неймовірно 

авторитетним у світовому масштабі. Проза Р. Сауті, якій він присвятив другу 

половину свого життя, це і є та «подальша», порівняно з поезією, літературна 

діяльність, завдяки якій Р. Сауті не лише не набув поганої слави, а, навпаки, 

заявив про себе на якісно новому рівні, отримавши заслужене визнання і 

широку популярність.  

У тому ж 2004 р. з’явилася дисертація А. Г. Рогової «Епістолярна спадщина 

Роберта Сауті» [98], у якій об’єктом дослідження стало листування Р. Сауті, що 

охоплює практично п’ятдесят років його життя – з кінця 1792 р., коли було 

написано перший із листів, що нині зберігся, до 1839 року, коли за чотири роки 

до смерті почав слабнути розум поета. З метою виявлення жанрово-стильової 

своєрідності листів Р. Сауті авторка дисертації згрупував їх згідно з 

тематичним, часовим і рецептивним принципами, що зумовило логічність і 

чітку структуру викладеного матеріалу. 

Аналіз епістолярної спадщини Р. Сауті, зроблений А. Г. Роговою, дав змогу 

виявити й описати особливості характеру поета й специфіку його світогляду, 

подолавши тим самим розтиражовані раніше, але абсолютно помилкові за  

суттю твердження про цю людину й літератора, простежити, як відбувався 

процес формування літературно-естетичних, релігійно-філософських і 

політичних поглядів Сауті та як він відображений у листуванні. З максимально 

доступною повнотою було розкрито різноманіття взаємин Р. Сауті із 

сучасниками, чи то друзями, колегами-літераторами, представниками влади, 

різного роду опонентами й т. ін. У цій дисертації чіткіше визначено роль 

Р. Сауті в літературному й суспільно-політичному житті англійського 

суспільства кінця XVIII – першої половини XIX ст., підкреслено значення 

творчості Р. Сауті не лише як поета, а і як історика, біографа, автора релігійних 

та соціально-критичних творів, а також виявлено значення епістолярної 

спадщини Р. Сауті не лише и в його житті й творчості, але й у національній 

епістолярній традиції. 
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Дисертація Г. А. Рябової «Поезія «Озерної школи» в контексті 

літературного розвитку в Росії XIX – початку XX ст.» [101] 

науковедослідження, у якому традиції «Озерної школи» осмислено в художній 

творчості та епістолярній спадщині О. С. Пушкіна, М. Ю. Лермонтова, 

Н. О. Некрасова, Л. М. Толстого, А. П. Чехова. Авторка дисертації також 

проаналізувала переклади поетів-лейкістів у творчості В. А. Жуковського, 

І. І. Козлова, О. М. Плещеєва, Д. Є. Міна, І. З. Сурікова, Ф. Б. Міллера, 

М. Л. Пушкарьова, А. А. Коринфського, М. С. Гумільова, М. А. Оцупа, 

Г. В. Іванова, К. Д. Бальмонта, Д. Л. Майзельса, В. О. Рождественського, 

М. О. Енгельгардта. 

Г. А. Рябовою також вивчені інтерпретаціі й переклади творів поетів 

«Озерної школи» у творчості А. П. Доброхотова, Я. К. Грота, М. Прахова й ін. 

Це дослідження розширює наявні  уявлення про вплив Р. Сауті на і є начебто  

логічним продовженням дисертації української дослідниці С. С. Сакури 

«Жуковський і англійські романтики» [103], у якій також проаналізовано 

переклади творів Р. Сауті, виконані В. А. Жуковським. Особливу увагу в роботі 

приділено аналізу семантичних, стилістичних, а також експресивних 

відмінностей між оригінальними творами поетів «Озерної школи» і їхніми 

поетичними перекладами, що особливо цінно для порівняльного 

літературознавства(докладніше про дисертаційні роботи про Р. Сауті див[63, 

c.24-28].  

При цьому багато вчених англомовного світу, які пишуть про Р. Сауті 

вже в XXI столітті, фіксують недостатній стан вивчення його творчості. 

Є. В. Моран e 2002 р. підкреслював той факт, що серед безлічі великих поетів 

Сауті, здається, загубився. Дослідник наголошував, що цього поета наразі 

наврядчи знають і дуже рідко цитують [356, с. 53]. Л. Медден у монографії 

«Роберт Сауті: критична спадщина» (2002) також зауважує, що свого часу 

Р. Сауті був впливовою фігурою як поет, історик, біограф, соціальний критик, 

рецензент і романіст, але неймовірна кількість написаних ним творів 

ускладнювала освоєння літературної спадщини цього митця за його життя.  
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Як підкреслює Л. Медден, Р. Сауті й дотепер залишається мало 

вивченим [344, c. I]. Г. Бірс також зазначає, що «велич Сауті як людини, його 

невтомна працьовитість, його вченість і чудова робота в прозі роблять його 

значною фігурою в нашій літературі. Але його поетична репутація згасла 

швидше, ніж у його великих сучасників». Вчений наголошує на тому, що 

Р. Сауті багато подорожував у пошуках сюжетів і сміливо експериментував з 

формами віршів; але його вірші рідко бували натхненними. На думку Г. Бірса, 

вони скоріше зроблені, ніж натхненно створені, і сьогодні Сауті, як поет, 

забутий. Втім, підкреслює вчений, подібно Тейлору з Норвіча, Сауті вивчав 

іноземну літературу і багато додав до романтичного матеріалу. Під час двох 

своїх візитів на півострів він познайомився з іспанською та португальською 

мовами, а потім своїми перекладами та у декілька інших способів допоміг своїм 

співвітчизникам познайомитися зі старовинною легендарною поезією Іспанії, 

країни, перш за все лицарської і романтичної [154, c. 236].  

Схожі по суті з вище наведеними цитатами є рядки з монографії 

В. А. Спека «Роберт Сауті: природжений літератор» (2006) [443, c. 1–2] та 

книги Т. Фулфордa  «Пізня поезія “озерних” поетів:..» (2013) [277, c. 3]. Із 

такими твердженнями погоджується й Л. Претт, відомий знавець і 

популяризатор творчості Р. Сауті в англомовному світі. У 2013 році дослідниця 

зазначала, що поезії та листи митця лише зараз почали привертати увагу 

сучасних академічних видавців, а наше загальне розуміння одного з 

найскладніших літературних діячів, яким був Р. Сауті, має фрагментарний 

характер, особливо у порівнянні із його сучасниками [387, c. 25]. 

Про проблеми наукового осягнення літературної спадщини Р. Сауті 

красномовно сказав М. Сторі в статті «Романтична біографія: справа Р. Сауті», 

опублікованій у збірці «Романтична біографія»(2017) [449]. Учений наголошує, 

що після того, як твори Р. Сауті зникли з друку і їх перестали  читати, життя 

поета звели до декількох спрощених карикатур. Лише в останні кілька років 

невелика кількість критиків і читачів почали оцінювати цього поета серйозно. 

М. Сторі зазначає, що навіть зараз ім’я Р. Сауті може викликати незвичайну 
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суміш темної, поблажливої ворожості, якій важко щось протиставити [449, c. 

34]. 

Однак той факт, що В. Сміт одного разу гнівно розмахував у 

британському парламенті випуском «Квотерлі Рев`ю» зі статтею Р. Сауті, яка 

обурила його, а багато інших видатних історичних діячів епохи захоплено 

писали про Сауті-ренегата, ще раз підтверджує помітну роль поета в суспільно-

політичному процесі свого часу. Тому у XX-на початку XXI століття 

з’являється багато наукових робіт, у яких сказано про новаторство Р. Сауті та 

його надзвичайний вплив на літературний процес сучасної йому епохи. 

Є. В. Моран, як і критики XIX cтоліття, наголошує на тому, що Сауті 

належав до «прапорів» великих поетів і навіть його розглядали раніше як 

голову «Озерної школи», до якої також входили Вордсворт і Колрідж. [356, с. 

53]. Про це говорить і Дж. Чандлер [207, c. 353].  

Д. Крейг засвідчує, що лорд Шафтсбері й Т. Карлайл вивчали критику 

Р. Сауті щодо індустріального суспільства. Вчений доводить, що вже в 1905 р. 

А. Дайсі вважав Р. Сауті основним критиком індивідуалізму, а М. Бір та 

А. Коббан вбачали в поезії Сауті найбільш яскраво виражений 

антикапіталістичний дух порівняно з двома іншими лейкістами [220, с. 4–5, 8–

9].  

Американська дослідниця Е. Бешеро-Бондар у монографії «Жінки, епіка й 

спадкоємність у британському романтизмі» (2011) відзначає, що Сауті заново 

відкрив епіку й надав їй готичного модусу. Авторка також наголошує, що Сауті 

передбачив соціально-інтелектуальну та історичну систему поглядів 

Вікторіанської епохи. Зокрема, вона пише, що розмову про Вікторіанську епоху 

треба розпочинати саме із Р. Сауті. Проте більшість вчених ігнорує ці, як пише 

дослідниця, «найзручніші вхідні ворота в епоху Вікторіанської Англії», яку 

Сауті описав найточніше з усіх романтиків [162, с. 214]. 

Суголосні із цими публікаціями праці Є. В. Морана [356, с. 53] та Дж. 

Чандлера [207, c. 353]. Автори вважають Сауті одним з найвеличніших поетів і 

розглядають його як очільника «Озерної школи». М. Геймер у монографії 
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«Романтизм і готика: жанр, рецепція та формування канону» (2000) згадує 

головування Р. Сауті серед лейкістів. Дослідник підкреслює, що успіх творів 

Р. Сауті змушував Вордсворта й Колріджа зважати на нього й наслідувати 

його [280, c. 106]. Так само С. Карран зауважує, що до 1802 р. найбільш 

плідним і видатним автором із трійки «озерних» поетів були не Вордсворт і 

Колрідж, а саме Р. Сауті [228, c. 22]. З цією думкою погоджуються також і 

Р. Картер та Дж. Макре [204, c.225]. 

Е. Бешеро-Бондар у 2011 р. наголошувала на тому, що саме під впливом 

поезії Р. Сауті, поети Мітфорд, Бетхем и Шеллі стали писати твори проти усіх 

форм тиранії. У творах, де вони намагаються осягнути конче важливі для свого 

часу питання про національне самовираження та реалії імперії, відчутним є і 

вплив Мільтона, адже Сауті зберігає мільтонівське протистояння добра і зла як 

належне, набожне прийняття вищої волі[162, с.59-60]. І навіть Д. Бромвіч, який 

називав Р. Сауті «людиною, слабкою у всіх відношеннях»[184, с.128], тим не 

менш, підтримував точку зору, що в поезії Дж.Кітс є послідовником лейкістів, і 

Сауті у тому числі[184, с.19].  

Р. Сауті також вважають новатором в окремих аспектах становлення 

готичної літератури. Наприклад, Дж. Твітчелл зазначав, що Р. Сауті більшою 

мірою, ніж будь-хто інший з англійських романтиків, почав у своїх творах 

пов’язувати постать вампіра з примарою померлого коханого з народних балад. 

Міф про вампіра, в якому  поєднуються колективні страхи та народні вірування 

про неминуче покарання за злочини, було покладено Р. Сауті в основу твору 

«Талаба-руйнівник» [474, с. 35-36, 75], [182, c.78]. 

Існує також точка зору, згідно якої визнання виняткового статусу Р. Cауті 

в англійській літературі епохи романтизму відбувалося також через переклади 

й популяризацію його творів за межами Англії. У статті Н. А. Рупке 

«Романтизм у Нідерландах» повідомляється, що «Родерік, останній із готів» 

Р. Сауті свого часу було перекладено голландською мовою [412, c. 194]. 

Звернімо увагу, що англійських авторів у Бельгії й Нідерландах практично не 

друкували, залишаючи цей привілей лише для обраних. У виданому в 
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бельгійському Левені збірнику статей («Культури, що перетинаються: 

англофонна література XIX століття в країнах Бенілюксу» (2009)) 

В. Вершуерен пише про те, що в 1830-1850-х рр. загальний вплив англійської 

романтичної літератури на культурне життя Бельгії й Нідерландів, окрім уваги 

до Байрона й Скотта, залишався незначним. У цих країнах англійську мову не 

вивчали в школі, і лише мала частина еліти могла ознайомитися з англійською 

літературою епохи романтизму мовою оригіналу. Крім того, існувало сильне 

упередження проти англійської мови. У той час, коли захоплювалися Гете й 

Ламартіном, англійську мову вважали неотесаною й грубою. І вже згодом твори 

Кітса й Шеллі, а також деякі поезії Вордсворта й Колріджа почали проникати в 

Бельгію та Голландію [477, с. 9-10]. Тому переклад поеми Сауті голландською 

мовою вказує на визначне місце творчості поета в літературному контексті 

сучасної йому епохи. 

Зазначається також, що впливовий свого часу Сауті набагато більше 

підтримував авторів-жінок, аніж тепер вважають. У дослідженні Л. Претт та 

Р. Еберлє доведено, що він відкрито висловлював своє захоплення 

М. Вулстоункрафт і активно долучався до літературної кар’єри цілої низки 

жінок, серед них А. Е. Брей, К. Боулз, М. Коллін, Л. Девідсон та А. Опі [387, 

с. 26], [244, c.26]. 

Д. Лоу в монографії («Літературні протеже поетів-лейкистів» (2006)) 

значно розширює список поетес, які отримували пораду та підтримку від 

«озерних» поетів. Він пише, що двадцятирічне листування Сауті з К. Боулз 

було настільки особистим, що вона й поет-вдівець врешті одружилися, а 

взаємини Сауті й пані Брукс з Куби вказують на те, як географічно  далеко 

поширювався вплив «озерних» поетів і Р. Сауті зокрема [340, c. 6-7]. 

Усі лейкісти брали найактивнішу участь у суспільно-політичному житті 

Британії кінця XVIII – початку XIX ст., тому будь-які їхні ідеї не залишалися 

непоміченими. Зокрема, як зазначає Д. Лоу, до кінця XIX століття почали 

вважати, що Сауті передбачив проблеми індустріального суспільства, а 

Вордсворту приписували передбачення доктрини націоналізму за сорок років 
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до її появи. Колрідж же ясно виклав концепцію, протилежну духовно 

збідненому утилітаризму. Тому, на думку вчених, нехтувати творчим доробком 

Р. Сауті у ході вивчення англійського романтизму, наразі неприпустимо. 

Характерна риса сучасного підходу до вивчення творів Сауті полягає в 

прагненні вчених XXI століття до популяризації творів поета, повернення їх 

читачу. До збірки віршів Сауті, виданої під редакцією й з передмовою 

Ж. Грігсона ще у 1970 р. [130], додався опублікований у 2004 р. п’ятитомник 

поезій під редакцією Л. Претт [386], яка разом із колегами з Ноттінгемського 

університету видає збірки статей про творчість Р. Сауті. У 2011 р. опубліковано 

знаменитий твір Р. Сауті «Листи з Англії»[436], у якому збережено оригінальну 

орфографію видання 1808 р. У 2012 році в Англії побачила світ книга віршів 

Р. Сауті, видана «Макміллан» [383]. У цьому репринтному виданні під 

оригінальною редакцією Е. Доудена збережена орфографія 1895 року. У 2012 р. 

вийшов і двотомник листів Р. Сауті мовою оригіналу, що теж стало вагомим 

внеском у вивчення творчості поета. У 2013 р. вперше за всю історію з’явилося 

повне електронне зібрання поетичних творів Р. Сауті [233] обсягом понад 4500 

сторінок, що, безсумнівно, важливо в історії оприлюднення творів поета. 

У 2014 р. побачила світ біографія Р. Сауті під назвою «Роберт Сауті: 

вбивчий ангел»(2014) [396]. Це ретельно вивірена й зважена робота про життя й 

творчість Р. Сауті, адже авторка, Ж. Раймон, уже давно працює над темою 

англійського романтизму, про що свідчать її книга «Роберт Сауті: людина і її 

епоха, доробок, роль...» написана французькою мовою і видана  1968 

року. [395], а також монографія «Настільна книга з англійського романтизму», 

що вийшла в 1992 р. [394]. Того ж 2014 р. окремим виданням були опубліковані 

балади Р. Сауті[104]. 

З 2009 р. й донині не припиняється видання повного зібрання листів 

Р. Сауті в електронному вигляді під редакцією Я. Пакера та Л. Претт. 2017 року 

вийшов 6 том цієї серії, листування за 1819-1821 роки. Науковцям вдалося 

зібрати понад 7000 листів поета, географія яких вражає: Мексика, Бразилія й 

навіть Сибір. Унаслідок цих пошуків зроблено ще декілька цікавих відкриттів. 



74 
 

Наприклад, виявлено один, досі невідомий портрет Р. Сауті, знайдено медичну 

довідку, видану його дружині й т. ін [457]. 

Відтак  місце Р. Сауті в контексті англійської літератури активно 

переосмислюється, але і дотепер залишається не визначеним, що, безсумнівно, 

потребує подальшого дослідження і осмислення. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Внаслідок аналізу наукових праць про творчість поета маємо підстави 

стверджувати, що вивчення поетичної творчості Р. Сауті і дотепер залишається 

фрагментарним, особливо у порівнянні з науковим осягненням доробку шести 

представників канону англійських романтиків. Літературна спадщина Р. Сауті 

недостатньо вивчена навіть у рідній поетові Англії. Численні твори Р. Сауті 

гідно не оцінили переважно тому, що політичні та релігійні погляди поета свого 

часу викликали великий резонанс у суспільстві, породили як прихильників, так 

і непримиренних опонентів. Нападки на Р. Сауті ставали тим агресивнішими, 

що більше вони стосувалися не літературної творчості поета, а його політичної 

позиції, його діяльності як літературного критика й політичного оглядача. 

Ярлик «ренегата» не дав змоги багатьом дослідникам об’єктивно оцінити 

творчість Р. Сауті як за його життя, так і пізніше. Те, що його ім’я стало для 

сучасників улюбленим предметом суперечок, неодноразово наголошував і сам 

Сауті. При цьому поет також вважав власну літературну спадщину гідною 

уваги і за кілька років до своєї смерті написав, що нічого не хотів би змінити у 

власній творчості. Важливо, що, незважаючи на політичні чвари, саме в критиці 

XIX століття, в переважній більшості випадків Р. Сауті постає як визначна 

фігура літературного процесу в Англії, як шанований і знаний автор не 

регіонального і не національного, а світового масштабу, як багаторічній голова 

Озерної школи поетів, найталановитіший і найвпливовіший із них. Більшість 

написаного про Р. Сауті у той період має оціночний характер, адже 

систематичного наукового вивчення творів Р. Сауті  на початку XIX ст. ще не 
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існувало, а термін «романтизм» не використовувася на позначення нового 

літературного напряму. Навіть пізніше провідні вікторіанські критики – 

Массон, Арнольд, Свінберн, Бейджгот, Морлі, Стівен, Пейтер – не згадували 

про романтизм в європейській чи англійській літературі, хоча багато писали 

про самих поетів-лейкістів. Не робили цього й історики літератури – Оліфант 

(1882), Сейнтсбері (1896) й Гарнетт та Госсе (1903-1904), хоча вживали слово 

«романтичний» як прикметник. Таким чином, зазначені вище розбіжності між 

сучасним, історико-літературним, тлумаченням поняття «романтизм» і тим 

його розумінням, що існувало на початку XIX століття, давали окремим вченим 

підґрунтя не аналізувати творчість Р. Сауті в контексті англійського 

романтизму. 

Очевидним для вчених тієї доби було те, що творчість Р. Сауті мала мало 

спільного з творами інших романтиків, на що звертали увагу такі видатні вчені, 

як В. Сполдінг та Ч. Г. Херфорд. Так, саме у XIX ст. було започатковано 

традицію вважати Р. Сауті преромантиком, яка згодом здобула багато 

прихильників, особливо серед наукової спільноти англомовного світу XX ст. 

Широка географія публікацій творів поета й переважно висока оцінка 

його таланту та літературної спадщини в XIX столітті різко контрастує з 

оцінкою поезій Р. Сауті у XX ст. На початку XX століття вчені більше 

цікавилися соціальними і політичними ідеями лейкістів, У цей період 

осягнення романтизму йшло швидкими темпами, акцент був зроблений на 

впливі революції на поезію. Монографії про Р. Сауті, написані Е. Доуденом, 

Дж. Морлі, Дж. Сейнтсбері, Дж. Сіммонсом, Н. Л. Кадерлі, Ж. Карналлом, 

К. Каррі, Е. Бернхардт-Кабишем, М. Сторі, У. А. Спеком є «критичними 

біографіями» або так званими «гібридними працями», у яких у звʼязку з 

висвітленням життєвого шляху Р. Сауті йдеться й про його літературну 

спадщину. Однак акцент зроблено радше на біографічних подробицях життя 

поета, його політичних вподобаннях та скандалах навколо цього. Усупереч 

існуванню численних першоджерел, серед яких видані сином Р. Сауті листи 
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поета, мемуари Де Квінсі, Байрона, Вордсворта, Колріджа, можна говорити про 

те, що образ Р. Сауті в сучасній науковій літературі часто спотворений. 

У радянському літературознавстві творчість Р. Сауті не отримала 

належної оцінки і не вивчалася не лише монографічно, а й системно. На жаль, у 

переважній більшості наукових праць про європейський і, зокрема англійський 

романтизм про цього поета немає навіть згадки. Джерела, що все ж дають 

матеріал для аналізу, можна умовно поділити на декілька груп. Першу з них 

становлять дослідження, присвячені загальним проблемам романтизму, у них 

ім’я Р. Сауті згадують принагідно, часто лише при переліку. Окремо слід 

назвати ті праці, в яких містяться елементи біографії Р. Сауті, описана творча 

історія його творів, переважно балад, та висвітлено проблеми їхнього 

перекладу. Найбільшу ж групу становлять роботи, у яких Р. Сауті розглядають 

як антипода Дж. Г. Байрона й менш значущого, порівняно з С. Т. Колріджем і 

В. Вордсвортом, лейкіста. Деякі дослідники вважали цього поета посереднім 

автором і відвертим плагіатором, якого взагалі не треба вивчати і який не 

сприймався більшістю радянських вчених як самодостатній митець. 

Конфлікт Сауті й Байрона в англомовній критиці висвітлений докладно, 

проте принципово в іншому ключі, ніж у радянському літературознавстві, в 

якому фігуру Байрона зокрема і з ідеологічних міркувань піднесено на 

надзвичайну висоту. В англомовному світі дослідники У. Стівенсон, 

К. Стратман, Е. Стоффер, П. Доусон та ін. стримано пишуть про те, що Сауті 

був улюбленою мішенню для сатир Байрона. Вчені не оминають увагою те, що 

сам Байрон у сучасному йому суспільстві став об’єктом не просто громадського 

осуду, а остракізму, через що і покинув рідну країну. Носіям англійської мови 

був зрозумілий прихований зміст численних вульгаризмів у творах Байрона, 

зокрема вжитих і щодо Р. Сауті. Слова “mad, bad, and dangerous to know” − 

розтиражовані у англомовному світі цитати по відношенню до Байрона. Крім 

того, не Байрон, а Вордсворт сприймається західними вченими як центральна 

фігура англійського романтизму. Наявні біографії Р. Сауті також допомагали 

вченим розставити акценти в конфлікті Сауті – Байрон, що дало змогу змінити 
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погляд на причини та суть конфлікту. Таким чином, оцінка постаті Р. Сауті 

західними вченими суттєво різниться від теорій і наукових розвідок, зроблених 

на теренах колишнього СРСР. Спільним залишається лише те, що Р.Сауті до 

«Великої шістки» не залучали як радянські, так і західні вчені, а творчість поета 

часто залишалася на переферії дослідницької уваги. 

Сучасні вчені з Англії, США, Канади, серед яких Л. Медден, Г. Бірс, Є. 

Моран, У. А. Спек,  Т. Фулфорд, М. Сторі, Д. Кент і Д. Р. Івен підкреслюють 

той факт, що наразі Р. Сауті в світі навряд чи знають і дуже рідко цитують. З 

такими твердженнями погоджується й Л. Претт, відома знавчиня і 

популяризаторка творчості Р. Сауті в англомовному світі. Ці науковці незгідні з 

ситуацією, яка склалася з вивченням літературної спадщини поета, адже свого 

часу Р. Сауті був дуже впливовою фігурою і як історик, біограф, соціальний 

критик, рецензент та прозаїк. Вони прагнуть вписати творчість Р. Сауті в 

літературний контекст епохи романтизму і передусім наголошують на тому, що 

не може зараз залишатися поетом другого ряду той митець, який у сучасну 

йому епоху був настільки впливовим та знаним, що його твори перекладали 

навіть у країнах, де на державному рівні існували упередження та санкції щодо 

англійської мови. Л. Медден, Є. Моран, У. А. Спек,  Т. Фулфорд, М. Сторі, 

Д. Кент і Д. Р. Івен, Л. Прет також наголошують на тому, що відсутність 

повного зібрання творів Р. Сауті та їхня неймовірна кількість значно 

ускладнювала і продовжує ускладнювати освоєння літературної спадщини 

поета. До появи інтернет ресурсів недостатній матеріал для дослідження 

творчості Р. Сауті традиційно приховувався і компенсувався так званим 

«широким літературним контекстом».  

Започаткована ще в XIX ст. традиція вважати  Р. Сауті  преромантиком, 

яку в XX  столітті продовжили Е. Доуден, Р. Чу й С. Аттик, Е. Бернхардт-

Кабіш,  має місце і в XXI ст. Х. Фішер та У. Бройх, колектив авторів 

авторитетних «Енциклопедії світової біографії» та «Оксфордської енциклопедії 

британської літератури» зазначають, що по суті Р. Сауті не був романтиком і не 

створив жодного твору романтичної літератури, а повчальний характер творів 
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Р. Cауті  на їхній розсуд близький по духу до перед романтичної епохи. Це 

дискусійні твердження. Зокрема,  українські вчені Д. Наливайко, К.Шахова, Т. 

Потніцева, С. Скуратовська, І. Пупурс та ін. не ввважають Р. Сауті  

преромантиком.  Фактом позитивним слід вважати те, що вже починаючи з 

2013 р. поезії та листи Р. Сауті почали привертати увагу сучасних академічних 

видавців по обидві сторони Атлантики. Р. Сауті як новатор та гідний 

дослідницької уваги поет постає в наукових працях Е. Бешеро-Бондар, 

Є. Морана, Дж. Чандлера, М. Геймера, М. Батлер. 
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    РОЗДІЛ 2. МОДЕЛІ ВЛАДИ У ГУМАНІТАРИСТИЦІ XX СТОЛІТТЯ 

2.1. Влада суверена у сучасному філософському осмисленні 

 

Вивчення дискурсу влади в  нашій роботі виконано у рамках критичного 

дискурс-аналізу, концептуалізованого в роботах Т. ван Дейка[475], 

Р. Фаулера[273], Б. Ходжа, Г. Кресса[301], [327], Т. Тру [272],[472], 

М. Карлберга[317]. Це міждисциплінарний підхід при вивченні комунікації в 

соціо-культурному контексті ґрунтується на тому, що, ані текст, ані людина, 

яка його аналізує, не можуть бути нейтральними у соціо-політичному аспекті, і 

аналіз мови будь-якого тексту може пояснити ту ідеологію, яка лежить в його 

основі.   

Як справедливо зауважував Р. Фаулер, існують певні зв'язки між знаками, 

значеннями і соціальними та історичними умовами, які задають семіотичну 

структуру дискурсу. Соціальний контекст та дискурс модулюють один одного, 

перебуваютьу прямій залежності та взаємодії. З одного боку, соціальний 

контекст має вплив на дискурс, а з іншого, соціальні структури і відносини 

залежать від семіотичного коду, який теж має певний вплив і, за Р. Фаулером, 

вибудовує структуру цінностей, що мають соціальне та економічне походження 

[273, c.4-5] Суголосне даній позиції твердження французького філософа 

М. Блока, який говорив, що «люди більше схожі на свої часи, аніж на своїх 

батьків» [173]. Дослідниці англійського романтизму М. Левінсон та М. Батлер 

теж дотримуються подібної точки зору, наголошуючи, що поезія завжди є 

продуктом соціальним та історичним, а отже її вивчення має базуватися на 

соціально-історичному аналізі[332, c.14] 

Вслід за Т. ван Дейком, ми розумітимемо дискурс  у вузькому сенсі, 

згідно з яким дискурс є текстом, усним чи письмовим, з урахуванням 

присутності лише однієї вербальної складової. З цієї точки зору дискурс 

позначає завершений або триваючий продукт комунікативної дії, його 

письмовий чи усний результат, який інтерпретується реципієнтами [475, c.3]. 
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Дискурс − це не просто спосіб говорити або писати, але весь «ментальний 

набір» і ідеологія, яка охоплює мислення всіх членів конкретного суспільства. 

Він не одиничний і не монолітний − завжди існує безліч дискурсів [151, c. 176]. 

При аналізі  романтичної картини світу у творчості Р. Сауті, ми виходимо із 

теоретичного положення про те, що література розвивається за своїми 

власними законами, хоча й під впливом суспільно-політичних умов конкретно 

взятого історичного періоду. Дж. Блек, Л. Коноллі та К. Флінт, як і багато 

інших вчених, цілком слушно наголошували на тому, що Французька 

революція стала центральною метафорою для романтиків першого покоління і 

психологічно мала на них найбільший вплив [170, c.1090]. У цьому контексті 

К. Барроуз також зауважувала, що резонансні події в охопленій революцією 

Франції дійсно спонукали письменників Англії до перегляду минулого рідної 

країни. Таким чином вони намагалися віднайти у власній історії причини, які б 

допомогли пояснити  сучасні їм події [189, c. 80]. Водночас Французька 

революція, наполеонівські війни й актуальна в Англії тих часів вітчизняна 

реформа дійсно значно розширили межі й збагатили зміст англійського 

романтизму. Основними темами для романтиків були питання, пов’язані з 

Французькою революцією, положенням жінок у суспільстві, рабською працею, 

наукою, релігією [150]. Однак ці громадські та політичні події не породили сам 

рух [209, c. 15], [100, с. 67]. Як зазначає М. Батлер, відразу в кількох 

західноєвропейських літературах, зокрема в англійській і німецькій, імпульс до 

інновації в мистецтві передував Французькій революції [194, c. 40]. На думку 

К. Коулбрук, було б наївно стверджувати, що літературний романтизм був 

«апокаліптичним» через історичний факт Французької революції, або тому, що 

історична література була прогресивною. Література не просто «запозичила» 

або відображала написання історії; як показали багато письменників, саме 

написання історії було глибоко «літературним», адже використовувало всі ті 

риси оповідання, метафори і драматизації, які характеризували більш поширені 

літературні тексти [214, c.13]. 
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Вчені наголошують, що і в літературі, і в літературній теорії тієї епохи 

теж відбулися власні революції, за своїми результатами подібні до Французької 

революції. Наприклад, Д. Дафф у монографії «Романтизм і жанрові традиції» 

(2013) підкреслює, що так звана «революція в літературі», про яку говорили 

Джеффрі, Хазлітт та ін., була також революцією в галузі літературної теорії. У 

тому ж році, коли Шлегель опублікував «Діалог про поезію» в «Атенеї», 

Вордсворт опублікував «Передмову до «Ліричних балад»» – інший епохальний 

діалог про поезію, у якому присутність головного співрозмовника Вордсворта – 

Колріджа – не є явною. Науковець вважає, що теорія, яку висуває Вордсворт у 

«Передмові», була настільки ж новаторською, як і самі вірші, і в сукупності 

вони справили приголомшливий ефект. З того самого моменту й у майбутньому 

теорія й практика романтизму стали нерозривними, збагачуючи й ускладнюючи 

одна одну, а також сприяючи розумінню того, що нова поетика стала 

поєднанням теорії й практики та теорії в практиці. За твердженням Д. Даффа, 

«Ліричні балади» в Британії відіграли ту саму роль, що й праця Гете «Навчання 

Вільгельма Майзера» (1795-1796) в Німеччині, як показовий, теоретизуючий, 

жанрово-гібридний текст, який став карколомним моментом у спробах критиків 

зрозуміти літературний дух епохи. Писати поезію в той період означало також 

обов’язково писати про поезію, її форми, цілі, цінності, її долю. При цьому 

вчений дотримується точки зору, що Сауті також певною мірою був автором 

«маніфестів» романтизму, що стає зрозумілим як із його листування, 

публіцистичних робіт, так і із самих текстів його творів [240]. 

До подій Французької революції як карколомного періоду в історії 

людства неодноразово звертався і М. Фуко, чиї теоретичні положення про 

дискурс та концепцію влади становлять основу нашого  дослідження. К. Данкен 

справедливо зауважував, що більшість сучасних дослідників погоджується з 

тим фактом, що саме М. Фуко мав найбільший вплив на розробку концепції 

влади в рамках Нового історизму[243, c.2]. Показово також, що у першому томі 

«Історії сексуальності», вперше опублікованого у 1976 р., М. Фуко писав, що «в 
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царині суспільної думки і політичного аналізу ми все ще не відрубали голову 

королю»[269, c.89].  

Для М. Фуко, як і свого часу для Р. Сауті, цілком очевидно, що парадигма 

влади сучасного суспільства виникла в епоху вже після Французької та 

Американської революцій [267, с. 53–55]. М. Фуко у низці наукових праць 

ставив питання про те, а що саме людство має робити за обставин, коли вже 

нема короля. Такий підхід простежується навіть у тих працях філософа, в яких 

проблема Революції формально непозначена. Наприклад, Д. Міхель 

справедливо вказує на те, що навіть книги М. Фуко, присвячені реаліям 

античного суспільства, його дослідження історії клініки, божевілля,  в'язниці і 

сексуальності, праці з історії наукового знання незмінно обертаються навколо 

цієї ключової для французів епохи зламу XVIII-XIX століть. Дослідник цілком 

слушно зазначає, що саме Революція розділила між собою «сучасність» і те, що 

французькі соціологи позначають як «суспільство Старого ладу». Услід за  

традицією французької історичної науки М. Фуко зробив спробу написати 

«іншу історію», зокрема «іншу історію революції», де страта короля не була б 

найяскравішою подією. Водночас, як підкреслює Д. Міхель, сама подія, факт 

революції, не відпускає філософа. Відповідь на питання про владу короля і 

причини її подальшого занепаду охоплює два періоди існування влади − 

старого, де влада втілена в особі Короля з усіма характерними для неї 

атрибутами (блиском коронацій і страт), і сучасного, де влада розсіяна по 

всьому соціальному просторі та не належить жодному з суб'єктів [80, c.92]  

Особливе місце в філософській теорії Фуко про владу займає тиранічний 

монарх. Для Фуко, як і свого часу для Р. Сауті, феномен фігури Короля 

надважливий тому, що жорстокий монарх, наділений абсолютною владою, несе 

в собі велику небезпеку для власного народу і, часто, для інших народів світу, 

що Р. Сауті розкрив у своїх поетичних творах. М. Фуко також цікавить 

«архаїчна зарозумілість монарха, його безконтрольні права, які часто 

піддавалися критиці; суміш його слабкостей і надмірностей, його перебільшень 

і існуючих для нього ірізного роду лазівок, тобто «наддержава» держави»[261, 
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c.80]. М. Фуко наголошував на тому, що проблема дискредитованого суверена 

− це, зрештою, проблема Шекспіра, проблема, поставлена королівськими 

трагедіями [260, c.13]. За М. Фуко, тиранічний король чудовисько в прямому 

сенсі цього слова. Вчений писав, що це «перше юридичне чудовисько, що 

з'явилося в новому режимі каральної влади, перше чудовисько, яке потрібно 

ідентифікувати і  визначити, − це не вбивця, не злочинець, не людина, що 

порушує закони природи, а особистість». М. Фуко також підкреслював, що 

французький король Людовик XVI і проблематизація фігури короля 

знаменують собою вирішальний момент в історії людських чудовиськ. На його 

думку, всі людські чудовиська − нащадки Людовика XVI» [260, c.95]  

М. Фуко наголошував,  що злочин як такий був уже не лише порушенням 

цивільних і релігійних законів. Він почав розглядатися як потенційне 

порушення самих законів природи. Злочин тепер мав свою природу і завдяки 

діяльності каральної влади злочинність стала наповнюватися тим, чого вона 

ніколи не мала і не могла мати в старій системі; вона почала наділятися 

природою. Злочин мав свою природу, і злочинець − це природна істота, що 

визначається його злочинністю на рівні його природи. Повільність помсти, як і 

зухвалість бажання, належить природі. Немає нічого в усьому (що винайшло 

божевілля людей), що не було б ні виявленою природою, ні відновленою 

природою [260, c. 96], [262, c. 533]. І саме злочин монарха на рівні природного 

інстинкту цікавить Р. Сауті у його поетичних творах. 

У філософській концепції М. Фуко велика увага також приділена періоду 

Середніх віків, який трактуються як надважливий проміжок часу в історії 

людства. В цьому контексті важливо, що ставлення поетів-романтиків до 

Середньовіччя, і, зокрема, ставлення Р. Сауті, суголосне концепції М. Фуко. У 

цьому контексті М. Перрі [379] цілком слушно зауважував, що потрясіння, 

пов’язані з Французькою революцією, Наполеоном і зламом політичної 

рівноваги, породили в романтиків погані передчуття щодо майбутнього 

людства. Деякі почали шукати духовного захисту і знову звернули погляд на 

Середньовіччя, коли Європа була об’єднана єдиною вірою, а структура 
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суспільства здавалася недоторканою й непохитною. Для романтичної уяви 

Середні віки пронизані релігійною вірою й одухотвореними почуттями, що 

живили соціальну гармонію й рясніли героїчними й лицарськими вчинками так 

само, як і барвистими церемоніями [379, с. 509]. Дж. Шнайдер акцентувала 

увагу на тому, що романтики ідеалізували Середньовіччя саме як часи 

релігійної гармонії. Дослідниця справедливо зазначає, що представники епохи 

романтизму сприймали історію як континуум, у якому минуле, сьогодення й 

майбутнє тісно пов’язані. Тому критичне ставлення до народів на ранньому 

етапі їхнього розвитку було абсолютно неприйнятним для романтиків. У 

їхньому уявленні і язичники, і іудеї, і християни, і народи як у Європі, так і за її 

межами мали певні достоїнства [419, с. 44].  

Концептуалізація уявлень про сутність і зміст суверенітету як такого 

традиційно пов'язується з епохою пізнього Середньовіччя. Саме у цей період 

отримала розвиток ідея про необхідність політичного об'єднання феодально-

роздробленої держави. Державний інтерес проголошувався як найвищий 

політичний інтерес й фокусувався на фігурі одноосібного верховного володаря 

– правителя [18, c.285]. Цей феномен згодом детально описаний і М. Фуко. Як 

вважав вчений, у Середні віки, за відсутності розгалуженості владної гілки, 

влада короля лише посередньо впливала на суспільство. Вчений підкреслив, що 

парадигма королівської влади періоду Середньовіччя вирізнялася суттєвими 

недоліками і була абсолютно неефективною у здійсненні контролю над 

великими масами людей. На той час для здійснення ефективного 

функціонування інституту влади була конче потрібна безпосередня, фізична 

присутність монарха, оскільки лише у такий спосіб він  впливав на підданих. 

Крім того, аби ефективно керувати цілою державою, монарху тієї доби 

знадобився компенсаторний механізм − тиранія. Для підтримання верховної 

влади монарха недоліки тогочасної системи намагалися компенсувати 

надмірним покаранням [263, с. 256–270], [264, c.55]. 

В епоху Середньовіччя держава володіла обмеженим суверенітетом, 

оскільки була пов'язана договірними відносинами васалітету-сюзеренітету, які 
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допускали розірвання договору між сюзереном і васалом із подальшим 

підпорядкуванням останнього іншому господарю. Фактично король-суверен 

був суттєво обмежений у своїй владі, оскільки не міг безпосередньо втілювати 

її над всіма своїми підданими. Выдповідно до базових засад феодалізму, в 

обмін на виконання феодалами своїх військових і економічних обов'язків 

король мав забезпечувати належне виконання функції із забезпечення 

правосуддя, підтримання правопорядку і зовнішньої безпеки. З XVI ст. відхід 

від роздробленості феодалізму до створення національної держави і 

централізації влади в ній сприяли тому, що суверенітет почав здійснюватися в 

повному обсязі, що позбавило підданих альтернативи вибору, можливої за умов 

феодалізму. Обов'язки монарха втратили тепер колишній приватно-правовий 

характер та перейшли у сферу публічно-правового регулювання [18, c.285]. 

Суверенітет як виключне державне панування виокремив Ж. Боден [18]. 

Його вчення стало реакцією на громадянську війну у Франції, спробою сприяти 

встановленню міжконфесійного миру і зруйнованого порядку шляхом 

формулювання правових підстав для владної монархії. По суті, він виступав 

проти множинності панування у всіх його формах. Уся державна влада мала 

концентруватися в суверені; якщо вона розділялася, то правитель переставав 

бути сувереном. З часів Ж. Бодена поняття суверенітету тісно перепліталося з 

поняттям монархії [18, c.10], [251, c.365-375], [252, c.44-69].  

Р. Сауті неодноразово привертав увагу читача до того факту, що 

історичні прототипи створених ним образів монархів, лише на перший погляд 

об’єднані тим, що мають нібито однакову абсолютну владу. Поет наголошував 

на тому, що всі вони різні за тим становищем, яке посідають у власних країнах. 

Така позиція поета суголосна теоріям Ж. Бодена, який виділив три типи 

державного устрою, а саме «монархію», «аристократію» та «демократію», що за 

своєю сутністю лише  на перший погляд повністю тотожні розумінню цих слів 

у сучасному світі. Наприклад, Ж. Боден називав демократією форму правління 

монарха, у якого немає абсолютної влади. Він також писав, що люди, наділені 

абсолютною владою, не можуть називати себе суверенними правителями. Вони 
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лише дбають та зберігають владу до тих того часу, поки, наприклад, народ не 

вирішить повернути цю владу назад [178, с.1-2]. Він також доводив, що влада 

монарха різниться за своєю природою, зважаючи на те, у який спосіб вона була 

передана, або за які особистісні якості вона отримана, підтримується чи, навіть, 

яким чином була надана [178, с.42,89].   

Крім низки образів королів Р. Сауті так само багато писав про 

антагоністів Короля: народних ватажків, засуджених, несправедливо страчених, 

вбитих та знівечених королями людей. Цих суб’єктів у своїй філософській 

концепції М. Фуко назвав «іншим полюсом». Вчений підкреслював, що «на 

іншому полюсі можна уявити собі тіло засудженого; він теж володіє правовим 

статусом, створює власну рутину і породжує цілий теоретичний дискурс, але 

зовсім не для того, аби обґрунтувати «надлишок влади», а лише для того, щоб 

висловити «недолік влади», що відбивається на тілах тих, хто піддається 

покаранню. Тому у найтемнішому секторі політичного поля засуджений постає 

саме як симетрично перевернутий образ короля»[261, с.29]. 

Як відзначав М. Фуко, під час Французької революції надзвичайно 

важливим стало питання про фундаментальну спорідненість між злочинцем і 

тираном, між порушником закону і деспотичним монархом. У певному сенсі 

така позиція суголосна ідеям Дж. Локка, який вважав, що природна свобода 

людини полягає в тому, щоб бути вільною від будь-якої вищої влади на землі і 

не підкорятися волі або законодавчій владі людини, та мати лише закон 

природи для свого правління, адже свобода людини в суспільстві не повинна 

підкорятися ніякому іншому закону [334, c.18]. 

Як писав М. Фуко, з обох сторін порушеного пакту існувала певна 

симетрія, спорідненість між злочинцем і деспотом, які нібито вітали один 

одного. І деспот, і лиходій порушували громадський порядок, і в цьому зв’язок 

між сувереном над законом і злочинцем під ним, зв’язок цих двох злочинців. 

Чудовисько зловживання владою породжує ще одного монстра, який бунтом 

порушує соціальний пакт. І нове чудовисько − це вже не король, а 
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революційний народ, який є дзеркальним відображенням кровожерного 

монарха. [260, c.93-94]  

Парадокс влади суверена, який полягає в тому, що король, який повинен 

бути гарантом законності, сам вчиняє протиправні дії,  точно описаний Дж. 

Агамбеном. Вчений відзначав, що суверен знаходиться одночасно і зовні, і 

всередині юридичного порядку, адже він має право призупинити дію закону, 

чим юридично ставить себе поза законом, проголошуючи, що «Я, володар, який 

поза законом, заявляю, що немає нічого поза законом » [138, c. 12]. На цю саму 

особливість унікального положення суверена у владній системі вказувала і 

Дж. Батлер, одна з найвидатніших політичних філософів сучасності[192, c.68].  

Навіть у сучасну нам епоху цей парадокс залишається валідним, адже 

монарх, як гарант дотримання закону, не може бути засуджений за злочини або 

постати перед судом. На думку М. Фуко, дискусія про суд над королем, що 

відбулася між кінцем 1792 і початком 1793 року,  важлива  серед іншого і через 

появу першого великого юридичного монстра − політичного ворога, короля, а 

рік 1789 р. вчений називає роком суверенної свободи істини[260, c.96].  

Тираноборчі мотиви, притаманні поетичній творчості Р. Сауті, часто 

розкриваються на прикладі протистояння суверена та народу або суверена і 

окремої особистості. Як зауважує П. Петі, антимонархізм характерна риса 

Республіканської традиції, особливо під час Громадянської війни в Англії і 

після американської та французької революцій. Однак республіканці були 

антимонархістами лише  лише утому сенсі, що вважали, що монарх неминуче 

прагнутиме до абсолютної влади і ображатиме ту свободу, яку вони цінували. 

Таким чином, вони були задоволені конституційною монархією, яку  знайшли в 

Англії XVIII століття [381, c.20] 

 Філософське підґрунтя такого протистояння описане у працях М. Фуко. 

У праці «Наглядати і карати» М. Фуко зазначав, що в  найтемнішому місці 

політичного поля засуджений є  симетричною, перевернутою фігурою короля. І 

якщо надлишок влади, якою володіє монарх, призводить до дублювання його 

тіла, то надлишок влади має впливати і на самого короля. На думку дослідника, 
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злочин «атакує» правителя  і «нападає» на нього особисто, адже закон 

представляє волю монарха. Цей напад, за М. Фуко, майже фізичний, адже сила 

закону є силою правителя. Верховна сила, яка веліла королю вбивати, і яка 

через нього вбивала, не була присутня в ньому. Крім того, монарх мусив 

відмовлятися від свого права на помилування, щоб сила, присутня в ідеї 

покарання, не послаблювалася надією на втручання [261, c.29, 47-54, 96]. 

Покарання, за теорією М. Фуко, завжди було чимось великим: це була помста 

правителя, його помста і повернення його сили. Покарання завжди було 

вендеттою, причому особистою вендеттою монарха [260, c.82] В «Історії 

сексуальності» М. Фуко писав, що право суверена на життя і смерть було 

дисиметричним. Суверен втілював власне право на життя, користуючись 

правом вбивати або утримуючись від вбивства.  Таким чином, монарх доводив 

свою владу над життям тільки через смерть, яку він був здатний вимагати [269, 

c.136] Подібна точка зору присутня і в «Теорії справедливості» Дж. Роулза 

[399]. Вчений наголошував, що, якщо розуміти основний закон як той, що 

відображує порядок природи, і якщо суверен править по Божественному праву 

як обраний Богом намісник, то тоді його піддані мають виключно право 

просителів. Вони можуть відстоювати свою точку зору, але не можуть не 

послухатися, якщо їхня апеляція буде відхилена [399, c. 336]  

М. Фуко також звернувся до описів публічного видовища тортур для 

ілюстрації сутності влади суверена. Оскільки закон представляє волю суверена, 

акт порушення закону є одночасно нападом на суверена. Як наслідок, ті, хто 

порушує закони, повинні не лише бути покарані за їх порушення, але мають 

переслідуватися як вороги держави, які кидають виклик авторитету й 

існуванню суверена. З цієї точки зору, покарання є актом війни на захист 

суверена. Як зауважував Дж. Габермас, вождь або король приймає на себе роль 

Королівського судді і тим самим монополізує функції вирішення конфліктів. 

Оскільки священне право являє собою джерело справедливості, з якого влада 

може легітимізувати себе, нормативна влада набуває статусу судді-короля [290, 

c.140]. За М. Фуко, популяція, якою керує монарх − це даність, яка залежить від 
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ряду змінних, і вона не є прозорою для дій суверена. Тому відносини між 

населенням і сувереном не можуть бути просто відносинами покори або 

підпорядкування [266, 68, 71], а опір не знаходиться в позиції винятковості 

щодо влади [266, 117]. М. Фуко називає владні відносини, які пов'язують 

суверена і підданого, асиметричними, адже воля монарха зобов’язує слугу, щоб 

він служив, і зобов’язує  індивідуально, в односторонньому порядку [265,  с. 24, 

42] Суть цієї асиметрії у тому, що у монархії верховна влада належить главі 

держави на основі його власного права, і саме йому, принаймні формально, 

надано можливість приймати кінцеві рішення з найважливіших питань 

державного життя, йому належить «вищий установчий авторитет». 

Верховенство влади монарха полягає в тому, що його веління обов'язкові для 

всіх державних органів і підданих,  натомість політична воля підпорядкованих 

чи підданих не є юридично обов'язковою для монарха. Для самодержавно-

монархічної свідомості єдність верховної влади безсумнівна. Ця єдність слідує 

із самого верховного характеру влади монарха, оскільки влада не всеосяжна і 

вже за визначенням не є владою верховною. Водночас верховна монархічна 

влада не виключає відносного функціонального розподілу та певної автономії 

властей, підпорядкованих верховній. Особа, наділена верховною владою, є 

органом держави і представником загальнодержавної волі [18, c.30], [185, c.48].  

Проблема покарання монарха за протиправні дії одна з центральних для 

творчості Р. Сауті. Поет не бачить, хто, окрім Бога, може це зробити. Політичні 

філософи у цьому контексті наголошують, що за будь-якої форми правління 

суверен залишається невідповідальним: народ у республіці, монарх − у 

реальній монархії. Суверен об'єктивно не може бути підданий заходам 

відповідальності, адже за відсутності вищестоящого авторитета їх просто 

нікому притягти до цієї відповідальності, якій підлягають тільки влади похідні, 

вторинні, по кликані втілювати в життя волю індивідуального чи колективного 

суверена[18, c.42]. Як підкреслював М. Фуко, саме з XVIII століття дискурс 

влади відходить від юридичних сенсів суверенності, народу та прав людини і 

радше перетворюється на дискурс війни рас та класів. Раси при цьому не 
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виступають в його теорії расами в основному значенні цього слова. У теорії 

М. Фуко, дискурс аристократів та щойно створеної буржуазії, спрямований 

проти бідняків, а також проти неефективного короля-маріонетки, теж 

відноситься до расистського [267, с. 76–79]. 

Ці «дві раси», бідних та багатих, як їх згодом і назвали у XIX столітті, 

постійно протиставляв у своїй творчості Р. Сауті та був непримиренним 

ворогом усіх форм внутрішнього расизму. М. Фуко наголошував на тому, що 

що з XVIII століття дискурс влади відходить від юридичних сенсів 

суверенності, народу та прав людини і перетворюється на дискурс війни рас та 

класів. Війна постійно пронизує усі верстви суспільства, яке само по собі  

завжди характеризується бінарністю. Вчений вважав, що споконвічна війна у 

суспільстві  завуальована під війну за  порядок й мир насправді є війною двох 

рас[267, c.79].  

Т. О. Дроздова в «Онтології політичної влади» називає внутрішній расизм 

владною практикою виродження та очищення, що набуває значення як засіб 

нормалізації. Головне, що подібний расовий дискурс постійно асимілює або 

ділить групи людей на вищі та нижчі, нормальні та ненормальні. Расистський 

дискурс – це дискурс боротьби між тими, хто визначає та встановлює норми, та 

тими, хто самовиражається через ставлення до цієї норми [32, с.61]. І ці 

проблеми завжди були у фокусі творчих пошуків Р. Сауті. 

Інтуітивно поет відчував, що загальний паттерн влади у всьому світі після 

Французької революції почав змінюватися, а тому поет осмислював усілякі 

прояви цієї влади. Це те, що згодом влучно пояснив М. Фуко, назвавши історію 

дискурсом влади. Відповідно до теорії М. Фуко, сучасна влада радше відносне, 

аніж звичне явище. Влада  не  репресивна, а радше продуктивна сила. При 

цьому вона не лише власність уряду й держави, а формується й здійснюється 

соціумом загалом. Влада діє на мікрорівні суспільних відносин і присутня на 

кожному рівні соціуму [259]. Саме цей перехід від влади абсолютної до влади 

дисциплінарної та розсіяної усюди першим з англійських романтиків осягнув 

Р. Сауті. 
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Коли М. Фуко стверджував, що «ефекти домінування будуть 

приписуватися не «привласненню», але диспозиціям, маневрам, тактикам, діям; 

що в ній побачать радше постійно напружені, постійно активні стосунки, ніж 

наданий назавжди привілей; що її моделлю буде швидше нескінченна битва, 

ніж сутичка чи захоплення певного майна» [261, c. 33], в цьому можна 

побачити загальний підхід до того, як Р. Сауті описував владу. Поет цікавився 

процесом надання голосу тим, хто його історично не мав, або мав частково. До 

таких образів належали знедолені жінки, особливо вдовиці, діти, бідняки та 

звичайні люди, жебраки, каліки та беззахисні тварини. Сауті зосереджував 

увагу на  історіях переможених, анти-історіях. Ці суб’єкти історичного процесу 

цікавили і М. Фуко.  

Багато творів Р. Сауті відображають фукодіанський трикутник: влада, 

право та істина. При цьому Фуко, за його власними словами, не мав наміру 

говорити про владу королів. Однак король, все ж таки, історично знаходиться у 

центрі владних відносин. Ця ж позиція простежується й у творчості Р. Сауті та 

передана образами європейських монархів, що правили хронологічно вже після 

буржуазних революцій. М. Фуко наголошував на тому, що «саме у відповідь на 

вимоги королівської влади, заради її прибутку та для того, щоб служити її 

інструментом чи виправданням, було створено юридичну структуру нашого 

власного суспільства. Право на Заході, як наголошує М. Фуко, – це королівське 

право. Воскресіння Римського права, на думку вченого, відіграло технічну та 

конституційну роль у становленні авторитарної, адміністративної та, в 

кінцевому рахунку, абсолютної влади монархії. І коли ця юридична структура 

згодом перейшла  з-під контроля монарха, межі суверенної влади поставили під 

сумнів, а її виключні права стали  заперечувати.  

«Іншими словами,− писав М. Фуко, − я вважаю, що Король залишається 

центральним персонажем у всій юридичній структурі Заходу»[264, c.95]. 

М. Фуко також наголошував на тому, що влада ніколи не перейде від монарха 

до народу навіть за відсутності монарха. У цьому випадку вона буде 

сконцентрована у руках інших владних осіб або інституцій, що репрезентують 
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владу. Саме королівська влада знаходиться у центрі  творчих пошуків Р. Сауті, 

і, на наш погляд, поетом представлені різні  за своєю суттю репрезентації цієї 

влади. Поет ніколи не вірив у «владу народу», тобто у владу простих людей, а 

не владних органів, створених та репрезентованих цими людьми. Утопічність 

влади народу стала згодом характерною ознакою як теорії М. Фуко, так і 

поетичних творів Р. Сауті. 

У монархіях сувереном визнається не народ, а монарх. Монархові 

належить вся повнота влади за власним правом, а народне представництво 

жодним чином не може бути співносієм державної влади, а лише установою, 

підпорядкованою монархові, установою, що отримує свої повноваження від 

монарха і здійснює функції державної влади в межах, установлених монархом 

[18, c.27-28]. У XIX ст. ідея народного суверенітету стала панівною, хоча 

чимало авторів (зокрема, Г. Гегель) заперечували можливість безпосереднього 

народного суверенітету. Завдяки цьому виникла можливість об'єднувати 

народний суверенітет з різними формами правління (не лише з республікою, 

але й з монархією). Однак це поставило завдання обґрунтування 

співвідношення суверенітету і поділу влади. Вирішуючи її, представники 

німецької державної теорії права вважали, що народний суверенітет не означає 

права панування керованих над керуючими, оскільки й ті й інші складові 

частини загальної волі. Тому народ − джерело усілякої влади, але він навряд чи 

може бути джерелом державного управління [18, c.13] 

М. Фуко писав, що це марення, ілюзія або галюцинація, коли хтось 

вважає себе достойним бути королем, тобто, на вершині цього типу влади 

обов'язково стане хтось на зразок короля у своїй індивідуальності. Bлада ніколи 

не є тим, чим хтось володіє, так само вона не виходить від будь-кого. Кожен 

може зайняти місце при владі, оскільки кожен може увійти в вежу і 

контролювати спосіб здійснення влади. Замість обезголовленої і поваленої 

влади встановлюється анонімна, множинна, бліда, безбарвна влада, тобто один 

з видів влади, а саме суверенний, замінюється іншим. Тому і концепція влади, 
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незважаючи на її уявну простоту, вимагає повного перегляду. [265,  с. 22- 28,40-

45, 77] 

Як зазначають вчені, первісно суверенітет асоціюється виключно з 

особою абсолютного монарха, наділеного найвищою й неподільною владою, 

наданою  Богом. На другому етапі суверенітет відокремлюється від особи 

монарха і переходить до держави чи нації, що призводить до їх персоніфікації. 

І, нарешті, на третій «фазі» еволюції суверенітет перетворюється на один із 

найважливіших атрибутів держави, трансформуючись у «суверенну волю 

персоніфікованої держави»[18, c. 15] 

М. Фуко підтримував філософську теорію Е. Канторовича про те, що 

будь-який король поєднує в собі два тіла, а саме: природне тіло і політичне 

тіло. Ця теорія, яка з’явилася в 50-ті роки XX століття, набула великої 

популярності серед істориків та філософів і, що буває дуже рідко, була 

схвалена науковою спільнотою різних країн одностайно. Згідно теорії 

Е. Канторовича природне тіло монарха  смертне і схильне як до земних 

пристрастей, так і до немочі. Політичне тіло короля − тіло, яке не можна 

відчути фізично, − інкорпорує в собі інструменти влади і владні інститути, та 

створене для управління народом і громадським добробутом. Це тіло зовсім 

позбавлене дитинства і старості, природних дефектів і нездужань, яким 

підвладне природне тіло, а тому воно завжди переживає тлінну плоть [315, c.7]. 

Подібно М. Фуко писав, що монархія повинна залишитися, навіть коли монарха 

більше немає; тіло короля, яке скріплює всі ці відносини суверенності, не 

повинно зникнути зі смертю індивідуума X або Y. [265, с. 45] Саме завдяки 

тому, що політика, реформи, що проводяться королем, його урядовцями 

назавжди залишаються в історії і пам'яті народу, король нібито ніколи не 

вмирає. Іноді політичне тіло короля успадковується його наступником і стає 

нерозривно пов'язаним вже з іншим фізичним тілом.  

Таким чином, два тіла короля складають єдине ціле, кожне з яких 

повністю інкорпорується в інше. Однак, за твердженням Е. Канторовича, не 

може виникнути жодних сумнівів щодо переваги політичного тіла над 
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природним. Політичне тіло грандіозніше, ніж природне тіло, в ньому 

перебувають сили, які певною мірою зменшують або навіть усувають 

недосконалості слабкої людської природи [315, c.7]. 

Задля того, щоб із наукової точки зору розкрити, які саме типи влади 

описував у своїй творчості Р. Сауті, ми будемо спиратися на авторитетне і до 

теперішнього часу актуальне дослідження соціальних психологів Дж. Френча і 

Б. Рейвена [275], які у 1959 р. виділили і описали п’ять основних типів 

підґрунтя влади, серед яких легітимна влада (legitimate power), референтна 

або еталонна влада (referent power), експертна влада (expert power), влада, 

заснована на винагороді (reward power), влада на основі примусу (coercive 

power). В 1965 р. вони додали до цієї базової класифікації ще й шостий пункт 

«інформаційна влада». 

Законна або легітимна влада  забезпечує керування за законом. 

Референтна влада надає можливість здійснення ефективного управління 

завдяки особистісним якостям, коли керманич зазвичай виступає взірцем для 

наслідування. Влада експертна здійснюється  через використання досвіду чи 

знання. Влада винагороди – це здатність керувати, використовуючи заходи, 

які стимулюють виконання завдання або наказу. Влада примусу – це 

примушення зробити те, чого люди не хочуть робити [275, с. 150-167] Саме ці  

типи влади ми розглянемо на прикладі творчості Р. Сауті.   

 

2.2. Релігія, природа та дискурс влади 

 

Релігійний дискурс є невід’ємним конституентом дискурсу влади. Як 

зазначав К. Армстронг у «Полях крові: релігії і історії насильства» [145], на 

Заході і нині вважають безумовним і очевидним, що релігія за своєю суттю 

жорстока. Релігію вбачають джерелом всіх основних воєн в історії, 

стверджуючи також, що саме через релігію спалахнули останні світові війни. 

При цьому, при обговоренні причини військових конфліктів, соціальних 

потрясінь, констатується взаємозв'язок багатьох матеріальних і ідеологічних 
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чинників (і головний з них − боротьба за обмежені ресурси), але питання релігії 

традиційно розглядаються як ті, що спонукають людей до жорстокості  і 

насильства. І навіть автори, які не звинувачують релігію в усіх війнах і проявах 

насильства, непохитно переконані в її агресивності. На їхню думку, особливо 

нетерпимим є «монотеїзм». Зазначається, що варто лише людям повірити, що з 

ними «Бог», компромісу бути вже не може. Доказами цього  є хрестові походи, 

інквізиція та релігійні війни XVI- XVII ст.[145, c.5].  

E. Канторович у монографії «Два тіла короля», наголошував, що влада 

царя є владою Бога. «Отже, і цар теж є Бог і Христос, але по благодаті; і, що б 

він не робив, він робить це не тільки як людина, але як той, хто став Богом і 

Христом по благодаті» [315, c.87]. Тобто король є подвійною істотою, в якій 

поєднані людське і божественне. Він є подібним Богочоловіку, отримує свою 

подвійну природу виключно по благодаті, набуваючи її в результаті помазання і 

посвячення». Навіть цілюща сила короля, як наголошує М. Блок, не була 

властивістю особистості монарха, а виникала з його сану. Монарх був 

чудотворцем тому, що був королем [19, с.121]. Так духовне переважає над 

світським. 

Превалювання  духовного над світським відображено також в 

обрядовості, пов’язаній із королями. Коронаційні святкування традиційно 

складалися з двох частин: з одного боку, вручення інсигній, серед яких 

головною залишалася корона, з іншого − миропомазання, яке завжди 

залишалося головним. Так народилася церемонія коронації. Королі стали, за 

біблійним висловом, «помазаниками Господніми», які захищені від 

зловмисників господніми заповідями, адже Господь сам сказав: «Nolite tangere 

Christum meum − He торкайтеся мого Христа, мого помазаника». Всі королі 

отримують помазання від прелатів, прелати ж помазання від королів отримати 

не можуть [19, с.146]. 

В «Історії божевілля» М. Фуко писав, що у багатьох європейських 

країнах, і у Франції зокрема, громадянська влада і влада церкви перебували як в 

суперництві, так і у співпраці з багатьох питань [262, c. 52]. З цією думкою  
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погоджувався і К. Армстронг. Вчений зазначав, що у Середні віки жоден 

король не вижив би без підтримки понтифіка; показовим було правління 

французького монарха Філіпа IV. Безжалісність цього короля показувала, що 

королівська влада може бути не менш жорсткою, ніж папська монархія 

Інокентія III. На думку вченого, Філіп IV заново надав королівській владі 

сакральний сенс.  

Такі владні королі, як він, знали, що в Європі саме король колись був 

головним представником Бога, і доводили, що понтифіки узурпували 

королівські прерогативи. Філіп IV був теократичним правителем. Піддані 

називали його «напівбожественним» (quasi semi-deus), а також «королем  і 

священиком» (rex et sacerdos). Тому його земля була «святою», а французи були 

новим обраним народом. В Англії також святість перейшла від хрестового 

походу до нації і її війн. Англія, як говорив канцлер при відкритті парламенту 

1376-1377 рр., це  новий Ізраїль; її військові перемоги доводять її обраність 

Богом. При такому сакральному володарюванні захист рубежів набував 

сакрального значення. Солдати, які вмирали за земне царство, подібно 

хрестоносцям, вважалися мучениками. Мрії про хрестовий похід і звільнення 

Єрусалима ще не згасли, але ідеали священної війни вже замінювалися 

патріотизмом національної війни» [145, с. 268]. 

М. Фуко у цьому контексті також зазначав, що в ритуалах монархії, 

король фактично позначається, як пастух, за аналогією з єпископом або 

Христом. На коронації, наприклад, фараон отримував атрибут пастуха − 

пастуший посох. Вчений наголошував на тому, що абсолютно фундаментальна 

і суттєва особливість цієї загальної пастирської влади полягає в тому, що 

протягом усієї історії християнства вона завжди втілювалася не на єдності 

територій, а в русі, була  за своєю суттю благотворною та залишалася 

відмінною від політичної влади. Згодом принцип одиничності, унікальності 

пастиря був підданий сумніву, і  маємо народження того, що Платон називає 

суперниками короля, а саме суперниками короля в його ролі пастуха [266,  

с.124-126, 143-154] 
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Переворот в царині релігії завдав нищівного удару тому розумінню 

сакральності королівської влади, яка була розповсюджена серед германців; 

християнство позбавило його природної опори − місцевого язичництва. Королі 

зберегли владу в якості голів держав; більше того, в певний момент, відразу 

після навали варварів, їхня політична влада стала сильнішою, ніж раніше, але 

вони перестали, принаймні офіційно, вважатися богоподібними істотами [18, с. 

133]. Цей переворот у релігійних уявленнях європейців співпав зі зміною 

статусу королів на політичній арені, який відбувся навіть попри те, що монархії 

продовжували існувати. У ході XIX ст. питання про співвідношення монархії та 

суверенітету дедалі більше замінювалося проблемою співвідношення 

конституціоналізму і народного суверенітету. Суверенітет тепер, з точки зору 

конституції, найвища, але не виключна державна сила, що приймає рішення. К. 

Шмідт вже на початку XX ст. писав, що монарх діє лише   у нестандартній 

ситуації.  За його словами «суверен – це той, хто приймає рішення про 

надзвичайний стан» [420, с.43] 

М. Блок також підкреслював, що роль короля суттєво змінилася, і монарх 

перетворився з христоподібного короля в інстигатора, жертву і жерця 

Правосуддя: «За аналогією, правитель вже не був christomimētēs − проявом 

Христа, вічного Царя; але він поки що не був представником безсмертної нації; 

свою частку безсмертя він отримував в якості іпостасі невмирущої ідеї. Нова 

модель persona mixta (змішаної особи) народилася з самого права як такого, де 

Iustitia стала зразковим божеством, а монарх перетворився одночасно  в цього 

божества, і в його Pontifex maximus (верховного жерця) »[19, с. 231]. 

Сутність цих змін М. Фуко демонстрував на прикладі короля Георга III та 

сформулював загальне положення у нових реаліях: «ти цілком можеш бути 

королем, але якщо ти збожеволів, то перестанеш ним бути», або «ти можеш 

бути божевільним, але це не зробить тебе королем»[265,с. 27] В «Психіатричній 

владі»(2006) М. Фуко  теж писав про королівську особу, «яка зникла», про 

певне повалення з престолу та деконсекрацію, коли монарх може дізнатися, що 

«він більше не суверен» [265, с. 21].  
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М. Блок справедливо наголошує на тому, що сакральна влада короля у 

історії народів Європи і світу також трактувалася, як влада над природою, а 

тому ці дискурси історично пов’язані. Люди вірили, що істинно божественні 

королі мали владу над природою і відповідали за порядок речей. За однією з 

легенд XIII століття з «Кола земного» при норвезькому конунзі Хальвдані 

Чорному «були такі врожайні роки, яких не було ні при якому іншому конунзі»; 

коли він помер, тіло його не поховати в одному місці, але розділили на чотири 

частини і захоронили в курганах у чотирьох головних областях країни.  

Норвежці вважали, що володіння тілом − або однією з його частин − 

забезпечить їм врожайні роки.  

Прекрасний правитель, як вірили данці ще в XII столітті, може, лише 

через доторкання до  дітей і хлібів, забезпечити людям здорових нащадків і 

відмінний урожай. Часом, у неврожайний рік  короля поозбавляли трону. 

Подібна доля спіткала і короля бургундів; А. Марцеллін − римський історик, 

відомий своїм гострим розумом, сам наблизив цей звичай до традицій 

Стародавнього Єгипту, класичної батьківщини уявлень про сакральність 

королівської влади. Здається, так само чинили з королями і в язичницькій 

Швеції, а від германських королів у ті часи нібито залежала родючість полів. 

Багато членів англосаксонських королівських сімей після смерті шанувалися як 

святі [19, с.129-130]. 

М. Фуко зазначав, що мистецтво чудотворне, якщо  наслідує природу. 

Природа підпорядкована Богу, адже Бог створив природу і продовжує керувати 

нею, а тому мистецтво королівського правління  ефективне, якщо відповідає 

законам природи [266, с.233] В «Історії Божевілля» М. Фуко наголошував на 

тому, що у разі, коли боязкість змушує людину відступити перед природою, то 

природа назавжди відлине від неї, і навпаки, коли людина поранила або змінила 

природу, вона повинна відшкодувати збиток [262, c. 533] 
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2.3. Історичні наративи і контекст влади 

 

XIX століття дослідники нерідко називали «золотим століттям історії» або 

«беспрецедентним тріумфом історії»[308, c. 12-14]. Н. І. Тетеріна справедливо 

вказує на те, що, крім бурхливого розвитку та впорядкування історичних знань, 

що охопив усю Європу, крім їхнього безсумнівного впливу на інші наукові 

дисципліни, від біології й географії до археології та біблійної критики, потужний 

фактор «історичного мислення», який набував усе більшого значення, поступово 

опановував головами наукової та художньої інтелігенції. Він впливав на зміни 

стилістичних напрямів у мистецтві, рішуче домінував у творах белетристики, 

позначався також на кращому виборі тем у поезії, на розгортанні сюжетів 

театральної драматургії та на появі нових творчих ідей монументального й 

жанрового живопису [119]. 

Найважливіший аспект романтичної спадщини в західній культурі – 

переконання, що історія надзвичайно важлива і є як засобом самопізнання 

людини й суспільства, так і методом пізнання, який можна застосувати до будь-

якого об’єкта: природи й культури, мови й права, держави й особистості. Введені 

романтиками принципи пізнання соціального світу й людини визначили 

характерні для цієї епохи риси сприйняття історії [128]. Як справедливо зазначає 

С. Лишаєв, романтична свідомість могла розгортатися в двох модусах: 

бунтарсько-революційному, спрямованому в майбутнє, та ностальгійному, 

спрямованому в минуле. Романтична спрямованість до іншого пов’язана з тим, 

що в реаліях тодішньої пори людина-романтик не відчувала себе «на місці». 

Історизм як найважливіший аспект романтичного світосприйняття був наслідком 

безпритульності , а-топічності людини [70, c.263]. Романтики звертали свій 

погляд до минулого, особливо до періоду Середньовіччя, оскільки сучасність не 

давала їм надійного опори. 

Під художнім історизмом ми розуміємо властивість художньої свідомості, 

що дає змогу побачити і осягнути явище в його індивідуальному розвитку і в 

множинності його зв’язків з оточуючим середовищем, що також знаходиться у 
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постійному становленні. Крім того, художній історизм охоплює сукупність 

індивідуально-авторських засобів художньої  образності та виразності, за 

допомогою яких письменник зображує окреме явище в ідейно-образній 

структурі твору[94, с.59].  

У роботі ми також будемо оперувати поняттям «романтичний історизм».  

Вслід за А. Рігні ми використовуємо цей термін для загального позначення 

історичної культури даного періоду, який характеризувався радикалізованим 

усвідомленням альтернативності минулого та історичності набутого досвіду, 

націоналізмом з його «політикою ідентичності» та зацікавленістю у народній 

творчості[404, c.8]. Для представників епохи класицизму історія відігравала 

повчальну роль. Історичне знання, на думку раціоналістів, допомагало людям 

прийти до кращого майбутнього. Для романтиків же історичний досвід, як і 

індивідуум, був унікальною сутністю з власною душею. Вони хотіли, щоб 

історик зображував і аналізував різноманітність націй, традицій і інститутів, які 

належали до конкретного  історичного періоду, і при цьому розкривав 

особливості  окремо взятого відрізку часу, місцевості й народу [379, с. 509]. 

Романтичний історизм (у творах В. Скотта й дещо по-іншому у французів 

Віньї й Гюго) певною мірою долає уявлення про історію як про джерело 

прикладів, зразків, уроків для сучасності; виникає зацікавленість історичними 

епохами, насамперед часами переломними, коли стає очевидною дія законів 

розвитку суспільства, значення народних рухів – при цьому темну, аморфну масу 

повинен скеровувати романтичний герой-ватажок; для романтиків  характерний 

показ іншого, чужого, що не збігається із сучасним світом і людьми в їхньому 

повсякденному житті («історичний колорит», «місцевий колорит», 

«орієнталізм») [90, с. 321]. 

Спираючись на класичні наукові праці Н. Я. Берковського, який 

наголошував на тому, що романтики були істориками за покликанням, 

істориками в загальному й вузькому  розумінні, істориками культури, істориками 

мистецтв, істориками літератури, ми також відійдемо від поширеної практики 

пов’язувати історизм лише із певними літературними жанрами. Історизм був 
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невід’ємною частиною романтичної свідомості і у світогляді романтиків посідав 

чільне місце. Як покоління революції романтики були наділені особливо палким 

ставленням до історичного минулого – як до недавнього, так і до дуже 

давнього[17, с. 62-63]. З цієюж точкою зору погоджувався П. де Ман, 

наголошуючи на тому, що сьогодення виходить з ідентифікації більш-менш 

безпосередньо попереднього минулого, а також з процесу, що веде від того часу 

до сучасності. Тому історія постає як шлях до нових початків, а «копання в 

грунті» необхідне задля того, щоб віднайти нові основи [230, c. 94]. 

Е. Доманська, Ф. Анкерсміт, Г. Іггерс також слушно зауважували, що кожен 

катаклізм породжує нову парадигму історіописання. Травма Французької 

революції та наполеонівських воєн мала своїм наслідком історизм, який і надалі 

залишається домінуючою моделлю історіописання [31, с.58], [142, с. 434].  

Захоплення романтиків героїчними особистостями пов’язане з концептом 

індивідуальної свободи й акцентом на тому, що передусім потрібно бути собою, 

а тому історичні герої змальовані романтиками як наочні приклади особистої 

гідності. Наполеон став для романтиків улюбленим, хоч і парадоксальним для 

осмислення. В еру, коли були проголошені принципи рівності й свободи, дії 

Наполеона спричинили те, що багато людей цю свободу втратили. Після поразки 

Наполеона і його вигнання на острів Святої Олени, він усе-таки залишився 

героєм. Романтики проявляли незмінний інтерес до безнадійно програної 

справи [379, c. 44-45]. 

Як слушно зауважив М. Веслі, у вивченні історизму сформувалися два 

різних типи історичної думки: традиційний та Новий історизм. Історизм або 

встановлює загальну історичну точку зору, через яку визначаються значення та 

цінність будь-якої конкретної події, або ж він є розвитком суб'єктивістської 

філософії [489, с 5]. У цьому дослідженні ми використовуємо практику Нового 

історизму, поєднуючи наративістське розуміння історії та традиційний підхід до 

її вивчення. Актуальність вивчення творчості Р. Сауті в контексті Нового 

історизму зумовлена тим, що цей метод передбачає спосіб пізнання, де 

літературні та нелітературні тексти на рівних правах доповнюють одні одних. 
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Подібно розумів зв’язок історії і літератури Р. Сауті, романтична історіографія 

якого побудована на паралельному тлумаченні літературних та нелітературних 

текстів. Уцьому поет був великим новатором, адже, як справедливо зауважував 

Ф. Анкерсміт, простір історичного наративу не може бути встановлений 

розглядом лише конкретного історичного наратива. Наративний простір виникає 

тільки тоді, коли порівнюються конкуруючі наративні інтерпретації [11 , с. 139]. 

С. Віденманн та X. Візер також вважають, щодо всіх текстів  потрібно ставитися 

однаково, оскільки вони взаємопов’язані. Метафори, церемонії, танці, предмети 

одягу, народні сказання – те, що раніше вважалося автономним і начебто не мало 

жодного стосунку до текту, набуло нового звучання [493, c. 3], [476, с. 12]. Для 

осмислення дискусів влади у творчості Сауті ми спиратимемося на 

наративістське розуміння історії, розроблене у наукових роботах 

С. Ґрінблатта[285-287], Р. Барта[15], К. Галлахер[278], М. Фуко[259-271], 

Г. Вайта[490], Ф.Р. Анкерсміта[142],[143].  

Р. Сауті імпліцитно розумів історію як таку, що існує лише у вигляді 

мовних репрезентацій. Він писав розлогі коментарі до своїх поем, де вказував, з 

яких саме текстологічних джерел  взяв інформацію про певні історичні події і 

факти. Поет  володів однією з найкращих бібліотек в Англії, а тому сукупність 

різних історичних і культурологічних текстів давала йому певне уявлення про 

істину, яку він і намагався відтворити у художньому творі. Зрозуміло, що така 

«істина» була відносною, адже сама історія стає поліваріантною за наявності 

великої кількості інтерпретацій. Це особливо відчутно, наприклад, в  критичному 

ставленні Сауті-поета до найславетніших сторінок батальної історії Англії. Під 

час праці над історичним матеріалом Р. Сауті інтуїтивно усвідомлював, що має 

справу не з фактами як такими, а  з текстами, які про це минуле оповідали. Тому 

він подавав у коментарях не лише факти, які згодом увійшли до художнього 

твору, а й тексти, які про нихї розповідали. 

У цьому контексті доречно згадати слова Г. Вайта про те, що історичні 

факти не можуть бути  «даністю» для історика, адже «факт» є подією, що 

піддається описові (тобто, твердженням про подію), і як такий залишається суто 
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мовним явищем. Таким чином, «факт» та «подія» належать до двох різних 

дійсностей: подія – до минулого як такого, а факт – до порядку дискурсу 

(історичної дійсності) [490, c. 34]. Ф.Р. Анкерсміт також увиразнював 

відмінності між історичною реальністю та історичною репрезентацією. Вчений 

наголошує на тому, що «не дивлячись на смерть або «вбивство» 

епістеміологічного Бога і незважаючи на заміну історичної реальності 

постмодерністським поняттям історіографічної гіперреальності, ми не можемо 

звести історичні дослідження до вільності(або свавілля) простих уявлень про 

минуле. Приклад історичного опису спонукає нас зануритися глибше у таємниці 

феномену репрезентації замість капітуляції перед ним» [11 , с. 360]. Р. Барт у 

цьому контексті підкреслював, що історичний текст не відтворює об`єктивну 

історичну реальність, а лише створює ефект реальності. Вчений наголошує на 

тому, що історичний дискурс за своєю структурою являє перш за все 

ідеологічну, точніше, уявну конструкцію. Факт має лише мовне існування (як 

елемент дискурсу), але при цьому все відбувається так, ніби його існування − 

просто «копія» якогось іншого існування, що має місце у реальності».  

Тому історичний дискурс не точно наслідує реальність, а лише позначає 

її[15, с. 348-349]. Е. Доманська зазначає, що історики часом забувають про таке 

розрізнення і стверджують, що досліджують факти, тоді як, по суті, пояснюють 

та інтерпретують вже описані події [31].  

Уявлення Р. Сауті про культуру теж суголосне практиці Нового історизму, для 

якого  це поняття є центральним [335, c. 4]. Нові історики спираються на 

фукондіанський принцип дискурсивного характеру літератури, як культурного 

конструкту. Подібно до Нових істориків,  Р. Сауті вважав, що повна гармонія в 

суспільстві ілюзорна,  оскільки триває постійна, але пригнічена боротьба  між  

панівною і підлеглою частинами суспільства. Власне в літературі суперечливі і 

маргіналізовані голоси проти домінантної структури влади лунають імпліцитно, 

що означає, що текст не відображає домінантної і відкритої історії, однак 

прихована історія або історії переплітаються в літературі [488, c. 34].  
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Новий історизм є способом критичної інтерпретації, який привласнює 

відносини влади як найважливішого контексту для всіх типів текстів. 

Спираючись на теоретичні положення Дж. Бренінгана зокрема у його праці 

«Новий історизм та культурний матеріалізм» (2016), можна також стверджувати, 

що в якості критичної практики літературні тексти розглядаються саме як 

простір, де стають видимими відносини влади [180, с. 249]. Як справедливо 

зазначають Ж. Деплоаж та Г. Денекре, внаслідок «лінгвістичного повороту» 

з’явилося твердження про те, що література поєднує три концепції: дискурсу, 

влади та історії. Використання М. Фуко терміну «дискурсу» і переосмислені ним 

концепції «знання»/ «влада» сприяли створенню нових течій історичної науки, в 

яких питання «практики» виходять на перший план [234]. 

При читанні  розлогих коментарів Р. Сауті до його поем, очевидно, що 

історичні джерела, до яких він звертався, не завжди належать до єдиного 

історичного періоду. Р. Сауті пояснював літературні твори минулих епох, до 

яких він звертався, впливом історії на них, що типово для історизму. Як зазначає 

П. Хемілтон, у рамках традиційного підходу цей імпакт на літературу може 

набувати форми воєн, соціальних потрясінь або культурних традицій. 

Послідовників традиційного історизму цікавлять питання про політичні 

уподобання  автора, його роздуми про історичні події, аспекти культури, які 

важливі для окремо взятої роботи, вплив історії на події у творі. Новий же 

історизм фокусується на концепції історії і знань, ставлячи запитання, як саме 

отримуються знання з історії [292, c.18]. Питання, яке розглядалось у обох 

теоріях, це те, як літературні тексти співвідносяться з історичним фоном [335, с 

4]. Н. Парвіні у праці «Новий історизм»(2017) наголошувала, що загальна ідея, 

яка поєднує «старий» та «Новий» історизм полягає в тому, щоб дослідити 

історичний, соціальний і культурний світ автора, і що ці елементи завжди 

взаємопов'язані з літературою свого часу. Представники обох напрямів 

дослідження історизму вважають, що тексти не можна відокремити від їхнього 

історичного контексту. При цьому Новий історизм звертає більше уваги 

ідеології, владі і має більше нюансів, ніж його попередник. Критики розуміють, 
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що об'єктивної історії не існує, і що ідеологія впливає і на критика, і на автора, 

[376, с.1]. П. Ніколс теж наголошує на тому, що «старий» історизм, безумовно, 

схожий на новий. Представники як старої, так і нової школи вважають, що всі 

тексти формуються історією. Принципова відмінність полягає в тому, що Нові 

історики інакше розуміють саму історію. На їхню думку історія, яка впливає на 

тексти, також зазнала впливу старих часів і накопичена завдяки знанням, 

факторам, поглядам пережитого часу [363, c.423]. Подібної точки зору 

дотримується і А. Харбе, який теж акцентував той факт, що Новий історизм має 

багато спільного з традиційною методологією і не є радикально новим за своєю 

суттю[319, с 401]. 

 

Висновки до розділу 2 

 

Спираючись на теоретичні положення, сформульовані у наукових працях 

Т. ван Дейка, Р. Фаулера, Б. Ходжа, Г. Кресса, Т. Тру, ми вважаємо, що 

соціальний контекст та дискурс знаходяться у постійній взаємодії та модулюють 

один одного. Всі тексти без вийнятку мають соціо-політичне забарвлення, і 

аналіз мови може пояснити ідеологію, яка лежить в основі будь-якого тексту.  

Дискурс ми розуміємо як текст, що позначає завершений або триваючий продукт 

комунікативної дії, його письмовий чи усний результат, та який інтерпретується 

реципієнтами. При аналізі  романтичної картини світу у творчості Р. Сауті, ми 

також підтримуємо теорію про те, що література розвивається за власними, 

іманентними законами, а отже події Французької революції збагатили зміст 

англійського романтизму, але не породили сам рух.  

Образ короля в поетичній творчості Р. Сауті  є центральним.  Це не 

випадково, адже історично суверенітет персоніфікувався саме в особі монарха і 

до XVII століття історія будувалася виключно навколо фігури суверена. Роль 

історії полягала в тому, щоб існувати як виправдання влади і зміцнення цієї 

самої влади. Саме історія встановлювала спадкоємність влади і посилювала 

блиск королівського церемоніалу.  
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Подібно до творчості романтикиів, в філософських теоріях про владу 

суверена, неабиякої значущості набувають Середні Віки та період Французької 

революції. У творах Р. Cауті влада суверена у період до Французької революції 

зображується як абсолютна, але часто тільки формально. Вона залежить від 

конкретних історичних умов кожної окремої країни. У ході розкриття образів 

монархів Єгипту, Іудеї, Вавилону, Персії, Риму, Англії, Шотландії, Франції, 

Швеції, Іспанії, Леону,  які мали реальні історичні прототипи, Р. Сауті називав 

надмірну жорстокість королів страшним гріхом, суттєвим недоліком релігійного 

виховання особистості і лише потім продуктом або спадком епохи 

Середньовіччя.  

Середньовічний монарх − яскравий приклад репресивної влади. Як 

зазначав М.  Фуко, там, де є влада, є й опір, і цей опір ніколи не перебуває у 

зовнішньому полі по відношенню до влади. М. Фуко, Дж. Агамбен заперечували 

відповідальність будь-якої верховної влади за скоєні злочини, адже суверенітет 

не має визначених кордонів і державна влада не обмежується виключно 

законами. 

 Як і романтики, політичні філософи фіксували зміни в ролі монарха у 

світі, які принесла з собою Французька революція. За Нового часу, влада вже не 

розглядалася як прерогатива суверена. Вона стала дисциплінарною, базувалася 

на знаннях і  використовувала ці знання, відтворювала їх та формувала 

відповідно до своїх цілей. Влада  почала створювати власні сфери впливу і, як 

передчув свого часу Р. Сауті, ніколи не переходила від монарха до народу, а була 

сконцентрована в руках тих, хто представляв офіційні органи влади.  

На відміну від репресивного режиму суверенної влади, що має владу  над 

життям окремої людини, в XVII і XVIII століттях зародилися нові форми влади, 

які впорядковували, оптимізували і продовжували життя людей. Саме ті зміни, 

які відбулися у владній парадигмі до та після Французької революції, найбільше 

цікавили Р. Сауті. Тобто йдеться про виникнення біовлади і біополітики за 

термінологією М. Фуко.   
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Репресивний тип влади, влада примусу, цікавить Р. Сауті найбільше. При 

цьому влада референтна та експертна, влада, заснована на винагороді, теж 

знаходили своє художнє відображення у поетичних творах Р.Сауті.  

Релігійний дискурс є невід’ємною складовою дискурсу влади, адже король 

історично сприймався як істота, в якій гармонійно поєднане людське і 

божественне, отримане по благодаті, в результаті миропомазання та посвячення. 

Крім того, громадянська влада і влада церкви завжди перебували у складній 

взаємодії, і національна церква підтримувала владу монарха. Сакральна влада 

короля історично трактувалася і як влада над природою, а тому дискурс влади і 

дискурс природи теж історично пов’язані. Само мистецтво ефективного 

королівського управління вважалося чудотворним тільки якщо  воно наслідувало 

природу та відповідало її законам.  

Історія для романтиків була конче важливою і трактувалася як засіб 

самопізнання людини й суспільства, так і метод пізнання, який можна 

застосувати до будь-якого об’єкта: природи й культури, мови й права, держави й 

особистості. Спираючись на роботи Е. Доманської, Ф. Анкерсміта, Г. Іггерса, ми 

також вважаємо, що кожен катаклізм породжує нову парадигму історіописання, 

а буремні події, пов’язані із Французькою революцією та наполеонівськими 

войнами мала своїм наслідком історизм, який і надалі залишався домінуючою 

моделлю історіописання. Захоплення романтиків героїчними особистостями 

було суголосне концепту індивідуальної свободи та гідності, які романтики 

пропагували.  

У роботі будуть використані методологія як традиційного, так і Нового 

історизму, що реалізується в рамках так званого «пізнього Нового історизму». 

Свого часу її імпліцитно використовував і сам Р. Сауті, коли працював з 

історичними текстами. Вже тоді поет усвідомлював, що всі тексти, літературні і 

не літературні, формуються історією, яка, з одного боку, мала на них 

безпосередній вплив, а з іншого і сама зазнавала впливу минулих часів та була 

накопичена виключно завдяки сукупності даних про історичні події.  
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РОЗДІЛ 3. РАННЯ РОМАНТИЧНА КАРТИНА СВІТУ У ТВОРЧОСТІ 

Р. САУТІ 

3.1. Становлення історичного мислення поета 

 

Аналізуючи романтичну картину світу у творчості Р. Сауті, ми будемо 

виходити з теоретичного положення про те, що індивідуально-авторська 

концепція буття (картина світу) має інваріантний характер та реалізується в 

текстах-варіантах, а романтична картина світу  охоплює систему уявлень про 

світ, яка склалася в рамках цілого літературного напряму [1]. Характерною 

ознакою романтичної картини світу в творах Р. Сауті є її яскраво виражений 

історизм. Як справедливо зазначав Дж. Кріммінс, поняття про історизм в 

англійській літературі епохи романтизму традиційно асоціюється перш за все з 

баладами та історичними романами В. Скотта[222, c.26]. У літературній 

спадщині цього «вчителя істориків» дослідники знаходять квінтесенцію так 

званого «романтичного історизму», зображення не лише простої людини на тлі 

історії, а й долю цілої нації, її культурні особливості в історичному процесі 

минулих століть. У цьому випадку історизм є тісно пов’язаним із усталеними 

жанровими зразками. 

Разом з тим, вивчення поезії англійського романтизму дає змогу говорити 

про те, що в 10-ті роки XIX століття в англійській літературі вже пройшов 

період становлення як поет і як знавець історії Р. Сауті, який зробив 

романтичний історизм ядром власного поетичного доробку. Історизм 

авторського мислення Р. Сауті починається від імпульсу, заданого ще 

видатними діячами епохи Просвітництва та працями Гердера, й органічно 

поєднує ранній і зрілий періоди творчості поета. Революції, війни у Європі та 

США, зміни соціально-політичного ладу багатьох країн, національно-визвольні 

рухи, що відбувалися в сучасну поетові епоху, змусили Р. Сауті звертатися до 

досвіду минулих часів, аби знайти відповіді на найактуальніші питання його 

сьогодення. Тому в даній роботі ми відходимо від традиції пов’язувати 
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історизм авторського мислення лише з певними літературними жанрами і 

орієнтуємося перш за все на теоретичне положення Н. Я. Берковського про те, 

що історизм є невід’ємною характеристикою романтичної свідомості, а, отже, 

важливою складовою романтичної картини світу у поезії Р. Сауті.  

Зацікавленість Р. Сауті  минулим людства характерна ознакою його 

творчості. Уже на початку XIX століття захоплення історією стає вирішальним 

для його подальшої кар’єри. У цьому контексті слід зауважити, що перші 

п’ятнадцять років XIX століття були надважливими не лише для Р. Сауті, а для 

двох інших поетів-лейкістів. Після 1810 р. відбувався творчий розрив Колріджа 

із Вордсвортом. Упродовж наступних років Колрідж переживав глибоку 

депресію і творчу кризу, знаходячись на межі самогубства. Повернення до 

нормального життя і плідної праці відбулося лише після 1814 р., коли Колрідж 

знову почав писати поезії та сконцентрувався на філософських проблемах і 

питаннях літературної теорії. Більшість найвизначніших творів Вордсворта 

написані у період до 1807 р. У десятих роках XIX століття з'явилися поема 

«Прогулянка» («Excursion», 1814) та перше повне зібрання його поетичних 

праць (1815р.). Попри те, що Вордсворт після 1815 р. продовжував писати, з 

цього часу  його творчий геній поступово згасав. 

У десяті роки XIX століття відбулася важлива метаморфоза і у 

світовідчутті Р. Сауті. Поет відчув сильний потяг до вивчення історії та у 

майбутньому бачив себе вже знаним істориком, а не поетом. У кінці березня 

1810 р. Р. Сауті написав у листі другу: « <…> все ще у мене є недобре 

передчуття, що у світі достатньо поетів і без мене, і що мій найліпший шанс 

− це залишитися у пам’яті саме як історик»
7
[434, c.283].   

У подальшому листуванні Р. Сауті також неодноразово наголошував, що 

тепер відчув себе радше істориком, аніж поетом і зізнався, що більше, ніж будь-

хто, захоплюється цією наукою. У листі, датованому 31 березня 1813 р., поет 

так описав власне розуміння історії: «Ніхто й ніколи не був настільки ж 

зацікавлений, як я, у тому, щоб озиратися на історію роду людського або 

чекати того, що люди стануть кращими, і, збираючи світло минулих часів 
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подібно до фокусування в дзеркалі, я спрямовую його перед собою для того, 

щоб зазирнути у майбутнє» [223, c. 53].
8
 

У листі до Н. Вайта, датованому 8 січня 1816 р., Р. Сауті в черговий раз 

наголосив на тому, що давно почав надавати перевагу прозі, а не поезії, і що 

його мрія полягає в тому, аби посісти визначне місце серед істориків, а не серед 

поетів: «Саме переживання про те, щоб уникнути помилок, та млявий, 

мрійливий стан, який воно продукує, можна розглядати як ознаки того, що 

сезон поезії пройшов ... на моє переконання  врешті-решт я повинен зайняти 

гідне становище серед істориків <...>, а не серед поетів» [233].
9
 

Другого жовтня того самого 1816 р. в листі до Дж. Рікмана Р. Сауті писав, 

що за своєю природою він поет, а за власним свідомим вибором – історик: «... 

За своєю природою я поет, за свідомим вибором – історик, і політичний 

оглядач, не знаю чому; через випадковість або через хід подій» [433, c. 215].
10

 

Пророчими у відході Р. Сауті від поезії до історичної прози стали й власні 

слова поета про те, що «писати поезію – найкращий спосіб підготовки до 

написання прози» [427]. Саме у прозі його творчість сягала вершин слави. Не 

випадково С. Т. Колрідж говорив про Р. Сауті, що «йому немає рівного ні в 

галузі вивчення історії, ні в царині знання бібліографії» [216]. 

Починаючи з раннього періоду творчості Р. Сауті розпочав художнє 

переосмислення історії, що тривало упродовж усього його життя. Вибір тем у 

«Падінні Робесп’єра»(1794), «Воті Тайлері» (1817, написано у 1794), «Жанні 

д’Арк»(1796) вказує на те, що Р. Сауті кілька років творчо переосмислював 

події Французької революції. Про це свідчать тираноборчі мотиви, детально 

розкриті особливості протистояння монарха й селянина, бідних і багатих, яких 

в епоху романтизму в Англії навіть називали «двома націями». Як відомо, свої 

симпатії стосовно того, що відбувалося у Франції, висловили практично всі 

англійські літератори тієї епохи, за винятком Е. Бьорка. У числі тих, хто 

підтримував революцію, були Р. Бернс, В. Блейк, В. Вордсворт, С. Т. Колрідж, 

Р. Сауті, М. Воллстоункрафт. Але такі симпатії дуже швидко зійшли нанівець 

під впливом якобінського екстремізму. Звіриний вищир цієї революції дався 
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взнаки вже в 1792 р., коли було страчено короля й королеву Франції, а країною 

прокотилася хвиля кривавих розправ над ув’язненими і безпорадними 

французькими аристократами, коли Французька республіка вдерлася до 

Рейнландії й Нідерландів, офіційно запропонувавши всім країнам військову 

допомогу в поваленні чинного в них ладу. Це відразу ж поставило Англію в 

стан війни з Францією, в якій тим часом тривало Царство Терору під 

головуванням М. Робесп’єра. Після страти головних ініціаторів цієї бійні, 

навіть самого Робесп’єра, на політичну арену вийшов Наполеон, спочатку як 

диктатор, а потім уже як імператор [276, c. 1314].  

Водночас романтики молодшого покоління, зокрема Хазлітт, Хант, 

Шеллі, Байрон, усе ще залишалися переконаними в тому, що Французька 

революція, якщо абстрагуватися від помилок, тоді зроблених, була все-таки 

найбільшою надією людства. Революція породила всеосяжне почуття, що це 

було століття нових звершень, у якому за умов руйнування старих підвалин і 

відходу від застарілих уявлень усе було можливо, причому не тільки у сфері 

політичній або соціальній, але в науці й літературі теж[286, c. 1318]. 

Отже, розчарування в ідеалах просвітницького раціоналізму викликало в 

європейських «філософських» державах − Німеччині, Англії, Франції − хвилю 

ірраціоналізму та інтуїтивізму. При цьому поразка Великої Французької 

буржуазної революції глибоко торкнулася підвалин ідейних течій не лише в 

Європі, але і в Америці [99]. 

Не дивно, що у перші роки творчої активності Р. Сауті Французькі 

революційні війни (1792-1802), Англо-іспанська війна(1796-1808), Війна Другої 

Коаліції(1798-1802) змушували поета знову і знову переосмислювати історичне 

минуле людства і замислюватися над природою влади. У цьому контексті  він 

продемонстрував власний, історичний тип мислення, провів паралелі між 

минулим та сьогоденням, описав найболючіші проблеми рідної йому Англії.  

З перших літературних спроб Р. Сауті позиціонував себе як захисник прав 

і свобод жінок. Після публікації вірша «Тріумф жінки» (1793), присвяченого 

знаменитій поборниці прав жінок М. Волстонкрафт, поет все життя привертав 
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увагу читацької аудиторії до цієї проблеми. Р. Сауті сміливо і рішуче виступав 

проти работоргівлі в циклі із шести сонетів «Про работоргівлю» (1794), у гімні 

«Генію Африки» (1795), баладі «Моряк, що займався работоргівлею» (1798).  

Він не побоявся написати поему про гучну поразку рідної Англії в 

Столітній війні, а також поставив під сумнів одну з найславетніших сторінок 

історії Англії в «Бленхгеймському бою» (1798). Згодом, він також не 

посоромився сміливо заявити про претензії Британської корони на відкриття 

Нового Світу в поемі «Медок» і зробив це так майстерно, що, як відзначає 

Л. Сидорченко, у виданому в Америці памфлеті Р. Сауті звинуватили в «спробі 

принизити честь Америки й репутацію Колумба, пропонуючи образ якогось 

вельського принца Медока як першовідкривача Нового Світу» [114]. Р. Сауті 

також розкрив усьому світові вражаюче страшне становище дітей із нижчих 

верств населення тогочасної епохи.. 

Він написав свої перші поеми з великим поспіхом та великою долею 

легковажності, чому вчені традиційно не надавали належної уваги. Вважаємо за 

необхідне нагадати, що твір «Падіння Робесп’єра» (1794) був створений Р. 

Сауті у співавторстві з С. Т. Колріджем за вельми короткий термін. 

Планувалося, що драма складатиметься із трьох частин, написаних відповідно 

С. Т. Колріджем, Р. Сауті й Р. Лоуеллом. Один день (виділено мною – Л. К.) 

знадобився молодим поетам для того, щоб закінчити роботу, але текст, 

створений Р. Лоуеллом, різко дисонував зі змістом першої та другої частин. 

Тоді Р. Сауті взявся за написання ще й третьої, заключної частини твору, який 

через фінансові міркування було опубліковано під ім’ям Колріджа. Р. Сауті й 

С. Т. Колрідж сподівалися на те, що книгу краще купуватимуть під авторством 

С. Т. Колріджа, відомого як в Оксфорді, так і в Кембриджі. Сам С. Т. Колрідж 

обіцяв щоразу розповідати всім, що автором другої й третьої частини «Падіння 

Робесп’єра» був Р. Сауті, і свого слова він дотримав [328]. 

Творча історія поеми Р. Сауті «Жанна д’Арк»(1796) бере початок від 13 

серпня 1793 р. За свідченням С. Т. Колріджа, юний Сауті уже наступного ранку 

після святкування свого дев’ятнадцятого дня народження взявся за написання 
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«Жанни д’Арк» – епічної поеми в дванадцяти книгах, написаної за шість 

тижнів. Р. Сауті не мав грошей, щоб опублікувати цей твір, проте за сприяння 

видавця Дж. Коттла книга все-таки побачила світ у 1796 році й отримала 

переважно схвальні відгуки як з боку критиків, так і з боку читацької аудиторії. 

Твір витримав безліч авторських коректур, зокрема скорочень. Врешті Р. Сауті  

видалив  усі містичні елементи. З цих міркувань «Видіння Орлеанської Діви», 

яке раніше становило частину цієї поеми, видали як окремий літературний 

твір [215]. 

Драматична поема «Вот Тайлер» (1817) теж написана поспіхом ще в 

1794 році, однак видання тексту відбулося лише через двадцять три роки, коли 

Р. Сауті вже змінив радикальні погляди на консервативні. Ця книга викликала 

сильний резонанс у суспільстві та спровокувала скандал серед видавців, 

продавців книг, суддів Британії і навіть членів обох палат Британського 

парламенту [220, с. 1]. Після того, як поема незаконним шляхом з’явилася в 

пресі, Р. Сауті у листах зізнавався, що розчарований її виходом у світ.  

Він писав, що якби його ранні вірші, які він вважав звичайними 

шкільними вправами, були надруковані тоді ж, коли і написані, то залишилися 

б непоміченими. У такому разі їх би не читав Лорд Канцлер у своєму храмі 

правосуддя і їх би двічі не представляли у Парламенті [482]. Навіть через два 

місяці після публікації у листах поета все ще відчутні переживання і обурення, 

адже Р. Сауті не очікував такої пильної уваги аудиторії до цього твору. За 

офіційними даними продали більше, ніж 60000 примірників книги, і після 

марних спроб Р. Сауті припинити публікацію цієї драматичної поеми, він 

згодом включив її до зібрання своїх творів [457], [165], [482], [483], [484].  

«Падіння Робесп’єра» яскраво віддзеркалює зверхність тверджень 

молодого Р. Сауті про події, що мали місце після революції у Франції. Це 

зовсім не дивно, якщо взяти до уваги той факт, що у листі до м-ра Томаса від 7 

вересня 1794 р. Р. Сауті писав: «Смерть Робесп`єра є однією з тих подій, про які 

важко говорити з упевненістю
11

»[328]. 



114 
 

З одного боку, існують дані про те, що, коли Р. Сауті почув про смерть М. 

Робесп’єра, він нібито навіть сказав, що замість цієї жахливої новини ліпше 

було б почути про смерть власного батька. При цьому варто зазначити, що на 

той момент батько Р. Сауті вже помер. Інші ж документальні джерела 

несподівано відкривають важливий для розуміння поетичного тексту «Падіння 

Робесп’єра» й революційний за своєю сутністю факт. У цих документах ідеться 

про те, що Р. Сауті ставився до падіння М. Робесп’єра несерйозно. Наприклад, 

у листі до м-ра Ч. Вінна від 3/9? вересня (точну дату не встановлено – Л. К.) 

1794 р. Р. Сауті писав: «Будучи дійсно роздратованим з приводу смерті 

Робесп`єра, я ніколи не сміявся більше, ніж  під час роботи над цією 

темою»
12

[328]. 

І третьою, на наш погляд, причиною незрілості поетичного тексту в 

«Падінні Робесп’єра» стало надмірне захоплення молодих авторів 

наслідуванням В. Шекспіра, про що буде сказано окремо. Шекспірівська 

поетична манера в трагедії «Юлій Цезар» стала взірцем для молодих поетів, і це 

найбільш відчутно в другій і третій частинах твору, що належать перу Р. Сауті. 

Згодом Р. Сауті, вірогідно, дійшов висновку, що для автора твору на 

історичну тематику доцільно лише чітко дотримуватися відомих історичних 

фактів, на основі яких і має бути побудована не лише сюжетна лінія твору, а й 

найдрібніші деталі оповіді. Р. Сауті почав писати розлогі коментарі до поем, які 

становили третину і більше від загального обсягу творів. У цих коментарях він 

не лише перелічував численні історичні, релігійні і культорологічні джерела, 

якими користувався у ході створення кожного окремого образу або епізоду, а й 

давав прямі цитати. Автор значною мірою сам виконав завдання по 

реквотизації власних поетичних текстів. 

Прагнення до максимальної історичної достовірності, часто негативно 

позначалося на метафоричності мови і образності поетичних текстів, які 

вирізняються лімітованою кількістю художніх засобів, використаних автором. 

Це теж є однією з дотепер неназваних, але вкрай важливих причин того, чому 

зараз Р. Сауті мало читають.  
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У «Жанні д’Арк» поет не нехтує навіть найдрібнішими відомими йому 

історичними подробицями, що завжди лежать в основі його творів. Наприклад, 

у поемі є епізод, у якому блискавки супроводжують Орлеанську Діву в годину 

тріумфу при вході в Орлеан. Як наголошує автор у коментарях, це природне 

явище у той час дійсно мало місце і тому описане ним у художньому тексті. 

Порівнюючи стріли англійців за кількістю зі сніжинками, що падають, а за 

швидкістю й силою удару з блискавкою
13

, поет достовірно розповідає читачеві 

про ефективність так званого «вельського довгого лука», який англійці 

використовували в ході Столітньої війни [364, c. 19,29].  

Гастон III, граф Фуа, писав у 1388 році, що уельський довгий лук мав 

бути зроблений з тису або самшиту, сімдесят дюймів (1,8 м) у довжину між 

точками кріплення шнура [338, p.132]. Таку потужну на той час зброю англійці 

вже неодноразово випробували у війнах із шотландцями. Швидкострільність 

цієї зброї вражаючою, адже коли випущена стріла ще не досягала своєї мети, 

наступна вже була в повітрі. Використанням цієї вбивчої зброї пояснюються 

гучні перемоги англійців у Столітній війні. 

Р. Сауті різнопланово, а не тільки з позицій англійця, розкриває образ 

англійського короля Генріха V, якого в творі, як і реальну історичну фігуру, 

обожнювали англійці й ненавиділи французи. Тому король зображений і 

хоробрим воїном (Честь, яку завойовник цілком заслуговує, // Він цього 

вартий, бо він відважно боровся // У той фатальний день
14

 [435, c. 17];
  

Майстерний, так само як і хоробрий, ...
15

 [435, c. 17];
 
Генріх, настільки ж 

мудрий, як і хоробрий
16

 [435, c. 18];
 
У битві хоробрий, // Дикий у завоюванні, 

їхній переможний король // пронісся по землі нібито руйнівний ураган
17

 [435, 

c. 19]), безжальним завойовником (Я стояв і дивився на жалюгідних вигнанців 

// І невпинно думав про те, що серце Генріха, // Яким би воно не було 

жорстоким, мало відчувати
18

 [435, c. 21]), схильним до чужого 

маніпулятивного впливу монархом (<…> над тим грішним священиком, який 

винен у вбивстві людей, // Який, тремтівши над церковним гидко нажитим 

багатством, // Надоумив Генріха звернути свій погляд на Францію, над якою 
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він заніс // Меч спустошення, і підштовхнув його далі // До вбивства
19

[435, c. 

109]) і просто людиною, на яку не кожен хотів бути схожим: «Генріх 

Азінкурський, цей король-завойовник, // Йде у свою останню путь.<…> // Я 

думав, ким був на землі той, хто тепер // Відійшов у вічність, і подякував 

Богові за те, // Що я на нього не схожий!»
20

 [435, c. 22]. 

Наведені вище приклади різнопланової трактовки образу, у якого був 

реальний історичний прототип, доводять, що вже в ранньому періоді творчості 

Р. Сауті розумів, що об'єктивної історії не існує. Саме тому для багатьох його 

творів характерна поліваріантність істини, коли одне й те саме явище 

описується з різних кутів зору. Цитати з Р. Сауті суголосні твердженню 

П. Хемілтона, згідно до якого те, що ми називаємо «історією», не обов'язково 

істинна. Історія ж, насправді, є розповіддю, яка включає деякі події і 

персонажів [292, c.18].  

Відмінну рису ранньої творчості Р. Сауті  становить яскраво виражений 

моралізм, який реалізований в тому числі і на історичному матеріалі та 

віддзеркалює естетику попередньої до романтизму епохи. У перші роки 

літературної творчості Р. Сауті історизм ще не мав романтичного характеру, і 

для поета, як і для більшості представників класицизму, історію вивчали лише 

тому, що вона містить численні приклади помилок, яких нащадкам треба 

уникати.  

У «Жанні д’Арк» показова та повчальна історія-застереження для тих, чиї 

руки в крові, змальована Р. Сауті на прикладі долі хороброго англійського 

короля-завойовника – Річарда Левове Серце, який, подібно до Генріха V, теж 

колись був улюбленцем власного народу й викликав ненависть у французів, які 

боялися його через непомірну жорстокість. Передчасна смерть Річарда Левове 

Серце, як і згодом раптова смерть Генріха V, були схожі на покарання 

Провидіння за руки, скривавлені кров’ю невинних людей: … горе тим, // Чиї 

руки по лікті в крові! // Англійський король, // Річард з серцем лева, був тим, 

хто заповідь // Першим порушив, і кара небес зумовила // Його кінець, 

викликаний гострою міжусобицею; з того дня // Часто на полях битви й у 
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далеких землях // Багато славних лицарів отримували смертельні рани // Від рук 

невідомих (Жанна д’Арк) (1796))
21

 [435, c. 96-97]. 

У цьому творі поет багато уваги звертає на зустрічі Генріха V й нікому не 

відомого відлюдника, що пророкує монарху кару небесну в разі продовження 

ним військової кампанії. Цей уривок поет додатково виділив ще й приміткою, у 

якій подав детальний переказ тих самих подій, але тепер уже з історичного 

джерела. У ньому, порівняно з поетичним текстом Р. Сауті, яскравіше виражене 

застереження відлюдника й причини,  через які монарх відмовився йому вірити. 

Пильною увагою автора до знаків, що їх посилає людині доля, відзначені 

й інші образи поеми: <…> ... упокорила гордість // Третього Едварда, коли 

сильний град // Поклав його солдатів, і завойовник почув // Бога в грозі, і це 

йому нагадало // Про тих вдів, яких він зробив такими, і в ім’я // Пресвятої 

Марії дав клятву миру (Жанна д’Арк)
22

[435, c. 72]. 

В останній із трьох наведених вище цитат мова йде про англійського 

короля Едварда III, який і розв’язав Столітню війну. Р. Сауті провів паралель і 

описав, як перед тим в тій самій війні інший англійський король, на відміну від 

Генріха V, не знехтував знаком небес і, як наслідок, прийняв рішення 

припинити бойові дії. За легендою Едвард Ш побачив у страшній негоді, що 

розігралася над його головою, прояв Божого гніву за  зазіхання на трон іншої 

держави й загибель простого народу. Це згодом привело до підписання 

Едвардом III мирної угоди з французьким королем Філіпом VI, що у віршованій 

формі згадано поетом. 

У цьому контексті слід зауважити, що ліричного героя Р. Сауті часто 

цікавить питання, наскільки правильні висновки люди роблять на підставі 

знаків, що їм посилає доля, а також наскільки важкою і часом навіть 

незбагненною для людини буває ця наука. Можна припустити, що доля Генріха 

V, який не дослухався до застережень пустельника, так сильно вразила уяву 

Р. Сауті тому, що насправді покарання англійського короля було жахливим. 

Генріх V одружився з донькою короля Франції Катериною Валуа з надією 

успадкувати ще й корону Франції. Його мрія не здійснилася, адже він помер 
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раніше від свого тестя – французького короля. Син Генріха V став королем 

Англії й Франції у віці дев’яти місяців. Р. Сауті так написав про це в «Жанні 

д’Арк»:  У Парижі тепер // тріумфував переможний Загарбник. На голову 

немовляти // Бедфорд одягнув корону Карла Великого, // І титуловані 

аристократи, роз’єднані ворожнечею, у покорі схиляли коліна, // Приносячи 

феодальну присягу їхньому королю, їхньому маленькому владиці, // Їхньому 

володарю, який лежав у колисці! (Жанна д’Арк)
23

 [435, c. 25]. 

Однак радість англійців тривала недовго, бо через дитячий вік Генріха VI 

справи вели державні радники, що утискали його права й не завжди дбали про 

добробут держави. Ще більшим нещастям було те, що, як і його дід по 

материнській лінії, Генріх VI мав психічні вади, успадковані ним по лінії 

французької монаршої родини. На полі битви події теж повернулися не на 

користь Англії. Спочатку справу загиблого Генріха V продовжив його рідний 

брат, дядько малолітнього Генріха VI, один із найбільш шанованих генералів в 

історії країни – генерал Бедфорд, який, цитуючи Р. Сауті, й «увінчав голову 

немовляти короною Шарлеманя» [375, c.634]. Смерть Дж. Бедфорда завдала 

непоправної шкоди військовій кампанії англійців. Унаслідок усіх 

вищезазначених трагічних подій, Англія програла дорогу для бюджету країни 

Столітню війну, втративши всі свої французькі володіння, за винятком порту 

Калє. Однак на цьому страждання англійського народу не припинилися. 

Знать розкололася на два табори – супротивників монарха й тих, хто 

лояльно ставився до психічно хворого короля, який до того ж виказував свій 

норов, коли врешті-решт звільнився з-під опіки докучливих радників. Урешті-

решт, знекровлена після Столітньої війни Англія знову поринула у війну, 

ретроспективно названу «Війною троянд». У цій війні аристократія мало не 

знищила себе як клас[221, c.633].  

Тому застереження для нащадків від повторення подібних найкривавіших 

помилок в історії було актуальним, особливо у сучасну Сауті епоху, коли трон 

посідав ментально хворий король Георг Ш. Тому в аналізованій драматичній 

поемі Р. Сауті передав глибоке усвідомлення трагічності історичних подій. 
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Особиста доля Генріха V настільки вразила Р. Сауті, що він неодноразово 

звертався до подій, пов’язаних з ним. У вірші «Король Генріх V і відлюдник із 

Дрьо» (1798) знову йдеться про те, як хоробрий і надзвичайно успішний у своїх 

претензіях на корону Франції король-завойовник раптово помер у молодому 

віці від якоїсь незрозумілої хвороби. Причина цього, як вважає ліричний герой, 

– Божа кара за його незаконні зазіхання на трон іншої держави, які спричинили 

розорення й загибель тисяч невинних людей: Королю-завойовнику, покайся 

вчасно,//Або бійся прийдешньої біди;// Адже, Генріху, ти почув погрозу// І скоро 

відчуєш удар 
24

 [435, c. 297]. 

У творі Р. Сауті Генріха V пустельник попереджає про загрозу в разі 

продовження бойових дій, до яких в Англії того часу традиційно ставилися з 

повагою навіть найтитулованіші особи. Слово «повага» (reverence) Р. Сауті 

підкреслює як ключове в ході розкриття ним ставлення до самітника як з боку 

солдатів, так і з боку короля. Нема сумніву в тому, що відлюдник, який 

прийшов до табору англійців, був негайно супроводжений до англійського 

монарха, а також звернувся до нього з такими сміливими промовами й не був за 

це покараний. У заключному чотиривірші цього твору Р. Сауті лаконічно 

передав той факт, що пророцтво відлюдника про розплату в разі непокори 

скоро справдилося: Король Генріх з зусиллям спромігся на безтурботну 

посмішку//У той час, як відлюдник пішов; // Але скоро Генріх згадав про нього// 

У день своєї смерті
25

 [435, c. 297]. 

При цьому моралізм притаманний як відомим творам Р. Сауті, так і 

зовсім незначним за обсягом і мало знаним його віршам. Це, знову ж таки, 

свідчить про цілісність авторського мислення і водночас демонструє окремі 

риси естетики епохи Просвітництва. Поет боявся розколу у сучасній йому 

Британії, а тому в його поетичних творах наявні приклади різного роду 

протистоянь, коли з обох боків є втрати, та в протиборчих таборах гинуть 

достойні люди, громадяни однієї країни. У посвяті під назвою «Колоні в 

Ньюбері»(1796) подано образи двох видатних англійців – Джона Хемпдена й 

Люціуса Кері, лорда Фолкленда, реальні прототипи яких потрапили в 
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супротивні табори у ході боротьби за владу між роялістами й парламентарями 

під час правління Карла I. Перший загинув у невеликій сутичці із загоном 

племінника короля, принца Руперта; другий – незабаром у битві при Ньюбері. 

Як і твір Р. Сауті, знайдені нами історичні джерела XIX століття, 

підтверджують високу оцінку особистісних рис цих двох людей, наголошуючи, 

що «тоді було вбито двох хоробрих і величних – по одному в кожній із ворожих 

сторін – людей, яких нібито милість Провидіння позбавила від жорстокої 

необхідності бачити всю ганьбу й жах різанини, що настали потім» [426, c.7,9, 

11-13, 30]. Як пересторога від подібних помилок у майбутньому звучать останні 

рядки цього твору: Мандрівнику! // Якщо з Вашим сусідом Ви не знаходите 

згоди, // З милосердя пам’ятайте цих чесних мужів // І придушуйте у собі 

кожен лютий і згубний порив 
26

[435, c. 438]. 

Звертаючись у «Воті Тайлері» до Селянського повстання 1381 р., Р. Сауті 

віднайшов в історії Англії приклад, коли народ піднявся проти королівської 

влади й тиранії, з нею пов’язаної, так само, як і французи постали проти 

монархії у період Французької революції. Вибір був дуже вдалий ще й тому, що 

середньовічна феодальна Англія часів повстання Вота Тайлера мала багато 

спільного із сучасною Р. Сауті Францією, яка на думку сучасних істориків ще й 

у XVIII столітті так само залишалася державою з феодальним ладом [479, c. 9].  

Так, вже в ранній творчості Р. Сауті починає шукати закономірності 

історичного розвитку і знаходить у різних історичних періодах схожі за своєю 

сутністю події, викликані подібними чинниками. У цьому реалізується історизм 

його мислення, який має бути відділений від об’єктивного факту звернення до 

історичної теми та  зацікавленості у минулому, адже історизм передбачає 

розуміння історичної мінливості дійсності, поступового розвитку суспільного 

порядку, першопричин зміни суспільних форм [121, с.156-164]. 

Відмінна риса ранньої поетичної творчості Р. Сауті від історичних творів 

В. Скотта полягає в тому, що Р. Сауті рідко створює образи, у яких не було 

реальних історичних прототипів, а сюжети його поем розгортаються 

максимально наближено до перебігу і хронології певних історичних подій. В 
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цьому його поетична творчість схожа на документальну прозу, що пов’язане із 

практичною реалізацією задуму Р. Сауті використовувати власну поезію як 

підготовчий етап до подальшого написання ґрунтовних історичних робіт. 

Наприклад, у «Воті Тайлері» сюжет повторює хронологічну послідовність 

основних епізодів гучного й історично вагомого конфлікту між монархом і 

селянами часів Селянського повстання. Тому у художньому світі, який створив 

Р. Сауті, саме життєподібність як форма художньої умовності набула 

першочергового значення. 

Поет влучно передав ненависть селян до архієпископа, адже в ті часи 

церква налаштовувала проти себе бідняків непомірними апетитами й 

жорстоким, типовим для феодалізму ставленням до парафіян [242, c.77]. 

Тодішній архиєпископ Садбері, як зразок ницості й підлості, став прообразом 

архиєпископа у творі Р. Сауті. 

Історичною реалією є й згаданий у творі подушний податок у розмірі три 

срібні монети, номіналом у чотири пенси, що називався «three groats». Його 

стягували в королівстві з кожної людини, після п’ятнадцяти років. Про 

труднощі зібрати й заплатити потрібну суму і йдеться у творі Р. Сауті: 

ТАЙЛЕР.  <...> Я одружився з працьовитою, доброчесною жінкою; // Ніколи, 

поки я працював і в кузні потів, // Вона не сиділа осторонь від прядки.  – // Хобе, 

у мене усього лиш шість монет по 4 пенси, // Усе одно їх скоро за законом 

відберуть у мене [439, c.102].
27

  

Очевидно, що Р. Сауті зміг глибоко зануритися в описувану ним епоху, 

тому у творі реалістично передано незгоду селян платити цей податок. Перший 

податок ввів ще Едвард III, попередник Річарда II, і з того моменту сума збору 

зросла втричі. Тому у творі слово «податок» вживається лише в множині, адже 

це історично виправдано.  

Перший податок був пропорційний, і його мала виплачувати кожна 

доросла людина в Англії. Потім парламент затвердив новий податок, який 

стягували з усього рухомого майна, що дало змогу значно збільшити річний 

прибуток. Однак уряд не мав чим  покрити величезні витрати на військову 
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кампанію проти французів. Крім того, чума 1349 р. настільки скоротила 

населення Англії, що працівники, які вижили, почали вимагати більшої оплати 

своєї праці. У відповідь привілейовані прошарки суспільства за підтримки 

уряду почали відстоювати збереження порядків, встановлених в період до 

чуми. Подушний податок, що став не пропорційним, а фіксованим, потрібен 

був для того, щоб зібрати більше грошей [300, c. 1-2].  

Таким чином, історичні реалії та тогочасні обставини життя людей в 

творчості Р. Сауті не постають лише як маркери або атрибути певного часового 

проміжку. Напроти, як це і сталося у разі з фіксованим податком, вони часто 

описуються поетом саме як рушійні сили історичних процесів. У цьому 

контексті слушним нам видається зауваження Б. Даса, який наголошував на 

важливості розуміння пересічних обставин не як стійкого та розробленого 

заздалегідь фону, на якому розгортаються події літературного тексту, а саме як 

густу мережу соціальних сил, що розвиваються та є суперечливими [227, с 119]. 

Насильницькі заходи щодо місцевих жителів, які не хотіли сплачувати 

податок, використовувалися досить часто, що також відображено у «Воті 

Тайлері». Головний герой драматичної поеми всім своїм єством опирається 

необхідності оплачувати розкоші вельмож, повністю віддаючи важко зароблені 

гроші, а також не хоче вбивати як своїх ворогів французів – людей, яких він 

ніколи не бачив: ТАЙЛЕР.<…>хто має платити за // Розкіш і розбещеність 

двору? // Хто повинен підтримувати пиху вельмож, що хизуються, // Платити 

за їхні опівнічні гулянки, їхнє багате вбрання, // Хіба держава не змушує?  – 

Хіба ти думаєш, мій друже, // Що я – скромний коваль, тут, у Дептфорді, // 

Розпрощаюся із цими шістьма монетами, заробленими важкою працею, // 

Всім, що я маю!  Щоб винищувати французів, // Вбивати людей, яких я раніше 

ніколи не бачив, як ворогів! [439, c.103]
28

 

Приклади, подібні вище наведеному, на наш погляд, не так наслідок 

радикалізму молодого Р. Сауті, як це прийнято було вважати раніше, як  

демонстрація авторського усвідомлення того, що історія складається з безлічі 

інтерпретацій. Тому, відтворюючи різні точки зору щодо окремого історичного 
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факту, періоду або історичної фігури, поет не боявся  прямолінійності. У 

процесі змалювання масового обурення простого люду, тодішні королі Франції 

та Англії зазнають від Р. Сауті нищівної критики: ТАЙЛЕР.  Яке мені діло до 

того, хто носить корону Франції? // У Річарда вона або в Чарльза? // Вони 

пожинають плоди слави – вони володіють награбованим – // А ми платимо – 

ми стікаємо кров›ю!  – Сонце світило б настільки ж радісно, // Дощ із неба 

падав би в сезон, // Навіть якби жодного із цих вінценосних зловмисників не 

було» [439, c.102]. 
29

 

Така невтішна оцінка монархів притаманна осмисленню ролі цих 

історичних персонажів саме у ретроспективі, адже народна нелюбов до Річарда 

II настала вже після повстання 1381 року. Тоді він пообіцяв, що задовольнить 

вимоги повстанців, а потім не виконав обіцянки й схвалив подальшу розправу 

над рештою зачинателів непокори[242, с.96-101]. До того моменту прості люди 

не звинувачували десятирічного хлопчика, який став королем, у недоліках 

зовнішньої й внутрішньої політики Англії. Перший із серії податків ввів ще 

його дід, Едвард III, він же й оголосив війну Франції, і в цьому не було провини 

юного монарха. Регента, який би керував країною при малолітньому Річарді, 

теж не було. Тому люди ненавиділи королівських міністрів і парламент, 

вбачаючи в них корінь зла. 

Молодий Р. Сауті точно передав у художньому творі, що на той час 

найвпливовішою людиною в державі був дядько Річарда, герцог 

Ланкастерський, відомий як Джон Гонт. Його ненавиділи і його голову, серед 

інших, вимагали повстанці в 1381 р. Палац Дж. Гонта, Савой, розташований на 

вулиці Стренд, на той час був найкрасивішою архітектурною спорудою в 

Англії, і його повстанці почали трощити, увірвавшись до Лондона[113, с.248]. 

Ця історична деталь теж описана Р. Сауті у творі: ПІЄРС. Згадайте той день, // 

Коли вони зруйнували палац Гонта; // І знищили багатство, яке його 

жадібність здобула, // У вогні: люди, жорстокі у своєму завзятті, // Кинули у 

вогонь нещасного, чия егоїстична рука // Взяла щось собі в тій метушні[439, 

c.108].
30
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Із сукупності різноманітних наративів про Селянське повстання 1381 р. 

відомо, що мер Лондона В. Волворт віддав розпорядження під час повстання 

підняти міст, аби не пустити заколотників у столицю [242, с.101]. Однак самі 

лондонці згодом порушили це розпорядження й опустили його, що також 

увійшло в художню канву твору як один із поворотів сюжету: ПОСЛАНЕЦЬ. 

Лондонці відкрили міську браму, // Бунтівники пропущені[439, c.106]. 
31

 

Подібних прикладів того, коли історична деталь описується Р. Сауті саме 

не як фон, а рушійна сила зміни політичного ладу, у творі багато. Крім взяття 

палацу Савой, селяни-повстанці відкривали в’язниці, нищили документи в 

палаці Ламбет, спалили книги й документи в Темплі. Тоді звільнили з в’язниці 

священика Джона Болла, який проповідував ідеї рівності, братерства й 

пропонував розпустити всіх єпископів і архієпископів[242, с.100]. Такі ідеї в 

той час вважали єрессю, а людей, що їх сповідували, – єретиками. Ця тема 

проходить через увесь твір, починаючи із щирого здивування дочки Тайлера 

щодо арешту цієї гарної й побожної людини й закінчуючи звинуваченнями 

Верховного Судді на його адресу й лютою розправою, що настала потім. Увагу 

привертають рядки, у яких ідеться про те, що не було єпископа серед апостолів 

(“There was never a bishop among all the apostles”), а також резонне запитання 

про те, хто були благородні пани за часів Адама і Єви: ‘ When Adam delv’d, and 

Eve span, // ‘ Who was then the gentleman?’У сучасних працях з історії Британії 

можна знайти інформацію про те, що ці гасла дійсно надихали бунтівних селян 

у XIV столітті [346, c. 48]. 

Р. Сауті вказав й на те, що учасники повстання 1381 р. не були 

грабіжниками й мародерами: ТАЙЛЕР. Згадаєте моє слово, друзі: ми 

піднімаємося за свободу: // Справедливість повинна бути нашим дороговказом: 

нехай ніхто не сміє // Грабувати в сум’ятті [439, c.106]. 
32

 

Не можна заперечувати факт, що дехякі з повстанців дійсно пиячили, бо ті 

громадяни, чиї льохи були повні, вважали за краще віддати їх у розпорядження 

натовпу з метою врятувати інше майно. Мародерство не практикувалося, і з 

історії відомо, що повсталих настільки обурив вчинок одного простолюдина, 
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який взяв собі срібний кубок з палацу Савой, що вони втопили грабіжника в 

річці разом з вкраденим ним предметом розкоші [235, c. 84]. Р. Сауті вдалося 

яскраво передати сутність того, що відбувалося. Історично виправданий також 

епізод, коли король з міркувань безпеки відмовився зустрітися з бунтівниками в 

Блекхіті, це додало повстанцям хоробрості. Як слушно зауважував у цьому 

контексті С. І. Кормілов, час не може не бути предметом художнього 

відображення: він відображається завжди, якими б не були особливості твору, 

особистість автора, вимоги його епохи. Але бути відображеним він може як 

історично, так і не історично. Тому в питанні про історизм суттєвим є не те, що 

зображується, а те, як зображується [51, c. 67]. І саме історичне зображення 

минулих часів притаманне поетичним творам Р. Сауті. 

Р. Сауті колоритно описав тріумф натовпу з приводу страху вельмож. 

Подробиці переговорного процесу між повстанцями й королем Р. Сауті згадані 

не були, зате умови бунтівників, які ті виклали в Майл-Енді, детально 

віддзеркалені в промові Річарда II, коли той звертається до народу в Смітфілді: 

КОРОЛЬ. Я повинен бути сміливим. (Наближаючись). // Мої друзі й вірні 

піддані, // Я надам вам усе, про що ви просите: // Ви повинні бути вільними: // 

Податок повинен бути скасований: усе, усе, що Ви бажаєте. // Ваш ватажок 

погрожував мені, він заслужив свою долю. // Опануйте свій гнів; за моїм 

королівським словом // Усі ваші прикрощі закінчаться. // Ваша васальна 

залежність скасована. – Помилування й свобода // Даруються всім: нехай 

допоможе мені Бог здійснити це [439, c.107].
33

  

Першою вимогою повстанців, що зустрілися з монархом у Майл-Енді, 

було те, щоб ніхто, ні вони самі, ні їхні діти, ні інші їхні нащадки не були 

надалі рабами. Повстанці також хотіли, щоб оренда землі була фіксована. Третя 

вимога війська В. Тайлера полягала в свободі продавати й купувати на всіх 

базарах і в громадських місцях, як це робили вільні люди. Крім того, повстанці 

вимагали вибачення за попередні злочини влади [235, c. 85]. 

Наступна зустріч короля Річарда II з В. Тайлером і повстанцями відбулася 

в Смітфілді. У творі Р. Сауті звернув багато уваги на цю сцену і розповів про 
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обставини, які передували загибелі В. Тайлера. Поет стверджував, що Тайлер 

не бажав молодому королю зла, а навпаки, ватажок повстанців просить натовп 

утриматися від будь-яких проявів насильства. У розмові з королем мова 

Тайлера вирізняється прямолінійністю, грубуватістю та емоційністю, що й було 

сприйнято свитою монарха як образа й загроза: ТАЙЛЕР. Парламент завжди 

просить усе більше грошей: // Ми працюємо в поті чола, щоб здобути гроші для 

Ваших податків: // Де вигода, які плоди ми пожинаємо // Від усіх порад Вашого 

уряду? // Ви вважаєте, що ми повинні сваритися з французами? // Що дають 

нам Ваші перемоги, слава Ваша? // Ми платимо, ми б’ємося, а Ви отримуєте 

прибуток для свого задоволення [439, c.107]. 
34

 

Король виявив достатньо холоднокровності в момент найвищої 

небезпеки, коли з мужністю, гідною свого батька, він звернувся до розгніваного 

натовпу. Його слова про те, що він їхній єдиний лідер, ввели селян в оману. 

Річард оголосив, що В. Тайлер зрадник і попросив всіх розходитися по 

домівках. Згодом він зрікся даних обіцянок й ініціював жорстоку розправу над 

ватажками народних хвилювань, що у творі Р. Сауті зображено на прикладі 

долі Джона Болла. 

Таким чином, в ранній поезії Р. Сауті певна невиразність та незрілість 

поетичного тексту компенсується десятками історичних подробиць, легенд, 

установлених фактів, які Р. Сауті намагався відтворити з максимально 

доступною йому повнотою.  

Цікавість до культури античних Греції та Риму властива багатьом 

поетичним творам Р. Сауті, при цьому часте звертання поета до реалій і 

персоналій античності простежується як у знакових його поемах, так і в 

маловідомих поетичних творах, серед яких, наприклад, монодрама Р. Сауті 

«Сафо»: ... породжують мелодії, які не змогли зачепити // Серце Фаона – усе-

таки, як свідчить переказ, // Подібно до Саффо з Левкади, яка кинулася вниз, // 

<…> // O, віджени його опівнічні сни, темна Немезидо! <...> Обпечи вогнем 

Флегетону його серце // <...> Феб сяє далі, не одягнувши ні хмари в знак 
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жалоби // За прикрощами його шанувальника. Бог дня, блищи ж;  

(Саффо)
35

 [435, c. 400-401]. 

Н. Я. Берковський у зв’язку із цим слушно зауважував, що в романтиків чільне 

місце посідає нібито чужа для них антична тема, адже сама по собі античність 

не цікавила їх. Романтики хотіли визначити обличчя епох, націй, культур і 

насамперед та найбільше – обличчя нового часу в особливих, притаманних 

йому одному рисах. Світ античності надавав їм величезний матеріал для 

порівнянь. За Н. Я. Берковським, у романтиків та їхніх сучасників античний 

світ був чи не єдиним джерелом порівнянь, адже він давав початок для іхнього 

порівняльного методу й порівняльних характеристик, і уже в цьому його 

величезна роль [17, с. 63-64]. Подібну точку зору поділяють і К. Дейлі та 

М. Рейнджел, які підкреслювали, що захоплення Р. Сауті богами Давньої Греції 

та Риму було не випадковим і означало набаго більше, ніж просто любов до 

античності. Важливим було те, що, наприклад, поряд з фізичною красою бог 

Аполлон уособлював моральну досконалість, а його культ в Дельфах мав 

величезний вплив на державні та релігійні справи, а також на повсякденний 

закон і порядок[225].  

У поемі «Жанна д’Арк» – одному зі знакових ранніх творів поета – 

Р. Сауті провів паралель між образом Жанни в одязі воїна й відомим у 

давньогрецькій міфології Парфенопеєм з Аркадії (д.-грецьк. Παρθενοπαίος), 

сина Меланіона та Атланти (іноді його батьків також згадано як Атланту та 

Ареса/Талая), який був дуже красивий. Це показове порівняння, яке відображає 

авторську симпатію до головної героїні поеми. За переказами, Парфенопей був 

доброчесний, хоробрий у бою й такий красивий, що полонив серця численних 

німф і богинь, і навіть богиню Діану, яка обдарувала симпатичного їй юнака 

зброєю та пробачила провину його матері. Р. Сауті передав ці події так само 

докладно, як це зроблено, наприклад, у «Фіваїді» Стація. Пор. у Сауті: І поруч із 

ним проїхала войовнича Діва, // Прекрасна в обладунках, як той хлопчик з 

Аркадії // Партенопій, який, зневажаючи війну звірів, // кинувся здійснювати 

вбивство людей, // Тримаючи свій лук і діктейські стріли, // Що Діана йому 
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дала, лице юнака прекрасне // Побачивши і розчулившись, // Вибачила провину 

його матері. (Жанна д’Арк)
36

 [395, c. 78-79]. У «Фіваїді» Стація: Бачивши, як 

юнак у тіні меналійській траву приминає // легким дотиком кроків, сама Діана 

вибачала // колишню подругу (так кажуть) і діктейські стріли // В тул 

аміклейский вклавши, йому рамена оснащувала(Фиваида)
37

 [60, с. 162 ]. 

У цій же поемі француза Ксентрайя, який, відновлюючись після невдач і 

падінь, ставав ще більш страшним в очах ворогів, Р. Сауті уподібнює до 

персонажа з грецької міфології Антея – велетня, сина Посейдона й Геї, що 

отримував непоборну силу від зіткнення з землею, тобто своєю матір’ю Геєю: 

Ксентрай, випробуваний на війні, // Віддає команди першим; Ксентрай, який 

часто бував упокорений // Немилостивою долею й ланцюгами бранця, // Ще 

страшніший ворогу, // підняв свій спис, що несе смерть, подібно до того, як від 

землі // Антей, що вихвалявся своїми гігантськими розмірами, // Захоплений був 

Гераклом і впав додолу // Будучи переможеним; і в той самий час піднявся ще 

більш сильним для протиборства (Жанна д’Арк) 
38

[435, c. 78]. 

У «Жанні д’Арк» войовничих монархів минулого й героїв Столітньої 

війни міфічних персонажів традиційно порівняно з міфічними персонажами, 

завдяки чому поетові вдалося досягти лапідарності описів: Розлючений, // 

Поранений Турнус, який громив розгніваною рукою, // Винищуючи грабіжників 

Трої, що тікають; // З подібною люттю вулицями Парижа // Мчав Король 

Сарци, Родомон // Із драконом на своїй кольчузі  (Жанна д’Арк)
39

[435, c. 85]. 

У вірші «Холодні роздуми під час прогулянки в середині літа» (1799) 

ліричний герой висловлює припущення, що нестерпна спека могла бути 

зумовлена подіями, схожими на описані в давньогрецькій міфології, коли 

Фаетон – син Феба / Аполлона – бога Сонця, взявся правити батьковою 

колісницею, не стримав коней і обпалив небо й землю. Вислів «інший Фаетон» 

(«another Phaeton») з’являється з тієї причини, що сам Фаетон свій проступок 

повторити не міг, тому що був за нього покараний Зевсом, який вразив його 

блискавкою. 
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Феба, як називали греки Аполлона в його ролі бога Сонця, 

схарактеризовано у творі як «найбільш підлого» (Most vile Phoebus). За словами 

ліричного героя, у таку спекотну погоду на гірській дорозі він би повернув у 

свою віру будь-якого перса, що поклоняється сонцю, до того ж без жодних 

інквізиторських доказів. Для себе ж у питаннях релігії ліричний герой питомих 

змін не передбачає, показово «шкодуючи», що був народжений у «єретичній 

країні»: «Горе мені, бідному, народженому в єретичній країні» [435, c.360]. 

Ліричний герой волає про допомогу й до римського бога Юпітера, якого 

вважали богом світла, неба й грози. Він хоче, щоб хоча б одна хмаринка 

захистила його від сонця, поки його шкіра, уже мідного відтінку, як у індіанця, 

не набула чорного кольору. Ліричний герой стверджує, що, порівняно з 

палючим сонцем, холодне рукостискання самої смерті було б значно 

приємнішим: Було б утіхою обмінятися рукостисканням зі смертю – // У неї на 

рідкість холодна рука! Загорнути власне єство // В сорочку, яку в подарунок 

послала Деяніра, // Просочену кров›ю Несса, тільки щоб уберегтися // Від 

сонця, - ... (Холодні Роздуми під час прогулянки в розпал літа)
40

 [435, c. 361]. 

Як видно із цитати, у контексті гіперболізованого опису можливих 

шляхів позбавлення від спеки, поет кількома штрихами зробив алюзію на міф 

про те, як кентавр Несс, що вмирає від стріли Геракла, бажаючи згубити свого 

кривдника, порадив його дружині Деянірі зібрати трохи його, Несса, крові, 

стверджуючи, що ця вона (кров) допоможе їй зберегти любов чоловіка. 

Пізніше, коли Геракл загорівся пристрастю до Іоли, дочки вбитого ним царя 

Евріта, Деяніра послала чоловікові хітон з кров’ю Несса. Але Несс обдурив її: 

кров кентавра, загиблого від стріли, просоченої отрутою лернейської гідри, 

сама перетворилася на отруту. Хітон приріс до шкіри Геракла, а отрута 

проникла крізь шкіру, завдаючи страшних страждань, які Геракл припинив сам, 

кинувшись у багаття [32].Р. Сауті описав це як абсолютний кінець, хоча в 

міфології, як відомо, розв’язка не така однозначна, бо хмара, що спустилася з 

неба, перенесла Геракла на Олімп, де його й прийняли до сонму безсмертних.  
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Вербалізуючи думки, які роїлися в голові в надзвичайно спекотний літній 

день, ліричний герой звертається також до Юпітера. Саме тому, що Юпітера, 

якому відповідав грецький Зевс, у древніх римлян шанували не лише як бога 

неба, денного світла, грози, а як батька богів, ліричний герой просить його 

розправитися з Фебом. Відповідні доручення надано грецькому богу північного 

вітру Борею й швидкому помічникові, посланцю богів Меркурію (Гермесу), що 

відомий як бог торгівлі, мудрості (за те, що нібито винайшов міру, числа, 

абетку й навчив їм людей), спритності, злодійства і красномовства [453, c. 5-

12]. 

Зацікавленість викликає й вигадане ліричним героєм Р. Сауті завдання 

для Меркурія (Mercury), яке полягало в тому, що слід виділяти слину до тих 

пір, поки небо не проллється дощем. Гра слів полягає в тому, що для такої 

рясної слинотечі (у Р. Сауті – to salivate the sky) необхідна ртуть, англійською 

також «mercury», яку здавна лікарі використовували для того, щоб через слину 

й піт з організму виводити збудників різних захворювань. Тому не випадково 

цю особливість лікування ртуттю зображено  у багатьох інших каламбурах, як-

то «Ніч з Венерою – життя з Меркурієм» (A night with Venus – a lifetime with 

Mercury) [132], так і в одному зі значень самого дієслова «виділяти слину»: 

Виділяти слину, викликати слинотечу – виділяти надмірну кількість слини 

подібно до того, як це спостерігається при отруєнні ртуттю; Виділяти 

слину, викликати слинотечу – виділяти аномальний потік слини (як при 

використанні ртуті); Виділяти слину, викликати слинотечу – змушувати 

(лабораторну тварину і т.ін.) виділяти слину, як під впливом ртуті
41

 [470]. 

Поряд з тим, що велику кількість порівнянь у поетичних текстах Р. Сауті 

становлять приклади зі світу античності, персоналії з історії та міраклів стають 

не менш важливим джерелом яскравої образності.  
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3.2. Транснаціональний характер творчості Р. Сауті 

 

Характерною рисою романтичної картини світу Р. Сауті стала 

притаманна його творам розімкнутість кордонів, надзвичайний й незвичайний 

масштаб в описах. E. Саїд писав, що «чим більше людина здатна покинути свій 

власний культурний дім, тим легше вона може судити про нього, а також і про 

весь світ, з духовною відстороненістю та щедрістю, необхідними для 

справжнього розуміння. І тим легше можна оцінити себе та інші культури з тим 

самим поєднанням тісного зв’язку та дистанції» [416, с.259]. К. Герстенбергер 

та П. Гермінгхауз оперують понятям «транснаціональний» автор, що влучно 

характеризує манеру письма Р. сауті. Запропонований ними термін 

«транснаціоналізм» використовується для характеристики творів, що 

охоплюють досвід двох або більше культур, і у «транснаціонального» автора 

широка палітра образів, узятих з інших культур[281, c. 158].  

У «Жанні д’Арк» географія описуваних подій не зводиться лише до 

територій Англії й Франції, а персоналії – до англійських та французьких 

полководців і монарших осіб цих двох країн. Досить часто подорож у просторі 

та часі Р. Сауті реалізував через порівняння, − найпоширеніший стилістичний 

засіб у творах романтиків: Як тоді, коли монарх Сходу просувається далі // Від 

берегів Джемни й гордих палаців // Делі, дикі монстри лісу // Гинуть у нерівній 

сутичці: ....  (Жанна д’Арк)
42

 [435, c. 100]. 

Або ж: Оволоділа  мешканцями Орлеана при цьому чудовому видовищі // 

Як тоді, коли з Бактрії, урешті-решт підкореної, // Македонський Божевільний 

вів свої війська // Посеред пустелі Согдіани, де жоден потік // Не витрачає на 

цю дику місцевість свої життєдайні води; // <…> Де Оксус ніс свої води  

(Жанна д’Арк)
43

 [435, c. 74-75]. 

У вищенаведеному уривку, проводячи паралель між подіями Столітньої 

війни й окремим епізодом, узятим із Стародавньої історії, Р. Сауті художньо 

переосмислив похід Олександра Македонського в Бактрію й Согдіану в 329-327 

рр. до н. е. [500, c.89]. Унаслідок того, що Бактрія є рівнинною країною в 



132 
 

середній течії Амудар’ї, в творі Р. Сауті з’являється старовинна назва цієї річки 

– Оксус.  

Описуючи в «Жанні д’Арк» силу готовності й бажання французів 

вступити в бій, Р. Сауті порівняв їхній запал із завзяттям юного Алі − знаковою 

для будь-якого мусульманина фігурою Алі ібн Абу Таліба – четвертого 

праведного халіфа (656-661) та першого імама в ученні шиїтів, двоюрідного 

брата, а потім і зятя пророка Мухаммеда [309, c. 101]. Прийом порівняння дав 

змогу Р. Сауті уникати великих за обсягом описів, надаючи влучні, лапідарні 

характеристики героям творів, у чому й реалізується особливість художнього 

мислення поета. 

Географія у творах Р. Сауті розширена завдяки створенню в поетичних 

текстах образів, які мають реальні історичні прототипи: Мігель Сервантес і 

Корнеліус Агріппа, Марк Порцій Катон і Філіп Сідні, гречанка Сафо й останній 

цар Трої Пріам, численні монарші особи всіх часів і народів співіснують на 

сторінках творів Р. Сауті. У «Жанні д’Арк» образи дофіна Карла, Жака Дюнуа 

Орлеанського (названого також Бастардом), Рішмона, Клермона, Ксентрайя, 

англійського короля Генріха V, Тальбота, Фастолфа, Солсберрі й багатьох 

інших історичних постатей того часу, повно і яскраво розкрито в порівнянні з 

біблійними персонажами й численними святими, шанованими представниками 

різноманітних віросповідань, героями міфів Давньої Греції та Давнього Риму, 

царями, полководцями, а також персонажами з лицарських романів. 

Через захоплення істричною постаттю пророка Алі, який був першою 

дитиною, що прийняла іслам, а в подальшому житті став активним і незмінним 

учасником усіх подій та битв з ранньої історії ісламу, Р. Сауті створив наступні 

порівняння європейців з ним: <...> такий запал до боротьби // Горів у грудях 

кожного, як той, що відчував молодий Алі // Коли до роду, що зібрався, 

Мохаммед звернувся, // З проханням до когось одного стати його візиром. 

Ревний у своїй вірі // Вперед з роду Хашема виступив юнак, // «Пророче Бога! 

Послухай, я стану цією людиною!» // І дуже поціновував Алі цей високий пост, 

// Тріумфально ступаючи на родючу долину Бедера, // І на гору Ухуд, і перед 
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стінами // Хайбару, коли, розчищаючи собі шлях до грудей // Свого 

гігантського супротивника, він схопив масивні ворота, // Смикнув їх своєю 

сильною рукою й зірвав їх з кріплення // І підняв їх у повітря, цей знаменний 

щит! (Жанна д’Арк)
44

 [435, c. 66] 

Як видно із цього уривка, Р. Сауті перелічив основні битви, у яких 

відзначився історичний прототип героя. Першим бойовим випробуванням для 

Алі стала битва при Бадрі (Beder), де він був прапороносцем і допоміг 

мусульманам перемогти. За героїзм його прозвали «Лев Аллаха». У битві при 

Ухуді (Ohud), у ході якої мусульмани зазнали невдачі. Алі захищав пророка від 

бійців супротивника, що його намагалися вбити. У цій битві він отримав 

поранення, але залишився живий. У шостому році Хіджри Алі особливо 

відзначився в боях в оазисі Хайбар (Chaibar) проти іудеїв, які мали плани 

нападу на мусульман. Лише завдяки його самовідданості й таланту полководця 

мусульмани зуміли здобути перемогу й захопити цей оазис [500]. Отже, 

ключовою особливістю художнього світу Р. Сауті є те, що уява поета 

концентрується на видатних діячах історії різних часів і народів, виняткових 

особистостях, які цікавили романтиків.  

Агіографічні мотиви також дозволили поету розширити горизонти його 

художнього світу як далеко на схід, так і в бік континентальної Європи. Житія 

святих та середньовічні міраклі стали претекстом багатьох віршованих творів 

Р. Сауті.  

У «Жанні д’Арк» в епізоді, коли Конрад рятує посланця Жанни від вірної 

смерті в таборі англійців, Р. Сауті порівнює цього хороброго воїна зі святим, 

якого особливо шанують турки. Ім’я його транслітерується по-різному, так 

само, як і не існує єдиної думки щодо походження та життя цієї людини. Однак 

очевидно, що Р. Сауті схилявся до версії про взаємозв’язок між прославлянням 

Хедерлеса в мусульман із культом святого Георгія. Хедерлес для них – герой, 

який, подібно до святого Георгія, врятував юну діву, віддану на милість 

величезному дракону [208]. Вважають, що цей хоробрий юнак знайшов 

безсмертя, випивши живої води, тому живе й надає допомогу у військових діях 
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тим, хто його до цього закликає: Як тоді, коли Хедерлес поспіває, // Щоб 

допомогти праведним на своєму невразливому коні, // Розмахуючи своїм 

мечем у руці такій нездоланній, // Із такою могутньою силою, що походить 

від того, що він недавно осушив // Приховані для ока води вічної молодості, 

(Жанна д’Арк)
45

 [435, c. 70-71]. 

У цьому творі поет звернувся й до численних образів інших святих, серед 

яких апостол Петро, свята Катерина, свята Агнеса, Еньян Орлеанський. 

Апостола Петра згадано у творі, адже він володіє ключами від раю. На наш 

погляд, життєпис святої Катерини художньо переосмислений Р. Сауті, із 

кількох причин. Насамперед св. Катерина, імовірно, була однією з тих, чиї 

голоси чула Орлеанська діва. Існують дані про те, що ще підлітком, а саме в 

тринадцять років, Жанна вперше, за її власними словами, почула голоси 

архангела Михаїла, святої Катерини й Маргарити Антіохської, які інколи 

з’являлися їй і у видимому образі. Через деякий час вони нібито повідомили 

Жанну, що їй судилося зняти облогу з Орлеана, звести Дофіна на трон і вигнати 

загарбників із королівства. 

З історії відомо, що, коли Жанну призначили головнокомандувачем та 

дозволили носити чоловічий одяг і зброю, меч для неї, за її власним бажанням, 

знайшли в церкві святої Катерини – церкві Сент-Катрін-де-Ф’єрбуа, що 

зберегла, за легендою, цю знакову для її майбутніх перемог реліквію, адже 

раніше меч належав Карлу Великому [144, c.132]. 

Жанна, як і св. Катерина, була мученицею й прийняла смерть за свої 

глибокі переконання. Тому Р. Сауті художньо переосмислив основні епізоди 

страти з житія святої Катерини, коли мученицю привели на судилище, де під 

загрозою колесування їй запропонували зректися християнської віри й 

принести жертву богам. Свята непохитно сповідувала Христа й сама підійшла 

до коліс, але Ангел розтрощив знаряддя страти, і воно розлетілося на шматки, 

перебивши багатьох язичників, що і відтворив у поетичному тексті Р. Сауті. 

Момент, коли свята Катерина не прийняла пропозицію імператора взяти з ним 
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шлюб, з молитвою сама поклала голову на плаху, Р. Сауті описав як схилила 

свою голову перед мечем мученичества
46

 [86, c. 340]. 

Важливо й те, що Р. Сауті звертається до образів тих святих 

покровительок, у яких незаміжні дівчата здавна просили допомоги й підтримки 

у своїх починаннях. Тому, крім образу святої Катерини, у «Жанні д’Арк» 

з’являється свята Агнеса – одна з найбільш шанованих римських святих [432, 

c.38].  

У творі поет згадує також маловідомого французького святого, доля 

якого, подібно до долі самої Жанни, була пов’язана з Орлеаном. Це Еньян / 

Аніан (Anianus, Aignan) Орлеанський, уродженець В’єнна, який після кількох 

років відлюдництва прийшов в Орлеан, був рукопокладений у священики, а 

після смерті єпископа Евуртія став його наступником. Р. Сауті провів паралелі 

між прадавніми часами й періодом Столітньої війни, лаконічно передав окремі 

історичні факти, пов’язані з 451 роком. Тоді Орлеан був оточений гунами на 

чолі з Атіллою. Еньян організував оборону міста й подавав клопотання 

римському полководцеві Аецію про допомогу. Однак останній не зміг тут же 

допомогти. Місто було взяте, гуни почали його грабувати, але римські війська 

згодом увійшли у місто і прогнали ворога за Сену [191, c.304].  

Активне власне несприйняття католицизму не заважало Р. Сауті 

звертатись до образів численних католицьких святих. У вірші «Порада старого 

Кріштовала й причина, з якої він її дав» (1798) головний герой згадує випадок зі 

свого життя, коли він молодий, бідний і без друзів, захотів орендувати ферму. 

Поручителем, який міг би гарантувати позикодавцеві своєчасну виплату ренти, 

молодий чоловік несподівано для господаря ферми обрав святого Ісідро, до 

якого юнак і звернувся за підтримкою й заступництвом: Я був бідний, і в мене 

не було друга на Землі, // І я не знав, що сказати; // Ми стояли біля входу до 

церкви Святого Андреса, // І це було в день Святого Ісідро // Прийми як мого 

поручителя Святого Ісідро, // Я придумав відповідь; // Святий у небі може, 

можливо, бути моїм другом, // А на Землі я самотній.
47

 [435, c. 298]. 
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Факти із життя святого Ісідро художньо переосмислені Р. Сауті у зв’язку 

з тим, що в католиків його шанують як покровителя хліборобів. В XI столітті 

святий Ісідро сам виконував сільську роботу і вмів знаходити на території 

Іспанії джерела питної води, що було справжнім дивом у країні із спекотним, 

посушливим кліматом. Чудовий дар Ісідро поєднувався з глибокою побожністю 

та добротою, тому він здобув славу святого ще за життя. Помер Ісідро у віці 

дев’яноста років і похований у парафіяльній церкві святого Андреса, неподалік 

від свого будинку, куди люди з того часу приходять йому молитися. Поступово 

він став найбільш шанованим святим в Мадриді [198, с 44]. 

Як видно із цитати, Р. Сауті знав про точне місце поховання святого, бо 

події розгортаються біля церкви святого Андреса і до того ж у день пам’яті Св. 

Ісідро. Цей факт зробив церкву святого Андреса в певному розумінні 

Рубіконом, який згодом недбайливому господарнику не вдалося перейти при 

спробі втекти від свого кредитора, не сплативши йому належної суми: Так усю 

ніч безперервно я поспішав і поспішав, // Пройшовши багато миль, // Я не знав, 

що його караюча рука // Була наді мною весь цей час. // Я був знесилений і, 

гадав, що знаходжуся в безпеці; // Але, коли розвиднілося, // Я виявив, що бігав 

по колу // І по колу навколо церкви всю ніч.
48

 [435, c. 298]. 

Таким чином, не лише у «східних» поемах Р. Сауті відтворював численні 

реалії, міфи та культурно-історичні особливості життя інших народів. Процес 

осмислення впливу найвидатніших представників різних культур на духовне 

життя націй, на історичні процеси почався вже в ранній творчості поета, саме 

коли Р. Сауті задумав і поетапно створював всі свої «східні поеми», 

стверджуючись в англійській літературі раннього романтизму як співець 

далеких країн і континентів. 

 

3.3. Естетика класицизму у творах поета 

  

Характеризуючи романтичну картину світу Р. Сауті ми уникатимемо 

простої бінарної опозиції між класицизмом та романтизмом, дотримуючись 
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думки про те, що взаємодія естетики класицизму і романтизму, а згодом 

романтизму і реалізму як у літературі, так і в мистецтві загалом була процесом 

довготривалим і не мала чіткого хронологічного початку і кінця[33, c.4-5]. Цей 

феномен наявності в будь-якому періоді розвитку мистецтва та літератури 

елементів попередньої епохи чи епох (residual), рис домінантної культури 

(dominant) і тієї, що тільки-но зароджується (emergent), успішно пояснив 

Р. Вільямс [494], чия триєдина концепція культури (residual-dominant-emergent) 

і до сьогодні не втратила своєї актуальності й популярності. 

Дж. Р. Вотсон у монографії «Преромантизм в англійській поезії XVIII 

століття: поетичне мистецтво та значущість Томпсона, Грея, Коллінза, 

Голдсміта, Каупера й Крабба ...» також зазначає, що попри очевидні 

відмінності, практично в кожному творі мистецтва наявні елементи класицизму 

та романтизму [486, с.90]. Цієї ж точки зору дотримується і М. Воллес, яка на 

матеріалі романів, написаних у Британії з 1750 по 1832 рр., показала взаємне 

проникнення двох літературних епох – Класицизму й Романтизму, розімкнення 

їхніх кордонів та тісну взаємодію, а не просте розмежування[478, с.145]. І саме 

проти спрощеного протиставлення естетики епох Класицизму й Романтизму 

виступають М. Браун [187, с.195-220],  Дж. Малвіхілл [358, c.45] та 

Л. Розенталь[410, c.47]. 

Яскраво виражений моралізм переважної більшості творів Р. Сауті 

ріднить його творчість з естетикою епохи класицизму. Дороговказом для 

Р. Сауті була творчість англійського класициста Ісаака Воттса (Isaac Watts), 

літературну спадщину якого Р. Сауті добре знав і цінував. Поет навіть написав 

розлогу, велику за обсягом передмову до книги цього знаменитого автора 

релігійних гімнів і моралістичних віршиків для дітей [487], схвально 

відгукувався про окремі твори Воттса, наприклад, «Дакійську битву», а 

абсолютна більшість дидактичних віршів Р. Сауті з його ранньої творчості 

навіяні саме творами І. Воттса. При цьому окремі з них, такі, як «Зайнята 

бджілка» Р. Сауті, полемічна  щодо до вірша І. Воттса «Працьовита 

бджілонька». Цей вірш намагається цитувати Аліса Л. Керролла в другому 
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розділі казкової повісті під назвою «Море сліз»[45,c.21]. Показово, на наш 

погляд,  те, що Л. Керролл у тексті «Аліси в Дивокраї» пародіює повчальні 

вірші Сауті й Воттса зовсім поряд, визнаючи цих двох джентльменів тими 

авторами, які страшенно набридли всім дітям своїми повчаннями [45, c.52-55]. 

На наш погляд, надзвичайна простота мови Р. Сауті у його ранніх дидактичних 

поезіях є як результатом свідомого прагнення англійських романтиків першого 

покоління до спрощення англійської мови, так і результатом наслідування 

манери І. Воттса, твори якого сучасники поетів-лейкістів читали з дитинства. 

Багато дослідників, в тому числі Д. Такер та Дж. Вебб, наголошували на 

надзвичайно переконливій простоті мови творів І. Воттса, але підкреслювали, 

що ця простота була результатом його наполегливої праці зі словниковим 

складом англійської мови. Вплив на дітей, які мали прості на перший погляд 

поезії І. Воттса, прямо залежав від виваженого добору автором лексичних 

одиниць[454, c.65-66, 70-71].  

Балади Р. Сауті, написані в ранній період творчості поета й тому зберегли 

окремі риси, притаманні естетиці класицизму. Їхня крайня моралістичність, не 

притаманна літературі романтизму, поєднується з такою поширеною серед 

романтиків ідеєю миттєвого поетичного правосуддя, невідворотності кари за 

скоєні злочини.  

Лорд Вільям (Варвік у Жуковського − Л.К.), що втопив власного 

племінника й законного спадкоємця, знайшов свою смерть у тих самих водах, 

але фізична смерть була для нього не найстрашнішим і найбільшим 

покаранням. Його за життя мучили жахи, йому   вчувалися  крики дитини про 

допомогу, совість убивці чітко фіксувала річницю смерті племінника, він не 

наважувався дивитися на річку Северн, води якої зберігали пам’ять про його 

жахливий вчинок і т. ін.  

Убивця Джаспар не помер, а залишився живим, щоб страждати від 

усвідомлення своєї провини, він збожеволів, при цьому молитися не 

наважувався, розуміючи, наскільки грішний. Покараний за свій жахливий 

злочин єпископ Гаттон («Суд божий над єпископом»), не спрацювало 
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застереження хірурга в однойменній баладі
49

, у «Старій з Берклі» диявол поріг 

церкви не переступає, а сама грішниця, хоч і вдалася до різноманітних 

хитрощів, усе-таки від своїх гріхів не відхрестилася. Велике нервове потрясіння 

в головної героїні балади «Мері, служниця заїжджого двору» спровокувала 

жахлива сцена за участі її коханого, але ж убивця поніс справедливе покарання, 

а вона, зі свого боку, не зв’язала своє життя з такою людиною. Королева Уракка 

відчайдушно намагалася уникнути призначеної їй долі, однак, навіть зрадивши 

свого чоловіка в боротьбі за власне життя, вона не змогла змінити волю 

Провидіння.  

Таким чином, балади Р. Сауті, подібно до кращих зразків цього ж жанру у 

німецькій літературі, безперечно насичені риторикою й естетикою страху. При 

цьому поет залишається проповідником тих християнських цінностей, які 

антагоністи чемних та добрих героїв зазвичай зневажають. У «страшних» 

баладах, як і в інших своїх творах, поет знову й знову вказує на всевидюче око 

Всевишнього («Джаспар»), описує паломництво святих отців, масове 

поклоніння святим мощам («Королева Урака і п’ять мучеників»), його герої 

просять порятунку й заступництва в Ісуса, й отримують його зверху
50

 Ті ж самі 

спостереження можна зробити і в «східних» поемах, опублікованих вже на 

початку XIX століття, що, безумовно, свідчить про цілісність авторського 

мислення Р. Сауті. 

Поетикально Р. Сауті теж певною мірою продовжує традиції класицизму. 

Він не любив тристопних розмірів і наполягав на використанні двостопних, 

поширених у творах класицистів. Він наголошує на тому, що буть-який ямб з 

успіхом можна замінити на анапест, про що писав навіть у листі до Ч. Вінна від 

9 квітня 1799 р. [433].  

В багатьох його творах ще збереглася єдність часу, місця та дії, а також 

цілком очевидно, що молодого поета приваблювали «високі жанри» епохи 

класицизму. Однак у цьому аспекті він фактично лише пародіював класицистів, 

адже, наприклад, «Ода свині» це  не ода в класичному  розумінні. Те ж саме 

можна сказати не лише про оди, а і про елегії, еклоги, присвяти, сонети, тощо. 
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Поетові цікаво змішувати риси, притаманні різним жанрам літератури, що 

певною мірою укладається в концепцію позажанрової сутності поезії 

романтизму, яка широко представлена в науковій літературі. 

У пейзажних замальовках у ранній поетичній творчості Р. Сауті теж часто 

зберігає риси, властиві естетиці класицизму. У цьому він схожий на відомого 

представника романтизму в образотворчому мистецтві, свого співвітчизника 

А. Тернера, який, як справедливо зазначає Б. Стрикланд, був спочатку 

захоплений спокійним, буколічним пейзажем, а згодом звернувся до  

радикальніших технік [452, с. 80]. 

Поезія Р. Сауті, як і поетичні твори В. Вордсворта та С. Т. Колріджа, 

містить багато прикладів зображення залитого сонцем, спокійного пейзажу, 

який не є знаковим ані для літератури романтизму, ані для романтизму в 

художньому мистецтві, на плідному зіставленні яких наголошував свого часу 

Д. С. Ліхачов [69, с. 246]. У зв’язку з цим показові слова Дж. Гандерсон, яка 

підкреслювала, що художники епохи романтизму прагнули до піднесеного, 

виняткового, і величне (sublime) в їхньому уявленні протиставлялося 

мальовничому (picturesque). Витвір мистецтва, який вважали величним, був 

безмежним, похмурим та мав властивість вселяти жах. У пейзажних 

замальовках загострені, скелясті кручі, бурхливі моря й затягнуте хмарами небо 

вважалися піднесеними, у той час як гармонійну й спокійну обстановку 

вважали мальовничою й тому характерною для класицизму [289, с. 15]. Як 

зазначав М. Ніколсон «мальовнича» фаза, через яку проходило мистецтво тих 

часів, була прелюдією до романтизму, адже необхідно було «міжцарство» між 

неокласицизмом і романтизмом. Уява вчилася «відчувати очима», чому неабияк 

сприяли подорожі, що увійшли в моду серед аристократії у XVIII столітті, 

тобто у період після ізоляції Англії від решти Європи протягом більшої частини 

минулого, XVII століття[365, с. 25] 

У романтиків в описах природи з’являються «вертикалі», тобто гори, 

скелі, кручі, що їх бракує в пейзажах класицистів, у творах яких, за влучним 
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виразом Р. І. Галєєвої, домінують «горизонталі», тобто залиті сонцем луки, 

поля, рівнинна місцевість [23]. 

Особливістю поетичного світу раннього Р. Сауті якраз і є те, що ліричний 

герой часто оспівує спокійний, залитий сонцем пейзаж, незалежно від того, чи 

це пейзаж рівнинний, гористий або морський: <...> Робить он той ліс у косих 

променях сонця // Настільки гарним, ...  (Осінь)
51

 [435, c. 372]; І прекрасною є 

срібляста картинка, // Коли ледь-ледь посміхаються сонячні промені.  

(Строфи, написані першого грудня)
52

 [435, c. 375]; Красива долина 

простягається внизу: <…> // Контрастує з білими скелями, дуже гарними на 

сонці, ...  (Про Пейзажі Гаспара Пуссена)
53

 [435, c. 382]; Як тільки море // 

Блищить далеко, коли сонячні промені посміхаються  (Сафо)
54

 [435, c. 401] 

У міру посилення інтенсивності світла він підкреслює дедалі більшу 

радість від сприйняття навколишнього світу, бо сонце часто «проявляє» 

об’єкти, раніше невиразні, являючи погляду красу місцини і оточуючої 

природи: Чи бачиш ти, Вільяме, де тумани // Несутьcя південним небосхилом. 

// Тьмяне сяйво сонця // Що висвітлює їх, коли вони летять? // <...> // Тоді ми 

побачимо за долиною // Сільську башточку, таку білу, // І сірий ліс, і зелені луки 

// Оживуть знову у світлі (Ранковий туман) 
55

[435, c.389].   

Щодо сонця Р. Сауті часто використовує вираз orb of day (денна зірка/ 

світило дня), обов’язково вказуючи на повільний, неквапливий характер його 

сходу й заходу, зробивши основний акцент на величі цього небесного світила: І 

тепер, за лінією горизонту, схиляючись на захід, повільно // Заходила денна 

зірка: (Жанна д’Арк)
56

 [435, c. 15]; Незабаром, піднімаючись повільно, виходить 

денна зірка (диск зірки денної), // (Погляд назад)
57

 [435, c. 141]; Бо ледь-ледь 

зникає призахідне світило дня, (Солов’ю)
58

 [435, c. 162]; Скоро славетний диск 

тієї денної зірки (Ранковий туман)
59

 [435, c. 389]; ЛЕГКОВАЖНИЙ 

живописцю! Хіба Ви не можете зобразити денне світило // У всій його 

полуденній красі? (Живописцю, який намагається написати портрет 

Делії)
60

 [435, c. 447]; Радіючи, коли денний диск, що зникає, // Занурюється 

знову в темряву,  (Строфи, написані першого січня 1794)
61

 [435, c. 377]. 
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При цьому слід підкреслити, що для романтичного ліричного героя 

Р. Сауті характерне також замилування й вечірнім пейзажем, споглядання 

заходу сонця, що, однак, не робить природу похмурішою, а навпаки, породжує 

в людині меланхолійне відчуття краси: І під широким склепінням неба, // Уранці 

або коли ранкова зірка стоїть вже високо, // Або коли спокійне й м’яке вечірнє 

світло // Пом’якшує сяйво неба в західній стороні, // Відкриває різні красоти 

твоєму погляду. (Другу, який живе в сільській місцевості) [435, c.360].
62

 
 

Або ж: Чудово, звичайно ж, рано-вранці // Бачити, як сонячний промінь 

сяє на картинах настільки прекрасних, // І, коли вечір, розцвічуючи верхівки гір, 

// Повільно спускається, фарбуючи багрянцем чудове повітря
63

(Другу, що 

виявив бажання подорожувати) [435, c.363-364]. 

Так само, як і світло сонця, що прикрашає мирний пейзаж удень, 

ліричного героя захоплює й місячне світло, яке робить кращим пейзаж нічний: 

Он, дивись! місяць більш м’яким світлом сяє, // І красивіше здіймаються хвилі в 

його сяйві(До споглядання)
64

 [435, c. 384].За аналогією з «денним диском» 

Р. Сауті у своїх творах часом згадує й «диск нічний»: Зверніть увагу на те, що 

ясний диск ночі // Проливає крізь яруси скла нерівне світло(До 

споглядання)
65

 [435, c. 385]. 

Проте романтичний топос, який вирізняє поезію С. Т. Колріджа та 

Дж. Г. Байрона, не посідає чільного місця у творах Р. Сауті. Романтичний топос 

найчастіше зустрічається в баладах та «східних» поемах Р. Сауті. Буремна 

природа, зображена поетом, не превалює над численними замальовками 

спокійного пейзажу, такого типового для ранніх поезій автора. 

Зовсім не від буремної природи продукується те всепоглинаюче відчуття 

страху, яке поет і має на меті створити. Переважно Р. Сауті епатує читача 

розповідями й образами, які не сприймає людське єство, що вражає як у тексті 

оригіналу, так і не слабшає в перекладі
66

. Схожі образи або «картини-

репеленти», як їх умовно можна позначити, властиві й іншим творам Р. Сауті, а 

не тільки баладам
67, 68.

 Поет детально і реалістично змальовує страх людини й 

викликає цей страх у читача, описуючи гнітючий стан невідомості, очікування 
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чогось поганого, страшного, або майбутньої розплати за скоєне: За широкою 

колоною, ледве дихаючи від страху,.. Вона повзла, щоб там сховатися: <...> 

Потім Мері відчула, що кров її холоне від страху(Мері, служниця заїжджого 

двору)
69

; Потім щока Рудігера( у В. А. Жуковського – Адельстана− Л.К.) // 

Набула смертельно-блідого віддтінку, // І на його чолі  проступив піт від агонії; 

Він вирушив, і кожна частина тіла була зведена конвульсією//Агонізуючого 

страху; // Він тільки чув нічну бурю, // Що була музикою для його вуха
70

. 

Підсилюють враження жаху й страху негода, що не вщухає, та місцевість, 

яка приховує у собі велику небезпеку. Там герої часто потрапляють вперше в 

житті, а поет при цьому зазвичай зображує гостро відчутний брак світла й 

гучний, неприємний звук.  

Характерними у зображеннях неспокійної природи є авторські звернення 

до мотиву блискавки, яка співіснує з демонами та монстрами: (Уява робить рух 

своєю чарівною паличкою. // Темні тіні огортають мантією землю; // Блискавки 

спалахують, громи гримлять. // Конвульсійно пульсує натруджена земля; //  Які 

чорти, які чудовиська, кружляючи навколо, воскресають!)
71

. Часто блискавки 

покликані осяяти світлом предмет, який важко розгледіти серед лютої негоди: 

(Як чорні хвилі ревуть від грому, // Коли у світлі блискавки // Ти бачиш високий 

корабель, що йде під воду // Темний Жах!).
72

 

Ці ж самі блискавки бувають проявом караючої руки Бога, коли 

безчесних людей вбито за тяжкий гріх або, на думку ліричного героя, вони за 

свої злочини мали б бути вбитими ударом блискавки (Люди похилого віку 

стогнали, волаючи до нашого ворога марно, // Мати благала за своє вмираюче 

дитя, // І вони не відчували ніякого каяття!» // Послана небом Діва встала зі 

свого місця, – // Старці й слабкі люди, // Матері  та їхні діти! – і все-таки ніяка 

блискавка // Не вразила цю людину!)
73

 

У поезіях Р. Сауті широким є спектр описових прикметників та епітетів, 

які характеризують різноманітний характер блискавок. Наприклад, спалахи 

блискавки у творах Р. Сауті бувають безперестанними: О! Я міг витримати 

удари сердитого Юпітера, // Коли безперервні блискавки опромінюють 
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опівнічні небеса), тими, що віщують грозу (і в лоні яких мертво-блідих хмар // 

Лежить блискавка-ембріон), нешкідливими (Нешкідливі блискавки навколо 

освяченого прапора // Ореолом поширили своє червоне  сяйво), лютими 

(Швидко, як перелякане стадо, // Стрімко мчить рівниною, коли часто крізь 

небеса // Спалахують люті блискавки, прискоривши свій рух безладне військо // 

Англії), жахливими (... Потім пролунали жахливі крики, // Більш жахливі, і звук 

хвиль, що розбиваються // від скороминущої блискавки, коли вони розбивалися, // 

Жахливо світилися), блискучими(..., де священний прапор майорів нагорі, // 

Грали блискучі блискавки), (Подивися! Туди, де мертво-бліда блискавка летить 

// Зі скороминущою розлюченою силою)
74

і т.ін.  

Приклади детальнішого змалювання блискавки (І червоні мерехтливі 

блискавки спалахнули крізь темряву, // Коли нічна буря затягла чорне море, 

....)
75

 поодинокі. 

З раннього періоду творчості Р. Сауті часто повторюються відразу кілька 

художніх мотивів і образів, формуються загальні принципи художнього опису. 

Наприклад, як і в ранніх баладах, у більш пізніх творах Р. Сауті зобразив 

«прокляті» місця, куди нога людини не наважувалася ступити. Так, у баладах 

поет неодноразово зображував річки й озера, яких проста людина намагалася 

уникати через незрозумілі події, що там відбувалися: Врятуйте її, Ви, Боги! від 

Злих Сил, а тут // Людині немає необхідності боятися, // Бо ніколи Мандрівник 

не підходить близько до // Цих жахливих руїн минулих часів, // Ні човен рибалки, 

ні ризиковий моряк, // Чи не підходили до цього священного берега 
76

.  

Або: 

Рибалка в озері внизу // Ніколи не кидав свою сітку, // Ніколи ластівка в його 

хвилях // Свої крила не мочила на льоту. // Худоба з його зловісних берегів // В 

дикій тривозі бігла, // Хоч і страждала від жаги і непритомніла під // Літнім 

палючим сонцем. // Та іноді, коли ніякий пролітаючий вітерець, // Не коливав 

Довгу, довгу осоку, // Всі білі з піною, і високі, високі, // Його ревучі волни 

вирували; // І коли буря з самого низу // Добре вкорінену сосну згинала, // 

Безсильна буря не задіваючи гладі прокотилася // Через спокійне мертве озеро. 
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// І коли-небудь тоді, коли смерть наближалася, // До дому Арлінкова, // Його 

темні, неглибокі глибини посилали // Дивну музику знизу.
77

 

Водне джерело, що відлякувало людей, дно якого незбагненно здіймалося 

й опускалося, сильно коливалося з боку в бік, не порушуючи при цьому спокою 

водної гладі, а також прозорості водної маси, з’являється згодом і в «Талабі-

Руйнівнику»
78

. На поверхні цих загадкових вод і чекав Талабу одномісний 

човен без весел і вітрил, куди він, як обраний Богом юнак,  мав сісти, а дівчина-

провідник привезла його в лігво відьом: І на поверхні вод того колодязя, такого 

дивного і красивого, // Невеличкий човен спочивав, // Без весла, без вітрилa; 

Одне-єдине місце він  мав, одне-єдине місце, // Нібито лише для Талаби. 
79

 [435, 

с. 316]. 

Цей елемент сюжету, коли на плесі вод дивовижним чином з’являється 

маленький одномісний човен, Р. Сауті спочатку використав у баладах 

«Адельстан» та «Лорд Вільям»: Белый лебедь встрепенулся, // Распустил криле 

свои; // Дивный плаватель проснулся - // И выходит из ладьи. // И по Реину 

обратно // С очарованной ладьей // Поплыл тихо лебедь статный // И сокрылся 

из очей. ((Rudiger), «Адельстан»  у перекладі В. Жуковського 
80

 [435, с. 288];  

И к берегу он мчится – под стеною // Уже Авон кипит; // Глухая ночь; 

одето небо мглою; // И месяц в тучах скрыт. // И молит он с подъятыми 

руками: // «Спаси, спаси, творец!» // И вдруг – мелькнул челнок между волнами; 

// И в челноке пловец. // Варвик зовет, Варвик манит рукою – // Не внемля шума 

волн, // Пловец сидит спокойно над кормою // И правит к брегу челн. (Лорд 

Уильям)
81

 (Lord William) у перекладі В. Жуковського [435, с. 263]. 

Крім того, у баладі «Доніка» (1796) поет описував, як демон вселився в 

тіло мертвої дівчини, а потім під впливом зовнішніх факторів з виттям покинув 

його. Схожа сцена наявна й у «Талабі-Руйнівнику». У ньому Демон теж із 

виттям залишає тіло мертвої дівчини, а її образ з’являється в пам’яті   її 

закоханого у неї Талаби, подібно до того, як і в «Доніці» Еберхард побачив 

свою кохану у вигляді Янгола. Порівн.: И вдруг он вскрикнул... окружен лучами, 

// Пред ним бесплотный дух стоял // С ее лицом, улыбкою, очами... // И в нем 
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Донику он узнал. // Сама ж она с ним не стояла рядом: // Он бледный труп один 

узрел... // А мрачный бес, в нее вселенный адом, // Ужасно взвыл и улетел. 

(Доника)
82

 [435, с. 287];  

«Це не вона!» – старий вигукнув; // «Сатана;  точно Сатана!» // І 

молодій людині подав свій спис; // «Вдар і звільнися!» // «Вдарити її!» – 

закричав Талаба, // І, позбавлений будь-якої сили, // Пильно дивився на обрис, що 

вселяв жах. // «Так вдар її!» кричав голос, чиї нотки /  / Пройшли з такою 

несподіваною  милостивою силою крізь його // Душу, // Як тоді, коли злива в 

пустелі // Від смерті врятувала його; // Але, не прислухаючись до того 

знайомого голосу, // Його очі шукали її, // Коли Moaф, твердий у своєму серці, // 

Виконав обіцяне: крізь труп вампіра // Він проткнув свого списа;  він впав, // І, 

виючи від рани, // Її диявольський мешканець полетів, // Сапфірне світло осяяло 

їх, // І, оповитий сяйвом, // Стояв дух Онейзи. (Талаба-Руйнівник)
83

 [439, с. 288]. 

Як і для представників епохи класицизму, для Р. Сауті мистецтво було 

другорядним порівняно з природою, бо природу він теж розумів як мистецтво 

Всевишнього. Ліричний герой неодноразово підкреслює мудрість Бога, який 

влаштував усе в природі правильно й логічно. Наприклад, у вірші «Відплив» 

(1799), поет показує, що певний зміст міститься навіть у тому, як піднімається й 

падає рівень води в річці Ейвон. Вода прибуває повільно, ледь помітно для ока, 

проте спад її різкий. Так само й людські радощі повільно зміцнюються, а 

можуть разом зійти нанівець. Схожа доля, як пише Р. Сауті, була й у королівств 

з давньою історією, що набирали силу й зміцнювалися у владі поступово, а 

перетворювалися на руїну відразу. Поет підкреслює, що так само повільно, як 

здається, йде й течія життя для людини. Потім, однак, роки пролітають дуже 

швидко. І знову відкривається, що споглядаючи природу, Р. Сауті робить 

висновки загальнолюдському плані. Його також незмінно цікавить історія, 

особливо історія королівств та імперій з давньою історією: Ейвон! Я вдивляюся 

й розумію // Мудрість, укладену у твоєму мінливому руслі, // Вона каже про 

людські радощі, що повільно виникають // І так само швидко йдуть на спад. 

Королівства, які тривалий час існували // Й повільно йшли до сили й 
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могутності й нарешті цього домоглися, // Так само з вершини високої хвилі 

удачі // Стрімко, швидко йшли до свого руйнування, як убуває вода під час 

відпливу. // Таким самим неспішним уявляється // Плин часу до жаданого 

періоду зрілості, // На жаль! як спішно йдуть на спад роки // Котяться тоді до 

старості! (Відплив)
84

 [435, c.340] 

Під час спостережень за природою ліричний герой Р. Сауті незмінно 

отримує для себе певний урок, про що в «Гостролисті» читаємо: Я люблю 

розглядати ці речі допитливими очима // Й виносити урок; // І в мудрості 

дерева гостролисту // Можу бачити знаки, // За допомогою яких можна іноді 

написати приємний вірш, // Такий, який зможе принести користь згодом. 

(Гостролист)
85

 [435, c. 344]. 

Отже, ліричний герой Р. Сауті сприймає мудрість, якою Творець наділив 

природу, і такі докази мудрого устрою природи Богом, на його думку, можуть 

навіть спростувати докази атеїста. Цю ж думку Р. Сауті вклав в уста Жанни 

д’Арк в однойменній поемі. Дівчина палко доводила, що, сприймаючи красу 

навколишньої природи, неможливо сумніватися в мудрості Бога, який її 

створив, а також неприпустимо засумніватися в його благоволінні. 

Наука як найбільш об’єктивний спосіб осягнення дійсності ніколи не 

втрачала своєї важливості й актуальності для Р. Сауті, і це також дещо 

суперечить романтичній естетиці, адже раціоналізм – невід’ємна риса естетики 

класицизму. З іншого боку, науковий і літературний дискурси в епоху 

романтизму нерозривно пов’язані. Як справедливо зазначає Дж. Гандерсон, у 

розквіт романтичної епохи основний акцент було зроблено на вивченні 

природничих наук. Учені з їхніми новими теоріями еволюції міркували над 

питанням, як і чому виникла Людина, підкреслюючи романтичну ідею про те, 

що кожна людина важлива як індивідуум [289, с. 16].  

В епоху романтизму виникли численні революційні наукові відкриття. 

А. Річардсон підкреслює, що в науці того часу зроблено безпрецедентний 

акцент на цілу низку аспектів психіки людини, на підсвідоме, унаслідок чого 

виявляються зв’язки між новим літературним і науковими дискурсами [402, с. 
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38].Тому науку як невід’ємну частину життя людини, як предмет захоплення, 

вірного друга й помічника Р. Сауті незмінно оспівує в поетичних текстах: І 

наука теж надасть підтримку, // Друг, який ніколи не втече, <…>  

(Городянинові)
86

 [435, c. 151]; Ах! Краще придивіться, де науки священне 

світло // Чудове сяє: <…>  (Гіменею)
87

 [435, c. 156]; І Наука приходить, 

небесна Діва! // Настільки ж ніжна, як і гарна, вона приходить допомогти, 

…  (Лікону)
88

 [435, c. 164]. 

Ліричний герой Р. Сауті вміло оперує науковими фактами, що 

якнайкраще підкреслюють авторський задум у художньому творі. Наприклад, 

коли йдеться про спеку, здатну перетворити платину в консистенцію ртуті, 

гіпербола виходить вдалою, адже платина з температурою плавлення понад 

1700˚С дійсно один із найбільш тугоплавких металів. 

Крім того, Р. Сауті все життя був непримиренний стосовно псевдонаук, 

до яких відносив астрологію. Достатньо згадати авторський коментар до рядка 

«Він читав по зірках» (“He read the stars”) в «Талабі»: Відомо, наскільки 

орієнталісти прихильні до цієї псевдонауки. Є цікавий випадок громадського 

безумства в «Подорожах» сера Джона Шардена <...> «Їхня прихильність до 

астрології така, що вони ретельно приховують факти народження своїх 

принців, щоб запобігти обчисленням за датою народження, в яких вони, 

можливо, можуть знайти щось таке, про що їм не хотілося б дізнатися [439, 

c.311]
89

.  

Таким чином, проведений аналіз дає змогу зробити висновок про те, що 

рання романтична картина світу у поезії Р. Сауті зберігає сильне тяжіння до 

норм епохи класицизму. Це цілком логічно, адже поет належить до раннього 

періоду англійського романтизму. Але конче важливо, що тенденція частого 

звернення до естетичної програми попередньої щодо романтизму епохи, згодом 

стане визначною для всієї поетичної творчості Р. Сауті. Це, на наш погляд, і є 

відповіддю на запитання, чому літературну спадщину Р. Сауті багато вчених 

вважали меншовартісною порівняно з творами двох інших лейкістів, в творах 

яких естетика романтизму превалювала. 
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3.4. Творча взаємодія представників «Озерної школи» 

 

Характерну особливість становлення романтичної естетики у творчості 

Р. Сауті становить плідна творча взаємодія між Р. Сауті, В. Вордсвортом та 

С. Т. Колріджем. Згодом така співпраця дала благодатний ґрунт для 

звинувачень Р. Сауті в плагіаті. Поету віддавна присвоїли ярлик плагіатора й 

поета другого ряду, про що твердили літературні критики і історики літератури. 

Порушуючи проблеми, які стосуються репутаційних втрат Р. Сауті та 

невизначеності його місця у літературному просторі англійського романтизму, 

ми виходимо з теоретичного положення про те, що у загальноєвропейському 

контексті кожний художний твір романтизму є конче важливим, адже він не 

лише належить цілій епосі художньої культури, але й виступає як явище, що 

характеризує окремо взятий етап розвитку романтизму [87, с. 8-9]. Крім того, в 

художніх творах поетів так званого «другого ряду» так само, якщо не в 

більшому ступені порівняно з творами поетів «першого ряду», можуть 

проявитися ментальні установки епохи [29, с. 159]. Як влучно зауважує 

Н. Т. Пахсарьян, твори так званих «другорядних» авторів визнаються 

більшістю літературознавців як навіть більш репрезентативні для вивчення 

літературного процесу або окремих його аспектів.  Дослідниця наголошує, що 

статус «другорядного автора» є одним з нестійких, а тому визначальним він 

бути не може[82]  

Спираючись на парадигму формування літературної репутації, 

побудовану у дисертаційній праці І. С. Коханської «Літературна репутація 

роману Е. Хемінгвея «По кому дзвін» в американському, російському та 

українському літературознавстві» стособно творчості Р. Сауті, ми побачимо 

складну і неоднозначну взаємодію усих без виключення основних 

конституентів, таких як 1) успіх чи невизнання автора (твору) сучасниками; 2) 

гучність та ефектність авторської заявки; 3) підтримка автора (твору) 

офіційною владою, впливовими суспільними колами, засобами масової 

інформації; 4) підтримка автора (твору) літературним середовищем; 5) 
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рекламна стратегія та статус видавця; 6) актуальність певного художнього 

феномена (доробку загалом); 7) самоідентифікація автора; 8) художні якості 

твору (доробку загалом) та ін. [67, с.8]. Усі вони розкривають джерела 

протирічь, пов’язані з оцінкою творів Р. Сауті. Але при цьому мало що так 

впливало і впливає на оцінку творчого доробку Р. Сауті в контексті 

англійського романтизму, як звинувачення в плагіаті. 

Так, коли з-під пера поета з’явилася «страшна» балада про стару з Берклі, 

то її часто вважали імітацією «Ленори» Г.А. Бюргера. Вірш «Моряк, який 

перебував на службі работоргівлі» Р. Сауті прирівнювали до «Сказання про 

старого мореплавця» С. Т. Колріджа лише тому, що матрос під час виконання 

наказу капітана, вбив полонену рабиню й потім гірко розкаявся. Унаслідок 

цього два абсолютно різних твори подано як оригінал і дещо змінену, нібито 

пристосовану Р. Сауті під формат журнальної поезії, копію. І таких прикладів 

маємо  безліч. 

Проти практики таких порівнянь свого часу повставав і сам Р. Сауті, для 

чого достатньо згадати його коментар до рефрену «І геть! Геть! Геть!» 
90

 в 

«Талабі», де поет пояснив, що не відмовиться від будь-якої форми вираження, 

яка точно допомагає описати тему лише на тій підставі, що до нього це зробив 

Бюргер, а подібність його «Старої з Берклі» й «Ленори» полягає тільки в тому, 

що обидві вони є баладами, і в обох із них є образ коня: «Мої читачі згадають 

«Ленору». Мимовільне порівняння було викликане самою темою. Я не міг 

звернути з дороги тільки тому, що Бюргер пройшов нею раніше. «Стара з 

Берклі» була чомусь названа імітацією цієї неповторної балади: подібність тут 

така сама, як і між Македонським і Монмутом. Обидва твори є баладами, і в 

обох наявний кінь». 
91

 [439, c. 294]. 

Ці слова поета справедливі, адже нема достатньо підстав видавати 

оригінальний твір Р. Сауті за перероблену версію чужої поезії. Водночас таке 

твердження не перешкоджаєкомпаративістичним дослідженням, що 

зосереджені на особливостях інтертекстуальної взаємодії між англійськими 

поетами-романтиками різних поколінь, власне поетами-лейкістами і т. ін. 
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Йдеться лише про неприпустимі практики уподібнення повних текстів творів 

Р. Сауті вже написаним віршам, баладам і поемам інших авторів, унаслідок 

чого значний пласт поезії Р. Сауті отримує лише статус «адаптації».  

Як приклад підтвердження маємо статтю М. Якобус «Що Сауті винен 

«Ліричним баладам» (1798) [310, c. 20-36].У ній з метою викриття «плагіатора», 

дослідниця поєднала факт знайомства Р. Сауті зі збіркою «Ліричні балади» 

(1798) В. Вордсворта й С. Т. Колріджа до її публікації, скрутне фінансове 

становище Р. Сауті і його величезне бажання друкуватися, компактний й 

неймовірно продуктивний (тим більше за оцінкою самого поета) період у 

творчості Р. Сауті, а також притаманна поетові здатність безпомилково 

визначати, які теми й сюжети будуть популярні серед читачів. 

Урешті-решт М. Якобус назвала низку творів Р. Сауті, написаних, на її 

думку, на основі поетичної збірки «Ліричні балади». Це дослідження унікальне 

тим, що фактично перекреслює дворічний період творчості Р. Сауті. Згодом 

деякі інші вчені, як, наприклад, К. Сміт, почали шукати «прямі відповідності» 

не лише в «Ліричних баладах», а й поза ними, дещо доповнивши результати, 

отримані М. Якобус.  

У монографії «У пошуках дому: читаючи Р. Сауті» [430], як і у статтях 

для наукових журналів, К. Сміт зробив  висновок про те, що Р. Сауті все ж був 

плагіатором. Зауважимо, що цей вчений сам собі суперечить, адже спочатку 

розкрив та показав на прикладах, що Р. Сауті-поет природно еволюціонував до 

тих тем, які обрали Колрідж і Вордсворт у «Ліричних баладах». К. Сміт 

зафіксував факт безперервної творчої взаємодії між усіма трьома членами 

тріумвірату й акцентував увагу на факті, що автори «Ліричних балад» багато 

взяли для свого збірника з ранніх творів Р. Сауті: «Усе-таки Сауті, Колрідж 

(особливо) й також Вордсворт не відмовляли собі в інтертекстуальній взаємодії, 

що була частиною літературного процесу кінця вісімнадцятого століття й 

залишається одним з головних звинувачень проти Сауті на момент публікації 

Ліричних Балад. Якщо Колрідж був таємним плагіатором, то Сауті –  

безсоромним текстовим піратом. Але всі троє («озерні» поети, члени 
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тріумвірату – Л.К.) брали участь у тому природному обміні поетичними ідеями 

щонайменше з 1795 року, і не буде перебільшенням сказати, що невеликі вірші 

Сауті, особливо його присвяти, балади й вірші про народні забобони частково 

стали для Вордсворта й Колріджа джерелами натхнення для їхньої спільної 

роботи над «Ліричними Баладами» [430, c. 267], [431].
92

  

При аналізі робіт сучасних дослідників, у яких образи видатних 

особистостей минулого та їх доробок зведено до карикатур, треба згадати слова 

М. Блока, який задавав цілком слушне питання про те, чи достатньо люди 

впевнені в самих собі і в своєму часі, аби в сонмі предків відокремити 

праведників від лиходіїв. На думку вченого, немає нічого більш мінливого за 

своєю природою, ніж подібні вироки, залежні від усіх коливань колективної 

свідомості або особистої примхи [173, c.115]. Тому, на нашу думку, слід 

звернутися до поетичних текстів і виключно аналізуючи тексти довести, що 

правильно говорити не про плагіат, а лише про творчу взаємодію лейкістів, що 

виникла в період до й після появи «Ліричних балад».  

Почнемо зі складно структурованого автобіографічного вірша 

публіцистичного характеру С. Т. Колріджа «Опівнічний мороз», який 

порівнюють із віршем «Вечір» Р. Сауті у статусі оригінального твору і кальки. 

Вірш С. Т. Колріджа починається сценою, де зображено, як автор морозної 

зимової ночі сидить біля каміна у своїй вітальні, а поруч з ним мирно спить 

його дитина. Від описів, у яких можна вгадати котедж С. Т. Колріджа в Стоуі, 

автор повертає читача до дитячих років ліричного героя, в яких використані 

авторські спогади з дитинства про його перебування в Крайстс Хоспітел і 

Оттері. Потім мрії ліричного героя Колріджа звертаються до майбутнього його 

власного сина, яке він бачить радісним, благословенним Богом і позначеним 

органічною єдністю з природою.  

У творі С. Т. Колріджа спочатку був присутній ще й образ матері з 

немовлям на руках
93

, проте ці шість рядків автор згодом видалив через те, що 

вони порушували структуру рондо [385, c.456]. Однак треба визнати, що й без 

них Колріджу вдалося створити в читача відчуття «дому, милого дому», яке, 
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всупереч власним нещасливим спогадам із дитинства, автор так хотів донести 

до читача й зробити бувальщиною для свого сина. 

У вірші «Вечір» Р. Сауті мав на меті описати спокій вечірньої години і 

порівняти вечір із заходом людського життя. Твори мало подібні стилістично. 

Однак твір Р. Сауті вважають калькою. За такою ж логікою поема Р. Сауті 

«Мері, служниця заїжджого двору» й пушкінська казка «Наречений» теж мали 

б сприйматися як оригінал і його перероблена версія. Проте це абсолютно різні 

тексти, попри те, що образи двох незаміжніх дівчат, Мері й Наташі, збігаються. 

Обидві випадково стали свідками вбивства людей, що спричинило глибоке 

психологічне потрясіння. Крім того, вбивцями були молоді люди, які згодом 

могли б стати їхніми чоловіками. І в Р. Сауті, і в О.С. Пушкіна вбивці понесли 

заслужене покарання й були страчені. 

Отже, твердження про  «плагіат» з боку Сауті не має достатніх підстав. 

Подібна доля і з баладою Р. Сауті 1798 року «Моряк, який перебував на службі 

в работоргівлі»,що згодом увійшла до його збірки «Вірші» (1799). Цю баладу 

дослідниця М. Якобус  вважаєє відповіддю Р. Сауті на твір С. Т. Колріджа 

«Сказання про старого мореплавця», щонаписаний поетом узимку 1797 – 

навесні 1798 рр. й увійшов до збірки «Ліричні балади». Аргументація 

М. Якобус полягає в тому, що все містичне, незрозуміле замінене Р. Сауті на 

цілком очевидну маніфестацію душевних мук і каяття вбивці. 

Великий за обсягом твір (який складається із 7 частин) С. Т. Колріджа, у 

якому окремого вивчення заслуговує передана поетом гра світла, особливості 

використаного ним звукопису, засоби зображення явищ, що не піддаються 

поясненню, складна образна структура, точність і реалістичність передачі 

дрібних деталей навіть у вигаданих сценах і т. ін., вважають зразком для твору 

Сауті, що складається лише з 27 лапідарних чотиривіршів. До того ж, за 

твердженням Р. Сауті в передмові, його балада ґрунтується на абсолютно 

реальних подіях [435, c. 206]. 

Виходить, що балада Р. Сауті «Моряк, який перебував на службі в 

работоргівлі» записана М. Якобус у «кальки» «Сказання про старого 
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мореплавця» С. Т. Колріджа лише на тій підставі, що в обох творах моряки 

здійснили вбивство й згодом у цьому покаялися. При цьому характер і 

обставини вбивства, ймовірно, відійшли на другий план. Мореплавець у 

Колріджа безцільно вбив альбатроса – птицю, яка принесла кораблю звільнення 

з льодових лещат, що і стало причиною нещастя і страждань, які спіткали не 

лише вбивцю, але й всю команду судна. У творі Р. Сауті це був моряк, який 

проти своєї волі, за наказом і під наглядом капітана судна, забив до смерті 

захоплену в рабство жінку просто за те, що вона відмовлялася від їжі. Її смерть 

згодом і спровокувала психічний зрив і агонію вбивці. 

У зв’язку з цим слід також зазначити, що від уваги тих, хто, ґрунтуючись 

на наявності окремих спільних рис, схильний уподібнювати цілі твори, 

залишилася непоміченою та обставина, що поема Сауті «Талаба-Руйнівник», 

наприклад, містить епізод, у якому за намовою підступного чаклуна, який 

прийняв обличчя мандрівного старця, Талаба перерізав горло верблюду, про що 

тут же пошкодував: «Тоді з-за пояса Талаба дістав ніж // І з суворим виразом 

на обличчі з одної сторони до іншої // Через горло верблюда // Протягнув, 

глибоко втикаючи, зігнуте лезо. Слуга людини, цей милосердний вчинок // 

Назавжди обриває твоє страждання; але який рок // Чекає твого 

визволителя? «Мало твоя смерть // Допоможе нам!» (Талаба-

Руйнівник)
94

 [439, c. 260] 

Зображені в цьому творі страждання двох мандрівників від спраги в 

спекотній пустелі нагадують муки матросів через відсутність прісної води в 

«Сказанні про старого мореплавця».
 

Якщо слідувати логіці М. Якобус та К. Сміта, то уже це цілковито могло б 

бути підставою для висновків про плагіат у текстах «Талаби-Руйнівника» й 

«Сказання про старого мореплавця» С. Т. Колріджа. Проте у списках 

«запозичень» Р. Сауті з С. Т. Колріджа й В. Вордсворта часто наявні твори, у 

яких подібностей ще менше. 

Підкреслимо, що окремо взяті образи, мотиви, епізоди й т. ін. не дають 

підстав для висновків про плагіат. «Життя Нельсона» Р. Сауті, написане 
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прозою, не слід порівнювати зі «Сказанням про старого мореплавця» 

С. Т. Колріджа на тій лише підставі, що біографія адмірала містить у собі 

розповідь про моряка, який теж одного разу позбавив життя ні в чому не винну 

тварину − моржа, а мудра природа не забарилася йому за те помститися. 

Йдеться про епізод із юнацьких років майбутнього адмірала Нельсона, коли він, 

перебуваючи в шлюпці з іншими матросами, став свідком убивства моржа 

одним із його товаришів. Урешті-решт зграя моржів, аби помститися за втрату, 

атакувала шлюпку. Це безглузде вбивство ледь не коштувало всім їм життя. 

Загалом літературна спадщина поетів-романтиків ідейно та художньо 

близька.Наприклад, спільну рису «Сказання про старого мореплавця» 

С. Т. Колріджа та  «Моряком» Р. Сауті становить характер змалювання образів, 

хоча в Колріджа, через поставлене ним завдання й сам обсяг твору, маємо 

багатшу палітру персонажів. В обох творах злочинці розповідають про те, що 

трапилося, стороннім людям (священнику в творі Р. Сауті й весільному гостю у 

творі С. Т. Колріджа). Наявні також схожі за змістом епізоди. Наприклад, у 

«Сказанні про старого мореплавця» змальовано, як члени команди корабля 

вішають вбивці на шию мертвого птаха, замість розп’яття. Це у Колріджа 

символ гріха, який, коли прокляття почне зникати, піде в морську безодню: У 

той момент, коли я зміг молитися; / / з моєї шиї так вільно / / Альбатрос впав і 

потонув / / як свинець у морі
95

 [217, c.73]. 

Однак страждання старого мореплавця на цьому не закінчуються. Так 

само й у творі Р. Сауті агонія моряка, який убив жінку, не припинилася після 

того, як тіло жертви викинули за облавок, позбувшись цього свідчення крайньої 

жорстокості: Вони кинули її за борт; бідна, // Вона позбулася болю, // Але коли 

ж, о, Христосе! O, блаженний Боже! // Я знайду спокій знову! [439, c.112]
96

  

Як у  «Сказанні про старого мореплавця» С. Т. Колріджа, так і в баладі 

Р. Сауті від першої згадки про суть вчиненого злочину й до останнього рядка 

автори нагадуватимуть про гріх, що спричинив душевні муки. 

Обидва поети змогли яскраво показати у своїх творах «смерть за життя». 

У цьому величезну роль відіграють різні стилістичні прийоми, що покликані 
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передати одержимість убивці, посилити враження від окремих сцен та інше. 

Насамперед це прості повтори. 

У Сауті :                                                             У Колріджа: 

Я заплющую очі ..., це не 

допомагає // Все так само, все так 

само я бачу один і той самий, ... // 

<...> Він слідує, слідує всюди, // І 

кожне місце – Пекло!
97

 [435, c. 63]. 

Вода, вода, скрізь,// Ні краплі не 

випити [217, с.71]  

<...> − Прощавай, прощавай! 

ось що я кажу// Тобі, весільний 

госте!
98

 [217, c.76]. 

Анафора один із найбільш використовуваних поетами прийомів. 

У Р. Cауті: О, скажіть мені, 

куди втекти від нього! // О, скажіть 

мені, куди піти! 
99

 [435, c. 63]
 

У С. Т. Колріджа: 

Я боюся тебе, старий 

мореплавцю, // Я боюся твоєї висохлої 

руки! 
100

 [217, c.72]. 

Полісиндетон, що його вживають для емфази так само, як і повтори, 

Р. Сауті широко використовував для передачі агонії в людини. З метою 

посилення враження від деяких сцен ці два стилістичні прийоми залучено у 

поетичний текст наступним чином: «O проклятий, проклятий вчинок!» // 

Нещасний чоловік відповідає, // «І ніч і день і всюди // Він все так само перед 

моїми очима
101

 [435, c. 63]. Поєднання ріних стилістичних прийомів характерне 

і для твору С. Т. Колріджа, де в одному чотиривірші їх кілька: Небо і море, 

море і небо / / лежали тягарем на моїх втомлених очах / / і мертві були біля 

моїх ніг.
102

 [217, c.72]. 

У творах С. Т. Колріджа і Р. Сауті виразний синтаксис. Поети 

використовували емфатичні конструкції (Добре молиться той, хто добре 

любить)
103

, інверсію (О проклятим, проклятим є цей вчинок)
104

, синтаксичні 

паралелізми (Губи у неї були червоні, погляд був вільний, локони були жовті, як 

золото)
105

. Гнітючий ефект продукується через нагромадження цих 

конструкцій. Крім того, коли Р. Сауті оповідає про провину моряка або про 

його розпач, він вживає форми найвищого ступеня порівняння прикметників, 
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що також загострює сприйняття окремих епізодів: Несамовиті стогони то 

були, зі словами // Найгіршого відчаю, ... [435, c. 61].Але в таких муках, які 

можуть виникнути // Лише від найглибшої провини. 
106

 [435, c. 62].  

Слід підкреслити, що у творі С. Т. Колріджа, поряд із перерахованими 

вище засобами художнього опису, важливу, якщо не чільну роль відіграють 

численні метафори та порівняння: Зі щоглами, що покосилися,  з носом, з якого 

капала вода, // ніби той чоловік, кого самого переслідували з криком// і бійкою// 

а він все ще наступав на тінь свого ворога // і вперед нахиляв голову, // корабель 

гнав швидко, голосно ревів вітер, // і на південь ми тікали 
107

 [217, c.70]. 

Р. Сауті у своєму творі, навпаки, використовує порівняно невелику 

кількість стилістичних прийомів, що, однак, також дає йому змогу створювати 

досить виразні картини того, що відбувається: Це був християнський священик, 

// який в місяць квітів, // йшов увечорі серед полів // біля стародавніх веж 

Брістоля[439, c.120]
108

. 

У зв’язку із цим цікаво зазначити, що схожість творів Р. Сауті й 

С. Т. Колріджа проявляється в наявності лапідарних, але водночас ємних 

характеристик пейзажу, морської подорожі, душевних страждань і т. ін., що 

робить описувані в баладах картини відчутними. Порівняємо епізод відплиття 

судна в далеку подорож з Англії в С. Т. Колріджа з описом сцени відправлення 

моряків у зворотній шлях додому у Р. Сауті. В «Сказанні про старого 

мореплавця» читаємо: Корабель вітали, // Пристань спорожніла, // Весело ми 

відчалили, // Залишаючи позаду церкву, пагорб, верхівку маяка
109

 [217, c.70]. У 

Р. Сауті: І ми там взяли наш вантаж, // Триста рабів-негрів, // І попливли 

додому радісно // Океанськими хвилями. 
110

  

Та ж простота мови, що характерна для жанру балади в принципі, і всього 

лише кілька точних замальовок, аби передати всю повноту того, що 

відбувається. В обох випадках радість моряків, які відпливають на судах, 

передається за допомогою слова «радісно»( merrily). Пари дієслів «took in our 

cargo», «we sail`d homeward merrily» вистачає Р. Сауті для характеристики дій 

работоргівців. У С. Т. Колріджа радість натовпу, який вітав відплиття корабля, 



158 
 

покинута людьми гавань, радісне відправлення судна в морський похід також 

вміщаються в два рядки при мінімальному використанні мовних засобів [217, 

c.70]. Простий перелік об’єктів, що зникають із поля зору з віддаленням від 

узбережжя, без будь-якого подальшого спогаду про географічні назви, чітко 

вказують на одне з містечок Північного Девоншира. Саме там були гавані, де 

головними відмінними рисами пейзажу був маяк і розташовані на крутих 

пагорбах поселення, скупчені навколо церкви. 

Для обох творів також характерне те, що злочинці дуже часто 

звертаються до Бога. Зокрема, у Р. Сауті ми знаходимо такі рядки: Куди б я не 

йшов, що б я не робив, // Нещасну я бачу: Любий Христе, помилуй мою душу! // 

O Боже, визволи мене!
111

 [217, c.113] І цей приклад не поодинокий. Подібних 

звернень до Всевишнього багато й у «Сказанні про старого мореплавця», де 

вони доповнені згадкою про те, як людина хреститься, щоб захистися від 

нечистої сили, а також характерними для народної балади клятвами: Клянуся 

тим, хто помер на хресті
112

; Клянуся святим хрестом!
113

 [217, c.75].  

У баладі С. Т. Колріджа унікальне місце відведено ритмомелодиці , 

модифікації традиційного баладного розміру. С. Т. Колрідж у цьому творі часто 

використовує алітерацію: Один, один, абсолютно, абсолютно один, // Один у 

широкому, широкому морі!
114

 [217, c.72] 

Автор твору вмів поетично описати звук та підкреслити його виняткове 

значення: Приємний шум до полудня, // Шум, як від невидимого для ока 

струмка // У багатому листям місяці червні, // Який лісам, що сплять, усю ніч 

// Наспівує тиху мелодію 
115

 [217, c.74]. 

Маємо також приклад, коли за допомогою незвичайної передачі звука 

відлуння в тексті балади з’являється опоетизований опис місцевості: Усе 

навколо замовкло, і тільки пагорб // Розповідав про звук. 
116

 [217, c.75]. 

Мелодики твору додає й те, що С. Т. Колрідж іноді римує дві частини 

одного й того самого рядка, роблячи додаткову, внутрішню риму (“The fair 

breeze blew, the white foam flew”[217, c.71];  The bay was white with silent light
117
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[217, c.75]. Звук або тиша, що згадуються в тексті балади, акцентують окремі 

моменти, розмежовують смислові частини твору. 

Важливе місце в «Сказанні про старого мореплавця» займає 

звуконаслідування: Лід був тут, лід був там, / / лід був всюди навкруги: / / він 

тріщав і гарчав, і ревів, і вив, / / як шум у рої!
118

 [217, c.70]. 

Поетична творчість Сауті теж вирізняється пильною увагою автора до 

звуків, тому й не дивно, що ця особливість властива й аналізованій баладі: Вона 

пронизливо кричала й стогнала, ... я не міг зупинити це, // Бо капітан стояв 

поруч; … // Боже мій! Дай мені хоч одну ніч не чути // Крику тієї нещасної! 

<...> // Вона стогнала й стогнала, але її голос ставав // Слабшим з приходом 

ранку; // Усе слабшим і слабшим він ставав // До тих пір, поки в полудень вона 

померла.
119

 

Ми вже згадували те, що в «Сказанні про старого мореплавця» важливу 

стиле-утворюючу роль відіграють описи надприродних явищ, які відсутні в 

баладі Р. Сауті. Проте обидва схожі в тому, що читач не сприймає їх як 

абстрактні, відірвані від реальності. Балад Р. Сауті ґрунтувалася на реальних 

подіях, які відбулися у вересні 1798 р., про що йдеться в передмові. На відміну 

від твору Р. Сауті, в основі «Сказання про старого мореплавця» описана  

нереальна трагічна подія,. Хоча, заради справедливості, слід зазначити, що в 

західному літературознавстві існує навіть теорія про те, що задум написати 

такий твір з’явився в С. Т. Колріджа після його знайомства з листом, датованим 

четвертим століттям. У ньому розповідалося про незвичайні чудеса, що 

стосуються аварії корабля, у якому з усіх команд численної флотилії вижив 

лише один старий. Там само є свідчення про те, що кораблем керувала 

«команда Ангелів» і «Владика Світу керував судном до Берега Луки» [468, c. 

88]. Однак, сам Колрідж стверджував, що поштовхом до створення твору 

слугував сон одного з його друзів, м-ра Круікшенка [217, c. 237]. Епізод, у 

якому моряк убиває альбатроса, був запропонований С. Т. Колріджу 

В. Вордсвортом, у спогадах якого й знаходимо це свідчення [389, c. 337].Окрім 

великої кількості містичних картин, у творі С. Т. Колріджа маємо величезну 
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кількість дрібних деталей, що залучені у текст твору для того, аби зробити 

навіть фантастичні описи максимально реалістичними. 

Насамперед – досить точний і правдивий опис тих широт, у яких 

перебувало судно. Коли корабель оминав мис Горн, С. Т. Колрідж описав 

складні погодні умови (І ось спустилися туман і сніг // І стало надзвичайно 

холодно
120

 [217, c. 70]) і брили льоду, які за висотою доходять до щогли корабля 

(і лід, висотою зі щоглу, проплив повз нас, // зелений, як смарагд).
121

 [217, c. 70]). 

Дослідники вважають, що необхідну для себе інформацію поет, імовірно, міг 

взяти з книги Шевлока «Морські мандри» та праці «Дивна й небезпечна 

морська подорож» (1633), що належить перу капітана Т. Джеймса. У книзі 

Шевлока описано епізод, коли альбатроси спостерігали за судном, що оминало 

мис Горн, тому включення у текст образу альбатроса також видається цілком 

виправданим [469, c. 88]. Отже, якщо Р. Сауті сам визнав той факт, що його 

балада ґрунтується на реальних подіях, то в С. Т. Колріджа окремі частини 

твору базуються на свідченнях очевидців, проте поет про це не згадував. 

Показове переміщення корабля в океанських просторах. С. Т. Колрідж 

уникав прямих вказівок на точний курс судна, хоча всю потрібну інформацію 

можна прочитати «між рядків». Якщо корабель тримав курс на південь, то 

сонце, що сходить, буде зліва від облавка: «Сонце зійшло зліва, / / з моря 

вийшло воно! // І воно яскраво засяяло, і праворуч / / спустилося в море»
122

 [217, 

c. 70]. Потім морське судно просувається з кожним днем «вище і вище» (Higher 

and higher every day [217, c. 70]), тобто південніше і південніше. Коли корабель 

затиснутий серед брил льоду, то рятівний вихід морякам показав альбатрос. 

Отже, зрозуміло, що дія відбувається у водах Південного полюсу. Однак ці 

спостереження можна дещо доповнити. Зокрема, вирвавшись із крижаного 

полону, корабель іде за напрямком, коли південний вітер дме ззаду. Читач 

розуміє, що тепер судно рухається на північ, обігнувши мис Горн, бо це єдина 

можливість іти в північному напрямку, коли попутний вітер з півдня надуває 

вітрила[107, c.303]. Сонце тепер встає праворуч і сідає зліва, що ще раз 

підтверджує й вказує на рух на північ: «Сонце зійшло тепер праворуч; // з моря 
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вийшло воно! // Так само приховане туманом, а зліва // спустилося в море»
123

 

[217, c. 71]. 

Потім моряки досягають лінії екватора, і в поемі сказано, що сонце 

стояло прямо над щоглою. Крім того, саме для тропіків характерне дуже 

швидке, майже миттєве настання темряви, що також передано в тексті твору 

С. Т. Колріджа: «в одночас настає темрява»
124

 
 
[217, c. 72]. 

Підкреслимо, що події у творі наближені до реальності ще й дуже 

правдивим описом пережитих героями емоцій. У “Biographia Literaria” 

С. Т. Колрідж згадував зміст «Передмови» Вордсворта до другого видання 

«Ліричних балад», яка стала одним із маніфестів романтизму. Колрідж ще раз 

засвідчив, що вони з Вордсвортом вирішили написати для «Ліричних балад» 

поетичні твори двох типів. Події й дійові особи у творах першого типу 

принаймні частково мали належати до світу ірреального. При цьому в ідеалі 

потрібно було прагнути до правдивості передачі емоцій, які начебто 

супроводжували ті «реальні» події. Для другого типу творів слід було 

підбирати сюжети зі звичайного життя, герої й події мали бути такими, якими 

вони бувають у кожному селі та його околицях. За цю роботу й взявся 

В. Вордсворт, залишивши пошуки у сфері ірреального С. Т. Колріджу [216, c. 

223-224]. І це заплановане й обумовлене реалістичне змалювання емоцій у 

«Сказанні про старого мореплавця», поза всяким сумнівом, С. Т. Колріджу 

вдалося. Ось як він передав, наприклад, відчуття страху, коли люди не можуть 

зрозуміти, звідки їм чекати на небезпеку: «Ми слухали і скоса поглядали вгору! 

// Страх в серці моєму, як з чаші, / / життєві сили мої, здавалося, пив по 

глотку!»
125

 [217, c. 72]. 

Об’єднує балади С. Т. Колріджа й Р. Сауті ще й те, що обидва автори 

хотіли, аби розказані ними історії стали повчанням іншим людям та вберегли їх 

від помилок. Це властиво просвітницькій літературі, традиції якої часто 

продовжували англійські поети-романтики першого покоління. 

Р. Сауті в передмові до аналізованої балади вказав на те, що, 

представляючи реальну історію у формі поетичного твору, він швидше донесе 
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її до публіки. Такі історії, як справедливо зауважив поет, потрібно 

оприлюднювати настільки, наскільки це лише можливо. І саме словами моралі 

закінчує свій твір Р. Сауті: Він змусив його помолитися й став на коліна разом 

із ним, // І розділив із ним молитву // І ті, хто прочитав цю страшну розповідь, 

// Можливо, самі згадають щось подібне
126

 [217, c. 76]. 

У кінці твору С. Т. Колрідж написав, що тільки той вірує по-

справжньому, хто однаково сильно любить божі створіння, як і сам Бог любить 

усіх тих, кого він створив: «Краще за всіх молиться той, хто більше всіх 

любить / / всі речі, великі, і малі; / / Адже любий Бог, Який любить нас, / / 

такими як створив і любить всіх» 
127

  

Він називав Весільного Гостя, що перейнявся розповіддю мореплавця 

«сумнішою й мудрішою людиною», якою він прокинувся наступного дня. При 

цьому слід підкреслити, що творча знахідка С. Т. Колріджа в тому й полягає, 

що він ні на секунду не забуває про гріх, скоєний моряком. І зроблено це було 

не за допомогою моралістичних настанов, а шляхом завершення кожної із семи 

структурних частин балади або прямим спогадом про скоєний матросом гріх, 

або ж про страждання, з ним безпосередньо пов’язані, або ж про користь 

пам’яті про цю історію (частина VII). 

Це можна пояснити тим, що балада С. Т. Колріджа більша за обсягом, ніж 

балада Р. Сауті, і кожна з семи частин має свій лейтмотив. У першій частині 

твору поет відкриває читачеві причину страждань старого мореплавця, 

викликаних убивством невинної птиці. У другій частині показано, які біди 

спіткають членів команди корабля після цього. Третю частину присвячено 

розповіді про те, як смерть забрала всіх моряків, за винятком вбивці, на якого 

чекали страшні муки. У четвертій частині акцент зроблено на стражданнях і 

агонії, пережитих старим мореплавцем. У п’ятій частині С. Т. Колрідж зобразив 

уже дещо меншу ворожість природи до вбивці, хоча він усе ще непрощений. У 

шостій частині дія потойбічних сил добігає кінця, і моряк повертається до 

реалій звичайного життя. Сьома частина поеми оповідає про те, що моряк 

змушений жити з тим, що він скоїв, і застерігати людей від подібних злочинів. 
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Для, щоб не втрачати основну лінію оповідання, С. Т. Колрідж закінчує кожну 

із частин так:                              ЧАСТИНА I  

 ...Чому ти так дивишся?– «З мого арбалета // я застрелив Альбатроса» 

[217, с. 71].  

ЧАСТИНА II 

Замість хреста на моїй шиї висів Альбатрос // [217, с. 71].  

ЧАСТИНА III 

«Душі ж з тіл своїх полетіли, − // вони линули до блаженства або горя! // 

І кожна душа, пройшла повз мене, // нібито свист мого арбалета! [217, c. 72].  

ЧАСТИНА IV 

У ту ж мить, коли я зміг молитися; // і з моєї шиї так вільно // 

Альбатрос впав і затонув, як свинець, у морі [217, c. 73].  

ЧАСТИНА V 

…людина покаялася, // і ще покається [217, c. 74]. 

ЧАСТИНА VI 

Він забере мою душу, він змиє // кров Альбатроса [217, c. 75].  

ЧАСТИНА VII 

Сумнішою і мудрішою людиною // він прокинувся наступного ранку [217, 

c. 76]
128

 

Цікаво, що згодом С. Т. Колрідж пошкодував про надмірне 

моралізаторство твору, який, на думку автора, мав би містити моралі не більше, 

ніж казка зі збірки «Арабські ночі». 

Отже, основна тема, ідея, шляхи розкриття окремих епізодів, добір 

стилістичних прийомів, безумовно, поєднують обрані для аналізу твори 

С. Т. Колріджа й Р. Сауті. Однак Р. Сауті звів до мінімуму включення в 

поетичний текст метафор, епітетів і порівнянь, які вирізняють поему 

С. Т. Колріджа й відіграють у ній важливу роль. У «Сказанні про старого 

мореплавця» присутні практично всі елементи, характерні для жанру балади, і 

лише деякі з них використані Р. Сауті. Сауті також відмовився від повних 

містичних описів,. 
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Як видно з довгого списку так званих літературних «запозичень» Р. Сауті, 

К. Сміт услід за М. Якобус називає баладу «Нас семеро», написану 

В. Вордсвортом у 1798 р., прототипом для «Бленхгеймського бою» (1798) 

Р. Сауті. Це, на наш погляд, дискусійне твердження хоча б тому, що в основу 

обох балад покладено реальні події. У В. Вордсворта – це розмова з маленькою 

дівчинкою в Гудріч Касл, датована 1793 р. [368, c. 60]. У Р. Сауті, як це 

очевидно з назви, – одна з найбільш важливих для Англії XVIII століття 

перемог при Гохштедті в Баварії. Основна ідея творів – неприйняття смерті 

дітьми і їхня повна нездатність усвідомити тлінність буття. У творі  «Нас 

семеро» динаміка сюжету реалізована через діалог поета й маленької дівчинки, 

де роль головного стилеутворюючого прийому відводиться гротеску, а в 

«Бленхгеймському бою» − в діалозі старого діда з онуком та онукою, 

В. Вордсворт показав несумісність понять життя й смерті у свідомості дитини, 

Поет розповів про страшні речі і показав прірву в сприйнятті одних і тих самих 

подій дорослим і дитиною. Маленька людина не схильна бачити світ у чорних 

фарбах, тому маленька героїня твору інтерпретує те, що відбувається, вперто 

ґрунтуючись лиши на своєму, хай і невеликому життєвому досвіді, який 

складається зі звичних щоденних занять, нехитрих розваг і дитячих радощів.  

Передати це В. Вордсворту вдалося шляхом уведення в художню канву 

твору великої кількості динамічних дієслів, покликаних показати життя як 

суцільний рух, характерних для дитини асоціацій і уявлень про навколишній 

світ. 

У «Бленхгеймському бої», навпаки, аргументація діда, який виправдовує 

смерть, ґрунтуючись лише на відомих йому фактах, виглядає нелогічно. Його 

образ виписаний Р. Сауті органічно, адже неосвічена людина не могла знати, 

що цей окремий епізод війни за іспанську спадщину, що стався в селі 

Бленхгейм на Дунаї 13 серпня 1704 р. мав величезне значення для Англії поряд 

з іншими вирішальними перемогами над французами, здобутими під 

командуванням Дж. Ч. Мальборо в Нідерландах. Тоді, у 1713 р., Англії вдалося 

змусити Францію обмежити експансію і прийняти чинний політичний устрій 
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Європи. Королева Анна була визнана законним монархом, а Британія до того ж 

отримала можливість контролювати вхід у Середземне море [368, c. 97]. 

Не порушуючи цілісності створеного образу, Р. Сауті передає контраст між 

страшними подіями й картинами, про які знав старий, та його нездатністю чітко 

пояснити, заради якої мети люди віддали свої життя. Ця дихотомія «дитинство 

– старість», зовсім не випадкова. П.де Ман слушно зауважувавв, що романтики 

багато уваги приділяли крайнім стадіям людського життя, а саме дитинству і 

старості, коли душа найближче до свого божественного походження[230, c. 

203] 

Картини війни, що схематично й водночас яскраво передав Р. Сауті, не 

знаходять виправдання у свідомості маленьких Вільгельміни й Петеркіна лише 

тим, що це була славна перемога. Щирі слова діда, глибоко переконаного в 

необхідності жертви, принесеної Англією, через відсутність доказів очевидної 

потреби для країни позначені в баладі гіркою іронією.Звідси можна зробити 

висновок лише про взаємодію, але говорити про плагіат з боку Р. Сауті не 

доводиться. Слід також зазначити, що вірші Р. Сауті «Перемога» й «Мати 

моряка» за тематикою близькі до балади «Бленхгеймський бій». У цих творах 

теж ідеться про славетні перемоги Англії з особливим авторським акцентом на 

недооціненості страшної плати за них: ПОСЛУХАЙТЕ! як громоподібна 

гармонія церковних дзвонів // Приголомшує радісне вухо! Радісні новини 

надійшли, // Блага звістка про велику радість! два величні кораблі // Зустрілися 

в стихії води, – вони зустрілись, вони бились // Відчайдушна боротьба! – Блага 

звістка про велику радість! // Стара Англія здобула перемогу! ще один день // 

Слави для володарки хвиль! // Ті, хто поліг, а це було зроблено за свою країну, // 

Отримали свої скороминучі абзаци похвали // І забуті (Перемога) [439, с.150]129.
  

Не можна не погодитися з С. Бейнбріджем у тому, що зіставлення різних 

реакцій на війну, зокрема національної та суспільної або індивідуальної та 

приватної, було головним прийомом антивоєнної поезії Сауті, до якої 

відносяться «Бленхгеймський бій» та «Битва при Босворті». У останньому з цих 

двох творів Сауті, наприклад, описує, як жінка чекає на свого чоловіка  після 
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битви, і її реакція є повною невідповідністю до святкування ще одного дня 

національної слави. У «Матері моряка» художній прийом іронії працює не 

тільки через ці форми зіставлення, але і через пародію на фігуру посередника, 

що було художньою знахідкою Вордсворта та характерною рисою його поезії 

страждань[148, c. 94]Гуманізм, притаманний усій літературній спадщині 

Р. Сауті, вочевидь проявився вже в ранніх творах поета й не під впливом поезій 

двох інших представників «Озерної школи». Сауті-гуманіст яскраво проявив 

себе і в «Оді Жаху» (1791), і в написаних ним «Сонетах про работоргівлю», що 

з’явилися набагато раніше, ніж «Ліричні балади» й уже містили затятий протест 

поета проти рабства й работоргівлі. 

Не більше подібності, ніж у  вище зазначених творах, знайдемо ми й у 

«Гуді Блейк і Гаррі Джилл» (1798) В. Вордсворта та «Відьмі» (1798) Р. Сауті. 

Не ліричну, але все ж баладу «Гуді Блейк і Гаррі Джилл» В. Вордсворта 

вирізняє те, що в ній не емоція відіграє чільну роль, а описи того, що 

відбувається, породжує емоції. В. Вордсворт на початку твору обумовив ту 

обставину, що історія ця невигадана, про що свідчить підзаголовок 

«ПРАВДИВА ІСТОРІЯ»( A TRUE STORY).  

Р. Нойєс наводить дані про те, що за основу цього твору взято правдиву 

історію із «Зоономіі» Е. Дарвіна. Реальні події, імовірно, мали місце в 

Ворікширі. Однак у творі В. Вордсворта дію перенесено в Дорсетшир, де автор 

особисто, з перших рук дізнався про тяжку долю збіднілих селян у період 

суворої зими [368, c. 57]. 

За твердженням Р. Сауті, сюжет для цієї балади було обрано вдало, бо 

сказання вже користувалося популярністю й мало відразу ж викликати 

зацікавленість у публіки. При цьому Р. Сауті піддав критиці твір В. Вордсворта 

за те, що він, на його думку, породжує сумніви з приводу достовірності, 

автентичності того, що в ньому відбувається й може сприяти виникненню 

забобонів щодо чаклунства [165]. 

Тому, як це прийнято вважати, у тому самому 1798 р. Р. Сауті приймає 

рішення написати свою «відповідь» В. Вордсворту на цю ж тему, і з-під його 



167 
 

пера виходить твір під назвою «Відьма», який багато в чому перегукується з 

баладою «Гуді Блейк і Гаррі Джилл». Водночас «Відьма» Р. Сауті вирізняється 

детальнішим зображенням характерів і подій, а також ще яскравіше вираженим 

повчальним характером. 

В обох творах акцент зроблено на важкій долі двох стареньких, що 

живуть на самоті, далеко від людей і страждають від старості й глибокої 

бідності. Щоб не загинути від холоду, вони вимушено залишають своє зубожіле 

житло й тишком тягають прути зі старих огорож, приводячи в гнів 

забезпечених фермерів, яким належать земельні ділянки. І хоча бабусі 

зазіхають на чужу приватну власність, симпатії читача залишаються на їхньому 

боці. При цьому й у «Відьмі» Р. Сауті, і в баладі «Гуді Блейк і Гаррі Джилл» 

В. Вордсворта важливу роль має так зване «поетичне правосуддя», коли 

небесна кара неминуче спіткає героя внаслідок скоєних ним вчинків. Вже той 

факт, що, викриваючи бабусь у крадіжці, фермери були покарані самі, наводить 

людей на думку, що обидві літні жінки займаються знахарством і мають якісь 

таємні знання, що здатні завдати шкоди простим людям. 

Р. Сауті був переконаний у тому, що твір може змусити читача повірити в 

чаклунство. У «Відьмі», автор  все-таки деталізував і зібрав воєдино багато 

повір’їв і прикмет, пов’язаних із чаклунством. Натаніель і його батько-фермер 

щиро переконані, що якщо раніше чаклунки літали через вікно на мітлі, то 

тепер вони турбують ночами нещасних тварин, і це найгірше. Фермер просить 

свого сина повісити біля годівниці в стійлі амулет, покликаний захищати від 

відьом. Це має бути камінь з отвором природного походження. Р. Сауті 

спирається на повір’я про те, що такий камінь, який пропалила блискавка, 

можуть захищати від чаклунських чар. Однак такий оберіг із якихось причин не 

спрацював, бо вранці жеребця знайшли в стійлі тремтячим і всього в милі. 

Події, які трапляються з іншими парафіянами, нібито «об’єктивують» 

переконання фермера та йому подібних, що в їхньому краї дійсно практикує 

відьма. Наприклад, покарання спіткало сина мірошника, який нацькував свого 

собаку на чорного кота старої Марджері. Пізніше син фермера Натаніель 
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зустрів хлопчика на милицях, і той йому повідомив, що виною всьому «її 

недобре око»: <...> Був хлопчик Мельника // Який нацькував собаку // Проти її 

чорного кота, // Я зустрів його на милицях, і він сказав мені, // Що то було її 

лихе око.130 
[439, c. 165]. 

Страх перед старенькою все більше посилювався, про що свідчить 

бажання фермера додатково захистити своє житло від її впливу, міцно-міцно 

прибивши підкову – ще один символ щастя і благополуччя, над яким, як 

прийнято вважати, ніякі чаклунські чари не мають сили. Батько Натаніеля так 

боїться Марджері, що навіть її можлива швидка смерть не зупиняє його в таких 

починаннях. Він має намір захистити себе, якщо вона раптом одужає. 

Нічого подібного ми не знайдемо у творі В. Вордсворта. У баладі «Гуді 

Блейк і Гаррі Джилл» розповідь починається із зображення якогось 

джентльмена, який, незважаючи на теплий одяг на ньому, завжди мерзне. При 

цьому підкреслено, що до певного часу чоловік мав міцне здоров’я і великий 

запас життєвих сил. Поет звертається до влучних порівнянь, покликаних 

якомога точніше схарактеризувати здорового й ненужденного чоловіка, а також 

прикметника «молодий», що контрастує з описами бабусі Гуді Блейк, особливо, 

коли композиційно вони розташовані один за одним: О! − в чому справа? − в 

чому справа? / −А що це не турбує юного Гаррі Джилла?< ... > Юний Гаррі був 

хтивим погоничем, // і хто ж ще є з такими ж міцними кінцівками, як він? // 

Щоки його були червоні, як червона конюшина; // голос Його був подібний до 

голосу трьох. // Стара добра Блейк була стара і бідна; // вона була голодна і 

погано одягнена; // і будь-яка людина, що проходила повз її двері // могла 

бачити, яка бідна в неї хатина.
131 

[498, c. 271]. 

Зіткнення цих двох персонажів відбувається тоді, коли Гуді Блейк, 

потерпаючи від дошкульногохолоду, вирішила потайки піти й роздобути собі 

прутів зі старої огорожі Гаррі Джилла, де її й вислідив законний власник. Він 

люто схопив бабусю за руку й почав трясти, задоволений тим, що йому нарешті 

вдалося спіймати злодійку-крадійку. Той факт, що старенька, попросила в Бога 

покарання для чоловіка і її прохання відразу ж здійснилося, свідчить про 
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присутність у цьому епізоді якихось потойбічних сил. Сцена показова ще й тим, 

що події розгортаються вночі, при світлі повного місяця, коли, як прийнято 

вважати, чаклунські чари особливо сильні. Крім того, у творі сказано, що 

радістю для старенької було те, коли сильні вітри вирували вночі й залишали 

багато розкиданих трісок і гнилих гілок. Зрозуміло, що за таких обставин старій 

людині легше було їх збирати й обігрівати власне житло, проте сторонні люди 

вбачали в проявах її радості щось чаклунське. В. Вордсворт не зобразив Гуді 

Блейк як відьму. За його власним визнанням, викладеним у «Передмові» 

1802 р. до збірки «Ліричні балади», у цьому творі автор хотів привернути увагу 

до тієї істини, що сила людської уяви достатня для того, аби викликати такі 

зміни в фізичному світі [499, c. 887]. 

В. Вордсворт не зупиняється докладно на речах, що не піддаються 

поясненню. Так само гранично лаконічно С. Т. Колрідж міг іноді описувати 

непідвладні розуму явища в «Сказанні про старого мореплавця», коли, 

наприклад, колишній моряк використовує гіпноз, щоб змусити Весільного 

Гостя його слухати. 

В У. Вордсворта: Вона молилася, висохлу 

руку здіймаючи, // поки Гаррі тримав її за 

руку−// «Боже! який усе чує, // О, нехай ніколи 

більше йому не буде тепло!//Холодний, 

холодний місяць над її головою, // Так на 

колінах молилася Гуді; // Юний Гаррі почув, що 

вона сказала: // і холодний, як крига,  

відвернувся. 

У С. Т. Колріджа: Він 

тримає його своїм сяючим 

оком − // весільний гість 

стояв нерухомо, // і слухав, 

як трирічна дитина: 

//Мореплавець нав’язав йому 

свою волю. 

З метою створити в тексті твору відчуття присутності чогось 

незбагненного, В. Вордсворт звертається до використання непарних чисел, які 

традиційно пов’язують з потойбічними силами й часто з’являються при 

змалюванні чаклунок. Наприклад, «Макбет» В. Шекспіра вирізняється 
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наявністю гри непарних чисел. Так, три відьми кажуть: «Тричі до твого і тричі 

до мого, // і ще тричі, щоб скласти дев'ять» 
132

 [424, c. 1052]. 

У «Сказанні про старого мореплавця» С. Т. Колрідж також багато разів 

звертався до використання непарних чисел. Альбатрос сідав на корабель 

моряків дев’ять разів, що С. Т. Колрідж оригінально передав, співвідносячи 

період часу з «дев’ятьма вечірніми службами» («It perched for vespers nine»). 

Коли Смерть і Життя-в-Смерті грають у кості й роблять ставку на екіпаж 

корабля, остання виграє в Старого Мореплавця й переможно свистить тричі 

(«Гру зроблено! Я виграла! Я виграла! // Каже вона й свистить тричі».)
133

. Сім 

днів і ночей відчував убивця альбатроса прокляття мертвих очей і все-таки не 

був узятий смертю («Сім днів, сім ночей я бачив те прокляття».).
134

 Коли 

самотній Дух Південного полюса веде корабель до екватора, він іде під кілем на 

глибині дев’яти морських саженів («На глибині дев’яти морських сажнів він 

слідував за нами // З краю туману й снігу».).
135

 Із цих рядків читачеві приблизно 

зрозуміла глибина, бо морський сажень дорівнює 6 футам, або 182 см., а їх було 

дев’ять. Крім того, незвідані глибини морів вказують на небезпеку, адже 

безодня є загрозою для людини[106, c.13].  

Тому не дивно, що непарні числа, а саме числівники «три», «дев’ять» 

превалюють і в тексті аналізованої балади В. Вордсворта: «І одягу досить, щоб 

укутати дев’ятьох»; «Його голос був, як голос трьох»; «І потім її тригодинна 

робота вночі»; «Досить, щоб обігріти її протягом трьох днів»; «І до суботи  в 

нього було три».
136

Характеризуючи стареньку Гуді, В. Вордсворт відмовився 

від деталізації її зовнішності. Страх, викликаний основними прикметами 

глибокої старості, часто використовують як у народних казках, так і у творах 

художньої літератури. Як приклад наведемо уривок з того самого «Сказання 

про старого мореплавця»: Я боюся тебе, старий мореплавцю! // − Я боюся твоєї 

сухорлявої руки! // І хоча ти високий, і худий, і засмаглий, // як хвилястий 

морський пісок.// «Я боюся тебе і твоїх блискучих очей, і твоєї худої руки, такої 

засмаглої»
137

 [469, c. 9]. 
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Р. Сауті у «Відьмі» фактично створив два принципово різні описи однієї й 

тієї ж людини – старої Марджері. Її опис залежить від того, хто з героїв її 

зображує. Неприваблива зовнішність бабусі в устах фермера стане «доказом» 

того, що вона – відьма: Пара великих, згаслих очей, глибоко посаджених, // 

Таких, як у мерця, і оточені навколо зморшками; // Ніс і підборіддя, які навряд 

чи залишають достатньо простору, // Аби її сухі пальці запихали нюхальний 

тютюн; // І що відбувається, коли вона говорить! Я б скоріше послухав, як 

ворона // Каркає біля моїх дверей! Вона сидить там, ніс і коліна, // Закопчена й 

висохла, над згасаючим вогнем, // Із тим чорним котом поряд із нею, чиї великі 

очиська // Сяють, як у старого Вельзевула;[439, c.165]
138

.Такий словесний 

портрет нагадує героїнь багатьох казок світу, де відьма виглядає приблизно так 

само, і з нею живе чорний кіт, очі якого, як це яскраво передав Р. Сауті, 

виблискують, як у Вельзевула. 

Велику увагу поет надав описам нібито підступів відьми, що з 

вражаючою очевидністю зайвий раз доводять лише дурість неосвічених людей 

– героїв балади, які в це вірять. Найбезглуздіші та найтиповіші для парафіян 

страхи перед чимось незвіданим були максимально деталізовані Р. Сауті. Поет 

показав, що його герої схильні вірити, що не просто так раптово піднімається 

сильний вітер, став кульгавим син мірошника, собаки гавкають так, ніби їх 

хтось дражнить. Зокрема, фермер із «Відьми» наводить «простий доказ» того, 

що стара Марджері спілкується з нечистою силою. Коли він «усього лише 

застеріг її» через те, що вона розорила їхню огорожу, наступної ночі піднявся 

такий вітер, звук якого змусив бідолаху тремтіти в ліжку. Фермер здивувався, 

що буря знесла дах лише його комори й нічиєї більше в усій парафіїІ зрештою 

зробив висновок, що в усьому винна Марджері, у якої «все на обличчі 

написано».  

Одночасно Р. Сауті розкрив й інший бік образу старої жінки через 

відношення до неї священика, який бачить у Марджері лише нещасну, бідну й 

хвору жінку. Це бачення літньої жінки у «Відьмі» Р. Сауті  схоже із 

зображенням бабусі Гуді у В. Вордсворта, яку автор найчастіше характеризує 
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прикметниками «стара» та «бідна»: «Але вона, бідна Жінка! Жила одна»; «бідні 

старі кістки»; «Її старі кістки були холодними й заклякли»; «стара Гуді 

Блейк» 
139

. Подібно до цього стару Марджері описав і Р. Сауті: 

ВІКАРІЙ<...>Хліборобе, я збираюся // Відвідати Марджері. Вона хвора, я чув; 

// Стара, бідна й хвора! Незавидна доля, // І смерть буде їй 

благословенням
140

 [439, c. 166].  

Крім того, бідність цієї жінки, як показав поет, жодним чином не 

результат бездіяльності. Вона вдень і вночі зайнята роботою у своєму 

зубожілому житлі, а заробітку від важкої для літньої людини праці прядунки їй 

ледь вистачає на те, щоб купити свічки
141

. Тяжке становище бабусі 

простежуємо й у тому, що її житло віддалене від захищеного зеленого села, 

тому що з північного боку пагорба, де розташована її хатина, умови суворіші: 

Далеко від укритого зеленню села, / / на північній стороні пагорба жила вона, / 

/ де від морських вітрів схиляються гльоди, / / і повільно тануть сиві роси
 

142
 [498, c. 271]. Картини її безрадісного існування передано за допомогою 

прикметників «важкий», «нудний», «мертвий», «сумний», знову акцент 

зроблено на стражданнях від холоду
143

 [498, c. 272]. 

Р. Сауті змалював здатність бабусі, яка гостро страждає від самотності, 

старості й бідності, радіти кожному сонячному літньому дню й бути веселою, 

«як коноплянка». На цю особливість Гуді Блейк В. Вордсворт указав особливо і 

використав у тексті балади один-єдиний графон:`Twas well enough, when 

summer came, // The long, warm, lightsome summer-day, // Then at her door the 

canty Dame // Would sit, as any linnet, gay
165

 [498, c. 272]. 

У «Відьмі» Р. Сауті всі наклепи на бідну стару жінку автор зводить 

нанівець, розкриваючи непривабливу внутрішню сутність людей, які її в чомусь 

звинувачують.В. Вордсворт розкрив негативні риси характеру Гаррі Джилла 

імпліцитним шляхом. По-перше, він надав можливість читачеві вирішити 

самостійно, чого не бракує молодому, успішному, забезпеченому чоловіку, 

який покинув своє тепле житло й уночі за будь-якої погоди вистежує бідну 

стареньку. Спіймати злодійку велика радість для Гаррі, що в тексті підкреслено 
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інверсією: «Був Гаррі радий її старанності» 
144

 [498, c. 273]. Він «люто» 

(«fiercely») тряс стару, яка набрала повен фартухом прутів. 

В. Вордсвортрозкриває різницю між цими двома людьми: «Гаррі був міцний 

гуртівник»
145

 а потім використовує той самий прикметник для згадки про 

розкидані тріски, яким дуже радіє Гуді Блейк
146

  Вигук «шкода!» вжито 

спочатку для опису життєвих умов бабусі Гуді, потім його ж В. Вордсворт 

повторив щодо Гаррі Джилла: Шкода! Що це був за день для Гаррі Джилла! // 

У той день на ньому було одягнуте пальто для верхової їзди, // Але ні на йоту 

не стало йому тепліше...
147

 [498, c. 274]. 

Автор використав слова «похмурість», «печаль», «марно», «даремно» для 

характеристики стану Гаррі, і зрештою вжив прикметник «бідний» (⃰У тексті 

оригіналу: «Його обличчя було мороком, його серце було горем»; «було все 

марно, марна справа»; «Бідному Гаррі Джиллу дуже холодно»)
148

.Крім того, 

аби загострити увагу читача на моралі цієї балади, автор закінчив твір 

відкритим зверненням до всіх фермерів, а насправді й до всіх читачів, щоб вони 

пам’ятали й не забували про Гуді Блейк і Гаррі Джилла: А тепер подумайте, 

фермери ви всі, я молю// про Гуді Блейк та Гаррі Джилла
 149

 [498, c. 274]. Така 

повчальність, моралізаторство поєднує твори В. Вордсворта, Р. Сауті і 

С. Т. Колріджа. Р. Сауті закінчує «Відьму» демонстрацією того, що священик 

пішов до бабусі, яка вмирала, а фермер із сином усе продовжували міцніше 

прибивати підкову.  

Таким чином, проведений аналіз дає змогу з упевненістю сказати, що 

немає достатніх підстав для того, аби робити із Р. Сауті плагіатора, тому що він 

ніколи не видавав чужих творів чи уривків із них під своїм іменем. Те, що у 

творчості поетів-лейкістів наявні численні приклади творчої взаємодії, не 

можна заперечувати, але при цьому творчість Р. Cауті цілком самостійна.  
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Висновки до розділу 3 

 

Десяті роки XIX століття стають вкрай важливим періодом у творчості 

усіх лейкістів і Р. Сауті зокрема. Саме у цей період поет розуміє, що  писати 

поезію – це найкращий спосіб підготовки до написання прози.  В «Падінні 

Робесп’єра»(1794), «Воті Тайлері» (1817, написано у 1794), «Жанні 

д’Арк»(1796) Р. Сауті творчо переосмислював події Французької революції,  а 

Французькі революційні війни (1792-1802), Англо-іспанська війна(1796-1808), 

Війна Другої Коаліції(1798-1802) змушували поета знову і знову звертатися до 

історичного минулого людства і замислюватися над природою влади. 

Поезіям Р. Сауті властива документальність більшою мірою, ніж творам 

В. Скотта. В. Скотт вірно передавав дух та відмінні риси епохи або окремо 

взятого проміжку часу, розкриваючи образ героя, у якого не було історичного 

прототипу. Р. Сауті ж створював сотні образів, у яких був реальний історичний 

прототип, і саме ці  образи превалюють у його творчості.  

Завдання по реквотизації власних поетичних творів було успішно 

виконано самим Р. Сауті, адже саме в нього вперше з’явилися безпрецедентні в 

літературі раннього англійського романтизму ґрунтовні й детальні авторські 

коментарі до творів у віршах, що становили більш ніж половину загального 

обсягу твору. Поезія стане для Р. Сауті тим підґрунтям, основою для проби 

пера на історичному матеріалі, що згодом зумовить перехід поета від 

романтизму в поезії до реалізму в прозі й зробить його одним із 

найавторитетніших і донині авторів історичних хронік та біографій. 

Характерною відмінною рисою раннього романтизму Р. Сауті стає 

притаманний його творам моралізм, суголосний естетиці попередньої щодо 

романтизму епохи. У цьому Р. Сауті близький до І. Воттса, творчість якого  

надихала молодого поета. Гімн науці, технічному прогресу, раціоналізму та 

історії як вчителю людства, а також типові для класицистів пейзажі, вирізняють 

ранні твори Р. Сауті. Як і класицисти, поет намагається уникати тристопних 

розмірів і наполягає на використанні двостопних, поширених в творах 
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попередньої щодо романтизму епохи. На думку Р. Сауті, ямби з успіхом 

можуть бути замінені на анапести. Крім того,  у багатьох його творах ще 

зберігається єдність часу, місця та дії, молодого поета приваблюють «високі 

жанри» епохи класицизму, які він часто пародіює.  

З одного боку, немає нічого дивного в тому, що на ранньому етапі розвитку 

романтизму в Англії, естетика класицизму ще дається взнаки. Але Р. Сауті 

досить рано відійде від поезії, і найкращі риси романтичної літератури не 

вспіють розвинутися в його творах з максимальною повнотою. Це, на наш 

погляд, і є відповіддю на питання, чому Р. Сауті залишається менш відомим з-

поміж усіх англійських романтиків. 

Крім того, не так звані «страшні» балади, як це вважалося раніше, а 

мультикультуралізм та транснаціональність поетичного тексту стають 

візитівкою творчості Р. Сауті. Згодом ця сама риса знайде своє втілення у 

творчості Дж. Г. Байрона, ставши вершинним досягненням зрілого романтизму. 

Часто подорож у просторі та часі Р. Сауті реалізує в художньому прийомі 

порівняння − найпоширенішому стилістичному прийомі у творах романтиків. 

При цьому порівняння можуть бути як з людиною, наприклад, Олександром 

Македонським, пророком Мохамедом, Алі ібн Абу Талібом, святим 

Хедерлесом і т.ін., так і з топонімами, серед яких річка Оксус, територія 

Бактрія, міста Бедер, Ухуд, тощо. 

Географія у творах Р. Сауті значно розширюється й завдяки створенню в 

поетичних текстах образів, у яких є реальні історичні прототипи з різних країн 

світу. Мігель Сервантес і Корнеліус Агріппа, Марк Порцій Катон і Філіп Сідні, 

гречанка Сафо й останній цар Трої Пріам, численні монарші особи всіх часів і 

народів співіснують на сторінках творів Р. Сауті. Тільки у «Жанні д’Арк» 

образи дофіна Карла, Жака Дюнуа Орлеанського (названого також Бастардом), 

Рішмона, Клермона, Ксентрайя, англійського короля Генріха V, Тальбота, 

Фастолфа, Солсберрі й багатьох інших історичних постатей того часу розкрито 

в порівнянні з численними біблійними персонажами й святими, шанованими 

представниками різноманітних віросповідань, героями міфів Давньої Греції та 
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Давнього Риму, царями, полководцями, а також персонажами з лицарських 

романів. 

Агіографічні мотиви традиційно дозволяли поету розширити горизонти 

його художнього світу як далеко на Схід, так і в бік континентальної Європи. 

Житія святих та середньовічні міраклі стали претекстом багатьох віршованих 

творів Р. Сауті. При цьому активне власне несприйняття католицизму не 

заважало Р. Сауті звертатись у своїй творчості до образів численних 

католицьких святих, серед яких св. Еньян, св. Агнеса, св. Ісідро і багато ін.. 

Характерною особливістю становлення романтичної естетики в творчості 

Р. Сауті є дуже тісна творча взаємодія між Р. Сауті, В. Вордсвортом та 

С. Т. Колріджем, що згодом постало як благодатний ґрунт для звинувачень 

Р. Сауті в плагіаті. Потім за Р. Сауті закріпився ярлик плагіатора й поета 

другого ряду, який було широко розтиражовано в роботах літературних 

критиків, істориків літератури й дослідників англійського романтизму. Проти 

практики схожих порівнянь свого часу повставав і сам Р. Сауті. Часто без 

достатніх на те підстав його оригінальні твори розглядали лише як перероблену 

версію чужої поезії. Тому значний пласт поезії Р. Сауті отримував лише статус 

«адаптації», хоча правильно говорити лише про творчу взаємодію, що виникла 

між представниками «озерної школи» в період до й після появи «Ліричних 

балад». В роботі доведено, що від цієї творчої взаємодії вигравали також і 

Колрідж із Вордсвортом, для яких поетичні твори Сауті також ставали 

джерелом натхнення. 
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РОЗДІЛ 4. ХУДОЖНЯ РЕКОНСТРУКЦІЯ МИНУЛОГО В КОНТЕКСТІ 

ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ІНСТИТУТУ МОНАРХІЇ 

4.1. Влада суверена 

 

Одна з характерних рис поезії Р. Сауті полягає в осмисленні інституту 

монархії, однак їй не надавали належного значення в літературознавчих працях. 

Частково причиною цього стала інформація про юнацьке захоплення поета 

ідеєю створення пантисократичного поселення[2, c. 265], [6, c. 179], [349, c. 36, 

104] яке він з друзями хотів організувати спочатку в Америці, а потім в Уельсі. 

Зазначимо, що в тезаурусах і етимологічних словниках англійської мови 

вказано, що слово «пантисократія» ввів у вжиток саме Р. Сауті: 

Пантисократія (pantisocracy) - ім.  співтовариство, соціальна група й 

т.ін., у якій у всіх є рівні права й усі рівні. Термін введений Робертом Сауті 

(1774-1843), англійським поетом: з грецької мови, від panto + isos рівний + 

CRACY.
150

 

Часом появи цього іменника вважають 1794 рік: 

Пантисократія − ідеальна утопічна громада, в якій всі мають рівні права, 

1794, літ. «Рівне правило всіх». Від Gk. pant-, comb. Форми pantos, род. відм.  

від pan ”all“ + isocratia «рівність влади»151 [373]. 

Це дало підстави стверджувати, що поет прагнув до суспільства, де не 

було б місця таким реаліям, як влада короля й верховенство церкви, де 

власність мала б стати колективною, а право – рівним для всіх. Оскільки 

дослідження в цьому аспекті будувалися переважно на основі біографічних 

даних про поета, а не через аналіз текстів, дослідники обмежилися такими 

спостереженнями, які згодом часто повторювалися в наукових дослідженнях. 

Унаслідок цього склалося враження, що історії окремих монархів і монархій 

традиційно знаходилися поза площиною творчого пошуку поета аж до моменту 

його вступу на посаду Поета-Лауреата, коли Р. Сауті нібито зрадив власним 

ідеалам юності.  
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Загальний підсумок у наукових роботах був такий, що оди королю Георгу 

III й численні посвяти з нагоди важливих подій при дворі Р. Сауті писав суто 

через почуття службового обов’язку, і шукати художню цінність у таких творах 

не варто. Однак під час детального розгляду виявляється, що вже з моменту 

перших літературних спроб роздуми Р. Сауті не тільки про англійських 

монархів, але й про монархів світу незмінно знаходили відображення в його 

творчості. При цьому поет шукав не тільки влучні вислови, оригінальні 

стилістичні прийоми, а й нові слова, які б найбільш точно характеризували 

окремих правителів, як це сталося, наприклад, у випадку з Наполеоном, щодо 

якого поет використовував вигадане ним слово «автократ»: Автократ, 

диктатор, самодержець, тиран, деспот (autocrat) - ім.  1803, від фр.  

autocrate, від грець.  «Autokrates» «одноосібне правління» від «autos» – «власне» 

+ «kratia» «правління» від «kratos» «сила, влада».  Уперше використане 

Робертом Сауті стосовно Наполеона.  Більш рання форма була autocrator 

(1789), яку застосовували щодо російських царів.  Найбільш рання форма в 

англійській - ж.р.  «Autocratress» (1762)
152

 [147]. 

Утворення Р. Cауті неологізмів, на наш погляд, певною мірою 

відображувало популярність філологічних наук у сучасну поетові епоху. 

Напиклад, не випадково Е. Елфенбейн у книзі «Романтизм і формування 

англійської мови» (2008) підняв питання виняткової важливості другої 

половини XVIII століття для розвитку англійської мови. Вчений підкреслює, 

що в зазначений період філологи, лексикографи, укладачі граматик, фахівці з 

орфоепії розробили правила вживання мови, які змінили те, як англійську мову 

визначали, викладали, аналізували, роздумували про неї й писали нею. 

Е. Елфенбейн також підкреслює, що із цим положенням згодні всі автори 

історії англійської мови [247, с. 18]. Ми погоджуємося з дослідником у тому, 

що ефективне вивчення поезії поетів-романтиків має поєднувати 

літературознавчий і лінгвістичний аналіз, що ми і намагатимемося здійснити в 

рамках даного дослідження.  
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Занурюючись у історичне минуле аби зрозуміти, хто винен у трагічному 

перебігу окремих подій, у несподіваних поворотах історії, у вбивствах, 

звірствах та мільйонах знівечених життів простих людей, поет все частіше 

звертався до історично усталеного інституту монархії. Образ монарха як, перш 

за все, намісника Бога на землі, як уособлення майже нічим не обмеженої 

влади, стає у творчості Р. Сауті центральним.  

Водночас, досить несподівано, поет, який на посаді Поета-Лауреата 

здобув репутацію улесливого співця Британської монархії, відкривається зі 

сторінок своїх творів зовсім по-іншому, часто як нищівний критик десятків 

вінценосних осіб різних епох. Р. Сауті демонстрував ненависть до жорстоких та 

недолугих монархів упродовж років. Не лише в поезії, а і в історичній прозі 

Р. Сауті з’являються несхвальні і навіть образливі характеристики як окремих 

особистостей монархів, так і монархів як класу. Наприклад, у «Житті 

Нельсона» (1813) показові наступні рядки: <…> Неаполь можна описати в 

декількох словах. Король був одним з іспанських Бурбонів. Як Кесарі показали 

нам, до якої ницості може опуститися мораль правителів, так і в цій родині 

не менш яскраво проявилася деградація, до якої  зведена їхня інтелектуальна 

природа. Фердинанд, як і всі інші представники його класу, пристрасно любив 

польові види спорту і ні про що інше не дбав. Його королева мала всі вади 

австрійського королівського дому, які мало чим можна було пом'якшити і 

нічим не облагородити:  у неї були свої задоволення, а у короля − свої розваги, 

вони не дбали про те, як збиралися і на що йшли прибутки [438, с.102].  

Еволюціонування поглядів поета на владу і системне осмислення ним 

інституту монархії та постатей монархів ще не ставало предметом окремого 

дослідження в українському літературознавстві, подібно, як і  в наукових 

працях англомовного світу.  

Користуючись описаною нами в другому розділі роботи класифікацією 

Френча-Рейвена, можна говорити про те, що у творчості Сауті багато образів 

монархів, влада яких була отримана або підтримувалася завдяки примусу. 

Часто, це вінценосні особи, які завинили перед власною совістю та народом. 
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При цьому поет звертається ще до прадавніх часів. Його цікавить рання історія 

людства, так зване «дитинство» цивілізації, інформацію про яку він знаходить 

насамперед у Біблії. Як справедливо зауважували І. Савєльєва та О. Полєтаєв, 

для романтичних поетів дитинство було часом духовної глибини, з яким вони 

не бажали втрачати зв`язок. Так само і минуле для них було джерелом 

справжнього, а отже, романтичне світосприйняття і історизм є тісно 

пов’язаними [102, с. 11].  

Часто Р. Сауті говорить про монархів імпліцитно. Наприклад, у 

«Руйнуванні Єрусалима» (Destruction of Jerusalem) Р. Сауті схематично подає 

образ вбитого горем царя, до якого ліричний герой звертається з такими 

словами: І ти – ти, нещасний королю – // Де ввірене тобі стадо, // Твоє 

стадо, настільки красиве, // Трон твого батька, храм твого Бога?  

(Руйнування Єрусалима)
153

 [435, с. 268]. 

Згадано у творі й факт зруйнування Єрусалима вавилонянами в період 

царювання цього монарха. Крім того, ліричний герой розкриває сутність 

трагічних подій, що сталися із цим чоловіком: Покаяння не поверне минулого; 

// Воно не пробудить знову // Твоїх убієнних синів до життя, // І не поверне 

здатність бачити твоєму ураженого зору!  (Руйнування Єрусалима)
154

 [435, 

с. 268]. 

У такий спосіб ліричний герой розповідає історію грішного царя Юдеї на 

ім’я Седекія (Zedekiah), з яким жорстоко розправився могутній правитель 

Вавилону Навуходоносор II, заколовши синів Седекії й усіх князів Юдеї у 

нього на очах. Історичні факти про те, що Навуходоносор засліпив Седекія й 

закував його в кайдани, а потім відвів до Вавилону й тримав там до дня його 

смерті (2 Ki 25: 4-7), були художньо переосмислені Р. Сауті. Так, у його  

творчості з’являється образ зрадженого, покинутого, покараного монарха, який 

чинив зло в очах Бога: Ти – нещасний, бездітний, сліпий, старий – // Тяжке 

твоє покарання! // Жахливі твої нинішні страждання - // На жаль, 

жахливіша твоя незабутня вина!  (Руйнування Єрусалима)
155

 [435, с. 268]. 
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Трагізм посилюється і через те, що монарх покараний не лише за власні 

гріхи й небажання прислухатися до застережливих пророцтв, а й за негідну 

поведінку тих правителів Юдеї, які царювали перед ним (Йоханан, Іоаким, 

Ієхонія). Характерна риса поезії Р. Сауті проводити паралелі між зображуваним 

персонажем, що має історичний прототип, з іншими такими ж за типом 

персонажами. Так автор створює численні історичні паралелі і першопричини, 

що обумовлювали та міняли хід історії. 

При цьому яскраво у поетичних текстах Р. Сауті проступають 

тираноборчі мотиви, що реалізуються переважно на історичному матеріалі. У 

такому контексті ліричний герой самовіддано критикує могутніх правителів 

усіх часів і народів, якщо вони були винні перед людством та перед власною 

совістю.  

У цьому контексті доречно, на наш погляд, згадати рядки з наукової праці 

« Суб'єктивність і правда», у якій М. Фуко підіймає проблему влади короля над 

самим собою. Вчений певною мірою полемізує з роботою М. Блока, який 

вивчав характер короля як особистості у період Середньовіччя, особливо у 

тогочасних Франції та Англії. М. Блок бачив короля, як особистість, яка 

сакралізована втіленням своєї влади над людством загалом і окремими людьми 

зокрема, яка займає абсолютно унікальне і опосередковане становище між 

Богом і людьми. Король є посланець Божий, цар Христос, подібний до Христа. 

Але М. Фуко цікаво було вивчити характер короля з протилежного кута, а саме 

не в тому унікальному положенні вище людей, де король діє подібно до Христа 

та є посередником між Богом та людьми. М. Фуко цікава влада короля над 

самим собою, так звана суб-влада,  неволодіння короля собою та ступінь того, 

наскільки король є пасивним по відношенню сам до себе. М. Фуко цікавить 

хворий король, поранений король, нещасний король, божевільний король, 

король, який не владний над власними пристрастями, розпусний король. 

Вченого цікавлять королі, у своїй більшості англійські і французькі, які, 

здійснюючи владу над людьми та маючи відповідальність за керування іншими, 
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не вміють керувати собою [268, c.281-282]. І обидва ці підходи до розгляду 

особистості короля розкриті у поетичній спадщині Р. Сауті. 

Яскравим прикладом викриття монарха є рядки з вірша «Полтавська 

битва», у якому, пророкуючи майбутній крах і ганьбу шведському королю 

Карлу XII, Р. Сауті без жодних подробиць пов’язує майбутню помсту з 

прізвищем Паткуль. Як і в історії, у художньому творі Р. Сауті Паткуль − лише 

інструмент у протистоянні двох монархів – юного й амбітного Карла XII, який, 

зійшовши на шведський престол мав на меті примножити завоювання свого 

прадіда Карла IX, а також російського царя-реформатора Петра I, якому 

загарбницька кампанія шведів дала підстави для повернення Росією виходу до 

Балтики. У творі Р. Сауті читаємо: Паткулю, за тебе помстилися! // Довгі 

роки очікування // Та неспокійна душа мала терпіти, // Паткулю, за тебе 

помстилися! (Полтавська битва)
156

 [435, с. 350]. І. Паткуль був страчений з 

особливою жорстокістю, про що ліричний герой Р. Сауті згадує як про вічну 

пляму на репутації шведського короля: Дикий гнів деспота забрав твоє 

життя, // Твоя смерть убила його славу.
157

 

Вчинки багатьох інших монархів також отримали подібну негативну 

оцінку в поезії Сауті. Наприклад, в основу вірша «Варфоломіївська ніч» (1798) 

покладено події в Парижі, де в ніч з 23 на 24 серпня 1572 р. відбулася розправа 

католиків над гугенотами. Однак у центрі авторської уваги  все ж таки не ті 

звірства, що розгортаються в часі й просторі, а скоріше стан душі монарха 

Карла IX, сина Катерини Медичі: Монарх із вікна нахилився, // Він 

дослухається до ночі, // І з жахливою та нетерплячою надією // Чекає 

північного дзвону. // О, у нього тепер пекло всередині! // Боже, ти завжди 

справедливий! // Оскільки безневинність ніколи не знає таких докорів 

сумління, // Якими пронизує невідступна провина.
158

 [435, с. 350]. 

Р. Сауті не применшує  особистої відповідальності володаря Франції за ту 

криваву різанину, яку все-таки ініціював не Карл, а його мати Катерина Медичі. 

Однак ліричний герой, засуджуючи Карла, укотре підкреслюює, що король, 

верховний правитель держави й за традицією намісник Бога на землі, 
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відповідатиме за свої вчинки лише Творцю. Тому, як вважає ліричний герой, у 

час своєї смерті Карл чув-таки крики тих, кого тієї ночі вбивали. Однак запізно 

монарх згадав про каяття. Отже, поетичне правосуддя, невідворотність кари 

Божої у творах Р. Сауті тісно переплетені з тираноборчими мотивами щодо 

одіозних монархів.  

Ліричний герой підкреслює, що над монархом є Бог, який колись спитає 

за всі гріхи й провини, що монарх ні за яких обставин не може бути вищим за 

Бога або рівним йому. У цьому контексті варто згадати про твір «Марш на 

Москву» (1813), у якому йдеться про надзвичайно впевненого в собі й 

успішного в низці починань імператора Наполеона, зневажливо іменованого 

Р. Сауті «імператор Нап» (Emperor Nap). В одному творі автор поєднує 

приклади і влади примусу, і експертної влади, адже Наполеон був талановитим 

головнокомандуючим, і влади еталонної, адже ця людина мала природну 

харизму і підбурювала патріотичні почуття. Р. Сауті  також показав,  

помилковий шлях: коли людина, забуваючи про Бога, покладається лише на 

власні сили, власну міць і владу, коли вірить лише в удачу, а насправді 

підноситься високо перед падінням: А потім прийшли мороз і сніг / / все по 

дорозі з Москви. // Вітер і погода, з якими він зіткнувся в ту годину, / / не 

зважали ні на нього, ні на всю його силу; / / тому що він, під чиєю палицею 

зігнулася Європа, / / сподівався лише на свою удачу, а не на свого Бога (Похід на 

Москву)
159

 [439, с. 484] 

Наполеон став згодом і прообразом жорстокого правителя Кехами в творі 

Р. Сауті «Прокляття Кехами». Таким чином, у фокус уваги поета потрапляє 

влада примусу, проти якої він завжди поставав. У цьому контексті не можна не 

погодитися з думкою С. Бейнбріджа про одержимість англійських романтиків 

постаттю Наполеона. У монографії «Наполеон і англійський романтизм»(1995) 

дослідник на матеріалі творів Вордсворта, Колріджа, Сауті, Байрона й Хазлітта 

продемонстрував захоплення імператором: «Вордсворт, Колрідж, Сауті, Байрон 

і Хазлітт були одержимі постаттю Наполеона, слідкували за його кар'єрою 

через газетні повідомлення, анекдоти, нариси, його візити до Європи та 
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говорили про нього у своїх творах та приватному листуванні. Історична постать 

Наполеона <…> справила глибокий вплив на їхнє мислення та творчість». 

Зазначено також, що Наполеон вплинув не тільки на політичну історію Франції 

та карту Європи, але і на свідомість самої епохи [149, с.8].  

Слушним, на наш погляд, є висновок про те, що Сауті втягли в дискусію 

про Наполеона, яка виникла між Вордсвортом і Колріджем [149, 24]. Однак, на 

думку вченого, ще до 1802 р. Вордсворт, Колрідж і Сауті, усвідомлюючи 

надзвичайну харизматичність Наполеона, усіляко намагалися підірвати його 

владу над розумом сучасників і використовували Ватерлоо для того, щоб 

покінчити нарешті з революційною епохою й епохою Наполеона [149, с. 10, 

182]. Ця ж думка згодом висловлена С. Бейнбріджем у монографії «Британська 

поезія, революціонери і наполеонівські війни: точки зору щодо 

конфлікту»(2003), у якій існуючі уявлення про сукупний образ Наполеона в 

літературі романтизму були ще більш розширені, адже вчений залучив у своє 

дослідження ще й твори Скотта, Сміта, Гіманс та багатьох інших митців, які 

осмислювали наполеонівські війни [149].  

Коли Р. Сауті писав про Наполеона, його зокрема цікавило й те, що ж 

відчувала ця людина у критичний, карколомний для себе момент. Це іманентна 

риса всієї поетичної творчості Р. Сауті, а отже, у низці його творів присутня 

навмисна «зупинка миті» з метою дізнатися й розглянути найменші порухи 

душі можновладної або вінценосної особи. Часом схожими є і обрані поетом 

засоби художнього опису. До наведеного вище уривку про боротьбу стихій 

проти загарбника Наполеона, близькі, наприклад, рядки, де описано шведського 

короля Карла XII, який протистоїть, нехай і успішніше, ніж Наполеон, ворожим 

щодо нього силам природи: Його голод не приборкав, // Приборкувач 

хоробрих; // Його зима не упокорила, // Коли одне за іншим його бувалі 

війська впали, // Приречені морозом на вічний сон, // Він сміливо просувався; 

// Його біль не підкорив, // І, хоча він не сідлає // Вогненного коня війни, // На 

носилках сидячи, у бій він іде
160

 [435, с. 349]. 
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Характеризуючи шведського короля, ліричний герой так само, як і у 

випадку з Наполеоном, перелічує перемоги, здобуті Карлом XII над багатьма 

європейськими державами: XII. Йди, безсердечний королю! // Сповнений 

колишньої слави. // Подумай, як принижений данець // Повз до твого 

переможного меча; // Думай, як нещасний поляк // Відмовився від своєї 

завойованої корони; // Йди, безсердечний королю!
161

 [435, с. 349] 

У цьому ж контексті згадано також і його тріумф у битві при Нарві 

(Дозволь славі Нарви здіймати твої гордовиті груди)
162

, що ознаменувалася 

розгромом російських військ. Однак весь час повторюваний імператив «Йди, 

йди» не дає забути про неминучість майбутньої зустрічі цієї можновладної 

людини з Богом. 

Залежність монарха від волі вищих сил описана  Р. Сауті в історії із життя 

Марії Арагонської, якій він присвятив вірш «Хрестини у королеви Марії» 

(1829). Р. Сауті підкреслює, що навіть легітимна влада завжди дається та 

підтримується Богом, вище неї монарх не може піднятися. У цьому творі 

розповідається про те, що королева, народивши сина, мріяла назвати його 

найкращим християнським ім’ям, для чого подумки звернулася до дванадцяти 

апостолів, ім’я одного з яких відповідно до знаку з небес й мав успадкувати 

новонароджений. Її симпатизувало ім’я Яків, однак, пам’ятаючи про своє 

прохання до Бога, самовільно дати ім’я дитині вона не наважувалася. 

Організувавши пишну процедуру вибору імені, королева Марія зі свого ложа 

спостерігала за тим, яка з дванадцяти свічок з іменами апостолів світитиметься, 

у той час як інші одинадцять згаснуть. 

Королева всім серцем сподівалася, що все складеться для її дитини 

якнайкраще, адже настільки улюблене нею ім’я Яків серед апостолів 

зустрічалося двічі. Проте королеву не залишали побоювання з приводу 

можливого жереба на користь імені Юда, якого вона категорично синові не 

бажала.  

Відразу ж зауважимо, що, дійсно, серед учнів Христа було два Якови – 

Яків Зеведеїв і Яків Алфеїв, який називався меншим. Однак Р. Сауті навмисно 
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обійшов своєю увагою той факт, що спочатку серед дванадцяти апостолів було 

й два Юди – Юда Іяковів, відомий ще як Левій/Фаддей, та Юда Іскаріот (з міста 

Каріоту). Отже, Юда Іяковів у творі Р. Сауті неназваний. Поет замінив це ім’я 

згадкою про апостола Матвія, який став одним із дванадцяти апостолів після 

зради Юди Іскаріота та його загибелі. 

Зберігаючи інтригу, Р. Сауті оповідає про те, що догоріли свічки з 

іменами Петро, Іоан, Матвій, Фаддей (Левій – Л.К.), Андрій, Філіп, 

Варфоломій, Симон (на прізвисько Кананіт, інакше Зилот, що означає 

«ревнитель» – Л.К.), Фома. Залишилися Юда і два Якови, а потім догоріла й 

свічка Якова Меншого. У цьому епізоді зображено, як королева, безсила що-

небудь змінити, закликала на допомогу Діву Марію. І тут у всіх на очах сталося 

диво: на вогник від свічки з ім’ям Юда, що горіла яскравіше, ніж майже згасла 

свічка, запалена на честь Якова, прилетів через вікно  метелик. Тріпотіння його 

обпалених крилець урешті-решт і змусило вогонь згаснути, залишивши 

здивовану публіку спостерігати, як ледве-ледве, але тліє свічка з ім’ям Яків: 

Свята Матір збережи нас! // Цариця свою молитву відновила; // коли у вікно 

влетів метелик // і затріпотів крильцями на Святому Юді. // Святий Яків впав 

у підсвішник// але полум'я ще не згасло, // а Святий Юда обпалив безталанного 

метелика // який так сліпо пурхає навколо. // І перш ніж полум'я і розплавлений 

віск // цей безталанний метелик міг убити, // він вибив крилами Святого Юду, // 

а святий Яків все ще горить! // О, це була радість для серця королеви Марії; // 

немовля охрестили Яковом; // принц Арагонський отримав // краще з усіх 

добрих імен! (Хрестини у королеви Марії)
163

 [439, с. 488] 

Низку творів Р. Сауті об’єднує тема «монарх і жінка», що теж певною 

мірою виявляє близькість до літературної спадщини В. Шекспіра, у якій наявні 

численні приклади творчого освоєння цієї ж теми. У Р. Сауті це, переважно, 

класичні приклади влади винагороди, де монарх або обдаровує кохану дарами, 

або, навпаки, жінка має владу над монархом і сама є для нього  винагородою. 

У підзаголовку «Тріумфу жінки» (1798), де Сауті розкрив почуття 

закоханого царя Дарія, зазначено, що твір ґрунтується на подіях із третьої й 
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четвертої глав книги Ездри. Ця Старозавітна книга належить до апокрифів, 

тобто творів пізньої юдейської та ранньої християнської літератури, що не 

увійшли в сукупність книг Біблії, визнаних церквою богонатхненними. З цього 

слідує, що ми не знайдемо хроніки подій із цієї книги в біблійному каноні. 

Історія з Апокрифів, творчо переосмислена Р. Сауті в «Тріумфі жінки», 

міститься і у творі «Юдейські старожитності», що належить перу 

староєврейського історика й воєначальника Йосипа Флавія [43]. Про 

авторитетність робіт останнього свідчить уже той факт, що праці Й. Флавія, які 

були  свідченнями смерті Іоанна Хрестителя, побиття камінням Якова, брата 

Господнього, а також розіп’яття самого Ісуса Христа. Тобто в основі 

художнього твору лежить історичний сюжет. 

В аналізованому вірші Р. Сауті описано образи монархів стародавнього 

світу, у яких були реальні прототипи. Один із них перський цар Кір, перший 

монарх держави Ахеменідів та засновник династії давньоперських царів. З його 

ім’ям пов’язане закінчення так званого «Вавилонського полону», що для євреїв 

тривав із моменту їхнього насильницького переселення до Вавилонії після 

взяття Єрусалима вавилонським царем Навуходоносором II й до повернення до 

Палестини після завоювання Вавилонії Кіром II. Коротко ці події Р. Сауті 

виклав так: Доки Кір тріумфував у ролі переможця, // Більш яскрава 

перспектива осяяла нашу долю у вигнанні, // Наші священні стіни знову він 

запропонував нам спорудити, // І Єгові віддати жертовний вогонь подяки. 

(Тріумф Жінки ...)
164

 [435, с. 193]. 

За допомогою контрасту влади примусу і еталонної влади поет лаконічно 

охарактеризував  правління Дарія I й Артаксеркса I: «Пригноблені царюванням 

Артаксеркса, // Ми безуспішно тут молилися і плакали всує марно. // Тепер, 

коли Дарій, м’який правитель, // Обіцяє радість, і задоволення наповнює 

радісну землю, ... (Тріумф Жінки...)
165

 [435, с. 193]. 

Незважаючи на помічені поетом особливості царювання цих двох 

монархів, Артаксеркс I насправді панував пізніше, ніж Дарій I, а не раніше, як 

це зрозуміло з вищенаведеної цитати Р. Сауті і книги Ездри. Таким чином, 
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порушення хронології в ході викладу подій давньої історії науково доведене, 

хоча серед дослідників і досі не вщухають дискусії стосовно причин, що його 

викликали. Ніхто з істориків не сумнівається, що правління Дарія I передувало 

царюванню Артаксеркса I, оскільки в книзі Ездри не могла йти мова про Дарія 

II, Артаксеркса II або Артаксеркса III. Найбільш вірогідне пояснення цього 

феномена дослідники вбачають у наявності в монархів відразу декількох імен, 

труднощі з транслітерацією яких і внесли певну плутанину в послідовність 

престолонаслідування [320]. 

Ліричний герой Р. Сауті детально описує, як цар Дарій в оточенні 

вельмож вслуховувався в промови трьох охоронців, що по черзі відповідали на 

запитання, що наймогутніше у світі – вино, царі, жінки чи істина 

Так, Р. Сауті розмірковує над тим, які чинники мають безпосередній 

вплив на владу. Перший співець прославив вино та його властивості, 

позитивний вплив на настрій людини, й на настрої монарха, зокрема.Другий 

співець возвеличив царську могутність як найвищу силу серед усіх, що 

перевершує силу фізичну й силу розуму. Він керувався тим, що над людьми, 

яким підкоряється все живе на землі й у морі, панують царі. Тому природньо, 

що володар над володарем є недосяжним за силою й могутністю. Піддані 

змушені заради царів покірно йти на війну, а часом і на смерть, вбивати інших і 

нести своєму цареві здобуте у військових походах або ж вирощене чесною 

працею. Що б цар не побажав або не наказав, усе це зразу ж виконується і т. ін.  

Слова третього співця – Зоровавеля – про могутність жінки, сильніша за 

якуї лише істина, прозвучали  найбільш переконливо, і вони пояснюють зміст 

назви твору Р. Сауті. Це не випадково, бо в Апокрифах також сказано про те, 

що закоханий цар Дарій, великий і грізний правитель, не опирався  спокусам  

наложниць [256]. 

У цій м’якості щодо коханої жінки яскраво проявилася ще одна риса 

характеру владного монарха, який свого часу успішно проводив 

адміністративні, податкові та інші реформи, здійснював масштабне 

будівництво, що спричинило найвищу могутність Ахеменідів. Таким чином, 
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образ цього монарха яскравий прикладом експертної та референтної влади, а 

також влади винагороди. 

Однак, на думку ліричного героя Р. Сауті, найбільшим проявом божого 

благовоління до Дарія була не загальна кількість всіх його перемог і звершень, 

а послане монарху кохання красуні Апами: Так, Королю Персії, ти 

благословенний; // Але не тому, що блискучий кубок // До радості підносить 

твою душу, що прокинулася. // Але не через силу, якою ти володієш, // І не 

тому, що народи бояться твого кивка, // І принци шанують тебе як свого 

земного Бога. // Навіть в усамітнення монарха // Турбота, чорний привид, 

втрутиться, // Кубок лише короткочасне задоволення може дарувати, // 

Кармазин не може захистити від горя. // Але, Королю Персії, ти 

благословенний, // Оскільки  небеса, що настільки високо підняли тебе над 

світом, // Зробили тебе щасливим любов›ю Апами!  (Тріумф Жінки ...)
166

 [435, 

с. 199]. 

Історія Карла Великого – короля франків, а потім і імператора, який на 

старості літ відмовився ховати свою померлу коханку, художньо 

переосмислена Р. Сауті у вірші «Король Шарлемань» (1802). Тут йдеться також 

про владу примусу, і її можна порівняти із вчинками тирана Періандра, який 

певний час жив з мертвою Мелісою; царя Ірода, який довгі роки не ховав свою 

дружину Маріамну; королеви Кастилії Хуани Божевільної, яка кілька років 

тримала біля себе труп свого чоловіка Філіпа I Прекрасного. Карл Великий, 

який облишив усі державні справи й більшу частину свого часу проводив поруч 

з тілом своєї коханки-німкені, не став винятком. У творі Р. Сауті 

підкреслюється, що така поведінка Карла Великого викликала хвилю обурення 

серед його підданих: Було дивно, що він кохав її, <...> // Двір був пустелею, 

якщо її там не було, // Тільки вона була прекрасна, тільки вона була чиста,  // 

Така сліпа любов володіла Карлом Великим. // Солдат, державний діяч, 

придворний, фрейліна, // Однаковою мірою не терпіла цю свою суперницю; 

(Король Шарлемань)
167

 [435, с. 300]. 
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Скориставшись відсутністю короля, архієпископ обшукав тіло жінки з 

метою знайти якийсь зачарований предмет, що був причиною помутніння 

розуму в монарха. Знайшовши обручку під язиком Агати, прелат дістав її й 

надягнув собі на палець. Цей необережний жест священнослужителя сприяв 

тому, що Карл Великий нарешті звільнився від чар Агати й погодився на 

поховання коханої, але тепер його ніжні почуття вилилися на сановника. 

Кинувши ненависну обручку в озеро, архієпископ мимоволі прирік короля на 

нескінченно ніжну прихильність до цього місця: З радістю старий прелат 

згадав про закляття, / / і далеко в озеро жбурнув каблучку/ /Води зімкнулися 

над нею і дивом// Звільнений від проклятого чаклунства пекла/ /Здоровий глузд 

повернувся до монарха[439,c.455].
168

  

Рядки вірша, де йдеться про те, що король збудував своє царство поблизу 

затоки (Але він побудував йому палац там, поруч із затокою, і там він 

встановив своє царювання)
169

,підтверджують  той факт з історичних хронік, що 

Аахен / Ахен – місто й бальнеологічний курорт на заході Німеччини в північній 

Рейн-Вестфалії, дійсно став північною столицею імперії Шарлеманя і його 

постійною резиденцією в останні роки життя монарха. Художній текст 

переплітається з відомостями про те, що Карлу Великому подобалося ніжитися 

в природних гарячих джерелах і він тренував тіло енергійним плаванням [302]. 

Повна французька назва Аахена «Aix-la-Chapelle» в скороченому вигляді 

з’являється у творі Р. Сауті кілька разів: Тепер веселощі, радість і бенкети 

знову // Оживили палац в Ахені.//І тепер усі, одягнені в дороге вбрання, // 

Радіючи, прибувають до палацу в Ахені, І будь-який мандрівник, що бажає 

цього, може споглядати тепер // Увічнений у руїнах Ахенського палацу 

пам’ятник // Тому чаклунству, яке нероздільно володіло Карлом Великим.  

170
 [435 с. 302]. 

Окремі сюжети народних балад, як, наприклад, тих, що присвячені 

коханню англійської аристократки Розамунди Кліффорд і Генріха II, були 

творчо переосмислені Р. Сауті в контексті найбільш актуальних питань епохи 

романтизму, до яких, поза всяким сумнівом, належало й питання про 
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становище жінок у суспільстві. У дослідженні К. Локке (2015) експліцитно 

розкрито, що навіть у XIX столітті у прогресивній Європі і в Англії зокрема ще 

існувало безліч умовностей, упереджень, забобонів та прикладів пригнічення 

прав та свобод жінки. В більш ранні періоди історії людства стан жіноцтва був 

ще прикрішим, коли природа та суспільство вчили жінку терпіти сильний біль 

[337, c.33-34,168]. Саме проти приниження жінок завжди поставав Р. Сауті, 

інколи виставляючи європейських монархів, і в тому числі королів Англії, 

жорстокими варварами. 

Твір Р. Сауті «Розамунда Кліффорд Генріху II. Після того, як вона 

постриглася в черниці» (цікавий тим, що історія кохання вінценосної особи й 

англійської красуні розповідається від імені самої пасії короля, і через призму її 

сприйняття подано події минулого. Не з власної волі ця жінка, образ якої 

допомагають уявити картини В.Б. Скотта, А. Х’юза, Д. Г. Россетті, М. Е. 

Макомбера, В. К. Вортнера, стала коханкою Генріха II Плантагенета, який 

правив Англією в XII ст. Тому тут влада примусу зображена у взаємодії з 

еталонним типом влади, адже король згодом закохав у себе красуню 

Розамунду. 

У зв’язку із цим слід зазначити, що в багатьох збірках віршів Р. Сауті, 

помилково зазначений король Генріх III, який із Джоаною Кліффорд (справжнє 

ім’я Розамунди) не мав нічого спільного. Своє друге ім’я ця красуня отримала 

від латинського «Rosa Mundi» – «прекрасна троянда світу». Образ чистої й 

прекрасної молодої жінки з трагічною долею настільки полонив уяву поета, що 

він присвятив їй відразу кілька поезій. Історія кохання Генріха й Розамунди, 

неодноразово оспівана в англійських піснях і баладах, пов’язана з безліччю 

суперечливих фактів з їхнього життя, що частково пояснює неабияку цікавість 

до цієї теми з боку Р. Сауті, який щиро захоплювався легендами Середньовіччя.  

Розамунда у окремих історичних хроніках вважалася дівчиною з простої 

бідної сім`ї, але це, скоріше, виключення з правила. Тому Р. Сауті не відмовляє 

Розамунді в знатному походженні: Ганьба впала на давній рід Кліффордів, // 

Батько зійшов у могилу зганьблений;
171
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Ліричний герой Р. Сауті прямо звинувачує короля в тому, що через нього 

розбилася мрія дівчини стати законною дружиною й матір’ю, а на її репутації 

з’явилася пляма,  бо король вчинив нечесно з донькою вірнопідданого: 

Сповнений обману, підступний монарх завітав, // Щоб потоптати 

бездоганно чисте ім’я його вірного підданого; // Відплатити за всю 

службу давнього роду Кліффордів // Найгострішою мукою 

безчестя!
172

 [435, с. 170]. Топонім «Вудсток» з’являється у творі Р. Сауті не 

випадково, адже Генріх, побоюючись підступних вчинків ревнивої дружини, 

королеви Елеонори Аквітанської, наказав побудувати для Розамунди таємну 

схованку у Вудстоку, графство Оксфордшир [279, c.89], яку і згадано у творі 

Р. Сауті: Кидати свій пильний погляд на прекрасні зарості Вудстоку; // 

Пригадувати кожну гріховну сцену з того життя, // І знову душу піддавати 

почуттю провини й тобі. // О!  Я бачила, як ти пробирався серед дерев // І 

чула, як ліс повторював «Розамунда»;
173

 [393, с. 172-173]. 

Як видно із цього уривка, ліричний герой згадує зелені масиви, які 

оточували обитель Розамунди. Так, художньо переданий переказ, згідно з яким 

король оточив палац садом у вигляді непрохідного лабіринту й поставив там 

довіреного охоронця  – лицаря сера Томаса. У нього зберігалася срібна нитка, за 

допомогою якої можна було без труднощів пройти до центру лабіринту, де жила 

прекрасна Розамунда.  

У творі Р. Сауті кохана Генріха II розкаялася у своєму гріху, але від того 

не перестала кохати монарха, і з горя постриглася в черниці. Це очевидно як із 

самої назви твору, так і з його змісту: Чому випускають безбожний подих, 

здіймаються мої груди, що страждають від кохання? // Спокійно, груди!  

спокійно, і вчіться підніматися в молитві;  <…>По тобі, спокуснику, 

така сама сльоза буде падати, // І кохання буде мене мучити у священних 

стінах Годстоу.
174

 [393, с. 171] 

Р. Сауті не вірив у популярну легенду про те, що, коли монарху довелося 

відлучитися до Франції , шоб зустрітися із бунтівним сином Річардом, він не 

дослухався прохань Розамунди взяти її із собою у військовий похід, адже 
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вважав такі благання недоречними. Тим часом королева Елеонора, яка знала 

про існування коханки чоловіка, довідалася про шлях до центру лабіринту. 

Користуючись відсутністю короля, вона знайшла його коханку. За переказами, 

Елеонора вбила сера Томаса й заволоділа срібною ниткою. Слідуючи за нею, 

вона знайшла Розамунду й запропонувала коханій монарха вибір – смерть від 

кинжала або отрути. Розамунда обрала отруту [279]. 

Слід також зазначити, що сюжети картин, створені такими митцями, як 

А.Ф. Санді, Ф.К. Купер, Д.У. Вотерхауз, Е. де Морган, Е. Берн-Джонс свідчать 

на користь версії про насильницьку смерть Розамунди від руки дружини 

короля. Однак вагомих доказів такого розвитку подій історики не знайшли. 

Навпаки, вважають, що 1174 року Генріх відіслав колись кохану дружину до 

в’язниці за участь у повстанні принців і почав відкрито демонструвати свої 

відносини з Розамундою Кліффорд. Елеонора мала провести в ув’язненні 

довгих шістнадцять років, тому коханці не боялися  ревнощів. Невідомо, як і 

чому закінчився зв’язок Генріха й Розамунди, але незадовго до своєї смерті в 

1176 р. вона подалася до монастиря Годстоу, у якому її поховали поряд із 

вівтарем, але згодом могилу хтось знищив [279]. 

Могила Розамунди, долю якої зламала абсолютна королівська влада, дає 

поштовх Р. Сауті до створення ще одного літературного твору-посвяти під 

назвою «Посвяті меморіальній дошці в жіночому монастирі Годстоу»,. Трагічна 

історія кохання Розамунди знову художньо переосмислена поетом. Його 

ліричний герой застерігає всіх чоловіків від недбалого ставлення до жіночої 

долі заради задоволення власних бажань. 

 Доля жінки вразила поета, можливо, ще й тому, що навіть на 

надмогильній  плиті Розамунди в Годстоу, на невеликому острівці між двома 

рукавами Ісісу, у парафії Вулверкот поблизу Оксфорда монарх наказав 

викарбувати цинічну епітафію латиною, а: Hic jacet in tumba Rosa Mundi, non 

Rosamunda, // Non redolet, sed olet, redolere solet (Тут спочиває не Роза 

цнотливості, а Роза Краси, // Але аромат її випарувався й змінився смородом 

тління) [60, с. 210-211]. 
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У «Королі Раміро» (1802) Р. Сауті пригадав події, пов’язані з правлінням 

Раміро II (931–951) – монарха королівства Леон, яким за назвою столиці – міста 

Леон – з 910 р. почали називати королівство Астурія [201, c.142].  

Історичну основу цього твору може (виділено мною − Л. К.) становити 

значна за обсягом версія легенди, що належить перу Дона Педро, графа 

Барселуш (1287-1357), позашлюбного сина короля Португалії Диниша I (1261-

1325 ), який правив країною з 1279 по 1325 рр., із зазначенням там інших 

додаткових джерел[136, c.129].  

Такий самий формат книги властивий і збірці, у якій десять томів віршів 

Р. Сауті представлено в одній книзі [439] або, наприклад, у шостому томі 

укладеного самим Р. Сауті десятитомника власної поезії [439]. Після досить 

детального викладу легенди автор говорить про те, що характерна обставина у 

вірші додана з книги Livro Velho de Linhagens, праці тринадцятого століття, 

надрукованої серед хронік про генеалогію королівського дому Португалії, 

т.1 [439, с. 127]. 

У книгах, подібних до виданої 1829 року в Парижі збірки поетичних 

творів Р. Сауті [440], «Королю Раміро» передують лише кілька скупих рядків, у 

яких перераховано документи, що стали історичною основою художнього 

твору Р. Сауті [440, с. 653]. До того ж, у різних збірках «Король Раміро» 

вважається  або віршем, або баладою. Варто також зауважити, що в будь-якій 

редакції сутність легенди про короля Раміро все одно залишається 

незрозумілою до кінця, адже вона або не викладена зовсім, або подана Р. Сауті 

в оригіналі без перекладу англійською мовою.  

Ліричний герой Р. Сауті розкриває, як палке кохання часто змушувало 

чоловіків на зухвалі вчинки, підлість і навіть війни. Це теж класична влада 

примусу. Сюжетна лінія твору побудована на історії про те, як монарх Леона 

Раміро II закохався в прекрасну мавританку королівської крові й зажадав від її 

брата Албоазара, на той час короля маврів, згоди на шлюб. Отримавши відмову, 

розлючений Раміро викрав свою кохану силою. Албоазар зі свого боку, не 

зумівши врятувати сестру, помстився Раміро тим, що захопив у Мінхорі 
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дружину Раміро, королеву Алдонзу, і відвіз її в замок Гайя. Раміро не 

змирився:разом зі своїм сином Ордоньйо й найхоробрішими лицарями він 

вирушив туди на кількох галерах. Вони дісталися до Гайя вночі, прикрили свої 

галери тканиною зеленого кольору, щоб удень їх не помітили серед дерев, що 

росли по обидва береги річки, а потім Раміро в одязі жебрака пішов розвідати 

найкращий спосіб для атаки. Ордоньйо та його супутникам було наказано 

залишатися на галерах і не галасувати до тих пір, поки вони не почують, як 

Раміро затрубить у свій ріг, умовний знак для нападу[456]. 

Ось як це описав Р. Сауті: Ніякої небезпеки поруч не боїться Гайя; // 

ніякої небезпеки поруч не боїться сторож-шпигун; // він не бачить, де лежать 

галери // під вільхою мовчки; // бо галери з зеленим прикриттям, // вони 

підкрадаються вночі вздовж берега // і стоять на якорі, тепер вже ранок, // 

очікуючи звуку рогу Раміро (Король Раміро) 
175

 [458, с. 128]. 

Ліричний герой розкриває повною мірою підступність, хитрість та 

хижість монарха. Раміро звернувся до ненависного йому короля з промовою, де 

стверджував, що нібито прибув до Албоазара навмисно, щоб покаятися за свій 

вчинок, бо каяття не давало йому спокою з тогочасу, як він відвіз сестру короля 

маврів, і, якщо це можливо, він хотів би просити Албоазара дати йому 

можливість спокутувати свій гріх, сурмлячи в горн до смерті.  

Розуміючи, що Раміро намагається ввести Албоазара в оману, Алдонза 

звернулася до нього з лютою промовою, викриваючи Раміро й виказуючи на 

підступність його намірів: Альбоазаре!– тоді мовила вона, // слабка серцем, як 

тільки може бути слабка! // Він сповнений помсти і підступності. // <...>Хіба ти 

не чув історію, // як він, щоб зійти на трон, // вирвав очі своєму братові 

Ордонові? // І чи не пам'ятаєш ти його доблесті в бою, // як часто він зустрічав 

тебе і звертав у втечу, // і грабував твою країну протягом багатьох днів? // І 

скількох маврів він убив у цій битві, // і скількох ще забрав з собою бранців? // 

Як він прийшов, щоб показати дружбу – і ти // повірив йому? // Як він 

зґвалтував твою сестру − і пробачиш ти його?
176

 [439, с. 463]. 
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Ліричний герой Р. Сауті неодноразово доводив, що жінка ні в чому не 

поступається чоловікові і може бути йому надійним другом та порадником. 

Проте мавр Албоазар не звик сприймати жінок як рівних собі, а дотримуватися 

їхніх порад і довіряти словам тим більше. Крім того, у творі йдеться про те, що 

з позиції східного правителя, Алдонза зробила неприпустиме – викрила 

власного чоловіка. Тому Албоазар вважав за краще вивести свого бранця до 

внутрішнього двору й дозволити йому зустріти свою смерть саме так, як він 

просив. На звук рога Раміро, його син Ордоньйо й усе його товариство 

кинулися з галер і масово вбивали маврів, під час нападу загинув і сам 

Албоазар та його сім’я. Сауті описав,  чим може обернутися зневага до жінки, 

якщо до неї не дослухатися і зневажати її думку.  

Алдонза знову стала полонянкою. За зраду Раміро наказав прив’язати їй 

камінь на шию й кинути в море. Ліричний герой Р. Сауті передав ці події з 

властивою йому лаконічністю, укотре підкресливши, що після смерті королі 

відповідатимуть перед Богом за усі свої злодіяння: Вони віднесли злу королеву 

на борт, // і порадилися, що з нею робити; // вони прив'язали жорен до її шиї, // і 

викинули її за борт в море. // Але більш важкий вантаж, ніж цей жорен, лежав 

на душі Раміро в день його смерті
177

  [458, с. 134]. 

У промові королева Алдонза підкреслює, як саме Раміро завоював 

престол, а саме, що він виколов очі своєму братові Ордоньйо. Це суперечить 

історичним хронікам, адже Раміро зайняв престол у 931 році, після того, як 

його брат, король Альфонсо IV, а зовсім не Ордоньйо, постригся в ченці. 

Останній у 932 році побажав повернути трон і між братами почалася боротьба, 

що закінчилася осліпленням Альфонсо й його ув’язненням в монастирі [329]. 

Отже, сліпим був Альфонсо, а не Ордоньйо, і Раміро престол не завойовував, а 

вже захищав. 

Літописець XIII ст. також не згадує ні про яку сварку між Раміро і 

Албоазаром, яка б передувала настільки сміливому вчинку королеви Алдонзи, 

У художньому ж творі  маємо глибокий психологічний аналіз, що властиво всім 

пізнім творам Р. Сауті. Оповідаючи про протиборство й взаємні образи короля 
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Леону Раміро II та короля маврів Албоазара, ліричний персонаж Р. Сауті 

яскравіше, ніж у легенді, розкрив підступність одного короля й фатальну 

помилку іншого, передав трагізм долі вінценосної жінки та складність 

становища, у яке потрапила королева Алдонза: І хіба ти забув, що я його 

дружина, / / і що тепер я лежу поруч з тобою, як наречена, / / найгірша ганьба, 

яка тільки може бути у християнина? 
178 

[439, с. 463] 

Крім того, відповідно до легенди, син Раміро – Ордоньйо плакав, 

слухаючи розповідь про зраду матері. Він відмовився що-небудь говорити, бо 

його мати в той момент теж плакала й на питання Раміро несподівано для нього 

відповіла: «Тому що ти вбив людину, кращу за тебе». При цих словах, згідно з 

легендою, Ордоньйо вигукнув: «Це Сатана – як із нею покінчити, адже вона 

може уникнути покарання?» Таким чином, аналіз више проаналізованих творів 

дає підстави стверджувати, що образи вінценосних осіб постійно знаходилися в 

центрі творчих пошуків Р.Cауті, від раннього періоду його творчості до 

пізнього. Без них була би неможлива історіографічна реконструкція минулого в 

його творчості. Попри те, що поет створив багато різних образів, у яких втілено 

різний стиль правління та різні особистісні якості монархів, все ж можна 

стверджувати, що Р. Сауті найбільш турбує жорстка і бескомпромісна влада 

монарха, влада примусу та суб-влада, коли могутній монарх не ладен керувати 

своїми інстинктами, бажаннями, вадами. 

Р. Сауті також створив образи численних англійських монархів, відомих 

йому з історії Англії. І саме цим в першу чергу поет надав власним творам 

яскравого національного колориту, адже ціла галерея детально виписаних 

образів монарів і королівських осіб рідної йому Англії визначає «англійськість» 

поезії Р. Сауті. 
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4.2. Образ монарха  і національний колорит поезії Р. Сауті 

 

Європейський романтизм, як відомо, характеризувався яскравими й 

самобутніми національними варіантами, адже кожна нація по-своєму відходила 

від Просвітництва й класицизму, по-своєму формувала романтичну свідомість. 

Національні варіанти романтизму різняться, але це – також єдність, усі 

відмінності якої йдуть своїм корінням до літературного й культурного 

контексту епохи [116, c. 7-8, 22], [159, c.210-213]. Унаслідок зацікавленості 

творчим генієм власного народу, який Т. Бланнінг назвав «лінгвістичним 

патріотизмом»[172], національна риторика  в Англії знайшла своє вираження в 

різних творах представників епохи романтизму й у самій англійській мові, яку 

поети-романтики значно реформували й спростили [213, c. 78]. Важливо також, 

що принципи народності та історизму в естетиці романтизму були тісно 

пов’язані та взаємозумовлені. Як слушно зауважувала Т. В. Бовсунівська, 

намагання все побачити в історичному дискурсі і всьому дати мотивацію 

історичної процесуальності та доцільності є особливістю естетосфери 

романтичної доби[20, c.220]. 

Не можна не погодитися також із Д. Наливайком та К. Шаховою в тому, що 

англійський романтизм, як і будь-який художній напрям у його національному 

варіанті, мав властиві цьому напряму визначальні, концептуальні риси й 

одночасно окремі самобутні особливості, зумовлені специфікою саме 

англійського життя в усій його сукупності. Ідеться про історію Англії, 

літературну насамперед, геополітичні й соціальні особливості країни, 

національний характер англійців, своєрідність культурного, релігійного життя, 

філософських і морально-етичних ідей у певний період, тощо. Ці фактори 

впливали на творчість кожного художника й, зрештою, визначали її 

індивідуальний характер[84, с. 226]. Вслід за Д. Наливайком, націоналізм у 

даній роботі буде трактуватися у широкому неполітизованому сенсі як 

світоглядно-ідеологічна матриця, що лежить в основі різних сфер духовної та 

практичної діяльності[85]. 
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 «Англійськість» поезії Р. Сауті визначається передусім колосальною 

кількістю реалій і персоналій з національної історії, які поет залучив до текстів 

своїх творів і художньо переосмислив. Тому найбільшу групу в нашій типології 

образів монархів становлять королі Англії. Іноді  кількох можновладців 

описано у рамках одного твору. Наприклад, у восьмій частині «Суверени» з 

«Видіння суду» Р. Сауті патріотично, не у порядку перебування на престолі, а 

відповідно до власного художнього задуму, вшанував короля Карла I з династії 

Стюартів, королеву Єлизавету I і її брата, юного короля Едварда VI з династії 

Тюдорів, «Чорного Принца» і його батька, короля Едварда III, героїчного 

короля Річарда I Левове Серце, який був грозою для мусульманського світу, 

саксонських королів і особливо Альфреда Великого, сучасну поетові 

Георгіанську Англію: СУВЕРЕН. < ... > і Стюарт, той, хто, безтурботний у 

своїй лагідності, // схилив свою помазану голову під сокирою заколоту, // 

спокійний в цю зухвалу годину і над своєю долею торжествує.// Цариця з 

орлиним  оком, ти теж, о, незрівнянна Еліза, // чудова цариця, < ... 

>прекрасний дух твого брата; // над чиєюсь невинною головою мерехтить 

сріблястий ореол, // такий, що вінчає Святого, коли його земна війна 

закінчена.// Там же був він з соболею кольчуги, герой Крессі, // квітка 

лицарства,<... > чудовий Едвард,//той, хто прославив англійців і прославив свій 

Віндзор//на Сході і заході, від Тахо до Тигра.// Там був Річард Левове Серце, 

грізний воїн, // від чийого чарівної присутності трепетав сарацин;// <...>з 

саксонськими королями, що заснували наші закони і наші храми, (вдячно ще 

бути названими, поки вони існують // в пам'ять про них, вони, за благочестиве 

діло!) Я бачив дух Альфреда;// Альфред, більш якого жоден принц з більш 

високим інтелектом не обдарований, // ні з більш високим інтелектом, ніж у 

нього.
179

 

У наступних частинах цього ж твору (частини IX-XI) поет згрупував і 

перелічив чимало найвидатніших діячів рідної країни, які в різні часи, 

починаючи з прадавніх, працювали заради слави й процвітання Англії.  
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В епоху, коли в Британії землевласницька аристократія поступилася 

місцем заповзятливим буржуа, особливо гостро постало питання про доречність 

існування у країні інституту монархії. У контексті авторських роздумів про 

роль монарха на Землі, з’являються десятки художніх образів правителів його 

рідної країни, а також образи народних ватажків, які виступали проти влади 

короля. Найгостріше проявляється властива романтизму дилема, різниця між 

двома світами – реальним світом, який страшить Р. Сауті, і світом, де панують 

свобода, рівність, гармонія, до яких прагне автор. Тому ліричний персонаж 

творів Р. Сауті непримиренний, відчайдушний, радикальний і водночас 

набожний та не бажає кровопролиття. 

У посвяті під назвою «Пам’ятнику в Нью Форест» (1796), ліричний герой 

детально описує жорстокі діяння Вільгельма Завойовника, герцога 

Нормандського, який після перемоги в битві при Гастингсі (1066 р.) став 

англійським королем Вільгельмом I. Тут йдеться про неприйняття будь-якої 

несправедливої влади примусу, адже в творі підкреслено, скільки страждань 

пережили люди з волі монарха, який протягом кількох років після 

Нормандського завоювання повсюдно установлював свою владу й нові закони 

шляхом дробового розподілу й передачі земель новим господарям, численних 

убивств та розорень: ЦЕ: місце, звідки королівська влада Вільгельма // З  

бідних і мирних будинків вигнала // Одиноких, невтішних і без даху над 

головою // Жителів усього родючого тракту // Далеко, наскільки ці нетрі 

простягаються. Він зрівняв із землею // Їхні невеликі домівки, він змусив їхні 

поля // Простягатися безплідними так, щоб через лісові хащі // Він міг більш 

велично займатися своїми спортивними змаганнями! // Якщо ваше серце має 

співчуття, людина подорожня! // Звичайно, воно буде битися сильніше 

всередині, і ваші губи // бурмотітимуть прокляття на його адресу. 

Подумайте тоді, // Що міста горять, що війська непоховані // Оскверняють 

смрадом швидкоплинний вітер, коли несамовита сила // Пускає 

кровожерливих нишпорок по сліду людини;
180
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Водночас ліричний персонаж не лютує, а закликає людей сподіватися на 

справедливість Божого суду й молитися за своїх правителів: І в той час, коли 

ваші думки передчувають той день, // Коли Бог буде судити правильно, 

милосердно // Моліться за злих правителів людства. (Пам’ятнику в Нью 

Форест)
181

 [435, с. 439-440]. 

У «Епітафії королю Іоанну»(1798) ліричний герой закликає бачити й 

помічати позитивне навіть там, де це досить важко. Починається твір такими 

рядками: Іоанн покоїться тут. Чоловік більш ганебний // Ніколи не тримав 

скіпетр цих земель // І покривав синцями під залізним жезлом влади // 

пригноблених англійців.  Англійцю! // Не проклинай його пам’ять.  Вбивця, 

яким він був, // Боягуз і раб, ... 
182

 [435, с. 442]. 

Емоційне розкриття образів відмінна риса всієї творчості Р. Сауті. Інколи 

такий підхід зумовлюють закони жанру. Наприклад, якщо говорити про 

позитивну оцінку окремих монарших персон, то вона зреалізована в одах. 

Піднесені, ідеалізовані оцінки принца-регента Великобританії, імператора 

Російської Імперії й короля Прусії, що в 1814 р. виступили союзниками єдиним 

фронтом, або ж посмертну хвалу дружині Георга III королеві Шарлотті 

знаходимо у відповідних одах на їхню честь (Ода Його Імператорській 

величності, Олександру Першому, Імператору Всієї Русі;  Ода Його 

Королівській Високості Принцу-регенту Сполученого Королівства Великої 

Британії та Ірландії; Пісня Його Величності, Фредеріку Вільяму Четвертому, 

Королю Прусії.)
183

, (Ода у зв’язку зі смертю королеви Шарлотти )
184

[325, 

c.12-13]. 

Подібні приклади можна знайти в найрізноманітніших за формою творах 

поета. У «Заупокійній пісні за принцесою Шарлоттою Вельською» ліричний 

герой комбінує власну оцінку цієї молодої жінки й вигадану в народі метафору 

«дерево надії» (tree of hope), що поряд із варіацією «пуп’янок  надії» (bud of 

hope) була в той час на вустах скорботних англійців:  

У своєму найкращому літньому вбранні // Прямо під корінь  наше 

Дерево Надії зрубане;  Віндзоре, у твоїй священній тіні // Квітка Брансуїка 
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спочиває; Упокоєна молодістю й блиском увінчана, // Упокоєнана у 

весняному цвітінні краси, // Упокоєна любов›ю й радістю благословенна; // 

Ніколи ще більш оплакуваний постоялець // Не Був похований у Віндзорі на 

вічний спокій.
185

 

Молода жінка була онукою Георга Ш. Дід мав ментальну хворобу, тому 

нація з нетерпінням чекала, коли його змінить  Шарлотта, бо і батько принцеси 

теж не  користувався популярністю, а принцеса Шарлотта часто з ним 

сварилася, у тому числі через партію вігів. Однак обожнювана народом Англії 

принцеса раптово померла під час пологів у віці двадцяти одного року, і 

поховали її в королівській усипальниці св. Георга у Віндзорському замку [313]. 

У «Заупокійній пісні за принцесою Шарлоттою Вельською» поет 

емоційно характеризує тих королів, які вже покояться в Віндзорі. Серед них – 

син англійського короля Генріха V Генріх VI, на якого лягли важким тягарем 

гріхи праотців. Р. Сауті підкреслює лагідну вдачу монарха, його побожність і 

неспроможність бути успішним політиком: «Генріху, ти схожий на святого, // 

Ти, кому твій Віндзор дав // Життя, і ім’я, і могилу; // <...> // Він за духом як 

дитина. // Лагідний серцем і незіпсований. // Смиренно передав свою корону 

// І сконцентрував на небі свій небесний розум // Благословляючи, у той час, 

як він цілував скіпетр // Свого Спасителя й свого Бога. // Тепер нехай він у 

покоях благоденства // привітає душу так само чисту, як і в нього»[439, 

c.786].
186

  

Як приклади з того самого джерела можна навести й висловлювання 

Р. Сауті щодо Генріха VIII («ненависний Генріх»)
187

, Анни Болейн та її доньки 

Єлизавети, у майбутньому Єлизавети I («фатальна дочка, фатальна 

мати»)
188

. Однак не завжди Р. Сауті пише про упокоєних монарших осіб із 

ясністю й простотою. Як приклад маємо такі рядки: І тут покоїться той, чиє 

трагічне ім’я // може відкрити думка, що вселяє повагу; // Вбитий монарх, 

якого могила, // Розкриваючи свій тривалий секрет, явила // Знову погляду, 

щоб ми могли поглянути на // Це благовидне обличчя, і недрімаюче око; // 
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Там, сто п’ятдесят років тіло лежить, // Не піддане природному розпаду,  

(Похоронна Пісня за Принцесою Шарлоттою Вельською)
189

 [435, с. 456]. 

У цьому уривку поет згадує  Карла I, який уперше за всю історію 

англійської монархії постав перед судом і був страчений. Р. Сауті говорить про 

повагу, яку викликає ім’я монарха. Це цілком виправдано, бо відомо, що, 

будучи несправедливо засудженим до смерті, він помирав з гідністю, хоробро і 

до останньої хвилини відстоював абсолютизм влади короля [299, c.157]. 

У цьому історичному контексті алегоричне твердження Р. Сауті про те, 

що король загинув від «чуми нижчого, підлішого походження», слід 

співвіднести з ініціатором цієї розправи – Олівером Кромвелем. Таким чином 

поет торкається кризи легітимної влади. З конкретних фактів, покликаних 

допомогти правильно ідентифікувати цього монарха, згаданий лише той, чий 

прах на момент похорону Шарлотти вже спочивав сто п’ятдесят років (There, 

thrice fifty years it lay). Якщо врахувати, що молода принцеса померла 6 

листопада 1817 року, то, отримаємо 1667 рік. Однак цифра сто п’ятдесят, 

узагальнена поетом, бо точна дата страти Карла I 1649 рік. З того моменту 

Англія розпочала новий відлік історії вже не як монархія, а як республіка, якій 

прийшов кінець у 1660 р. з відновленням монархії й коронацією сина Карла I – 

Карла II.  

У випадку з королем Іоанном украй негативна оцінка правління цього 

монарха не є ні унікальною, ні несподіваною. Вона перегукується, наприклад, з 

оцінкою цього короля Ч. Діккенсом. В «Історії Англії для дітей» він зазначив, 

що якби обшукали всю країну, то все одно не знайшлося  б для королівського 

трону більшого негідника й підлого боягуза, ніж Іоанн: Я сумніваюся, чи могла 

б корона бути одягнена на голову більш низького боягуза або більш огидного 

лиходія, якби Англію обшукати від краю до краю, щоб знайти 

такого
190

 [235]. 

Різні наративи тих часів говорять про те, що король Іоанн здобув 

непопулярність серед трьох основних верств суспільства, а саме: буржуазії, 

аристократії й духовенства. Буржуазія страждала від непомірно високих 
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податків, аристократи зі свого боку були змушені йти на безпрецедентні вчинки 

перед монархом. Насамперед слід згадати указ короля, згідно з яким більшу 

частину судових розглядів, які раніше слухали в судах англійської знаті, тепер 

слід було направляти в королівський суд, що позбавляло аристократів 

додаткових доходів від судових витрат. Коли донька знатного вельможі 

виходила заміж, то королю сплачували певну суму грошей, яку Іоанн теж 

збільшив. Традиційно королю також платили гроші, вступаючи у спадок, проте 

Іоанн збільшив розмір і цих виплат. Крім того, якщо власник маєтку помирав 

або гинув, не залишивши спадкоємця, землі зазвичай переходили іншій знатній 

родині[108, c.150]. При Іоанні вперше за всю історію Англії такі землі мали 

приносити прибуток йому, поки ресурси не виснажувалися, і лише потім 

маєток передавався у власність іншій родині. Те ж саме монарх робив і з 

єпископствами. Останньою краплею, яка переповнила чашу терпіння 

англійської знаті, стала звістка про те, що на їхнє майно в Нормандії зазіхнув 

король Франції. Іоанн, таким чином, всупереч основоположному принципу 

феодалізму, який для монарха полягав у тому, щоб захищати своїх васалів в 

обмін на їхні послуги, фінансову і військову підтримку, показав своє безсилля 

вплинути на ситуацію[57, c.32].  

Крім того, у той час простий люд був наляканий рішенням Папи 

Римського про закриття всіх церков у країні, що вважалося прямим шляхом до 

пекла. Духовенство сильно обурилося. Адже таку ситуацію спровокувала 

суперечка короля Англії Іоанна й папи Римського щодо кандидатури 

архієпископа Кентерберійського. 

Зі згаданих вище причин думка ліричного персонажа  про короля Іоанна 

несхвальна. Однак далі читаємо: <...> усе-таки саме він підписав // Ту 

хартію, що мала змусити Вас удень і вночі, // Бути вдячним за ваше місце 

народження: англієць! // Та священна хартія, яку, якщо Ви дозволите // 

Силою знищити  або шахрайством підірвати її значущість, // Стогін Ваших 

дітей буде переслідувати вашу душу, // Оскільки вони повинні будуть нести 

тягар Вашого злочину(Епітафія Королю Іоанну)
191

 [435, с. 443]. 
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Як видно із цитати, ліричний герой готовий пробачити королю багато зла 

лише за умови підписання Великої Хартії Свобод – Магни Карти. Він вбачав у 

цьому документі символ свободи, хоча насправді для простих людей нічого не 

змінилося, а сам Іоанн I незабаром зрікся своїх обіцянок. Однак справедливо те, 

що це була знакова хартія, яка позначила кінець феодалізму. Як відомо, усі 

наступні монархи, які сходили на трон, мали визнати Магну Карту. І це тривало 

аж до закінчення періоду Середньовіччя. Отже, ліричний герой здатний бачити 

серед маси недоліків і гріхів монарха те світле, що може стати підставою для 

подяки. 

Іноді розповіді про королів періоду Середньовіччя пов’язані у творчості 

Р. Сауті з історичними подіями, що оповідають про титанічну боротьбу 

окремих героїв за свободу. Свобода, до якої так прагнули романтики, надихала 

їх шукати у власній історії приклади славетної боротьби за права людини. Про 

одного з таких героїв – В. Воллеса, оспіваного  серед інших й Р. Сауті, Ч. 

Діккенс сказав, що його оспівуватимуть у піснях і переказах до  того часу, поки 

існує англійська мова, а Шотландія  пам’ятатиме його, поки наповнені її озера й 

височіють її гори [235, с. 172].  

У «Смерті Воллеса» (1798) ліричний герой розповідає історію людини, 

яка боролась за свободу рідної Шотландії й шотландців проти загарбників-

англійців під проводом Едварда I. З історії відомо, що ненависного монарху В. 

Воллеса зрештою зрадили свої ж люди. Його судили в Лондоні, де зібрався 

великий натовп, і звинуватили в тому, що він грабіжник, вбивця й зрадник.  

Воллес визнав, що він грабіжник, бо забирав награбовану здобич в 

англійського війська. Він також визнав, що був убивцею, бо «вбив чванливого 

англійця». Однак те, що він зрадник, визнати відмовився оскільки ніколи не 

присягав на вірність королю Англії. У творі Р. Сауті підкреслює, як 

усвідомлення правоти власної справи приносило герою-титану полегшення 

навіть перед лицем смерті: Він викликав у пам’яті всі свої подвиги, // Зроблені 

для своєї країни на полі брані; // Він думав про ту високу ідею, заради якої 

він помирав, // І це була радість смерті!
192

 [435, с. 365]. 
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Ліричний герой вказує на те, що вбили Воллеса з особливою жорстокістю 

(Хоч і рука ката // Схопила в його живих грудях  серце, що б’ється.)
193

, але 

пропускає докладний опис того, що голову вбитого згодом повісили на високу 

палю й встановили на лондонському мості, праву руку відправили в Ньюкасл, 

ліву – в Берик, ноги – в Перт і Абердин, про що відомо з історії [235, с. 172]. 

Знаючи про ці події, ліричний герой завершує тим, що король Едвард I, 

обраний Всевишнім правити на землі, обов’язково буде покараний Богом за 

пролиту ним кров: Не має собі рівних, не зустрів опору, // Іди, Едварде, 

повний слави, до своєї могили! // Тягар крові співвітчизників є на твоїй 

совісті, // Іди, Едварде, до твого Бога!
194

 [435, с. 365].Р. Сауті вкотре 

виступив у традиційній для романтиків ролі захисника знедолених.  

Цю ж позицію митця простежуємо і в наступному творі. «Пам’ятнику в 

Таунтоні» (1798), де змальовано трагічні події, що відбулися за часів 

царювання англійського короля Якова II, якого у творі зневажливо названо 

«that king» (той король) за аналогією до виразу «that judge» (той суддя), 

вжитого щодо його ставленика й фаворита, судді Джеффріса (У Р. Сауті – 

Проклятий суддя, поплічник свого короля.)
195

. Саме Джеффріс під прикриттям 

судочинства чинив жахливі беззаконня: ВОНИ упокоєні тут, ті, кого 

Джеффріс засудив до смерті // В осміюванні всякого правосуддя, коли він 

прибув, // Проклятий суддя, поплічник свого короля, // Присланий знищувати.  

Вони поховані тут, // Жертви того судді й того короля, // В осміюванні 

всякого правосуддя упокоєні тут, … (Пам’ятнику в Таунтоні)
196

 [435, с. 443]. 

Жорстока розправа уряду з учасниками заколоту проти короля вже тоді 

стала однією із чорних сторінок в історії Англії. Однак король і цим не 

задовольнився й нацькував на бунтівних селян полковника Керка, солдати 

якого отримали прізвисько «янголи Керка», бо на прапорі їхнього полку був 

зображений янгол – символ християнства. Звірства цих солдатів, що нещадно 

вбивали, руйнували оселі та грабували селян, вражали своєю жорстокістю. 

Король же написав Керку, що «дуже задоволений ним» [235, с. 453].  



207 
 

Більше похвали від короля отримав суддя Джеффріс, який разом із 

чотирма іншими суддями вирушив на захід країни, щоб засудити всіх, кого 

звинувачували хоч у якійсь причетності до заколоту. Король люб’язно назвав ці 

суди «кампанією Джеффріса», а жителі тих місць запам’ятали їх як «криваві 

ассізи» (Bloody Assize). Жахливі беззаконня й бузувірства людини, яка 

відправляла на мученицьку смерть сотні невинних людей, заохочувалися 

королем, який зробив Джеффріса лорд-канцлером [235, с. 455-459]. Р. Сауті 

пише про те, що Божа кара не змусила себе довго чекати, коли Джеффріс, 

переодягнувшись (матросом – Л. К.), намагався сховатися від людської помсти: 

<...>, оскільки вони воскресли, // Нарешті вони воскресли, люди в їхній мощі, 

// Нездоланні.  Тоді даремно той кривавий суддя // Переодягнений хотів 

сховатися: не завжди Бог // Повільний на помсту!  жалюгідна людина // Він 

загинув від людського гніву, і все ще // Діти проклинають його 

пам’ять.
197

 [435, с. 444].Насправді самосуд не вчиняли, хоч Сауті описав його. 

Достовірно відомо, що Джеффріс був поміщений у Тауер, де він згодом і 

помер [235].  

Опис трагічних подій при Таунтоні лаконічний. При цьому варто 

підкреслити, що у творчості Р. Сауті стислістю вирізняються як хроніки 

історичних подій, так і образи самих монархів. Наприклад, у цій посвяті 

Р. Сауті коротко описав так звану «Оксамитову революцію» (Glorious 

Revolution) 1688–89 рр., яка завершилася поваленням Якова II і сходженням на 

престол Вільгельма III Оранського (William III of Orange) та його дружини 

королеви Марії (Mary): Зі свого трону // Похмурий фанатик, що направив 

його, // Тиран Яків був повалений. 
198

 Насправді ж король не покинув трон 

відразу. Спочатку зневірені піддані просто чекали смерті Якова, що мала 

ознаменувати кінець встановлення католицизму. Однак звістка про те, що в 

короля народився син, змусила парламент піти на безпрецедентні заходи й 

запросити зятя Якова II, протестанта за віросповіданням, забрати корону у його 

тестя.  
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У наступному уривку ліричний герой коротко описав  криваві події в 

Лондондеррі, що був  взятий в облогу королем Яковом II у 1688-1689 рр., 

згадав битву на річці Бойн 1690 р., яка принесла перемогу майбутньому королю 

Вільгельму III, а також поразку французів перед силами голландського й 

англійського флотів у 1692 р.: <...> Він жив, щоб проводити // Довгі роки 

оманливою надією, він жив, щоб взяти // Ще більше крові на свою душу.  

Дозвольте говорити Бойну, // Дозвольте Лондондеррі говорити про його 

провину й ганьбу, // І про той незабутній день, коли на ваші береги // Ла -Хог 

багряний океан викидав мертвих!
199

 (*Ідеться про битву при Ла-Хог, 

унаслідок якої англійський флот за підтримки декількох датських 

кораблів завдав французам нищівної поразки – Л. К.) [435, с. 444]. 

Кротко і влучно описав Р. Сауті і одного з найбільш непривабливих  

володарів в історії Англії –короля Генріха VIII. Митець зауважив, що монарх 

був похований поруч зі своєю лагідною й найулюбленішою з усіх дружин – 

Джейн Сеймур, яка, як відомо, померла незабаром після пологів, подарувавши 

чоловікові в третьому шлюбі такого бажаного спадкоємця. 

Р. Сауті звинуватив Генріха у смертях Фішера й Мура, у тому злі, яке 

король заподіяв своїй першій дружині Катерині Арагонській, анулювавши 

шлюб із нею. Описав він і страту другої дружини монарха Анни Болейн, яка 

подарувала королю доньку Єлизавету, яка згодом стала королевою Єлизаветою 

I. Сокира, пише автор, «часто була закривавлена», що викликає асоціацію ще з 

однією стратою дружини короля, п’ятої за рахунком юної Кетрін Ховард, 

двоюрідної сестри Анни Болейн. Це не сказано прямо, але мається на увазі саме 

ця подія.  

Типові для поезії Р. Сауті розповіді про долю конкретної людини в 

контексті історичних подій певної епохи та зі згадуванням монарха, який тоді 

правив: Юстаса, того, хто пішов до Святої землі // З Річардом Левове 

Серце, і того сера Генрі, // Який бився при Кресі, під час воєн Короля 

Едварда;  (Останній із родини)
200

 [435, с. 244];  
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Але, Хамфрі, звичайно, ти ніколи не міг знати // Принади невеликого 

будинку, твого власного: // Будинку, настільки затишного, настільки 

веселого, як для мене, так // Він був завжди прибраний, і ми добре з ним 

справлялися; // Оскільки там золотих правил Короля Карла дотримувалися, 

// І там - хай благословить їх бог обох - короля й королеву ...  (Злочинці 

Нового Південного Уельсу)
201

 [435, с. 213-214]. 

У другій цитаті йдеться про дванадцять золотих правил короля Карла I з 

династії Стюартів, якого за ці короткі, але змістовні поради прозвали 

«англійським Соломоном». Припускають, що він написав ці правила для свого 

сина, згодом короля Карла II. У них ідеться про те, що треба уникати: участі в 

суперечках, усякого роду порівнянь, підтримки будь-яких думок, повідомлення 

сумних новин, переказу скарг, розкриття секретів, занадто довгих розповідей, 

вживання тютюну, згадування державних справ, укладання парі, зловживання 

здоров’ям, а також тривалого перебування за столом під час прийому їжі [367]. 

У літературній спадщині Р. Сауті багато творів точно відповідають  

історичним подіям, і дуже рідко поет припускався фактологічних помилок в 

інтерпретації історичного матеріалу. Та все ж окремі невідповідності у 

трактуванні історичних фактів все ж таки знаходимо. Наприклад, образ Генріха 

Мартена з однієї із посвят. Цей чоловік, дійсно, був прозваний «царевбивцею» 

(regicide) за активну участь у винесенні смертного вироку королю з династії 

Стюартів Карлу I, проти якого він особисто складав брехливий компромат і 

звинуватив монарха на суді. Після Реставрації монархії (1660) син Карла I, Карл 

II, покарав винних у страті батька. Смертний вирок Мартену замінили на 

довічне ув’язнення, однак ця людина перебувала в ув’язненні загалом не 

тридцять, а двадцять років, у тому числі в Чепстоу – дванадцять, після 

відбування покарання в одному із замків на півночі Англії й у Віндзорі [366]. У 

тексті твору, як і в його назві про це не йдеться. 

Історично невиправдана й характеристика королів Георга III й Георга IV в 

«Заупокійній пісні за принцесою Шарлоттою Вельською». Водночас  

поблажливе ставлення Сауті до правлячого короля Георга III та оди на честь 
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Його Високості ніяк не вказують на лицемірство поета, який гнівно викривав у 

своїх творах десятки інших монархів. Це, напевно, можна пояснити так званим 

«культурним дискомфортом», що його Л. Монроз розкрив на прикладі 

С. Формана – астролога королеви Єлизавети I, який не сприймав незаміжню, 

бездітну, зухвалу та свавільну жінку на троні[354, с.1-41]. Однак «культурного 

дискомфорту» по відношенню до Георга III Р. Сауті не мав, що часто дивувало 

як сучасників поета, так і науковців, які згодом вивчали творчість поета. На 

наш погляд, цей феномен пояснюється тим, що король був ментально 

нездоровий і мав офіційно призначеного Принца-регента, який допомагав йому 

керувати державою. Серед народу знову піднімалося невдоволення 

божевільним королем так само, як це було напередодні Війни Троянд. Але 

Р. Сауті знав, що аристократія майже знищила себе у тій війні, а країна була на 

межі економічного краху. Тому поет вірив у необхідність і доцільність 

збереження існуючого ладу, наголошуючи, що правління цього помазаника 

Божого має завершитися еволюційним, а не революційним шляхом. «Він – 

хвора людина, я все йому пробачаю», – так можна сформулювати ставлення 

поета до правлячого монарха.  

Отже, образи королів, розкриті в контексті ключових подій національної 

історії, художнє переосмислення епох їхнього правління або окремих їхніх 

епізодів, надає поезії Р. Сауті яскравого національного колориту. Комічний 

образ Р. Cауті як улесливого королівського підлабузника, створений особливо 

яскраво в радянському літературознавстві, не підтверджується аналізом 

поетичних текстів, у яких Р. Сауті влучно й відверто викриває вади багатьох 

правителів світу.  

Традиційно, Р. Сауті приділяв багато уваги національному англійському 

колориту, який відтворив у поезії. Він захоплюється народними баладами, 

звідки бере багату образність, в тому числі і героїв Шотландії. Поєднання 

оповідного, ліричного й драматичного елементів споріднює англійські й 

шотландські народні балади з творами Р. Сауті[9]. Крім того, використання 

митцем баладної строфи, яскраво виражені сюжетність і драматизм його балад, 
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їхня лапідарність, музичність, що часто досягається за рахунок внутрішньої 

рими (rollicking meter), емоційна й лексична виразність, динамічність оповіді, а 

також глибина розкриття образів персонажів, ставлять балади Р. Сауті в один 

ряд із кращими зразками англійської та шотландської народної поезії.  

До додаткових засобів створення національного колориту слід також 

віднести реалії життя англійців, які поділяються на декілька груп і охоплюють 

змалювання флори, фауни, свят, звичаїв і народних забав, властивих англійцям. 

Наприклад, згадане в «Воті Тайлері» «травневе дерево» – це стовп, 

прикрашений стрічками, навколо якого було прийнято танцювати у свято 1 

травня. Один із героїв згадує також популярну в народі забаву під назвою 

«barley-brake» (старовинна сільська гра на зразок ловів або квача, в сучасному 

написанні – «barley-break»− Л. К.). Р. Сауті має на увазі ті ігри, що відбувалися 

на полі або на тоці. Учасниками були три пари, одна −в центрі, або в «домі», її 

завдання полягало втому, щоб спіймати інші пари, які змінювали партнерів. Ще 

один незмінний атрибут свята приходу весни танок у костюмах героїв легенди 

про Робіна Гуда, англійською – «morris» або «morris dance», який Р. Сауті 

також згадував у творі: Хоб. З тих пір, як ми були хлопчаками разом,//І грали 

в «п’ятнашки» й танцювали морріс: – //Де – то двадцять п’ять років 

тому![439, c.102]
202

 

Інші забави цього свята − змагання серед чоловіків зі стрільби з лука, 

вмивання жінок росою на світанку, а також обрання радісним народом 

«травневої королеви» – найкрасивішої дівчини, яку квітчали вінком із 

первоцвіту змальовані у тексті «Вота Тайлера»: Ви знаєте, вони обрали мене 

травневою королевою, а Ваш друг Пієрс//Одягнув мені на голову корону – 

вінок із первоцвіту: Хіба це не справедливо?  – Вам сумно, мій батьку![439, 

c.103]
203

 

Згадка в «Воті Тайлері» про залитий сонцем пагорб, бліду примулу, 

наповнену чудовими ароматами західного вітерцю, вкриті первоцвітом долини, 

усміхнені місяцю травню веселі, вкриті фіалками береги, гаї, де розпускаються 

бруньки дерев, робить весняний пейзаж типово англійським. Крім того, ця 
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картина травневого дня наповнена ще й звуками весняної любовної пісні 

коноплянки, що щебече в гаю. Чути також, як підлісок відлунює співочому 

дрозду, з вітерцем плине приємна музика. Підсилює враження й використання 

прикметників «веселий», «весняна», «радісні», «приємна» та ін., серед яких 

«CHEERFUL» (веселий) навіть виділений в тексті графічно: РАДІСНІ в це 

свято, // Вітаємо ми веселий травень.
204

  

Яскравий рослинний символ, шанований англійцями, маємо у вірші 

«Гостролист» (1798). Для Р. Сауті, носія англійської мови та представника 

західної культури, ця рослина близька та знайома, адже вона здавна 

прикрашала собою зимові свята, традиційно була символом Різдва [65, 474-

476c.]. Англійці також помітили, що слово «гостролист» (holly) схоже на слово 

«священний» (holy), а вістря листочків гостролисту і його яскраво-червоні 

ягідки нагадують терновий вінець і краплі крові на чолі Христа, що робить 

вінки з гостролиста символічними[59, c.23].  

Особливої значущості в англійській історії набула й квітка троянди. 

Однойменний вірш Р. Сауті починається переказом легенди про появу червоної 

й білої троянд, цитовану за працями сера Дж. Мондевиля. Для Р. Сауті, як і для 

будь-якого англійця, троянда як рослинна емблема тісно пов’язана з боротьбою 

Йорків і Ланкастерів, символами яких були біла й червона квітка відповідно. 

«Троянда єднання» або «троянда Тюдорів», тобто червоно-біла квітка, стала 

символом Англії після того, як Генріх VII Тюдор обрав собі дружину із 

сімейства Йорків, поєднавши згодом в одній квітці символи двох знатних 

родин. Після перемоги в 1485 році в битві при Ботсворті, що поклала кінець 

Війні Троянд, тодішній герцог Річмонд, згодом король Генріх VII Тюдор, надав 

перевагу червоній троянді, бо був віддалено пов’язаний кровно саме з 

Ланкастерами. Однак, будучи мудрим правителем і бажаючи зміцнити 

економіку держави й своє власне перебування на престолі, за допомогою 

шлюбу він обернув колишніх ворогів на союзників. Троянду Тюдорів зараз 

можна бачити на гербі Великобританії, хоча випробування часом цей символ не 

витримав, і зараз символом Англії є не троянда Тюдорів, а лише червона 
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троянда. У цьому контексті слід також зауважити, що тут патріотичні почуття 

Р. Сауті трохи знівельовані, адже мільйони людей в усьому світі люблять 

троянди за їхню надзвичайну красу й аромат. Патріотизм і любов до 

рослинного символу власної країни більш рельєфно виражений у 

шотландського романтика Р. Бернса, адже будяк, який має в слов’янській 

культурі негативну конотацію, шотландці, сусіди англійців, сприймають як 

священну рослину-символ. За легендою гострі колючки цієї рослини 

встромилися в ноги данів-загарбників і змусили цих вікінгів кричати від болю, 

тим самим зруйнувавши підступні плани ворогів серед ночі без шуму знищити 

місцеве населення. Тому й досі Орден Будяка є найпрестижнішим і 

найпочеснішим у Шотландії[109, c.42]. 

Типова рослина для флори Англії – дуб, біля якого в доісторичні часи 

кельти проводили ритуали й з деревини якого вирізали тотеми, ніколи не 

втрачав для англійців своєї особливої привабливості. До цього образу-символу 

Р. Сауті часто звертався навіть у межах одного твору. Зокрема, в «Жанні 

д’Арк» таких прикладів відразу декілька: Старезний дуб, // Найкрасивіший в 

усьому лісі,…
205

 [435,с. 13]; і зробила цей самотній гайок // Своїм храмом, 

біля підніжжя одного старого дуба.
206

 [435, с. 33]; Як над якимось 

квітковим полем бджоли-трудівниці // Видають низькі ноти своєї музики, 

приємну мелодію для втомленого мандрівника, під старим дубом, // Який 

влаштувався в тінистій прохолоді його візерунчастого покрову;
207

 [435, с. 

39] 

Тоді він, бувало, сидів // Під дубом, якому було стільки ж років, 

скільки і йому, поки навколо // Сини, онуки і їхні нащадки разом збиралися, 

щоб стати частиною // Невинних забав.
208

 [435, с. 86]. 

Ліричний герой підкреслює особливе задоволення, що відчуває людина, 

сидячи під розлогою кроною дуба, і завжди звертає увагу на поважний вік 

великого й красивого дерева, за легендою, такого привабливого для ельфів. Для 

цього він використовує або прикметники «old» і «ancient», або, як в останньому 

прикладі, зображує літню людину, що сидить в оточенні численних нащадків 
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під таким же старим, як і вона сама, дубом. Для Р. Сауті також характерне 

захоплення витривалістю й могутністю цієї рослини, яку не здатні зломити 

навіть сильний вітер і бурі, що так само може стати прикладом стійкості й для 

людини: І що, мій друже, є життя? // Що, як не мінливий квітневий день! // 

Сьогодні похмуро затемнений хмарами боротьби, // А завтра сяючий у 

промені прихильної долі; // Нехай очерет, поступаючись, нагинає своє слабке 

стебло, // Оскільки, міцний силою свого коріння, дуб кидає виклик бурі. (До 

Ликону)
209

 [435, с. 165]. 

Особистісні риси окремих людей порівнюються із силою великого, добре 

вкоріненого дуба: З гігантською силою Телбота // Сміливий геральд затіяв 

нерівну боротьбу; // Подібно до дуба, який, будучи міцним завдяки своїм 

глибоко розміщеному корінню, // Насміхається над бурею, так і 

безстрашний граф витримав // Його брутальний напад.  (Жанна 

д’Арк)
210

[435, с. 90]. 

Ватажок стояв, // Як сильний дуб посеред лютуючої бурі, (Жанна 

д’Арк)
211

 [435, с. 128]. 

Іноді цей простий і зрозумілий образ-символ поет використовує для того, 

аби пояснити якусь істину, як, наприклад, те, що навіть до процесу споглядання 

слід ставитися вкрай вдумливо. У вірші «Дуб наших пращурів») ліричний герой 

зазначає, що зелена рослина, яку видно здалеку і яка привертає погляд 

мандрівника, це не той старий дуб, що колись втілював славу й гордість лісу, а 

лише плющ, який знищив дуже красиве й потужне дерево: І те, що 

мандрівники здалеку бачать квітучим, // Є не що інше, як листя плюща, який 

і знищив дерево. // На жаль, дуб наших батьків, який стояв // У своїй красі, 

слава й гордість лісу! (Дуб наших батьків)
212

 [435, с. 367]. Образ дуба, тісно 

оповитого плющем, з’являється й у вірші «Строфи, написані 1 грудня 1793 р.»: 

І зверніть увагу на яскраві ягоди в гронах // Серед веселенького зеленого 

листя гостролиста; // Плющ навколо опалого дуба, // Який щільно обвиває 

його.
213

 [435, с. 375]. 
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У цьому творі дерево ще не віддало всі свої соки рослині-паразиту, як це 

описується в «Дубі наших предків», а причина відсутності листя- зима. Однак 

майбутній результат такого сусідства очевидний. Тому несміла цнотливість, що 

подібно до того, як плющ на дуб, чіпляється за більш міцний каркас релігії й 

так переживає важкі часи, є яскравою метафорою: Так і невинність, боязка у 

своїй силі, // Чіпляється за допомогу більш стійкої основи релігії, // І, з 

допомогою релігії знайшовши собі підтримку, // Переживає лихо.  (Строфи, 

написані першого грудня 1793)
214

 [435, с. 375]. 

Культура кельтів вплинула й на оформлення поеми «Медок», яку Р. Сауті 

починає з викладення власних художніх принципів, стилізованих у формі 

кельтських тріад: «Три речі треба уникати в Поезії: фривольності, неясності 

та пихатості. Три речі прекрасні в Поезії: простота мови, ясність 

предмета, простота задуму. Три обов’язкових ознаки, властиві чистій 

Поезії: справжня правда, чиста мова, ясна манера. Трьома речами повинна 

бути відзначена будь-яка Поезія: всебічною ерудицією, досконалою 

одухотвореністю, абсолютною природністю»
215

 [439, с. 332]. 

Взагалі треба підкреслити той факт, що кельтська цивілізація була дуже 

цікавою англійським романтикам, а отже не випадково Дж. Каррузерс та 

А. Роуз вслід за Дж. Піккертоном називають ту епоху «Кельтським сторіччям», 

у якому, як у книзі метафорично написано, «нація», «мова» та «раса» були 

соломинками на превалюючому вітрі зі Сходу[203, c.35]. 

Яскравий національний колорит поетичних творів Р. Сауті зумовлений і 

творчим переосмисленням поетом подій із життєписів святих, які просяяли на 

території Британських островів. Вірш Р. Сауті «Криниця Св. Кейн» (1798) 

ґрунтується на житії однієї з кельтських святих – святої благочестивої діви 

Кейн Валійської, яка жила в V столітті н.е. в Кейншемі (Сомерсет) і в Сент-

Кейн, що в графстві Корнуолл [371, c.163]. На її честь названо храм, а також 

джерело, води якого, за переказами, надавали перевагу тому з молодят, хто 

першим пив із нього воду, що й змалював поет у своєму творі.  
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В основі вірша Р. Сауті «Чистилище святого Патріка» (1798) та сама 

легенда, що надихнула іспанського драматурга й поета Педро Кальдерона де ла 

Барка на написання однойменної із твором Р. Сауті драми, відомої на 

пострадянському просторі за перекладом К. Бальмонта. За переказами, святий 

Патрік, покровитель Ірландії, відшукав шлях у чистилище, а також вбив 

чудовисько на озері, яке потім отримало назву Лох-Дерг, тобто Червоне озеро, 

адже його води зачервонила кров поваленої нечисті. Легенда свідчить, що 

святий бачив видіння, у якому Ісус Христос ввів його в чистилище і відкрив 

перед ним два шляхи: у пекло та в рай. Господь вказав на глибоку чорну 

ущелину на острові, через яку кожен, хто володіє твердою вірою й каяттям, міг 

потрапити в чистилище ще за життя. Святий Патрік заклав там церкву, у дворі 

якої створив кам’яний грот, іменований ще колодязем святого Патріка. При 

цьому неабиякий інтерес викликає той факт, що на середньовічних картах 

єдиним місцем, позначеним у всій Ірландії, було лише так зване «Чистилище 

святого Патріка». З давніх часів до цього місця прибували численні паломники 

з вірою в те, що це паломництво позбавить їх від мук після смерті [377, c.276-

277]. 

Отже, англійський національний колорит яскраво виражений у творчості 

Р. Сауті. Цей аспект, безсумнівно, сформувався в окремий аспект романтизму, у 

якому відчутний сильний вплив періоду англійського Середньовіччя, нагальних 

проблем сучасної поетові історії, реалій культури та побуту, притаманних 

англійцям, англійського фольклору. Галерея образів англійських монархів 

розкриває складний і дуже тривалий у часі процес переосмислення поетом 

історії власної країни, який не слід зводити лише до періоду Лауреатства. 

 

4.3.Сауті й Шекспір 

 

У Європі звернення до народних джерел мало ще один несподіваний 

наслідок, а саме зародження небувалого раніше інтересу до особистості 

В. Шекспіра і його творів [408]. Дж. Н’юман і Л. Е. Браун справедливо 
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відзначають, що яскраво вираженою рисою англійського романтизму була 

патріотичність, національна самобутність, і саме в контексті англійського 

романтизму з новою силою зазвучали імена Чосера, Мільтона, Спенсера і 

особливо Шекспіра, що дає змогу говорити навіть про якусь «шекспірівську 

індустрію» в зазначений період [362, с. 611]. Д. Росс у зв’язку із цим також 

зазначає, що Шекспір мав значно більший вплив на романтиків, ніж навіть 

Мільтон [411, c. 108]. Схожі твердження знайдемо також у роботах 

Е. Хана [294], Дж. М. Ортіза [372], Г. Біерса [154] та ін. У цьому ж контексті 

слід згадати й слова Б.Б. Шалагінова, який вважав, що Ф. Шлегель, Новаліс, 

Ваккенродер, Гофман, Шеллінг докорінно оновили канон нового європейського 

мистецтва. В основу нового літературного канону німецькі романтики 

поставили Шекспіра, якого вони рішуче ввели в історію не просто театру, але й 

літератури [126]. 

У сучасну нам епоху В. Шекспіра сприймають як приклад великого 

митця. Однак світова популярність Шекспіра настала не відразу. Шекспір був 

досить відомим драматургом, що писав твори для комерційного театру в 

Лондоні. Однак, хоча він й отримав блискучу освіту, Шекспір не вчився в 

коледжі, і, попри те, що йому допомагав король Яків, твори Шекспіра в сучасну 

йому епоху не користувалися пошаною. Портретів Шекспіра, написаних за його 

життя, теж не багато, що свідчить про обмежену популярність автора [359].  

Н. М. Торкут зазначає, що Шекспір був знаний за свого життя, але ані за 

життя, ані відразу ж після смерті драматурга не було написано жодного його 

життєпису [122], [123]. Про значні лакуни в наших відомостях про Шекспіра 

говорить і Н. Висоцька [22]. І саме представники європейського романтизму не 

лише відродили інтерес до творчості Шекспіра, але «знову винайшли» 

Шекспіра як найбільшого автора, як найголовнішого англійського класика з 

відомих на той момент. Як справедливо писав А. Блум у монографії «Шекспір 

про любов і дружбу» (2000), романтики доклали багато зусиль для того, щоб 

звести Шекспіра на той незаперечний п’єдестал, який він посідає сьогодні [175, 

с.1]. 
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І. Лімборський справедливо зазначив, що ситуація зі сприйняттям 

В. Шекспіра суттєво змінилася в добу романтизму. Вчений говорить про те, що 

переклади творів Шекспіра німцями А. В. Шлегелем та Л. Тіком засвідчили 

появу іншої інтерпретаційної моделі творчості цього англійського 

письменника. Погляд на Шекспіра як на «спонтанного генія», який без 

належної освіти зміг створити «вічні» художні шедеври, а також нові стандарти 

художнього перекладу його текстів, значно розширювали рецепцію Шекспіра 

як гідного для наслідування письменника [71]. У цьому ж контексті слід 

згадати й слова Б.Б. Шалагінова, який вважає, що Ф. Шлегель, Новаліс, 

Ваккенродер, Гофман, Шеллінг докорінно оновили канон нового європейського 

мистецтва. В основу нового літературного канону німецькі романтики 

поставили Шекспіра, якого вони рішуче ввели в історію не лише театру, але й 

літератури [126], [56, c.107]. 

Як і самі романтики, Шекспір свого часу не боявся порушувати 

сформовані стандарти. І. Мегела підкреслює, що В. Шекспір був «великим 

синтезатором, у творчості якого античність, Середньовіччя, Ренесанс, Бароко 

злиті воєдино [75]. Сучасники Шекспіра, академічні критики, засуджували його 

за недисциплінованість, за те, що заперечував усталені на той час уявлення про 

драму, які базувалися на кращих зразках творів Стародавнього Риму й Давньої 

Греції. Згідно з уявленням того часу, добре написана п’єса не повинна 

поєднувати в собі комедію й трагедію, а також містити кілька основних 

сюжетних ліній і мати до того ж додаткові. Крім того не допускали переходів з 

одного місця дії на інше чи «розтягнення» розоповіді упродовж  місяців і років 

у площині драматичного часу. Проте всі ці риси притаманні творам Шекспіра, 

бо драматург не дотримувався академічних правил, щодо структури 

драматичного твору. Романтики, такі як Шиллер і Гете, писали драми під 

впливом шекспірівської творчої спадщини, перекладали його твори, 

використовували шекспірівські алюзії у своїх творах, його образність і т. ін., 

відкрили Шекспіра світовій читацькій аудиторії. Спадщина Шекспіра 

привнесла в театральні постановки епохи романтизму абсолютно нові, нечувані 
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доти й революційні за своєю суттю елементи. Похитнулися усталені до XVIII 

століття канони французької школи драматичного театрального мистецтва, 

прийняті в Європі. 

 Отже, Шекспір був «своїм» для романтиків, які до того ж свідомо 

перебільшували його незнатне походження. Митець, на їхню думку, був радше 

народним, аніж придворним літератором. Він уособлював для романтиків 

квінтесенцією народної поезії. Захоплення романтиків Шекспіром значною 

мірою вплинуло як на формування самого романтичного руху, так і на наступну 

епоху. Значну частину драматичних творів, написаних у XIX столітті, було 

створено під впливом Шекспіра, художники ілюстрували його твори, а 

композитори писали симфонічні твори для оркестру на слова його текстів [408].  

У сучасних англомовних дослідженнях романтизму вплив творчості 

В. Шекспіра на літературну спадщину англійських романтиків визнається конче 

важливим. Водночас літературні зв’язки англійських романтиків із Шекспіром 

вивчено недостатньо, а шекспірівська традиція у творчості Р. Сауті не ставала 

предметом самостійного наукового дослідження як у рідній поетові Англії, так і 

за її межами. Навіть попри існування монографії Дж. Бейта «Шекспір і 

англійські романтики» [152], поезія Сауті у даному аспекті не вивчалася. Це, 

безумовно, відкриває широкі перспективи для власного дослідження й 

зумовлює новизну отриманих результатів.  

Найперша згадка про вплив В. Шекспіра на Р. Cауті міститься в 

біографіях останнього. Автори цих робіт, серед яких М. Сторі [447], [448], 

[449], Е. Бернхардт-Кабіш[161], Е. Доуден [237],[238] неодмінно згадують той 

факт, що вже у восьмирічному віці Р. Сауті із захопленням читав Шекспіра 

С. Т. Колрідж, якого й дотепер вважають автором найвпливовіших праць про В. 

Шекспіра, теж зазначав, що саме Р. Сауті наслідував В. Шекспіра. У листі до 

видавця Дж. Коттлу від 1797 р. С. Т. Колрідж писав: Любий Коттле!<...> Я 

отримав вісточку від Шерідана, який хоче, щоб я написав трагедію;  у мене 

до цього немає таланту;  а в Р. Сауті є. Я дуже високої думки про його 

«Жанну д›Арк» і не можу не спрогнозувати, що він буде відомий нащадкам, 
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як правнук Шекспіра. Я думаю, він напише трагедію або трагедії 
216

 [60, 

с. 191]. 

У «Видінні суду» Р. Сауті написав про те, що Шекспір у наших серцях 

збудував собі імперію, яка не впаде з часом, і навіть частину цієї імперії ніколи 

й ніхто собі не присвоїть: І Шекспір, який в наших серцях для себе поставив 

імперію // щоб не похитнутися ні від часу, ні від іншого розділеного 
217

 [439, с. 

803]. 

Усі ці окремі факти є відправним пунктом для дослідження 

шекспірівських алюзій у творчості Р. Сауті. Насамперед слід наголосити на 

тому, що Р. Сауті, подібно до В. Шекспіра, створив у своєму поетичному 

доробку гігантську за обсягом галерею образів знатних людей і монархів, у 

яких були реальні історичні прототипи. У цьому контексті хотілося б згадати 

слова А. Блума, який слушно зауважував, що Шекспір був першим філософом 

історії, який свідомо намагався зрозуміти  спосіб мислення чоловіків і жінок із 

найрізноманітніших часів та територій [152, с.29] Він звертався своїм величним 

розумом до тих найважливіших моментів у минулому, у яких можна було 

знайти вираження найбільш цікавих можливостей людини, намагаючись 

зрозуміти, що ж є насправді людським та щасливим життям. Таке знання 

недоступне тому, хто є рабом лише сьогодення, але це знання стає доступним 

як результат дослідження і роздумів. Немає заздалегідь прописаного, 

незмінного ходу історії, а є лише можливості, про які дізнаєшся з минулого 

[152, с.139].  

Подібно до В. Шекспіра, Р. Сауті теж вільно подорожував в часі та 

просторі, і саме в минулому шукав відповіді на найболючіші та найактуальніші 

питання своєї доби, зображуючи життя представників усіх верств населення. Як 

і В. Шекспір, Р. Сауті теж стояв на захисті жіноцтва, людей нужденних та тих, 

що глибоко страждають.  

Вади, фатальні помилки та навпаки, вершинні досягнення правителів 

періоду античності, Середньовіччя, новітньої історії знайшли своє 

відображення у творах Р. Сауті. Поет писав абсолютно про всіх англійських 
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королів, згаданих В. Шекспіром, проте завжди йшов виключно своїм шляхом, 

що можна продемонструвати, порівнявши, наприклад, образ Річарда ІІ в 

драматичній поемі Р. Сауті «Вот Тайлер» і п’єсі В. Шекспіра «Річард ІІ». 

На момент написання «Вота Тайлера» Р. Сауті п’єса В. Шекспіра «Річард 

II» була в англійській літературі єдиним масово відомим твором для сцени, у 

якому детально розкрито образ англійського короля Річарда II, відомого світу 

завдяки тому, що він вигадав носову хустинку й написав першу в Англії 

куховарську книгу. Хоча ім’я монарха винесено в заголовок п’єси, В. Шекспір 

опікується швидше долею цілої держави під час правління Річарда II, а не 

особистістю короля як такою. У драмі Р. Сауті «Вот Тайлер» основну увагу 

приділено також не королю, а безпосередньо Селянському повстанню 1381 р. і 

його причинам. І твір Шекспіра, і твір Р. Сауті неможливо належно розуміти 

без ґрунтовного історичного коментаря. 

Р. Сауті описав у творі негативне ставлення простого народу до Річарда 

II, яке нібито сформувалося ще до першого прояву непокори. Однак, 

незважаючи на те, що повстання не відбуваються тоді, коли люди задоволені 

державною політикою, нелюбов народу до свого монарха в період до 1381 року 

є  радше  вигадкою. Як відомо з історії, повстання спалахнуло в Брентвуді, у 

графстві Есекс, а потім заколот розповсюдився й на графство Кент. Вихідці із 

цих графств об’єдналися й пішли до Лондона, щоб звернутися до короля й 

висловити йому свої претензії. На шляху до столиці селяни-повстанці несли 

стяги Святого Георгія, покровителя Англії, і вигукували гасла на славу короля, 

змушуючи присягати на вірність монарху й народу Англії всіх людей, яких 

зустрічали дорогою. Вони не хотіли рабського існування для себе, проте при 

цьому не заперечували верховну владу короля над ними. Крім того, коли мати 

Річарда II їхала до сина в Лондон, де той у цілях безпеки перебував під 

захистом стін Тауера, військо повстанців шанобливо й захоплено вітало 

королеву-матір і не чинило жодних перешкод [235, с. 84]. 

Така поведінка повстанців пояснювалася тим, як Річард став королем. Він 

зійшов на престол слідом за своїм дідом, Едвардом III, адже його 
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сорокап’ятирічний батько, улюбленець нації Чорний Принц, прозваний так 

англійцями за кольором його обладунків, у яких він боровся проти французів, 

помер від дизентерії кілька місяців перед тим. Так, у 1376 р. дев’ятирічний 

хлопчик став Принцом Вельським, тобто спадкоємцем престолу. Вже в 

наступному році, після смерті Едварда III, англійська нація вітала на троні 

Річарда II. Як уже  зазначалося, з огляду на те, що не він розв’язав війну з 

французами й до того ж був занадто малий, щоб відповідати перед нацією за 

подальший перебіг бойових дій, прості люди спочатку не звинувачували юного 

короля в невмілому правлінні країною. Вельможі, що смертельно боялися 

влади й могутності герцога Ланкастерського, ще одного сина покійного короля 

Едварда III, щосили вдавали, ніби його вінценосний племінник дуже розумний, 

мудрий і вже цілком дозрів для правління країною. Вони постійно йому 

лестили, що не сприяло розвитку в дитини кращих особистісних рис. Про 

згубну для молодого короля силу лестощів часто згадував В. Шекспір у своєму 

творі: Цей шекспірівський текст у перекладі М.Донського звучить так:  

ГОНТ 

 <…> 

 К предсмертной речи он преклонит слух. 

ЙОРК 

О нет! В его ушах иные звуки: // Его правленью льстивые хвалы, // 

Любовные стишки, чей сладкий яд // С такой охотою впивает юность.  

ГОНТ 

 Кишат льстецы в зубцах твоей короны; (Переклад М. Донського)
218

 

 

В. Шекспір докладно перелічив усе, чим Річард завинив перед нацією. 

Непомірно висока сума податків, розтрата державного майна й нанесення 

шкоди національній власності, привласнення маєтків аристократів, що 

потрапили в немилість до корони, надання влади своїм фаворитам і махінації із 

землями склали досить довгий список його злочинів. У п’єсі «Річард II» 

В. Шекспіра монарх також відступає ще від одного, даного ним колись слова. З 
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історії відомо, що 23 квітня 1377 р. в День Святого Георгія десятирічний 

спадкоємець престолу Річард і його кузен, Генріх Херіфорд (Болінгброк), лише 

на рік старший за нього спадкоємець найвпливовішої в країні сім’ї Ланкастерів, 

стали лицарями найпрестижнішого в країні Ордена Підв’язки й заприсяглись 

ніколи не піднімати зброї один проти одного. Обіцянку порушили і Генріх 

Херіфорд вбив фаворита короля, за смерть якого монарх вирішив помститися 

своєму двоюрідному брату. Річард також доклав зусиль, щоб неминуче 

вибухнув скандал між його кузеном, Генріхом Херіфордом, і Томасом 

Маубреєм, герцогом Норфолком. Король прийняв рішення головувати на 

спеціально організованому поєдинку, що для Генріха, в разі невдачі, означало 

бути прив’язаним до хвоста коня, який потім протяг би його по місцю бою, а 

потім висіти на шибениці. Поєдинок мав уже розпочатися, коли Річард раптово 

змінив своє рішення й постановив, що Маубрей повинен назавжди покинути 

Британію, а Херіфорд – на десять років. Ці події й поклав В. Шекспір в основу 

одного з епізодів твору. Автор не включив до тексту твору історичний факт 

ув’язнення Джона Гонта, унаслідок чого той згодом і помер. Однак навіть без 

цієї подробиці В. Шекспір зумів розкрити підлість монарха, що бажав смерті 

свого родича, аби незаконно заволодіти його власністю.За висловом В. 

Шекспіра, Річард, «як пелікан», харчується кров’ю своїх родичів. Ідеться про 

те, що молодий король не пошкодував іще одного свого дядька, герцога 

Глостерського. Річард не збирався ані забувати розправу парламенту над його 

фаворитами, ані пробачати ініціаторів. Однак, беручи до уваги те, що в нього 

фактично залишився лише королівський титул і більше ніякої реальної влади, 

він вирішив почекати. Повільно, з великими труднощами, пригнічуючи в собі 

безглуздість, образливість і нетерпимість, королю все-таки вдалося в цьому 

досягти успіху й повернути собі всю повноту влади. Згодом, караючи винних, 

монарх не пожалів навіть свою кровну рідню. У «Річарді II» велику увагу 

приділено розмовам Джона Гонта й герцогині-вдови, яка просить помсти за 

свого чоловіка. Старий Ланкастер звинувачує Річарда в тому, що він згубив 

синів Едварда III. 
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Гординю помазаника Божого Р. Сауті і її посоромлення простим 

селянином описав так:  КОРОЛЬ.  Тайлере, чому ти вбив мого слугу? // І повів 

за собою моїх чесних підданих, які залишили свої будинки, // Щоб бунтувати 

проти помазаника Господнього?   

ТАЙЛЕР <...> я повів за собою бунтувати проти помазаника Божого, 

// Оскільки його міністри зробили його ненависним: // Його ярмо важке і 

його тягар тяжкий[439, c.106].
219

 

У поемі Р. Сауті показано, як король зробив клятвопорушення, 

відступивши від даного ним слова не вбивати повстанців: ПІЄРС. Біжіть, 

тікайте, мій батько – клятвоприступний король!  – біжіть![439, c.106]
220

 

Для Річарда II характерні перепади настрою, що іноді доходили до 

крайнощів. Періоди непохитної віри в себе змінювалися нападами 

невпевненості й відчаю. У творі Шекспіра це видно з  реакції монарха на 

повстання в Ірландії, його частої нерішучості під час прийняття важливих 

державних рішень і т. ін. Р. Сауті також зміг розкрити нетерпимість і 

безглуздість у характері цієї людини: КОРОЛЬ. Це – зрада! // Терпіння двору 

було ображене – // Будь проклятий недорікуватий, непоступливий 

бунтівник[439, c.109]
221

  

Річард – реальний король, незважаючи на прояви жорстокості, його 

вважали також прикладом вишуканості та стилю, що певною мірою було в 

нього в крові. Поєднанням мужності й вишуканості славилися й дід Річарда, і 

його батько. Наприклад, у 1348 р. Едвард III заснував Орден Підв’язки, який і 

до сьогодні вважають найпрестижнішим орденом Великобританії, куди з 

великою пошаною приймають навіть королівських осіб з інших країн. 

Підв’язка, що обрамлює щит, зображена на гербі країни. Згідно з легендою, 

одна з дам на балу, а саме леді Солсбері, що користувалася особливою 

прихильністю короля, на очах у всіх загубила підв’язку. Придворні почали 

сміятися з неї, і тоді король, щоб припинити зловтіху двору над його коханкою 

та з гідністю вийти із ситуації, що склалася, підняв пов’язку й зав’язав її в себе 

на нозі. При цьому він сказав французькою: «Honi soit qui mal y pense», що 
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перекладається: «Хай засоромиться же той, хто думає про це погано» [346, с. 

45]. Так було засновано цей почесний орден, а головне – лицар виручив даму з 

біди, що цілком відповідало лицарському кодексу честі, яким у той час 

захоплювалися. 

Те, що в Річарда був чудовий королівський двір, як і в його діда, що 

фінансово дорого обходився нації, творчо переосмислено Р. Сауті в 

художньому творі: Навіщо ввели цей згубний подушний податок, // Крім як 

для того, щоб підтримувати марнотратство Вашого двору, // І Вашу 

божевільну претензію щодо корони Франції? // <...> Ви відпочиваєте у своє 

задоволення у своїх веселих палацах, // Дорогий банкет збуджує  Ваш 

апетит, // Солодка музика тішить ваш спокій;  ...[439, c.107].
222

 

Річард не прославляв свою країну у військових баталіях, як це робили 

його дід і батько, однак хоробрості йому теж не бракувало. Досить згадати, що 

під час селянського повстання 1381 р. Річарду було всього лише 14 років. Образ 

юного монарха ретельно описаний Р. Сауті, і В. Тайлер у творі заявляє, що буде 

говорити з юним монархом («I will parley // With this young monarch;»). 

У реальному житті Річард зі сміливістю, гідною його хороброго батька, 

зустрівся з бунтівниками тричі [300, с. 4–5]. У драматичній поемі Р. Сауті 

неохоче визнає в монарха наявність духу, вважаючи, що саме страх давав йому 

сміливість: КОРОЛЬ. Страх у такому випадку має надати мені хоробрості; 

мій Лорд-Мере, Ходімо зі мною[439, c.106].
223

 

В. Шекспір описує Річарда мужньою людиною в момент своєї смерті. 

Король був трохи наївним та довірливим, бо, коли його кузен Генріх вирішив 

самочинно повернутися до Англії й вимагати того, що належить йому за 

законом, він, очевидно, прагнув більшого, ніж просто повернути свої 

володіння. Володар припускав, що так може трапитися, проте після довгих 

коливань вирішив довіритися молодому Ланкастеру, бранцем якого він згодом  

став. У В. Шекспіра величний в’язень помирає від руки вбивці[112, c.10]. 

Насправді не відомо, хто зробив цей величезний гріх, однак найпопулярнішою 

причиною смерті називалась смерть від голоду. Є також припущення, що наказ 
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морити Річарда голодом віддав сам Генріх Ланкастер, аби потім можна було 

влаштувати публічні похорони без видимих доказів насильства на тілі [324, 

c.44]. 

Кузен Річарда II став наступним королем, відомим як Генріх IV. Його 

подальше бунтівне царювання й жахлива хвороба шкіри традиційно вважалися 

в народі справедливим покаранням за скоєне. 

У другому й третьому акті «Падіння Робесп’єра» Р. Сауті багаторазово 

звертається до «Юлія Цезаря» В. Шекспіра. При цьому слід зазначити, що 

Цезар і Брут, нехай і один раз, але все-таки спочатку згадані в цій трагедії в 

першому акті, написаному С. Т. Колріджем. Отже, алюзія на героїв трагедії 

Шекспіра могла бути спочатку творчою знахідкою С. Т. Колріджа. Можливо 

також, що знакові імена Цезаря й Брута згадані в першому акті трагедії після 

ознайомлення С. Т. Колріджа зі змістом другого й третього актів, написаних 

Р. Сауті, з метою зв’язати текст воєдино. Напевно, можна сказати лише те, що 

Р. Сауті набагато частіше, ніж С. Т. Колрідж, звертається до образів Цезаря й 

Брута для зображення Робесп’єра, зрадженого найближчим оточенням. При 

цьому рух сюжету у творі відбувається за допомогою зустрічей-зіткнень героїв 

і емоційно забарвлених діалогів, як і в «Юлії Цезарі» В. Шекспіра.  

Р. Сауті любив драматургію. Її жанрові ознаки оприявнюються в  поемі 

«Родерік. Останній з готів», де подібно до п’єси, маємо перелік усіх дійових 

осіб. Цикл монодрам, окремі образи яких перегукуються із шекспірівськими, є 

ще одним свідченням великої зацікавленості Р. Сауті у драматургії. Наприклад, 

якщо говорити про «Лукрецію», то слід зазначити, що поета цікавила лише 

особиста трагедія окремо взятої жінки, а не те, яким був би світ, якби вона не 

народилася чи якби з нею не трапилася певна подія. У Р. Сауті в його 

«Лукреції» немає нічого близького, наприклад, з бажанням О. С. Пушкіна 

«пародіювати історію та Шекспіра», про що нам відомо з його «Нотаток про 

«Графа Нуліна», у яких він писав: «У кінці 1825 року я знаходився в селі. Знов 

читаючи «Лукрецію», доволі слабку поему Шекспіра, я подумав: а що якби 

Лукреції спало на думку дати ляпаса Тарквінію? Може, це змусило б охолонути 
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його заповзятість і він із соромом мав би відступити? – Лукреція б не 

зарізалась, Публікола б не оскаженів, Брут не вигнав би царів, і світ, і історія 

були б уже не ті»
398

 (Перекладено мною – Л.К.)[97, с. 485].  

При максимальній увазі до національної історії, багато уваги В. Шекспір 

звертав на розкриття жіночих образів, серед яких жінки з різних верств 

населення, тобто жінки різного рівня статків, виховання й моральних засад. Ця 

ж особливість властива й для творчості Р. Сауті, що опікується долею 

малоосвічених служниць, високорідних дам, біднячок, знедолених вдів, 

нещасних матерів, селянок, які подалися в повії. Із часів написання «Жанни 

д’Арк» і далі, упродовж усього свого життя, Р. Сауті ніколи не втрачав 

цікавості до жінок сильних духом, здатних на неординарні вчинки. Ця 

особливість творчості Сауті яскраво простежується не тільки в його 

монодрамах «Лукреція», «Саффо», «Дружина Фергуса» та ін., а й у безлічі 

інших його творів.  

Прикладом трагічної долі сильної жінки є образ Жанни д’Арк в 

однойменній поемі. У творі  Р. Сауті «Медок» (1805) сповнена трагізму доля 

Коатель – доньки ацтекського жерця Акульхуа й дружини Лінкойї відповідно. 

В епічній поемі Р. Сауті «Родерік. Останній з готів» (1814) поет з великою 

симпатією змалював образ доньки готського правителя іспанської Ауріі, що 

цілком присвячує себе боротьбі за визволення рідної їй Іспанії від маврів, 

пристрасно бажаючи помститися за вбитих батьків, чоловіка і дитину. При 

цьому сильною й неординарною особистістю ця жінка була завжди, а не 

лишепісля трагедії, яка трапилася з нею, про що свідчать рядки поеми. 

Розповідаючи про неординарні жіночі долі, Р. Сауті традиційно для себе 

працює з різноманітним за своєю сутністю історичним матеріалом, часто 

сповненим протиріч, як це відбувається, наприклад, у монодрамі «Дружина 

Фергюса». 

На думку ліричного героя, виняткову роль у житті людини й особливо 

жінки, відіграють справжнє кохання та сім’я. Наприклад, у «Проклятті 

Кехами» є епізод, у якому Арвалан просить допомоги у відьми Лорріміт. Щодо 
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неї ліричний герой зазначає, що віддалася вона владі темних сил через 

відсутність любові й сім’ї. Вона не любила чоловіків, бо вони не любили її. 

Вона не любила жінок за те, що вони були коханими чоловіків: Вона 

ненавиділа чоловіків, тому що вони кохали не її, // І ненавиділа жінок, тому 

що вони були коханими. // І зрештою в гніві, і ненависті, і розпачі, // Вона 

спокушала Пекло, щоб воно спокушало її,  і поступилася // Своїм тілом 

Бісам Повітря (Прокляття Кехами)
224

 [439,с. 587-588]. 

В. Шекспір оспівував у своїй творчості любов як вершинне й непорушне 

у своїй цінності почуття. Особливо показовим щодо цього є Сонет 116. Однак, 

Шекспір традиційно ставить дружбу вище за кохання  

Сто двадцять шість шекспірівських сонетів, присвячених другові, 

красномовно доводять важливість поняття «дружба» для В. Шекспіра. У поезії 

Р. Сауті цій темі також відводиться чільне місце. Поет оспівує дружбу, здатну 

згуртувати людей у біді й знівелювати будь-які життєві негаразди: Дружбою 

ми об›єднані: кращий друг той, який знає, // Як використати будь-який час, 

щоб // Розділити вантаж горя // І подвоїти кожну радість;  

(Городянинові)
225

 [435, с. 155]. 

У зв’язку із цим варто підкреслити, що сприйняття поетом дружби як 

найвищої цінності анітрохи не змінювалося від того, що самого Р. Сауті 

неодноразово зраджували й залишали багато друзів, про що відомо як з його 

біографії, так і зі сторінок окремих його творів, у яких ліричний герой каже: З 

друзів, // що колись так хвалили цю мініатюру // Й любили її за схожість, 

деякі пішли // У свій останній притулок, а деякі, відчужені серцем, // бачачи 

мене, з відведеним поглядом, // Переходили на інший бік.
226

 [435, с. 378-379]. 

Однак у вірші «Повернення мандрівника» (1798) Р. Сауті на особливу 

висоту підіймає лише голос любові: Але! з усіх чудових звуків // Вечірніх і 

світанкових, // Найсолодшим є голос кохання, // Який вітає його 

повернення. (Повернення Мандрівника)
227

 [435, с. 372]. 

У «Проклятті Кехами» авторські роздуми про кохання вербалізовані в 

уривок, який можна порівняти за красою з кращими зразками любовної лірики. 
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В окремих моментах він також нагадує рядки про кохання з першого послання 

до Коринтян у Біблії,. Отже, у Р. Сауті читаємо: Грішать ті, хто говорить, 

що Любов може померти. // Із життям поруч – усі інші почуття, // Решта 

– лише метушня. // На небесах амбіції немає місця, // Так само, як і 

жадібності в сховищах Пекла; // Метушливі всі ці земні клопоти, // Вони 

гинуть там, де знайшли своє народження; // Але Любов непорушна. // Її 

святе полум’я горить завжди; // Від неба вона зійшла, до неба сходить. 

(Прокляття Кехами)
228

 [439, с. 585]. 

Як і у В. Шекспіра, у Р. Сауті багато образів знатних жінок і осіб 

королівської крові, чиї вади або трагічна доля ставали предметом його творчого 

натхнення. Наприклад, можна й не помітити в «Медоку» щось особливе в 

історії Ллайан (Llaian), хоча це теж історія про кохання з особою королівської 

крові. У «Родеріку» поет ненав’язливо вказує, що поштовхом до завоювання 

Іспанії маврами стала любовна примха короля Родеріка, якому знатний батько 

не пробачив безчестя дочки й почав шукати собі союзників для повалення 

монарха. Однак поет не акцентував увагу читача на цьому, бо герой йому 

симпатичний. Подібно до того, як Р. Сауті не волів зобразити Жанну д’Арк 

зрадженою й страченою, так само він не хотів, аби його читачі вважали 

Родеріка хтивим монархом. Р. Сауті до того ж підкреслив, наскільки нещасний 

був у шлюбі Родерік, який одружився не з власної волі[54, c.85-86]. 

У поезіях Р. Сауті можна також знайти приклади інтертекстуальної 

взаємодії з шекспірівськими текстами. Монолог Гамлета про людину як вінець 

творіння й порох одночасно творчо переосмислений Р. Сауті в «Талабі-

Руйнівнику» в монолозі Лобаби. 

Hamlet, Prince of Denmark, Act 2, 

Scene 2: 

What a piece of work is man! How 

noble in reason! how infinite in faculties! 

in form and moving, how express and 

Thalaba the Destroyer LOBABA. 

Oh, what a glorious animal were 

Man, // Knew he but his own powers, 

and, knowing, gave them // Room for 

their growth and spread! [439, c.304] 



230 
 

admirable! in action how like an angel! in 

apprehension, how like a god! the beauty 

of the world! the paragon of animals! And 

yet, to me, what is this quintessence of 

dust? Man delights not me;… 

Фіксуємо також подібність між текстами Р. Сауті та В. Шекспіра на рівні 

мовних одиниць. У «Талабі» маємо алюзію на «Макбета» Шекспіра. При 

цьому, на відміну від «Сонетів» Р. Сауті, у яких поет спочатку звертається до 

цих шекспірівських рядків, у «Талабі» він цитує їх уже не так повно й не бере в 

лапки. При цьому, незважаючи на використані Р. Сауті в «Сонетах» лапки, там 

фраза з «Макбета» теж частково викривлена: 

Порівн.: 

У Р. Сауті:  

that there the slave, // Before the Eternal, “ 

thunder-tongued shall plead // Against the deep 

damnation of your deed.” 
229

 

 

Thy hate, thy bloody aim, – // Into what 

deep damnation wilt thou plunge // Thy miserable 

soul! – … 

 

 

У В. Шекспіра:  

his virtues // Will plead like 

angels, trumpet-tongued, against 

// The deep damnation of his…; 
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Виявляють подібність зі знаменитим шекспірівським висловом про те, що 

не існує нічого від самого початку доброго або поганого й слова чаклуна 

Лобаби, які пізніше за змістом повторює ще один герой «Талаби» Р. Сауті – 

Мохареб. 

 Порівн:  
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У Шекспіра: There is nothing either good or bad, but thinking makes it so 

(Гамлет. Акт 2. Сцена II.)
231

 [424, с. 132]. 

У Р. Сауті:  LOBABA. All things have a double power<…> 

THALABA. 

What follows hence?  

LOBABA.  

That nothing in itself is good or evil, // But only in its use
232

 [439, с. 257-258]. 

У баладі «Адельстан» вбивство дядьком маленького племінника Едвіна, 

законного спадкоємця замка Ірлінгфор, нагадує сюжети трагічних п’єс 

Шекспіра «Річард III», «Гамлет» і «Макбет». Цю тему піднімає Р. Сауті, коли 

розмірковує про благородство англійського генерала Бедфорда, рідного брата 

короля Генріха V, що після смерті брата не привласнив собі корону, а до кінця 

життя боровся за інтереси Англії в ім’я коронованого дев’ятимісячного 

немовляти, свого племінника, який успадкував корони Англії та Франції. Крім 

того, поетичному текстові Р. Сауті властиві надзвичайна космополітичність та 

широта. У ньому відбито реалії життя багатьох народів та культур, вражають 

енциклопедичні знання автора, що вирізняє також і літературну спадщину 

Шекспіра, у якій численні народи знаходять своє, їм близьке, на чому 

наголошувала О. Б. Тетеріна [120] й що І. Мегела назвав «присвоєнням 

Шекспіра».  

Як уже було зазначено, Р. Сауті, подібно до Шекспіра, створював нові 

слова, що входили до загального вжитку в англійській мові, стаючи вельми 

популярними. Р. Сауті, як і новатор-Шекспір свого часу, реформував синтаксис 

англійської мови у бік його спрощення. Митець поєднував риси різних жанрів в 

одному творі, як і Шекспір, являючи революційні нововведення в літературі. 

Таким чином, усі вище вказані особливості, взяті не окремо, а в 

сукопності, свідчать про те, що творчість В. Шекспіра дійсно була вагомою для 

Р. Сауті. 
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4.4 Ідеалізований ліричний герой versus монарх-тиран 

 

На наш погляд, у творчості Р. Сауті ідеалізований ліричний герой 

з’являється саме як антипод жорстокому монарху-тирану і є фактично ще 

однією художньою формою ескапізма від пригнічуючих реалій дійсності. Та, на 

жаль, ліричний герой Р. Сауті у науковій літературі часто сприймався як 

повністю тотожний автору, що було зумовлено традиційними уявленнями про 

особливості романтичного стилю. Його характерними рисами зазвичай 

визнаються яскраво виражені риторика та монологізм, адже у творах панує 

авторська точка зору й авторська мова. Тому у романтичій поезії герої часто є 

мовними двійниками автора [64].  

Але, погоджуючись із тим, що біографічні дані зазвичай 

використовуються письменниками у роботі над літературними творами та часто 

вказують на життєві обставини, ситуації та конфлікти, які їх надихали та 

мотивували, ми не ставимо знак рівності між автором та ліричним героєм. 

Напроти, ми визнаємо множинність та складність відношень між літературним 

текстом та біографічною особистістю автора [25, c. 12, 165], [16, c. 148-149], та 

вслід за такими вченими як К. Герстенбергер та П. Гермінгхауз вважаємо, що 

трактувати літературні твори лише спираючись на біографію автора та реалії 

рідної йому культури не виправдано[281, 158].   

Однак, практика ототожнення автора і його ліричного героя в поезії 

романтизму спричинила те, що стосовно Р. Сауті з’явилися ярлики, які не 

засвідчено текстами його поезій. Наприклад, дитинство, що залишалося для 

багатьох романтиків джерелом невичерпного натхнення, було визнано у 

випадку з Сауті безрадісним. Ж. Карналл указував на те, що ранній досвід 

деспотизму в сім’ї, напевно, сприяв формуванню в Сауті досить безрадісного 

погляду на життя, що кидає тінь практично на всі його твори [200, с. 6]. 

Е. Бернхардт-Кабиш також вважає доленосним той факт, що Р. Сауті, який 

народився в сім’ї безталанного продавця мануфактурних товарів, і у віці трьох 
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років його віддали на виховання до єдинокровної сестри матері міс Е. Тайлер. 

Для хлопчика це стало благословенням і прокляттям одночасно. З одного боку, 

юному Р. Сауті пощастило жити в Баті, місті, яке було великим курортним 

центром, куди приїздили багаті й знамениті, де оселялись чиновники, що 

відійшли від справ. Майбутній поет отримав можливість багато читати й 

долучився до театру. Однак водночас його тітка була примхливою й 

деспотичною людиною, про що Р. Сауті згодом розповів у фрагменті 

автобіографії, описаної в декількох листах до його друга Дж. Мея [161, с. 18]. 

Подібну точку зору поділяє й К. Сміт. Дослідник зазначає, що багато чого 

можна зрозуміти про Сауті, досліджуючи його ранню поезію, тому що саме в 

ній видно його потяг до затишного будинку, миру й безпеки – речей, яких поет 

ніколи не мав у дитинстві і юнацтві [430, с. 2].  

Абсолютно вірно, що Р. Сауті  в його епоху сприймали переважно як 

людину стриману, яка звикла дистанціюватися від спілкування. М. Сторі у 

цьому контексті зазначав, що Сауті були притаманні відстороненість від світу й 

холодність у спілкуванні [447, c. 92]. У книзі Л. Локріджа теж знаходимо 

характеристику Сауті як людини досить холодної, морально суворої [336, 264]. 

Ці факти з особистого життя поета стали несправедливо пов’язувати з 

поетичним доробком Р. Сауті уцілому, стверджуючи, що безрадісний погляду 

на життя кидає тінь практично на всі його твори. У цьому розділі ми 

проаналізуємо такий підхід. 

Уже в ранній творчості Р. Сауті виявляються ключові риси його 

ліричного героя. Насамперед це запеклий, непримиренний ворог тих 

можновладців і багатіїв, які нічого не роблять для того, аби поліпшити й 

полегшити життя нижчих верств населення. Він гнівно виступає проти рабства 

й работоргівлі (Poems concerning the slave trade (1794); “To the genious of 

Africa”(1795)). У захисті бідняків, старих, дітей, жінок, людей покалічених і 

знедолених найбільш яскраво простежуються тираноборчі мотиви. Темі 

нещастя жінки, у тому числі жінки шляхетної, їі стражданням, скруті жінок-

вдів та знедолених дітей, поневірянням бідняків і жебраків присвячено так 
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багато творів Р. Сауті, що слова «вдова», «сирота», «бідняки», «бідність» 

стають візитною карткою його поезії вже на ранньому етапі творчості.  

Опікуватися долею принижених, стражденних, покинутих та хворих 

людей ліричний герой Р. Сауті не перестав ніколи. Одним із найлютіших 

ворогів людини, особливо жінки, він сміливо назвав бідність: * Останні рядки 

цього уривка буквально перекладаємо так: 

Я запитав її, що було в порокові, // Який її серце міг спокусити // До 

ганьби, хвороби й пізнього каяття? // Вона відповіла, що була бідна. (Скарги 

бідних)
 233

 [435, c. 352]. 

У цьому ліричний герой Р. Сауті максимально схожий на ліричного героя 

С. Т. Колріджа в ранній період його творчості. Як і для ліричного героя 

С. Т. Колріджа, для ліричного героя Р. Сауті певною розрадою у світі, 

сповненого болю й несправедливості, стає зв’язок зі світом поезії: <...> O, 

ніжна поезіє, // Забери мене від скверни двору, // Від жахів темниці, від полів 

війни, // Прийми мене у своєму притулку, – щоб я міг розвивати // Найкращі 

почуття моєї натури, тому що моя душа // втомлюється від злодіянь людини! 

(Історія) 
234

 [435, c. 373]! 

Рядок «Забери мене від скверни двору» розкриває радикалізм ліричного 

героя Сауті. Так само, як і в Колріджа, і у Вордсворта, в поезіях Сауті ідеальний 

світ, де панують дружба, любов, гармонія, можливий лише за умови тісного 

зв’язку людини з природою. Часто ліричний герой Р. Сауті говорить про те, що 

рід людський сам винний в усіх своїх нещастях, адже саме людина породжує 

зло, а біди наздоганяють людину саме тому, що втрачено життєво важливу 

єдність із природою («Гостинність» (1796), «Печері, яка виходить на річку 

Ейвон» (1796), «Про Пейзаж Гаспара Пуссена» (1796)
235

. 

На глибоке переконання ліричного героя Р. Сауті, ніщо не відновлює 

душевне й фізичне здоров’я будь-якої людини швидше й ефективніше, ніж 

спілкування з дикою природою
236

. У цьому аспекті творчість Р. Сауті має певну 

спорідненість і з поезією В. Вордсворта, що інколи проявляється навіть у 

лексиці, яку використовує Р. Сауті, змальовуючи незабруднену природу і 
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єднання людини з нею. Зокрема, Жанна д’Арк Р. Сауті говорить про 

«нескінченне бурмотіння річки» (ceaseless murmuring), що нагадує 

«нескінченну музику річки» закоханого в природу В. Вордсворта (O, річко 

Дервент! Звиваючись серед вкритих травою острівців, // Що я споглядав, 

будучи немовлям на руках, // Ти створювала невпинну музику, яка заспокоювала 

мої думки ... (Прелюдія)
237

 [499, с. 199]. 

Слід підкреслити, що ліричний герой Р. Cауті проводить чітке 

розмежування між позитивною для людини самотністю й спілкуванням з 

природою, а також тим жалюгідним існуванням, коли людина живе без друзів. 

Це можна проілюструвати такими прикладами: Тут на самоті // Моя душа була 

виплекана серед найпрекрасніших місць // Незайманої природи. (Жанна 

д’Арк)
238

 [435, c. 7]; Дивлячись на войовничу Діву, // Вона вгадала її бажання й 

сказала: «Мандрівниця тепер // Самотня й зневірена; проте я люблю думати // 

Про свій милий дім ....» (Жанна д’Арк) 
239

 [435, c. 52]. 

У ранній творчості Р. Cауті захоплювався пантеїзмом. Негативне 

ставлення до богослужіння сформувалося в Р. Сауті ще з дитинства, тому не 

дивно, що в автобіографічній ліриці його ліричний герой також відходить від 

усталених, канонічних форм віросповідання. В автобіографічному вірші 

«Погляд у минуле» (1794), у якому ліричний герой Р. Сауті згадує роки, 

проведені в школі Т. Флауера в Корстоні (9 миль від Брістоля), є такі рядки: Я 

побачив церкву, де я просипав  усю // Нудну церковну службу літнього дня; // 

Або, слухаючи із сумом усе те, що говорив проповідник, // У зимовий час 

раптом спохоплювався й починав тремтіти від холоду. (Погляду минуле)
240

 

[435, c. 144]. 

У «Вірші, написаному недільного ранку» (1793) ліричний герой Р. Сауті 

зізнається, що не в церкву піде шукати спілкування з Богом, а знайде свою 

релігію в природі. За твердженням героя, звук органа, дуже красивий вівтар, 

містичне вбрання священика не торкаються струн його душі так, як це буває 

при зіткненні з красою природи
241

. 
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Незважаючи на вищенаведені приклади й той факт, що замолоду Р. Сауті 

відкинув пропозицію стати священнослужителем, у своїй творчості він 

невпинно проповідував християнські цінності. Це ще раз доводить необхідність 

проведення межі між особистістю автора і його ліричним героєм. Крім того, у 

подальшій творчості Р. Сауті тональність щодо божественості природи 

поступово зміниться. На зміну пантеїзму, який згодом так охоче й щиро 

сприйме П. Б. Шеллі, у Р. Сауті з’являється розуміння, що природа − 

найвеличніше творіння Бога, який владний над усім сущим. 

При цьому в процесі міркувань про природу речей та їхній взаємозв’язок, 

ліричному героєві Р. Сауті властива певна дидактичність. Спостерігаючи за 

природою, він незмінно здобуває для себе урок і черпає теми для своїх творів, 

наприклад, в «Гостролисті», читаємо: Я люблю розглядати ці речі 

зацікавленими очима, // І винести урок; // І в мудрості дерева гостролисту // 

Можу бачити знаки, // За допомогою яких можна іноді написати приємний 

віршик, // Такий, який може принести користь згодом. (Гостролист)
242

 [435, c. 

344]. 

Вдумливе споглядання навколишнього світу змушує поета 

філософствувати про взаємозв’язок речей у природі, про її мудрий устрій. 

Ліричному герою Р. Сауті сумно серед людей, він інший, ніж вони, і незаймана 

природа як форма іншобуття людини приваблює його найбільше. Поштовхом 

для рефлексії ліричного героя стають не лише явища природи та її принади. 

Ліричного героя Р. Сауті турбують найважливіші й найгостріші проблеми 

буття, поштовхом до осмислення яких стає предмет часто  досить звичайний У 

вірші «Роздуми щодо перуки, надягнутої на опудало», герой Р. Сауті говорить, 

що вже споглядання цього предмета наштовхує його на серйозне осмислення 

того, яка мінлива доля: НА ЖАЛЬ! Світ мінливий, так само, як і доля // Всього 

того, що під місяцем! он та перука, яка // Коливається від кожного подиху  

мінливої повітряної маси, // Наштовхує мій допитливий розум на серйозні 

роздуми.  (Роздуми про перуку, одягнуту на опудало)
243

 [435, c. 383]. 
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Ліричний герой Р. Сауті не сумнівався, що перука була колись майстерно 

виготовлена й покликана прикрашати людину, про особу якої точністю тепер 

важко сказати щось певне. Однак цьому виробу призначена зовсім інша доля, 

ніж просто бовтатися на жердині під відкритим небом і відлякувати ворон. Це 

свідчення мінливості фортуни і викликало в ліричного героя сумні думки.
244

 

У «Елегії про шматок пресованого тютюну для жування» звичайний 

предмет допомагає ліричному героєві пояснити індивідуальний характер 

трактування поняття «щастя».
245

 Коли жувальний тютюн уже віддав весь свій 

смак, його просто випльовують, що, на думку ліричного персонажа, символізує 

невдячність егоїстичної натури людини. І щасливий той, хто, як і тютюн, 

приніс хоч невеличку радість бідним. Тютюн робить свою справу, і навіть 

людині порівняно з ним не дано зробити більшого. 

Буденне явище зміни дня й ночі, ранку, обіду й вечора, а також зміна 

пори року знайшли своє поетичне втілення в роздумах ліричного героя про 

минуле, сьогодення, майбутнє, про смерть і потойбічне життя, набувши 

символічних значень: У теплій радості літнього сонця // Я не хочу знову // 

Мінливого квітневого дня. // <...> // Майбутнє, – зараз веселий полудень, // І на 

сонячно-усміхнені поля я дивлюся // Очима, живими для радості; // Коли темна 

ніч надійде, // Мої втомлені повіки я охоче заплющу, // Щоб знову прокинутися 

в сяйві світла.   (Другу, який цікавиться, чи хотів би я прожити свою 

молодість знову)
246

 [435, c. 365-366]. 

Як це й властиво романтичному герою, у роздумах про життя й смерть 

він протиставляє свою точку зору та власні відчуття світовідчуттю інших 

людей. Він інший, один проти всіх. Згодом таке різке протиставлення себе 

масам людей стане характерним для ліричного героя Дж. Г. Байрона.  

Ліричний герой Р. Сауті  роздумує про особливість сприйняття життя, яка 

полягає в тому, що людині притаманно відчувати невдоволення сьогоденням, а 

згодом, як це не парадоксально, ідеалізувати своє минуле. Ця чудова 

метаморфоза, унаслідок якої з часом усі труднощі й прикрощі перестають 

сприйматися як такі, залишаючи місце лише світлим спогадам, ніде не була 
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розкрита Р. Сауті настільки ж повно й детально, як у вірші «Спогад» 

(Remembrance), загальний зміст якого найкраще передають такі рядки: Людина 

вдається до виснажливого паломництва, // Коли світом вона бреде; // На 

кожному етапі від молодості до старості // Її так само відвідує невдоволення; 

// З тяжкістю вона звертає свій погляд // На шлях попереду, // І все так само 

згадує, зітхнувши, // Дні, які не повернути.  (Спогад)
247

 [435, c. 367]. 

Схожі за сутністю спостереження містяться і в інших творах поета: Чому 

полюбляє душа минулі роки згадувати, // Коли пам’ять поширює навколо свою 

магію, що викликає смуток // Коли невдоволення, похмурою зневірою 

затьмарене, // Відвертається від сучасності й вважає минуле за краще? 

(Погляд у минуле) 
248

[435, c. 143] 

 О споглядання! коли перед очима пам’яті // Видіння з давноминулих днів 

виникає, // Твоя свята сила дає найкраще заспокоєння, // І заспокоєний дух 

поціновує щастя печалі(До споглядання)
249

 [435, c. 385]. 

При цьому ліричний герой Р. Сауті лише зрідка з’являється на сторінках 

творів як людина, що ідеалізує власне минуле. Частіше він просто констатує, 

що в той період не було нічого такого, чого б він соромився або про що б 

шкодував: У вірі смиренній до вас, домашні боги, // Я йду, <…> І все-таки моє 

серце стане згадувати минулі роки // З відвертою гордістю, вважаючи, що не 

дарма // Живе чиста пісня волі й правди (Гімн пенатам)
250

 

Виняткову важливість набуває й те, що ліричному герою Р. Сауті 

притаманне глибоке переконання про неприпустимість сфокусованості на 

минулому, про необхідність жити повнокровно, жити днем сьогоднішнім і, 

сподіваючись на Бога, з вірою дивитися в майбутнє: Досить!  Не личить жити 

минулим // Прекрасною сценою тих років довгим прощанням. // Піднімись, душе 

моя!  Негоже нарікати. // Повстань!  Адже більш гідні почуття тобі личать. 

// Твій шлях нехитрий і прямий, те світло дане – // Вперед у вірі, і залишимо 

інше небесам.  (Погляд у минуле)
251

 [435, c. 145].  

Ця особливість поетичного тексту Р. Сауті не типова для романтизму, у 

якому трагізм посідає чільне місце. При цьому, вселяючи в людей оптимізм і 
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змушуючи їх по-новому поглянути на звичні речі, поет ретельно добирає 

найпотрібніші для цього слова, які він часом знаходить у поетичних творах 

інших авторів: Чи будеш ти плисти безтурботно вниз за потоком часу, // У 

смутку упокорений їм до безрадісного берега забуття, // Або <…> станеш 

«створювати високі рими», // І жити до тих пір, поки Часу самого більше не 

стане?( Or <…> “build the lofty rhyme”, // And live ‘till Time himself shall be no 

more?)
252 

[435, c. 165]. 

Тут Р. Сауті використав  лапки і процитував Дж. Мільтона(He knew // 

Himself to sing, and build the lofty rhyme)
253

 [352]. У цьому питанні нам імпонує 

позиція Х. де Маара, який зауважував, що запозичення мільтонівських 

віршованих форм і образності романтиками було не випадковим, адже вірші 

Мільтона були найдосконалішим поєднанням романтичного почуття і типової 

для класицизму форми вираження. Саме цей компроміс типовий для більшості 

Мілтоніанців між Філіпсом і Каупером. Релігійний містицизм Мільтона, його 

надприродність, чудовий Схід та пишність його Едему мали глибокий вплив на 

багатьох Мільтоніанців[229, c. 227]. 

Під час вивчення поетичних творів Р. Сауті стає очевидним і той факт, що 

його ліричний герой звертав багато уваги на осмислення феномена буття 

людини, що має свій початок і логічний кінець: Смертний! Доки доля 

доброзичливою рукою // Наповнює до краю твою чашу щастя, // Поки її 

безхмарне сонце // Освітлює твій літній день, // Чи можеш ти радіти, – 

радіти, що час біжить швидко? // Що ніч скоро накриє тінню твоє літнє 

сонце? // Що швидко потік років // Котиться до вічності? (Строфи, написані 

першого січня 1794)
254

 [435, c. 376]. 

Я адресую розповідь тобі, хоча мені, ймовірно, судилося // В горі 

усамітнення витрачати даремно свої роки; // Хоча мені судилося, можливо, 

померти // Нелюбим і неоплакуваним. (До Гімінея)
255

 [435, c. 154]. 

Можна, звичайно, услід за Г. Новалісом вбачати в цьому прагнення 

людини повернутися «додому», тобто до Бога й вічного життя 
256

 , в чому 

втілено найпотаємнішу ідею романтизму, адже життя для поета – «чужина», у 
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якій осягаються лише окремі риси іншобуття – справжньої батьківщини 

кожного смертного [81]. На наш погляд, у цьому теж проявляється вплив на 

Р. Сауті попередніх  епох культурного розвитку (residual culture). Тому 

лейтмотив епохи бароко «memento mori» стає одним із основних напрямків 

роздумів ліричного героя. 

У процесі осмислення життя й смерті ліричний герой проводить 

традиційні для літератури романтизму численні паралелі між світом людей і 

навколишньою природою, між предметами живими і неживими: Мій приязний 

вогнику, ти гориш ясно і яскраво, // Ні дим, ні попіл не забруднюють твого 

благодатного полум’я; // <...> // І я хотів би, подібно до тебе, світити 

спокійно, // Як ти, у моєму колі всіх веселити; // І побажати, нарешті, щоб на 

схилі віку, // Коли ж я горів настільки яскраво, зникнути так само ясно. (До 

вогню)
257

 [435 c. 162]. 

Або: 

У той час, як повільно й урочисто той гучний дзвін // Дзвонить крізь 

похмурий туманний морок вечора, // Одинокий і замислений, у моїй тихій 

кімнаті // Про людину й про смерть я розмірковую. (Сонети, VI)
258

 [435, c. 161]. 

У філософській ліриці Р. Сауті наявні поодинокі приклади опису страха 

смерті, що певною мірою властивий більшості людей
259

. Про цей складний 

феномен неодноразово писав і М. Фуко, зокрема, у «Народженні клініки»[270, 

c.97, 141-144]. Однак ліричний герой Р. Сауті у більшості випадків наявність 

такого страху заперечує: мій друже, // Якби тільки Ваша віра була подібна до 

моєї! Щоб Ви могли бачити те, що // Смерть також породжує життя, а зло 

також // Працює на саморуйнування; могли спостерігати за // Боротьбою й 

метушнею цього неспокійного світу // Впевненим поглядом, який бачить 

обітований  день, // Світанок крізь цю ніч грози!  Усе, що відбувалося тоді, // 

Було б на краще;  і тоді Ваше серце // Було б вилікуване й умиротворене, і Ви 

б відчували присутність // Бога;  завжди, скрізь і в усьому (Осінь) 
260

 [435, c. 

372-373]. 
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Це досить смілива позиція, навіть для людини глибоко віруючої. Адже 

досить згадати, що навіть сам Ісус Христос, знаючи про свій прийдешній 

кінець, молився в Гетсиманському саду й просив Отця відвернути від нього цю 

чашу, і тим самим підтвердив, що його людське єство не могло внутрішньо 

прийняти смерть і покірно змиритися з нею[55, c.85]. 

У творчості Р. Сауті неприйняття смерті пов’язане лише із ситуаціями, 

коли та забирає молодих людей, що ще довгі роки могли б жити, творити й 

радувати своїх близьких: Ну, ну! Мій друже – // Це те, до чого ми всі повинні 

прийти, рано чи пізно. // Але коли молода людина вмирає в розквіті сил, // Той, 

хто народився так чудово, хто міг би благословити всіх нас // Багатьма 

довгими роками. – // ДЖЕЙМС. // І потім рід // Закінчився на ньому, і старе 

добре ім’я, // Яке буде лише увічнене на надгробній плиті! (Останній з 

сім’ї)
261

 [435, c. 244]. 

Загалом ліричний герой Р. Сауті не протиставляє життя й смерть, а 

сприймає останню як невід’ємну, органічну частину самого життя. Ці 

традиційно християнські поглядиподіляв і Дж. Г. Байрон. У розумінні 

ліричного героя Р. Сауті життя й смерть – це аж ніяк не бінарна опозиція. 

Відсутність страху смерті, часто декларована ліричним героєм Р. Сауті, 

ґрунтується на чотирьох основних складових, серед яких особливо виділяються 

незламна віра в Бога й усвідомлення того, що життя прожите правильно. Тому 

невипадково в поезії Р. Сауті неодноразово підкреслена необхідність жити так, 

щоб потім не боятися майбутнього суду: Отже, давайте ж жити, поки 

гострий спис смерті // Небажаним та не вселяючим страх прийде; // Тоді й 

підемо, без усякого остраху, спричиненого виною, // Покоїтися у могилі. 

(Городянину)
262

 [435, c. 151]. 

Або: 

«Ти вже старий, отче Вільяме, −промовив юнак: // Й до кінця йдуть твої 

дні, // Але ти веселий, і говорити про смерть не лякає тебе; // Чого так? 

Прошу, поясни.» // «Я веселий, юначе −відповів старий, −і хочу, // Щоб ти 
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затвердив собі: // З юних літ про Господа я не забував, // І Господь не забув про 

мій вік.»
263

  [435, c. 338]. 

Двома іншими умовами, що дають змогу, на думку ліричного героя 

Р. Сауті, гідно зустріти старість і прийдешню смерть, є життя в родині, серед 

люблячих людей, а також наявність у житті людини справжніх дружніх 

стосунків. Вони, як зазначає герой, покликані бути втіхою й у дні старості, коли 

слабшає полум’я любові й згасає полум’я самого життя: І благословенна 

дружба приходить, чий найніжніший вплив // Повинен підбадьорити години 

старості, коли слабшає промінь // Згасаючого полум’я любові, // Затухаючого 

полум’я життя. (Гіменею)
264

 [435, c. 155]. 

У багатьох творах Р. Сауті яскраво виражені автобіографічність і мотив 

спогадів, що, властиве літературі романтизму. Ліричний герой часто зізнається, 

що за життя не мріяв про галас та метушню навколо власної персони, прагнучи 

щасливої безвісти у колі сім’ї, а потім і тихий, без усякої помпи перехід в 

інший світ. За його власним твердженням, він не хотів би, аби його відхід із 

життя ознаменувався гучною похоронною месою, щоб за гроші його душу 

відспівував священик або, щоб корисливий гробар приготував для нього 

останній притулок. І це ще один прояв нонконформізму в питаннях церкви. 

Ліричний герой хоче лише того, щоб після смерті його власні діти провели б 

його в останню путь: Потім, коли невблаганний час прийде, // Щоб сповістити 

про мою смерть, нехай не звучить гучний реквієм. // І нехай найнятий 

могильник не копає мені могилу за гроші, // І нехай священику не платять за 

відспівування моєї душі, що відійшла; // Але нехай мої діти біля свого 

маленького помешкання // Помістять мої старі кістки під той дерен: // 

Отже, дозвольте мені жити невідомим, дайте мені померти в забутті[435, 

c.167].
265

 

Однак при цьому варто ще раз підкреслити, що смерть у розумінні 

ліричного героя Р. Сауті кінцем як таким ніколи не була, будучи лише точкою 

відліку нового життя. Т. В. Бовсунівська зауважувала, що смерть у творчості 

романтиків не постає як остаточний кінець або небуття. За християнським 
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віровченням вона не є остаточним зникненням, адже безсмертними є душа 

людини, душа природи та вічний світовий дух [21, c.29]. Тому у творчості 

Р. Сауті часто зустрічаємо приклади, коли поет говорить про потойбічне життя 

або ж описує перебування  літературного персонажа  в раю і описує при цьому, 

за які саме чесноти людина заслуговує туди потрапляє: <…>І як твоя щедра 

рука роздавала навколо // Рясне багатство, щедрою долею дане, // Твій дух 

залишив тіло й ту саму справедливість знайшов // І ангели супроводили співом 

душу багатія на небо. (Обитель скупих)
266

 [435, c. 154]. 

Ліричного героя Р. Сауті вирізняє щире прославляння християнських 

цінностей, високої моралі, а також прихильність до ідей соціалізму.  У вірші 

«Другу» (1798) ліричний герой говорить про те, що не варто шукати сторонньої 

допомоги в процесі набуття віри в себе, бо впевненість можна набути тільки з 

особистого досвіду, коли людина самостійно долає труднощі. На думку героя, 

не варто також захоплюватися владою через те, що її супроводжує привид 

Турботи й спокій з нею не сумісний. Немає його й у тих, хто спокусився 

славою, прихильну усмішку якої герой називає холодною, як сонце, що ледь 

проглядає на схилі Гекли. Це порівняння показове, коли враховувати 

особливості цієї гори: одного з найбільших вулканів Ісландії[61, c.47].  

Одна з нетипових форм втечі для романтиків полягає у відмежуванні від 

проблем, людського натовпу, шахраїв і дурнів у надійний притулок, найкращий 

для будь-якої людини – будинок, де панують спокій, дружба й любов
267

. 

Тому будні окремо взятої людини в дружній родині ототожнені у 

творчості Р. Сауті з поняттям «щастя». Не випадково так часто зустрічаються в 

його творах словосполучення domestic joy / joy domestic/domestic bliss/ the 

joys of home (домашня радість / радість домашня / домашнє щастя / радості 

дому): Кожна принадність домашнього блаженства // Повинна прикрасити 

собою прийдешню годину; (Городянинові)
268

 [435, c. 151]; Повертаючись 

безтурботно додому // До кожної принади домашнього вогнища; 

(Гіменею)
269

 [435, c. 155]; Я також любив цю годину, усе ще не забуту // Кожну 

домашню радість у моїй маленькій хатині. (Злочинці Нового Південного 
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Уельсу)
270

 [435, c. 213]; Приємно час від часу так ось помандрувати, // Але, хіба 

Ви у вечірній час, будучи ув’язненим у стінах // Вашого брудного, незручного й 

самотнього готелю, // Чи не згадали б, зітхнувши, радість бути вдома? 

(Другу, що виявив бажання подорожувати)
271

 [435, c. 364] 

Отже, ліричний герой Р. Сауті поєднує в собі такі риси, як бунтарство, 

самотність навіть серед людей, захоплення світом природи, автобіографічна 

рефлексія, роздуми про глобальні речі порівняно з предметом або живою 

істотою нижчого порядку, внутрішній протест проти всіх видів тиранії, жага до 

справедливості. Гімни дружбі органічно переплетені зі щасливими, затишними 

інтонаціями задоволеного своїм життям джентльмена, що має дружню родину, 

затишну оселю, вірних друзів і не бажає більшого. 

 

Висновки до розділу 4 

 

Романтичний історизм Р. Сауті ґрунтується на трьох ключових складових: 

реконструкції минулого в контексті переосмислення інституту монархії, 

переосмисленні поетом культурного коду англійської нації, шекспірівській 

традиції. Однією з характерних рис поезії Р. Сауті є багаторічне осмислення в 

його поетичній творчості інституту монархії, що не ставало предметом 

вивчення в науковій літературі. Юнацьке захоплення поета ідеєю створення 

пантисократичного поселення породило хибне твердження про те, що поет 

спочатку прагнув жити у суспільстві, де не було б місця таким реаліям, як влада 

короля й верховенство церкви, а згодом різко змінив власні погляди на 

діаметрально протилежні. Все це нібито відбулося через нові обов’язки 

придворного Поета-Лауреата, яким Р. Сауті став, зрадивши власним ідеалам 

юності.  

Однак саме починаючи з часів перших літературних спроб роздуми 

Р. Сауті про монархів світу незмінно знаходили відображення в його творчості. 

Поет навіть придумував нові слова, аби найбільш точно та влучно 
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характеризували окремих правителів світу, як це сталося, наприклад, у випадку 

з Наполеоном, якого Р. Сауті описав за допомогою неалогізму «автократ». 

При цьому зі всією очевиддю проступає зверхність тверджень молодого 

Сауті про події, що мали місце після революції у Франції. Р. Сауті ще не 

оформився як поет із власним стилем, тому він багато наслідує як Вордсворта і 

Колріджа, так і В. Шекспіра. Наприклад, у «Падінні Робесп’єра», Сауті і 

Колрідж наслідують поетичну манеру Шекспіра в трагедії «Юлій Цезар», що 

найбільш відчутно в другій і третій частинах драми, написаних Р. Сауті. 

Вибір тем у «Падінні Робесп’єра», «Жанні д’Арк» та «Воті Тайлері» 

говорить про те, що Р. Сауті кілька років творчо переосмислював події 

Французької революції та протистояння бідних, знедолених людей  і багатих 

можновладців. Сюжетна лінія поем раннього періоду побудована переважно у 

прямій відповідності до хронології розгортання описуваних історичних подій у 

минулому, з максимальним збереженням реальних фактів та найменших 

історичних подробиць у поетичному тексті. Р. Сауті чітко слідує відомим йому 

історичним фактам, а тому життєподібність стає основним прийомом 

художньої умовності. Цим його поезії нагадують найкращі зразки англійської 

історичної прози.  

Більш, ніж В. Вордсворта та С. Т. Колріджа, Сауті наслідував Шекспіра, адже 

той свого часу теж ламав існуючі стандарти в літературі й ініціював численні 

нововведення в лексиці та синтаксі англійської мови. В поетичних текстах 

Р. Сауті національний колорит був би невиразним без цілої галереї образів 

монархів рідної поетові Англії, що раніше була створена в літературі лише 

Шекспіром. Кельтська культура, часто відтворювана поетом, образи-символи 

флори та фауни, близькі англійцям, характеристика місцевих свят, народних 

гулянь та традицій, імітація народних балад не могли б надати «англійськості» 

поетичному тексту Сауті тією ж мірою. І ця відмінна риса поезії Р. Сауті теж 

наближує його творчий доробок до спадщини Великого Барда. 

Ліричний герой Р. Сауті є ідеалізованим антиподом жорстокому-монарху-

тирану. Це особистість з надзвичайно високими моральними якостями, яка 
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сповідує традиційні християнські цінності. Ліричному герою притаманне 

вдумливе споглядання навколишнього світу й пильна увага до законів природи, 

що однаковою мірою реалізується як по відношенню до людини, так і для 

живих істот нижчого порядку. Ліричний герой Р. Сауті є справедливим, 

сміливим та красномовним, захисником бідних і знедолених, особливо 

нещасних дітей та жінок, що потерпають від насильства з боку чоловіків. Це 

людина, яка високо цінує дружбу й сімейні цінності та ставить дружбу навіть 

вище любові.  

Незайману рукою людини природу ліричний герой наділяє особливою 

святістю, вбачаючи в ній мудрість самого Творця. Тому самота на лоні природи 

є комфортною і заспокійливою для нього, навіть коли він споглядає пейзаж у 

нічний час. На думку ліричного героя Р. Сауті, тиша й спокій наповнюють 

будь-яку людину силою й здоров’ям, підтримують душевну рівновагу. 

Створюючи сукупний образ ідеалізованого ліричного героя на лоні класичних 

англійських пейзажів, Р. Сауті таким чином виражає прагнення до збереження 

традицій, моральних цінностей та порядку речей, які завжди цінувалися в 

Англії та були їй притаманні. І, разом з цим, це віріант іншобуття, нова 

віртуальна реальність, де світ прекрасний, адже людина живе в гармонії з 

собою і власною совістю, і жорстокі, деспотичні монархи не можуть впливати 

або завдавати шкоди тому маленькому світові, який ця людина створила 

навколо себе.   
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РОЗДІЛ 5. ПРИРОДА І БОГ У ПАРАДИГМІ ВЛАДИ 

5.1. Влада Бога  

 

Уже майже сто років в науковому світі функціонує метафоричний вираз 

британського вченого Т. Е. Х’юма про те, що романтизм є розщепленою 

релігією (split religion), адже він (романтизм) вирізняється єдністю релігійних 

мотивів і художньої образності. При цьому релігія для романтиків – це набагато 

більше, ніж суто релігійні мотиви. Такий підхід, обґрунтований у працях 

Н. Фрая та Р. Веллека, дав можливість ученим досліджувати релігійні мотиви 

навіть у творах, далеких від релігійної тематики. Як справедливо зауважував у 

цьому контексті П. Тові, як  ми б не розглядали романтизм, релігія завжди буде 

знаходитися неподалік від нього. Проте це буде особлива релігія – особливий 

індивідуальний досвід, який не можна кодифікувати й вмістити в 

доктрину [471, c. 11]. З цим погоджується і А. Хемптон, що випливає з розділу 

його монографії під назвою «Реконтекстуалізація романтизму. Питання 

релігії»[293, c.46-52]. 

Англійські романтики старшого й молодшого поколінь у різні часи мали 

досить складні відносини з Англіканською церквою, розмежовуючи питання 

віри й питання церкви. Вордсворт, Колрідж та Сауті в молоді роки 

дистанціювалися від традицій протестантизму. Кожен із них у своїй творчості 

оспівував релігію як найважливішу основу буття людини. Серед ранніх 

англійських романтиків С. Т. Колрідж зробив це не лише як поет, а й як 

філософ.  

Романтики молодшого покоління, особливо Байрон, часто виступали 

суворими критиками Англіканської церкви. Кітс із пересторогою й деяким 

запереченням ставився до питань релігії, Шеллі декларував власний атеїзм. 

Шеллі також позиціонував себе і як деїст, і як пантеїст, а в приватній 

кореспонденції й мемуарах сучасників поставав глибоко віруючою людиною, 

поетом, проповідником християнської моралі. При цьому навіть «безбожний» 
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Байрон добре знав біблійні тексти, завжди мав під рукою Псалтир та хотів 

бачити власну доньку доброю християнкою. Деякі романтики були 

унітаристами, деякі – діссентерами, а Вордсворт і Колрідж взагалі планували 

стати священиками [157, c. 55-57]. Г. Хоппс і Д. Стаблер у книзі «Романтизм і 

релігія від Вільяма Купера до Волласа Стівенса» (2013) зазначають, що Байрон 

вважав Вордсворта, Колріджа й Сауті колективно відповідальними за 

встановлення поетичного методу, який Вордсворт називав «системою». Їхня 

поетична манера, на думку Байрона, була невіддільна від релігії, тому що поети 

«Озерної школи» провели аналогію між словами поета й словом Божим [306, c. 

137]. Дж. Мільтон, яким захоплювалися всі без вийнятку лейкісти, розглядався 

у той час саме як людина, яка вже зробила усе, що тільки можна було зробити з 

Біблійним текстом в літературі[199, c.XII]. У цьому питанні нам дуже імпонує 

позиція Х. де Маара, який зауважував, що в сучасну поетам-романтикам епоху 

вірші Мільтона були найдосконалішим поєднанням романтичного почуття і 

класичної естетики в літературі, а отже релігійний містицизм Мільтона, 

надприродність, чудова східна пишність його Едему мали вплив на багатьох 

мільтоніанців[229, c. 227] 

Нова романтична література мала відповідати новим політичним і 

соціальним умовам, що, безумовно, розуміли представники раннього 

англійського романтизму. Е. Бехлер справедливо говорить про те, що ранні 

англійські романтики, якими були «озерні» поети, хоч і зі щирим ентузіазмом 

сприйняли Французьку революцію, проте їхній революційний дух був тісно 

пов’язаний із релігією.  

При цьому виняткової важливості в епоху Романтизму набуває біблійний 

текст і його інтерпретація. Як справедливо зазначає Т. В. Михед, знання Біблії 

забезпечувало громаду спільним вокабуляром, і це знання розуміли як 

обов’язкову пресупозицію долученості до соціуму та участі в його житті. 

Спільний текст міг трактуватись по-різному, спричинити конфліктні позиції чи 

практики, але завжди залишався єдиним критерієм верифікації та валідності для 

текстоцентричної спільноти. Сакральний текст ставав предметом постійних 
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рефлексій, спрямованих на проникнення в його глибини і пошук одкровення 

потаємного смислу. Оскільки він перебував у центрі такої неослабної уваги, то 

його вимір і значення безкінечно розширювалися. Біблія слугувала і як 

парадигматичний зразок естетичної досконалості, тобто модель для 

наслідування, встановлюючи критерії мистецтва як «абсолютний» канон. 

У добу романтизму Біблію сприймали і як цілком конкретний наративний 

конструкт, традиційно піддатливий і потенційно готовий до нових 

інтерпретацій, але головне як метатекст, універсальну й всеохопну літературну 

змістоформу, у всепроникному просторі якої набували додаткового, 

глибинного змісту всі інші літературні тексти. Оскільки Біблія від початку 

формувалась на перетині та взаємодії різних мов і культур, це уможливило її 

практично безмежний динамічний інтерпретаційний потенціал, що 

кореспондувало романтичній концепції динамічної реальності та сутності 

романтичного мистецтва як такого [79, с. 8-9]. Цю точку зору поділяє також і 

О. М. Михайленко[78]. 

М. Паласюк вказує на те, що європейський романтизм уже мав перед 

собою досвід епохи Просвітництва в ставленні до релігії й церкви та розумінні 

Бога. Поява романтичного світогляду була своєрідною реакцією на ідеологію 

Просвітництва з її культом розуму, що межує з відвертим атеїзмом. 

Абсолютизація раціонального означала релятивізм у підході до духовних і 

моральних цінностей. Діячі тієї епохи, стверджуючи культ розуму й знання, 

заперечували церкву, яка, на їхню думку, лише сіяла забобони й була 

зацікавлена в невігластві. Однак, як справедливо зазначає М. Паласюк, розум і 

знання не зробили ні саму людину кращою, ні суспільство в цілому. І саме тому 

романтизм звернувся насамперед до духовності людини, точніше до її 

душевних почуттів і афектів. Для романтиків універсум розчинений у 

духовності кожного індивіда, а за допомогою духовності індивід об’єднується з 

універсумом [91, c. 22]. 

У поезії Р. Сауті слова «Бог» (the God; the Lord), «Всевишній», 

«Всемогутній» (the Almighty) привертають увагу вже навіть частотою 
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згадування. Інколи зустрічаємо й саме ім’я Бога (Дозвольте їм вкривати долину 

зброєю, // оскільки ІЄГОВА буде битися за своїх синів (Смерть Мойсея) 
272

, або 

ж поет вказує на нього алегорично: Ніякої більше душевної метушні, ніч темна, 

// Річка тут глибока. // Який від цього сенс,  – сказав Джонатан, // Чия кров 

стигла в жилах, // Коли є той, чиє око // Всі темні справи бачить?  

(Джаспар(У В. А. Жуковського цу саму баладу перекладено як 

«Рудигер»
273

 [435, с. 260])); Хіба забуте поле Сіттіму? // Забутий фатальний 

час, коли тисячі впали, // І  рука Небаб що мстилася // Скинула смертельні 

стріли? <...> Забуті закони Божі! // Забуті караючі Небеса - ...  (Смерть 

Мойсея)
274

 [435, с. 183]. 

Навіть ті, хто вивчав Р. Сауті лише за основними його творами, мали б 

відзначити той факт, що віра в Бога піднесена у творчості Р. Сауті на небувалу 

висоту.  Проте цього в науково-критичній літературі нема. Для поезії Р. Сауті 

характерні численні біблійні алюзії, агіографічні мотиви, філософські роздуми 

на тему релігії, маніфестації праведного життя в Христі й т. ін. Наприклад, у 

тексті «Жанни д’Арк» вражає навіть кількість згадок імен Бога, прийнятих у 

християнській традиції. Ось лише деякі приклади: Було неправильно 

затримуватися тут, коли Небо // Послало таку незвичайну допомогу»... Бог, 

Батько всього, наділив усіх», Всеблагий;  Премудре провидіння, «Я закликав 

Його, і з мого обтяженого серця // Полилися ...», Усеблагий довготерплячий 

Бог, «... Святий, // Хто створив нас за подобою своєю», «Праведний месник за 

невинних, // Будь нашим Заступником!  Бог Любові, збережи // Тих, кого не 

жага слави змусила взяти в руки зброю», Бог Правосуддя;  Всевишній, 

«довготерплячий Бог і повільний на гнів, // Але тяжкою буде його кара!» 

 *Порівняйте останній уривок із Сауті з біблійної цитатою: «Господь, 

Бог милосердний і милостивий, повільний на гнів, великий у милості» (тут і далі 

виділено мною – Л.К.)
275

 

Таких прикладів, що відображають верховну владу Бога, у творчості 

поета існує велика кількість. У парадигмі влади, яку створює Р. Сауті, лише 

верховна влада належить Богу, але не вся влада. Тому поет часто порівнює 
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долю людини в руках Всевишнього з глиною в руці гончара, з якої той може 

виліпити зовсім різні речі при однакових вихідних даних: Ми дійсно // Глина в 

руці гончара!  один благословенний розум // Практично такий самий, як у 

ангелів, буде досліджувати // Закони природи, поки його ближній, // 

Створений настільки ж чудово зусиллями Бога, // Повинен як нерозумна 

тварина тягнути // Повне важкої праці життя, як цей  солдат  (Похорон 

Солдата)
276

 [435, с. 358]. 

Герої творів Р. Сауті часто проповідують християнські цінності, що 

особливо сильно звучить, коли це робить грішник, який увірував у Бога: Якщо 

ваш боржник бідний, вигукнув старий Крістовал, // Не стягуйте занадто 

суворо те, що він Вам винен, // Оскільки той, хто захищає бідняка від бідності, 

// Може захистити його й від гріховності теж. // Якщо ваш сусід і згрішить, 

вигукнув старий Крістовал, // Ніколи, ніколи не будьте немилосердними! // І 

завжди пам’ятайте, що це тільки завдяки милосердю Бога, // Що Ви не так 

само грішний, як він.  (Порада старого Крістовала й причина, через яку він її 

дав)
277

 [435, с. 297]. 

У творчості Р. Сауті саме віра сприяє тому, що по-справжньому віруюча 

людина й у своїй смерті бачить лише початок, заспокоюється серцем і 

наближається до Бога
278

. Для Р. Сауті, як і для інших романтиків, характерне 

сміливе поєднання високого й низького, трагічного й комічного, буденного й 

незвичайного, що проявляється в тому числі у творах, у яких наявні релігійні 

мотиви. Тому, сповідуючи християнство, ліричний герой Р. Сауті не бачив 

перешкоди й у тому, щоб звернутися за потреби й до язичницьких богів, 

усвідомлюючи при цьому, що для них він – «єретик». У вірші «Холодні 

роздуми на прогулянці всередині літа» (1799) поет змішав воєдино елементи 

грецької та римської міфології з традиційно кельтськими віруваннями в те, що 

кожен струмок, річку, гору, долину й т. ін. населяють різні божества. У 

зверненні до язичницьких богів (O you most heathen deities!..), ліричний герой 

обіцяє, що якщо усе-таки повернеться додому в таку страшну спеку, то  

слідуватиме  мудрості сови, маючи на увазі нічний спосіб життя цієї птиці. 
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Почувши звук струмка, від якого повіяло прохолодою, ліричний герой, як 

колись стародавні кельти й друїди, приносить вдячну молитву німфі, яка 

мешкає в  ньому: Струмочок!  струмочок! // О, який солодкий прохолодний звук! 

// Це ж нектар у чистому вигляді! // Він біжить як саме життя через кожну 

ожилу кінцівку – // Німфо цього потоку, прийміть тепер від мене вдячну 

молитву.  (Хлолодні роздуми під час прогулянки в самий розпал літа)
279

 [435, с. 

362]. 

Як бачимо, Р. Сауті сприймає «друїдизм», як його влучно назвала К. Франклін, 

саме як первісну патріархальну релігію [274, c. 89] 

Часто, щоб показати змістовну контрастність окремих явищ і висміяти 

спробу їхнього поєднання Р. Сауті використовує іронію. Наприклад, у 

«Престолі Св. Михаїла» (1798) ліричний герой Р. Сауті іронізує щодо того, що 

розум жінки розбурхувала глобальна для неї проблема головування над 

чоловіком. Як вважалося в тодішньому суспільстві, заради досягнення цієї мети 

досить було піднятися в церкві на високо встановлений престол, де колись 

сидів св. Михаїл. Смішна у своїй завзятості, жінка, скинута з великої висоти, 

трагічно гине, адже святиня не терпить наруги. Авторською іронією пронизані 

й слова відповіді чоловіка загиблої жінки, що відхиляє пропозицію дзвонити по 

душі померлої негайно. Він просить зробити йому ласку, зачекавши зі 

дзвонарями аж до самого поховання: Звістку Річарду Пенлейку повідомили // 

Про те, що його добра дружина була мертва: // «Чи будемо ми дзвонити за 

бідну душу // У великий церковний дзвін?» – в нього запитали. 

«Дзвоніть при її похованні», – говорить Річард Пенлейк, // «Дзвоніть при 

її похованні», – говорить він; // «Але не турбуйте дзвонарів зараз, // Зробіть 

мені ласку». (Престол Св. Михаїла, і хто на ньому сидів)
280

 [435, с. 267].Це 

приклад алегоричності сюжетних віршів Р. Сауті, до яких також належать 

«Тріумф жінки» (1798), «Руйнування Єрусалима» (1798), «Смерть Мойсея», 

«Роза» (1798). 

У «Смерті Мойсея» Р. Сауті цікавить титанічна особистість, одна з тих, 

що традиційно привертали увагу романтиків. У цьому вірші імена людей, 
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наприклад, Мойсея чи його сестри Міріам, або ж географічні назви, зокрема 

земля Ханаанська, річка Йордан, Моав, гора Небо викликають стійкі асоціації з 

подіями зі Старого Заповіту. Біблійний претекст дуже важливий для розуміння 

змісту рядків, у яких Мойсей говорить, що не йому дана земля обітована (For 

not to me is given // On Canaan’s promis’d land). Викладені там подробиці смерті 

Мойсея й воля Бога, який дав Мойсею можливість з висоти поглянути на цю 

дивну землю, але не дозволив йому на неї ступити, розкривають справжню 

особисту трагедію цієї людини. 

Слід зазначити, що в художньому переосмисленні біблійних сюжетів 

Р. Сауті  дотримувався біблійного претексту, що можна проілюструвати такими 

рядками зі «Смерті Мойсея»: Тоді Зімрі був переможений. // Потім голос Хазви, 

// Якому не змогло опиратися серце ізраїльтянина, // Даремно благав про пощаду. 

// Ревний священик встав; // І навіть крізь груди її коханця // Зміг вразити цю 

милу гарну ідолянку. // Благословенне, Фінеесе, ім’я твоє; // Благословенне хай 

буде твоє серце незламної віри, // Яке з презирством відкинуло молитву жінки 

281
 [435, с. 184]. 

Ліричний герой вказує тут на час, коли ізраїльтяни, що жили в Сіттімі, 

почали вступати в гріховні зв’язки з дочками Моава. Ці жінки закликали народ 

до жертвопринесення своїм богам, і внаслідок цього гнів Бога спровокувало 

поклоніння ізраїльтян фегорському Ваалу. Бог за допомогою Мойсея повелів 

ізраїльським суддям вбити тих, хто поклонявся іншому божеству. Син 

Єлеазара, сина священика Аарона, побачивши, як один із синів Ізраїлю на очах 

у Мойсея й усіх тих, хто плакав біля входу в намет зібрання, привів до своїх 

братів мідіянітянку, взяв у руку списа, увійшов за ними в склепінчастий намет і 

пронизав їх обох: ізраїльтянина Зімрі та жінку Хазву. Тоді страта синів Ізраїлю 

припинилася. У Біблії ці події описано в «Числах»
282

[62, c.9]. 

Р. Сауті також торкався проблеми служіння язичницьким богам. Як 

справедливо зазначає Н.І. Тєтєріна, жорстокий вавілонський культ Ваала та 

Астаріти (Астарти) прийняв у Карфагені вигляд кривавого й одночасно 

розгнуздано-еротичного служіння цим богам в образах Молоха й Таніти. Він 
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найбільшою мірою протистояв як релігійним тенденціям античних полісів 

Греції та провінцій Риму, так і принципам культового служіння в 

монотеїстичному Ізраїлі [119]. Тому не випадково Р. Сауті звертається до цієї 

проблеми у вірші «Смерть Мойсея»: У цитаті, поданій нижче, зустрічаємо 

власну назву «Ешурун», що є культовою назвою Ізраїлю:  

 Ввірені мені сини!  До Вас із найвищих небес // Звертається Бог Ешуруна. 

// Мною ЄГОВА передав слова життя: // Дотримуйтесь його священних законів 

// І уникайте пасток, що походять від забобонів. // Уникайте жахливих обрядів 

Молоха, // Непристойних оргій  Астарти, // І щорічної панахиди за Таммузом, // І 

розпусних хитрощів Хамоса
283

 [435, с. 183]. 

Надзвичайну близькість поетичного тексту Р. Сауті до біблійного 

претексту маємо і в «Щорічній панахиді за Таммузом», яка асоціюється з 

образами жінок, що плачуть за цим богом. Цікаво, що в Писанні це божество 

згадується лише один раз і нічого не сказано про періодизацію або циклічність 

оплакування (Див. Єзекіїль 8: 13-14). Однак у вавилонян і сирійців Таммуза 

вважали богом рослинності, яка виростала в сезон дощів. У період найбільшої 

спеки й посухи його оплакували, і оживав цей Бог знову разом з новою 

рослинністю, звідси й «щорічна панахида» (annual dirge) у Р. Сауті. 

Шанування Хамоса, головного божества Моабітів, або за деякими 

джерелами Аммонітів, що процвітало в Ізраїлі під час правління царя 

Соломона, вилилося в «розпусні виверти Хамосу» в Р. Сауті. Під «жахливими 

обрядами», пов’язаними з Молохом, поет має на увазі спалення немовлят, яких 

підносили йому як жертвопринесення. Астарту, дружину Ваала, шанували за 

допомогою сексуальних оргій у місцях поклоніння її чоловікові, де 

проституцією займалися як жінки, так і чоловіки. Звідси й «хтиві оргії Астарти» 

в тексті Р. Сауті. При цьому в англомовних виданнях Біблії ім’я цієї богині 

пишуть як ASHTORETH, а Р. Сауті обрав грецький варіант написання, тобто 

ASTARTE. Як і в англомовному варіанті Біблії, у поезії Р. Сауті місто Єрусалим 

традиційно згадано лише в жіночому роді
284

. 
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У «Руйнуванні Єрусалиму» (1798) поет точно й лаконічно передає 

подробиці облоги й взяття міста вавилонянами: Його стіни стійкі, його врата 

сильні,// Його молодь носить меч на собі; //Великі надії мають її ватажки, 

адже//Скоро Єгипет надішле обіцяну допомогу.  

 <…>Його батьки не просять їжі,//Вони слабкі від нужди;//Його 

дружина дала своїм малюкам//Убогу їжу,: вона не нарікає. 285 [435, с. 268]. 

До сюжетних віршів з біблійною основою належить і поезія Р. Сауті 

«Троянда». Цьому віршу передує легенда про походження червоної й білої 

троянд, цитована Р. Сауті за працями Дж. Мондевіля. Згідно із цією легендою, 

місцем, де розгорталися події, пов’язані з появою троянд, були поля Вифлеєму. 

Ця топоніміка, збережена Р. Сауті, багато до чого зобов’язувала поета, адже 

значення Вифлеєму для християнського світу важко переоцінити. Це місто, як 

відомо з Біблії, «було занадто мале поміж тисяч Юдиних», але саме з нього 

вийде Той, що буде Владикою в Ізраїлі і походження якого «спочатку, від днів 

вічних» (Міх 2:5). 

Р. Сауті вдавався до численних біблійних алюзій для того, щоб передати 

той особливий дух, який пов’язують із священною землею Вифлеєма. Пильну 

увагу Р. Сауті надавав навіть окремим деталям, серед яких передусім слід 

назвати імена, обрані ним для головних героїв, яких він нарік біблійними 

іменами – Цілла й Хамуїл. Вибір імен  вдалий, адже вони не викликають у 

читача стійких асоціацій із конкретною місцевістю, як, наприклад, імена Руфі й 

Вооза, які зустрілися на одному з полів Вифлеєма. Ім’я Цілла трапляється  

кілька разів у Книзі Буття і, як уже зазначалося, не є знаковим жіночим ім’ям, 

як, наприклад, Руф або Есфір. Цілла була однією з двох дружин Ламеха, яка 

народила йому Тувалкаїна – коваля, що робив різні інструменти з міді й 

заліза
286

. Не менш вдалий у цьому розумінні й вибір чоловічого імені Хамуїл, 

яке згадано в Біблії всього один раз – у Першому Літописі. Там є згадка, що 

Хамуїл був сином Мішми
287

. 

Слід звернути увагу на те, що Р. Сауті подає орфографію цього імені з 

видання Біблії короля Якова I, не подвоюючи букву «м» (Hamuel), як це 
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прийнято робити тепер при перекладі Святого Письма англійською. У цьому 

дослідженні використано цитати з Біблії короля Якова I, адже в сучасну 

Р. Сауті епоху це було найякісніше зроблене й найпізніше з наявних тоді 

видань Біблії англійською мовою [60, с. 123]. Численні приклади біблійних 

алюзій у Р. Сауті виявляють близькість орфографії саме до цього тексту.  

Головна героїня легенди про троянду молода й вродлива, чим викликає 

захоплення усієї Юдеї: Жила у Віфлеємі єврейська дівчина, // І йменували її 

Ціллою, була вона дуже гарна, // І вся Юдея висловлювала хвалу цій дівчині.
288

 

[435, с. 369].Для розкриття образу красуні Цілли Р. Сауті звернувся до типової 

для Священного Писання теми страждань за віру. Дівчина зі спокоєм і радістю 

пішла на страждання, як це й личить істинній християнці, адже така поведінка 

схвалюється в Біблії. Як приклад можна навести цитату з «Євангелія від 

Матвія», де сказано, що з кожним, хто визнає єдність з Ісусом перед людьми, 

син Божий визнає єдність перед своїм батьком, який на небесах. Хто ж 

відцурається від нього перед людьми, того й він зречеться перед своїм батьком: 

Євангеліє від Матвія (10: 32) Отже, кожного, хто Мене визнає перед людьми, 

того визнаю і Я перед Отцем Моїм Небесним (10: 33) Хто ж Мене відцурається 

перед людьми, того і Я відцураюсь перед Отцем Моїм Небесним.
289

 

В епізоді, коли Хамуїл звів наклеп на Ціллу, ліричний герой Р. Сауті 

нагадує біблійну істину про те, що люди не повинні бути легковірними, 

приймаючи за істину все, що їм скажуть. Тут поет використав алюзію  на муки 

Христові, адже на дівчину чекає ганебна смерть саме на тому місці, де зазвичай 

страчували злочинців.
290

 У процесі розкриття характерів своїх героїв у 

зустрічах-зіткненнях Р. Сауті не оминув і таке поняття, як «совість», яке в 

Біблії має важливе значення і невід’ємне від віри (1 Тм 1: 19, 1 Тм 3: 9). У 

Другому Посланні Петра (2 Пт) сказано, що якщо хтось терпить негаразди й 

несправедливо страждає, намагаючись зберегти чисту совість перед Богом, то 

Богові це до вподоби.
291

 Стійкість і смиренність, з якими дівчина готова 

прийняти муки, як і в біблійному тексті, викликали живий відгук у людей, що 

це бачили
292, 293

. Отже, цілком виправданим і зрозумілим видається змалювання 
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Р. Сауті епізоду, у якому жителі Віфлеєма,  бачачи  рішучість і смирення Цілли, 

засумнівалися в її провині.  

Крім того, своєю поведінкою героїня присоромила Хамуїла, свого 

кривдника. За біблійними переказами, будь-яка людина, що вирізняється 

чистою совістю, здатна своїми вчинками викликати почуття сорому у своїх 

кривдників. У Першому Посланні Петра (1 Пт) сказано: « (3: 16) Майте добру 

совість, щоб тим самим, за що лихословлять на вас, як злочинців, були 

посоромлені ті, які ганьблять ваше добре життя в Христі»
294

. 

Хамуїл, який несправедливо звинуватив Ціллу в розпусній поведінці й 

свідомо відправив її на смерть, відчуває муки провини й докори сумління. Це 

відповідає поняттю про поетичне правосуддя, настільки близьке романтикам, 

коли в їхніх творах злочинець негайно покараний за скоєне ним зло. Совісті ж 

ліричний герой Р. Сауті в цьому вірші дав таке визначення: «Совість! Ти Бог 

всередині нас», тим самим, як і в Біблії, не відділяючи совість від віри. У ході 

розкриття образу Цілли герой продовжує підкреслювати її гідність, адже вона 

без гніву поглянула на вбивцю, ще болючіше його тим вразивши: ... З іншими 

думками // Стояв Хамуїл біля стовпа, дика радість // Привела його туди, але 

тепер у серці його // Небажані почуття прокинулися, і перші докори // провини, 

що пробуджувалася, у передчутті пекла. // Совість!  Ти Бог усередині нас!  Ні 

в годину // Тріумфу не залишаєш ти винного негідника, // Ні в годину ганьби 

й смерті // Не залишаєш доброчесних!
295

 [435, с. 370-371]. Ці рядки нагадують 

слова з Біблії про те, що людині краще страждати за те, що вона робить добро, 

якщо на те є Божа воля, ніж за те, що вона творить зло.
296

 

Перегукується з біблійними сюжетами й епізод, у якому дівчина була 

чудесним чином врятована вищими силами, а кривдник, і лише він один, 

вражений вогнем. Так Бог виявив свою волю, і на стовпі тортур Цілли 

розпустилися ніжно-зелені листочки, вкриваючи дівчину, та зацвіли троянди, 

наповнивши повітря райськими пахощами. 
297

 

Ці події за своїми зовнішніми проявами нагадують людям маніфестацію 

вищої волі, описану в «Числах». Тоді Всевишній, щоб припинити ремство синів 
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Ізраїлю й показати їм свою волю, попросив, щоб Мойсей взяв у них по одному 

посоху від кожного роду, взяв їх у кожного з їхніх начальників, від їхніх родів 

дванадцять палиць. Ім’я Аарона, згодом обраного Богом, було написане на 

палиці Левія. І саме цей посох як наслідок божого промислу розцвів наступного 

дня. На знак божого благовоління на ньому з’явилися бруньки, квіти й зрілий 

мигдаль.
298

 

Поява приємного квіткового запаху й стійкі пахощі в повітрі, що їх 

жителі Віфлієма могли відчувати першими після того, як рай для людей був 

втрачений, є біблійними алюзіями, у яких угодна Богу жертва часто описується 

як така, що має приємний запах.  

Схожі приклади використання художнього прийому порівняння, в основі 

якого лежать алюзії на Святе Писання, типові для поетичних творів Р. Сауті. 

Пор.: Її переміщення наводили жах, // Як у випадку, коли ангел божий 

спустився // й знищив армію правителя Ассирії, …
299

 [435, с. 71]. 

4 Царства 19: 35 І сталося тієї ночі, і вийшов Янгол Господній, і вразив в 

ассирійському таборі сто  вісімдесят п’ять тисяч.  І повставали рано вранці, 

аж ось усі мертві.
300, 301

 [461].  

Аналіз поетичної спадщини Р. Сауті  дає підстави говорити про те, що 

поет часто робив вірш лапідарним завдяки біблійним алюзіям,  що не 

потребувало додаткових пояснень. У «Святому Ромуальді» (St.Romuald) при 

зображенні боротьби праведника з дияволом ліричний герой відзначає, що вже 

сам вигляд нечистої сили, з якою так відважно боровся цей чоловік, 

озброївшись хрестом, міг би налякати навіть самого святого Михаїла: Диявол, 

що зригає з усієї сили вогонь, // Міг би дуже налякати навіть Св. Михаїла; // 

Але він окропляв усе навколо свяченою водою, доки // Червона шкіра (диявола) 

не зашипіла знову, // І гарячий пар наповнив маленьку келію. (Святий 

Ромуальд)
302

 [435, с. 330]. Ім’я цього святого згадано тому, що він не побоявся 

боротися з Дияволом і зі своїм військом виступив проти нього, унаслідок чого 

скинув Сатану в пекло. 
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У «Богобоязному художнику»(1798) Р. Сауті використав художній 

переклад біблійних віршів і порівняв головного героя з праведним Іовом, 

фактично цитуючи рядки зі Священного Писання Давним-давно, за часів 

головування католицької церкви, жив-був художник, і був він // Подібний до 

Іова, який цурався будь-якого зла; (Побожний Живописець).
303

 

Іов (1: 1) Був чоловік у країні Уц на ім’я Йов;  і був чоловік цей невинний 

та праведний, і він Бога боявся й віддалявся від зла.
304

 [461].  

У цьому ж творі з’являється й образ Діви Марії, яка, почувши прохання 

художника про допомогу, простягла свою руку з полотна й врятувала його. 

Однак зло в особі Диявола  вона не знищила повністю, що відповідає як рядкам 

Святого Писання, а також концепції поетів-романтиків про безсмертя зла і 

вічну боротьбу з ним. 

Отже, аналіз творів Р. Сауті з перспективи релігійності дає змогу 

говорити про те, що його поетична творчість – гімн християнству й 

християнським цінностям. Численні біблійні алюзії в текстах Р. Сауті 

розкривають у тому числі й історизм мислення поета, адже Р. Сауті цікавлять 

події, зафіксовані в Біблії не лише як самоцінні, а і як складові історичного 

континууму, періоду дитинства людства. Притаманна Р. Сауті тенденція 

прискіпливо вивіряти власний текст за першоджерелом, у цьому разі біблійним 

претекстом, не зовсім властива літературі романтизму, якій властивий політ 

фантазії й побудова власного художнього світу за законами, що йдуть 

передусім від особистості автора.  

 

 5.2 Влада природи  

 

Важливість світу природи для англійських романтиків обох поколінь 

важко переоцінити, адже, як справедливо зауважувала К. Рігбі, топос природи в 

літературі романтизма є центральним [403, с. 1, 32]. При розгляді романтичної 

картини світу Р. Сауті в даному аспекті, ми виходимо з теоретичних положень 

Н. Фрайя [276] та М. Х. Абрамса [134] про те, що для представників епохи, що 
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передувала романтизму, мистецтво було другорядним порівняно з природою. 

Класицисти переважно розуміли природу як мистецтво Всевишнього, у той час, 

як для романтиків, навпаки, мистецтво було первинним порівняно з природою, 

адже Бог був Творцем [276]. М. Х. Абрамс підкреслював, що в епоху 

романтизму відбулася зміна, поворот від міметичних теорій мистецтва XVIII 

ст., коли поет прямо залежав у своїй творчості від навколишнього світу, що 

забезпечував його матеріалом для творчості, і літературних моделей, які він 

імітував, до теорії про те, що первинним джерелом і темою будь-якого вірша є 

характерні властивості й хід думок самого поета. При цьому, якщо йдеться про 

аспекти зовнішнього світу, то вони перетворюються з факту, даності на поезію 

виключно почуттів і думок самого поета.  

На думку М. Абрамса, той теоретик, який вважає, що нібито мистецтво 

відображує природу, не фокусується насамперед на митці та на предметі його 

твору. Очевидно, що художній образ рідко є факсиміле будь-якого окремого 

предмета або події в зовнішньому світі, а іноді він являє те, чому в природі 

немає відповідності. Таке відхилення мистецтва від дійсності, як наголошує 

М. Абрамс, завжди було кардинальною проблемою для естетичної філософії. 

Поезія наслідує не існуючим у реальності, а лише обраним матеріям, якостям, 

тенденціям або формам, які мають більш високу цінність, ніж груба дійсність 

як така. Тому дзеркало, звернене до природи, відображує саме те, що на 

противагу «справжній природі» англійські критики часто називали 

«поліпшеною природою», або «піднесеною природою», або  «витонченою», 

або, по-французьки, “La belle nature”[135, С. 35]. 

За свідченням Х. Р. Рукмаакера, у XVIII столітті митця сприймали як 

особистість, що вбирає в себе божественне світло природи, а природа була 

джерелом істин і образів для митця. Згодом романтики розглядали природу вже 

як вмістилище, у яке митець міг вилити свої почуття й висловити ідеї, саме він 

наділяв природу світлом і значенням. Тобто у XVIII ст. відбувся також перехід 

від сприйняття природи як автономної сили, що живить уяву митця, до 

романтичної концепції природи, яка була продовженням суб’єктивного світу 
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художника [409, c. 2]. Це не та природа, яка покірно підкоряється нашій волі і 

віддає себе в розпорядження здатності розуміння. Скоріше, природа як 

принцип, в якому час зберігається, не втрачаючи плинного руху, робить його 

реальним (eignet) для тих, хто йому підпорядкований[230, c. 56]. 

А. Бьюел у цьому контексті також справедливо наголошував на тому, що 

природа завжди відтворюється історично. Вслід за Б. Латуром, він постає проти 

розрізнення питань природи і питань політики, пропонуючи розглядати їх як 

єдину проблему політики природи. Вчений дотримується точки зору, що 

природа будь-якого місця або часу є історичним продуктом цього місця та часу, 

і завжди існує взаємозв'язок між історією та навколишнім середовищем [164, c. 

11]. Тобто, на його думку, інтерес до природи не був втечею від сьогодення, а 

знаходився на вістрі нових форм пізнання, нових дисциплінарних формацій, 

нових економічних і естетичних можливостей. Для письменників різних 

політичних переконань, природа існувала, щоб бути представленою, вивченою, 

експлуатованою, продаваною, обмінюваною, тощо. Описи природи у всій її 

своєрідності і різноманітності не відкривали нових світів, але діяльність зі 

спостереження, написання і публікації матеріалів про ці пейзажі була новою і 

нерозривно пов'язаною із технологіями і заняттями, що формують сучасні 

суспільства[164, с. 60]. 

Існуючи окремо від людського життя або як вираження певної 

ідеологічної позиції щодо нього, чи то консервативної, імперіалістичної, 

«романтичної» чи іншої, природа колоніального періоду є перш за все місцем 

інтенсивної політичної, соціальної, дискурсивної  та матеріальної боротьби. Те, 

що П. Бурдьє говорив про літературу, що це поле «позиційних завоювань... 

поле сил, поле боротьби», на думку А. Бьюела повністю може бути застосовано 

і по відношенню до природи. Як вважає вчений, будь-яка природа, як 

матеріальна, так і інтелектуальна, являє собою позицію, що її займають люди, 

як індивіди або групи, по відношенню до навколишнього  світу природи. 

Дослідник підкреслює, що це було особливо характерно для колоніального 

періоду, коли природа всюди була головною ареною соціальної, політичної та 
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культурної боротьби. Колоніальні поселенці подорожували не поодинці; вони 

привозили з собою свою власну природу і допомагали цій природі оселитися 

поруч із ними. Різна природа була пов'язана з різними народами. Природа була 

тим місцем, де творилася історія в певний час, і в цьому контексті поворот до 

природи виражав позиції, що займали по відношенню до цієї боротьби. У своїй 

зосередженості на природі література вказаного періоду документує ту 

боротьбу, а також ті ідеологічні позиції, які займали англійці [164, с. 7]. 

Тому консерватизм Р. Сауті і його бажання зберегти у державі існуючий 

владний устрій, яскраво простежується у замальовках природи рідної йому 

Англії та Європи, якими він на подив користувався і для того, аби створити 

образ Сходу. Особливої уваги в контексті дослідження романтичної природи в 

поезіях Р. Сауті заслуговує багаторазово оспівана поетом стихія води, яка 

асоціюється в Р. Сауті з Батьківщиною, або з «підперезаною морями 

землею»(sea-girt land), як він писав про Британію. І ще до того, як на 

літературній арені з’явився Дж. Г. Байрон, про якого О. С. Пушкін казав: «О, 

море, твій співець!»[97], водна стихія була прославлена у віршах Р. Сауті.  

Очевидно, що ця стихія посідає особливе місце в культурі народів, що 

населяють Британію. Частково це пояснюється острівним розташуванням 

країни, яке певною мірою й визначає «обличчя нації». Крім того, особливе 

ставлення до води англійці успадкували ще від кельтів, вплив яких був 

настільки сильним, що сьогодні дослідники підкреслюють необхідність 

характеризувати культуру Англії як англо-кельтську, а не англо-саксонську, як 

це було прийнято робити раніше [346, с. 7].  

У творчості Р. Сауті, який звернувся до культурного і історичного коду 

нації, рельєфно проявляються кельтські мотиви. Оспівування природи 

романтиками, пієтет перед ії красою і богонатхненням, доволі близький до 

уявлень кельтів про природу. Кельти вважали, що річки, гори, ліси були 

населені божествами й наділені особливою силою, що заслуговує вшанування. 

У творі «Колодязь Святої Кейн»(1798) Р. Сауті пише про воду, яка мала магічні 

властивості. Часто в поетичній спадщині він згадує освячену воду (Святою 
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водою вони окропляли її саван // І також окропляли її труну. (Стара з Берклі)). 

305
 

Наявна в його творах і вода, яку він називає нещасливою (Подивіться на 

нещасливу воду річки Ейр, // Де безжалісний Кліффорд пав. (Похоронна пісня)). 

У творчості Р. Сауті не поодинокі приклади, коли біля води герой знаходить 

заспокоєння, збирається з думками, приходить до важливого для себе рішення. 

Якщо говорити про річку, то найбільш показові такі приклади: Ця річка несе 

свої води; скромний потік, // Її лагідна чарівність може заспокоїти й 

задовольнити // Ваші почуття. (На березі Ейвона в Гемпширі)
306

 (У годину 

безпеки, коли зачароване око // Могло спостерігати за приємним плином річки. 

(Жанна д’Арк))
307

 [389 Southey, Robert. Joan of Arc, с. 82]; Ласкава річка, уся на 

виду // Утворювала невеликий острівець, // Де приємний промінь місяця // 

Срібнив тополі, // Тінь яких на річці внизу // колихалася від легкого вітерцю. 

(Джаспар)
308

  [435, с. 256]. 

Загалом образ річки у Р. Сауті принципово відрізняється від 

опоетизованих В. Вордсвортом у «Прелюдії» вод Дервента, шум яких, 

зливаючись із колисковою піснею, з раннього дитинства супроводжував поета. 

Найчастіше у творах Р. Сауті річка показана як небезпечне, відлюдне місце. 

Іноді це обумовлено легендами, покладеними в основу твору. Наприклад, у 

передмові до «Єпископа Бруно» розповідається про духа, що волав до 

священика з вод річки Дунай
309

 … У передмові до «Доніки» Р. Сауті говорить 

про річку нечуваної глибини, із чорною водою, у якій водилися примари й була 

неїстівна риба. У самому ж творі поет трансформує цю страхітливу річку в 

настільки ж страшне озеро
310

.  

Дияволів, що живуть під мостом у річці, згадано й у творі «Батько Карл, 

старий сусід». У баладі «Адельстан» (Rudiger), сюжет якої взято із 

середньовічних німецьких сказань про Лоенгріна, розповідається про нещастя, 

пов’язані з появою молодого чоловіка, що приплив по річці Рейн у човні, 

керованому містичним лебедем. Вода у вигляді річечок, струмків, ставків, 

заплав, потоків, що мчать із гір, природних джерел, не асоціюється у Р. Сауті з 
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небезпекою. У його творах вона виконує функцію тла для дії, що відбувається. 

Ці водні ресурси часто підкреслюють гармонію внутрішнього світу людини й 

природи: Радісно занурилася я від палючого сонця, // Затіненого гаєм, що 

нависає й чарує, // І лежала на воді! (Сафо)
311

 [435, с. 401]; ... легкий вітерець, // 

Який любить злегка торкнутися гладі потічка, // Буде пустувати біля вашого 

чола, і прохолодний звук // Струменистої води заспокоїть Вас. (Табличці на 

березі струмка)
312

 [435, с. 441]; І коли під прямими променями сонця // З 

великими труднощами він іде, // Струмениста вода здається йому // Приємною 

мелодією. (Повернення мандрівника)
313

 [435, с. 371]. 

Величезне значення при описах води, що струмує або падає, Р. Сауті 

надавав звуку. Ця особливість поетичного тексту ріднить його з 

В. Вордсвортом. Для поезії Р. Сауті характерно, що вода сприймається не через 

зоровий образ, а лише за допомогою звука: Ласкавий потік, який Ви не 

бачите... (Пиріг з агрусу. Піндарічна ода)
314

 [435, с. 413]; я чую, як невидимий 

потік ... (Про Пейзажі Гаспара Пуссена)
315

 [435, с. 382]. 

<...> Води; приховані там, невидимі оку й тихі // Плавно вони 

прибувають. (Жанна д’Арк)
316

 [435, с. 13].  

Створені Р. Сауті описи бурмотіння й шепоту благословенних вод 

маленької річки нагадують поетичну манеру В. Вордсворта: Він прислухався – і 

чув вітер, // Який нагинав вербу; // Він чув, як текли води // І тихо шепотіли. 

(Джаспар)
317

 [435, с. 256]. 

Поетикально цікавим є закінчення строфи (And murmur quietly) у данному 

уривку та рима “tree – quietly”. У народних англійських та шотландських 

баладах, де також присутні описи природи, часто можна спостерігати, что 

останній рядок строфи закінчується словами “in his own country” з наголосом 

на останньому складі, тобто іменник звучить як [kΛnt΄ri: ]. Те ж саме зробив 

Р. Сауті, коли він заримував  “tree – quietly”. Цей художній прийом є типовим 

для поета і не може розглядатися просто як випадкове порушення наголосу 

задля рими[111, c.6]. 
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 Океан Р. Сауті характеризував як «широкий океан» («the wide ocean»), 

«здиблений океан» («uptorn ocean»), «стрімкий океан» («the rushing ocean»), 

«безмежний океан» («the shoreless ocean»), «старий океан» («old ocean»). 

Могутній й величний океан у текстах Сауті набуває оригінального 

зображення, діаметрально протилежного існуючим кліше. Безумовною 

авторською знахідкою є епітет «переляканий», що стосовно океану Р. Сауті 

застосовує відразу в декількох творах: Потомство Ізраїлю! Хіба ваші невдячні 

серця // Забули щедрі дари Неба? // Коли переляканий океан зупинив свої хвилі 

// І стрімкі моря заспокоїлися? (Смерть Мойсея) 

Назад відскочив наляканий океан від берега. (Прокляття 

Кехами)
318

 [435, с. 591]. 

Води океану, зображені у творах Р. Сауті, становлять небезпеку для 

людини з об’єктивних причин. що Поет влучно передав лише кількома 

штрихами оманливо-заспокійливу картину океанського плеса гладі: Як 

заспокоєний океан, чиї ласкаві хвилі // Піднімаються повільно й безшумно, 

спокійно несучи // Уламки після опівнічної корабельної аварії. (Жанна 

д’Арк)
319

 [435, с. 108]. 

При описі моря й океану звук також має значення, хоча тут він уже 

втрачає свою першочергову роль порівняно з візуальним образом. Наприклад, у 

віршах Р. Сауті з’являються край океану, що відлунює звук, і море, яке нічого 

не чує: Уздовж краю океану, що відлунює, // уздовж гірського пасма скель // 

скупчені маси людей споглядають їхню пишність // І читають виконану за 

обітницею молитву. (Іспанська Армада)
320

 [435, с. 269]; Чому Ви б›єте себе в 

груди й рвете на собі волосся. // І до глухого моря волаєте своїми 

несамовитими криками?   (Вірші про работоргівлю. Сонети. II)
321

 [435, с. 202]. 

Море у творах Р. Сауті подано ще більш здибленим, ніж води океану 

(«Море несеться»; «Море здіймається»; Як тоді, коли буря, змішуючи повітря 

й море, // ... і т.ін.)
322

. Це дуже влучний опис локальних морів, тому що 

насправді цілих три так званих «кладовища кораблів» знаходяться біля 

південних берегів Англії. З огляду на те, що на крайній південно-західній 
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частині острова Британія береги скелясті, біля підходів до них і поблизу 

острівців Сіллі є багато рифів і підводних каменів, об які розбилося безліч 

суден [271]. Тому не випадково протока Ла-Манш і Північне море здобули собі 

репутацію важких для навігації водних шляхів, до яких в літературі і в житті 

найчастіше застосовується вираз «the rough seas» («бурхливі моря»).  

Для творів Р. Сауті характерний мотив бурі на морі, і навіть сам плин 

життя поет пов’язує із суворістю цих вод («life’s inclement sea» («бурхливе море 

життя»)). Інсулярне положення Британії завжди мало величезний вплив на 

політичне й культурне життя країни, вода рятувала від ворогів і від 

розповсюдження небезпечних революційних настроїв із континенту, що 

слушно зазначав у своїй творчості Р. Сауті. У цьому сенсі показові рядки з 

«Іспанської Армади» (The Spanish Armada): І ось іспанці бачать сріблясті 

кручі, // Споглядають підперезану морями землю! // O дурні! думати, що коли-

небудь ворог // Святкуватиме тріумф над підперезаною морями землею. // O 

дурні! думати, що коли-небудь британські сини // стануть носити ярмо 

чужинця! // Оскільки недаремно природа захистила // Її узбережжя 

сріблястими кручами; // Не всує простягає свої води старий Океан, // Щоб 

охороняти його улюблений острів! (Іспанська Армада)
323

 [435, с. 269] 

Як видно з багатьох вищенаведених прикладів, пильна увага Р. Сауті до 

звукопису, відмінна риса всієї його поезії, з особливою силою проявляється в 

пейзажних замальовках. Підкреслюючи виключну важливість звуків у процесі 

пізнання навколишньої природи, Р. Сауті іноді навіть вживає словосполучення 

«замислене вухо» (the musing ear): ХОЧ тепер моє мисляче вухо // Не тішить 

звук легкого вітерцю, // Який затримується над зеленою кроною лісу, // Я 

люблю тебе, зимо! Дуже. (Строфи, написані першого грудня)
324

 [435, с. 374]. 

Слід зазначити, що для поета характерні парадокси, коли неспаплюжена 

гучними й пронизливими звуками природа часом сприймається ним як дика, 

нестримна мелодія, а дзюрчання невеликої річки, наприклад, настільки здатне 

заспокоїти схильного до споглядання ліричного героя, що стає для його душі 

тишею: Коли, пролітаючи низом, вечірні вітри проносяться, стогнучи, // Я 



267 
 

люблю разом із Вами відчувати спокійний прохолодний бриз // І блукати 

невторованими лісовими нетрями, // Слухаючи розважливе шепотіння дерев, // 

Покритих листям, коли вони високо здіймають свої гілки // І колишуть своїми 

нечітко окресленими верхівками в несамовитому наспівуванні. (До 

споглядання)
325

 [435, с. 384]; <...> або лягала // Поблизу струмка, чиє 

шепотіння // Було тишею для моєї душі (Жанна д’Арк)
326

 [435, с. 33]. 

Іноді «спрагле вухо мандрівника» може вгамувати шум невидимих для 

ока весняних вод, що їх людина сприймає навіть як дещо більше, ніж просто 

мелодію: Не позбавлене краси джерело, // Чиї води приховані від літнього 

сонця, // Тішить вухо змученого спрагою мандрівника // Чимось більшим, ніж 

просто мелодія. (Строфи, написані першого грудня)
327

 [435, с. 375]. 

На думку поета, набуттю внутрішньої свободи при спілкуванні зі світом 

природи не завадять лише прийнятні для Тиші звуки – звук вітерцю, що 

пролітає, і тихе бурмотіння вод: Самотнє лісове джерело: скелястий пагорб // 

Височить посеред нього, і старий тис // Проривається з розщепленої скелі, яка 

оздоблює // Води; вкриті там, невидимі оку й тихі // Вони плавно прибувають. 

Ужовник, // Рясний, із гладкою поверхнею, утворює глянсову долину, // Нахиляє 

своє довге зів’яле листя, чиє розмірене занурення у воду // Тільки сіпається 

брижами на гладкій поверхні. Давні ліси // Зберігають потай красу того місця, 

// І навіть звук не опоганює його, за винятком тих звуків, // Які Тиша любить 

чути, швидкоплинний вітерець, // Або тихий шепіт ледь відчутного струмочка 

. // Блаженне місце! о, як моя душа насолоджувалася // Його святою тишею, з 

яким захопленням, // Тікаючи від людей, я поспішала туди // До самотності й 

свободи! (Жанна д’Арк)
328

   [435, с. 13-14]. 

У зв’язку із цим слід зазначити, що картини природи, що несуть у собі 

небезпеку, Р. Сауті створює, комбінуючи гучний звук, який часто 

характеризується як виття, з відсутністю світла й превалюванням темряви: Коли 

сильний порив вітру стогне уздовж темного бокового вівтаря, // І з гуркотом 

барабанить усюди // Опівнічна злива з безрадісним звуком. (До 

споглядання)
329

 [435, с. 385]; На порослій мохом чиїйсь старій могилі // Біля 
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стіни абатства, зарослої плющем, // Що тремтить поверх своєї тіні; // Де, 

оповитий в опівнічний морок, один, // Ви любите лежати й слухати // Рев води 

поруч із собою, // І чути глибокий сумний стогін // Якогось потривоженого 

духу, // Що іноді доносився на сильних вітрах ночі. (До Жаху)
330

 [435, с. 386]. 

Отже, світ природи для Р. Сауті – це не лише сукупність мальовничих 

пейзажів, а й різноманітний світ звуків, який за важливістю ніколи не 

поступається образам, що сприймаються візуально. Джерела звуків за своїм 

походженням різноманітні, що можна спостерігати навіть на прикладі одного, 

окремо взятого твору. Крім того, аналіз творів Р. Сауті дає підстави говорити 

про те, що звуки природи, як і її краса, повинні викликати в людини побожне 

благоговіння. Ось як про це каже Орлеанська діва: <…> Правильно те, // Що 

протягом довгого часу я не чула звуку // Високих нот меси, так само, як і з 

тремтячими губами // Не куштувала таємничий хліб: усе-таки птах, // що 

першому ранковому променю дарує // Свою радісну пісню, як мені здавалося, 

дійсно співав // Більш солодку подяку віруючому вуху // У своїй первозданній 

мелодії щастя, // Ніж те, як колись звучали високі склепіння, // Створені 

людиною. (Жанна д’Арк)
331

 [435, с. 34-35].  

Без перебільшення можна сказати, що Р. Сауті, подібно до 

С. Т. Колріджа, часто вбачав у природі втілення божественної суті. При 

характеристиці Жанни д’Арк поет показав, що серед природи людина може 

знайти свою релігію: Я думаю, не дивно, що тоді я уникала // Дому молитви й 

зробила самотній гай // Своїм храмом біля підніжжя одного старого дуба, 

<…> // О!  Чи справді було дивно, якщо заради таких речей, як ці, // Такої 

глибокої набожності, такого бурхливого захоплення // Від умиротвореного 

поклоніння я забула // Дім молитви?  (Жанна д’Арк)
332

 [435, с. 33].Жанна не 

приймає точку зору священника, який вважав, що природа не може навчити 

релігії, вона навпаки ставить знак рівності між такими поняттями, як «природа» 

й «благовоління», «любов» і «краса»: Ви сказали мені, панове, // Що Природа 

тільки вчить людину грішити! // <...> ні, святі отці! ні, // Це не Природа, що 
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може давати урок, як грішити: // Природа - це тільки прихильність, тільки 

любов, // Тільки краса! (Жанна д’Арк)
333

 [435, с. 35]. 

Вивчення поетичних творів поета дає підстави зробити висновок про те, 

що самота на лоні природи традиційно сприймається Р. Сауті як найвище благо 

для будь-якої людини. Результатом такого спілкування зі світом природи поет 

незмінно бачить набуття душевної рівноваги й заспокоєння, що він і показує на 

прикладі своїх героїв: <...> я прилягла // Біля он того рівнинного струмка, який 

при підйомі // Видає ледь чутний шум води, і дивилася, // Як потік несе свої 

води, виблискуючи від полуденного сонця, // І слухала його безперервний шепіт // 

до тих пір, поки все не стихало й не ставало умиротвореним у моїй душі, <...> 

// Тут на самоті // Моя душа була виплекана серед найпрекрасних картин // 

чистої природи. (Жанна д’Арк)
334

 [435, с. 6-7]. 

 Або ж:  

І спить у долині тихий бриз. // Спокійне споглядання, це твій улюблений 

час! // Прибудь, заспокійлива сило! (До споглядання)
335

 [435, с. 384] 

Таке змалювання природи Р. Сауті вже повністю протилежне до розуміння 

природи в епохи класицизму та естетиці тієї епохи, якій поет віддав належне у 

багатьох своїх ранніх творах. Як справедливо зазначав Х. де Маар, поезія 

природи першої половини XVIII століття поставала головним чином в трьох 

різних аспектах. Першим і головним був спосіб зображення природи, 

характерний для Дж. Томсона. Він представляв природу як силу, яка впливала 

на людей, але не вчила їх. Таємниці природи були для Дж. Томсона об’єктом 

інтелектуального пізнання, а сама природа − не більше, ніж предметом 

наукового дослідження. Поезія природи Дайера свідчила про сильне 

захоплення автора сільською місцевістю, але Дайер не пішов далі, і в своєму 

подальшому житті став занадто утилітарним у своєму світогляді і забув про 

природу, задля того, аби написати «Руно». Третій аспект був представлений 

Сомервілем, якого цікавили задоволення, що надавала  сільська місцевість, а 

саме полювання, соколина охота, насолода вільний вітерцем. Загальним же для 

цих трьох поетів був їх погляд на природу в її соціальному аспекті, в її 
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взаємодії з людиною. Їхня сільська міцевість − це місцевість, населена 

людьми[229, c. 228]. І саме проти такого погляду на природу постає Р. Сауті. 

Для нього вона ідеальна, тільки якщо вона незаймана, якщо рука людини її 

ніколи не торкалася.   

Тому персонажі  Р. Сауті міркують про призначення людини і її долю, 

про несправедливість чинного устрою світу і т. ін., саме коли усамітнюються і  

споглядають, вслухаються у навколишній світ первозданної природи: Я 

пам’ятаю, коли її труп // Опускали в могилу, спурхнув жайворонок, // І, 

злітаючи вгору у світлі сонячних променів, голосно заспівав // Радісну пісню; і 

серцем відчула, // Що серед безлічі істот, людина // Одна лише нещасна. 

(Жанна д’Арк)
336

 [435, с. 9].  

Або:  

Коли вітри ревуть, // Пам’ятайте іноді, що солдат пересилює, // І 

згадайте про Конрада. (Жанна д’Арк)
337

 [435, с. 9].  

Таку соціальну спрямованість поетичного тексту згодом засуджуватиме 

Дж. Кітс, на думку якого суспільні проблеми не мали  б затьмарювати краси, у 

тому числі краси природи як найвищої істини.  

У ліриці Р. Сауті підкреслено недолік того, що людина іноді віддаляється 

від природи або ж, ще гірше, завдає їй шкоди. Особистість, на думку ліричного 

героя, цікава лише тоді, коли вона тісно пов’язана саме з природою, а не з 

містом, яке змальовано не завжди позитивно: Річарде, участь, яку доля Вам 

підготувала, // Я не без заздрості пригадую, // У тому брудному місті, іншою 

долею укладений (Другу, що живе в сільській місцевості)
338

 [435, с. 360].  

Характерна особливість поезії Р. Сауті повсякчасне оспівування 

сільського пейзажу й несприйняття великих міст із притаманними їм великими 

скупченнями людей: <...>, і захоплена душа // Від брудних притулків 

згуртованого в зграї людства // Летить зі швидкістю безтілесного духу й 

споживає // Чисте повітря, що дивовижним сяйвом // Здоров’я й щастя 

підсвічує щоку, // виплекану горами свободи.  (Про Пейзажі Гаспара 

Пуссена)
339

 [389, с. 381].  
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Вивчення лірики Р. Сауті дає підстави поставити під сумнів 

розтиражований образ поета як співця похмурого, неспокійного пейзажу. 

Пейзажні замальовки, що заспокійливо впливають на людину, невід’ємна 

частина величезної кількості поетичних творів із літературної спадщини 

Р. Сауті. Як приклад можна навести уривок із вірша «До споглядання»(1792), у 

якому створено картину, що з’являється перед уявним поглядом ліричного 

героя. Сріблястий звивистий струмочок, що протікає тихою долиною, 

відчутний подих вітру на фіалковому березі й м’які, приглушені звуки 

змушують ліричного героя думати й вслухатися. Від його уваги не ховається 

звук польоту сонного жука, срібляста доріжка місячного сяйва, яку залишає 

равлик, світло жука-світлячка, що сидить у траві й добре помітний уночі.
340

 

Слід також зазначити, що такі приклади не поодинокі й часом навіть 

найавторитетніші дослідники творчості Р. Сауті  робили  висновки, які не 

підтверджуються в ході аналізу поетичного тексту. Порівняємо, наприклад,   

твердження з відомої книги Е. Доудена «Сауті» з текстом «Гімну Пенатам», у 

якому яскраво виражений властивий літературі романтизму мотив власних 

спогадів автора. Отже, дослідник зазначає: «Почуття прихильності Сауті до 

його гористого містечка з його озерами не виникло раптово. Він прийшов до 

них не як людина, яка від народження перебувала  під їхнім впливом; та сила 

гір, до якої Вордсворт відчував справжню прихильність, не мала впливу на 

Сауті в період його дитинства; <…>Його уява не злітала до небес, подібно до 

того, як це траплялося у Вордсворта при спілкуванні з віддаленими від світу 

людей місцями; він не говорив із Владикою, присутнім у навколишній природі; 

світ, яким він його бачив, був чудовим середовищем проживання для людства – 

середовищем з історією. Навіть після того, як він став жити в гірській 

місцевості, він любив пейзаж, що несе на собі відбиток людської руки, той 

пейзаж, у якому досягнення людської хоробрості, важкої праці та терпіння  

очевидні».
341

 [236, с. 84]. 

Дійсно, звичні для Р. Сауті й В. Вордсворта та улюблені ними з дитинства 

пейзажі істотно відрізняються – це даність, з якою не можна не погодитися. 
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Однак  проблематично  стверджувати, що черпати натхнення у ході 

спілкування з дикою природою й усамітнюватися на її лоні  невластиве 

Р. Сауті. Рядки з «Гімну Пенатам», у яких ліричний герой змалював місцевість, 

у якій дорослішав, переконують у протилежному: <...> Коли найбільше я любив 

на самоті блукати // Серед лісового мороку; або де скелі // Затемнювали води 

старого Ейвона, в зарослій плющем печері // Сидіти як відлюдник, і 

виношувати в собі майбутню пісню, – // Усе ж таки не менше Любив я тоді // 

Ваші вівтарі, Пенати (Гімн Пенатам)
342

 [435, с. 394] 

Читання поетичних текстів дає підстави для заперечення думки  

Е. Доудена.  Ліричний герой Р. Сауті розповідає, як ще з дитинства шукав 

усамітнення серед скелястих берегів, лісів і вод, аби побути наодинці й 

поміркувати над наступним своїм твором. У описах природи Р. Сауті відтворює 

ієрархічну побудову світу і суспільства, і в цьому він близький до творчого 

методу С. Т. Колріджа[326, c.28].  

Як слушно зауважувала М. Александер, романтична модель порожнечі, 

залишеної материнською смертю, яку могла заповнити тільки природа, дуже 

притаманна В. Вордсворту і ніколи не покидала авторської свідомості Мері 

Шеллі. Колрідж розрізняв “natura naturata” та “natura naturans”, тобто природу у 

статиці і природу у русі, і у нарисі «Про поезію чи мистецтво» радив будь-

якому художнику «оволодіти сутністю». У той же час Дороті Вордсворт, друг і 

сучасник лейкістів, передбачала менш ієрархічний та більш гнучкий зв'язок між 

поетичною свідомістю і символічним предметом[140, c. 113, 130]. 

У цьому контексті слід також пригадати, що і романтична картина світу 

за своєю побудовою  є ієрархічною: подібно до того, як у людині з’єднано дух і 

плоть, так і в усьому світі духовне поєднується з фізичним, матеріальним; 

духовне панує над матеріальним, а матеріальне підпорядковане духовному; в 

основі буття лежить духовне, а не фізичне. Романтик спрямований до 

духовного, ідеал якого видається йому абсолютним, безумовним, досконалим і 

прекрасним. Цей ідеал знаходиться у вічному протиріччі з ворожою дійсністю. 

Відносини між ідеалом і життям виражаються в системі протилежностей і 
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можуть набувати різного вигляду: божественне – диявольське, піднесене – 

низьке, небесне – земне, справжнє – помилкове, закономірне – випадкове, 

вільне – залежне, внутрішнє – зовнішнє, вічне – минуще, бажане – дійсне, 

виняткове – буденне [64], [92]. В. О. Миловидов також наголошував, що 

романтична картина світу зрідні містичній, а В. М. Жирмунський свого часу 

першим поставив питання про близькість романтичного та містичного 

світорозуміння [77, c. 65]. 

Джерела світла в поезії Р. Сауті дуже різноманітні, однак центральним 

усе ж є мотив сонця, бо саме воно дає світло, життєво необхідне всьому 

живому. Як ми вже відзначали раніше, Р. Сауті створив гімни цій денній зірці: 

О, Ти, благословенне Сонце, що з’являється на горизонті, таке звитяжне // Он 

там, у небі, починаючи свій шлях // Слави! (Засуджені з Нового Південного 

Уельсу)
343

 [435, с. 210] 

І ця риса характерна не лише для ранньої творчості Р. Сауті: Місяць 

неприємний; тьмяна сірість // Поширюється по небу на сході; // Зірки 

стають усе блідіші й блідіші; – // О, краса! богоподібне Сонце // 

Піднімається над морем! (Талаба-Руйнівник)
344

 [439, с. 317]. 

Р. Сауті називає сонце «богоподібним», тим, що править світом, але є 

нижче самого Бога. Так в описах природи реалізується дихотомія «Бог – 

монарх/правитель народу». Тобто поет підтримує таку модель світу, коли 

обранець божий, другий після Бога, ієрархічно стоїть вище за всі інші земні 

створіння.  У зв’язку з цим слід зазначити, що у величезній поетичній спадщині 

Р. Сауті маємо лише поодинокі випадки, коли сонце не отримує однозначно 

позитивної оцінки. Наприклад, ліричний герой передає відчуття холоду, коли 

навіть бліде світило, що заходить за хмари, виглядає холодним: <...> вечірній 

вітер уже // Змушує зуби цокати, і саме сонце, // що заходить настільки 

тьмяним за тими прозорими білими хмарами, // Виглядає холодним. //  «Це 

буде дуже холодна ніч!» (Мати Моряка)
345

 [435, с. 232]. 

Іноді особиста трагедія не дає змоги ліричному герою побачити привітне 

сонечко саме таким, як воно є: «Лотарингія була покликана до зброї, і з її 
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юнаками // Пішов на війну Арно. Ранок був погожим, // Яскраво сяяло сонце, 

птахи радісно співали, // І всі поля виглядали чудово тієї весни; // Але для 

Домремі жахливим був той день, // Оскільки стояв плач, і голос // Муки, і 

більш глибока агонія, // Що в слова не вкладалася. (Жанна д’Арк)
346

 [435, с. 

7].  

Ще рідше ліричний герой описує пекуче сонце, яке обпікає шкіру. 

Наприклад, у «Поезії про работоргівлю» (У художньому перекладі цього 

вірша словосполучення “fierce sun” [389 Southey, Robert. Joan of Arc, с. 204]. 

Так само, як і світло сонця, яке прикрашає краєвид удень, Р. Сауті 

захоплює й місячне світло, що робить кращим нічний пейзаж: Он, дивись! 

місяць м’якшим світлом сяє, // І краше здіймаються хвилі в його променях. 

(До споглядання)
347

 [435, с. 384].  

Нічні прогулянки влітку при тьмяному світлі місяця ліричний герой 

сприймає як романтичні й такі, що не віщують небезпеку. При цьому 

традиційно підкреслено необхідність бігти геть від скупчення людей і знайти 

щастя на самоті: Але набагато солодше блукати на природі, // Займаючи себе 

меланхолійними мріями, // У той час як блідий у літню пору промінь місяця // 

Слабо скеровує мене на моєму шляху // До самотньої, пройнятої 

романтикою долини річки, // У далечінь від пристанищ людей, // Де ніякий 

грубий шум від гудіння людей // Не порушує спокій усамітнення. (До 

споглядання)
348

 [435, с. 385].  

Характерна особливість пейзажних замальовок Р. Сауті, змалювання 

зими. Ліричний герой не боїться періоду, коли природа перебуває в зимовій 

сплячці – «зимовій могилі», він очікує на весну й пробудження.
349

 За його 

зізнанням таке ставлення до природи сформувалося в нього ще з дитинства. 

Будучи дитиною, він бачив в осінній порі, коли листя  падало з дерев, приємний 

знак наближення Різдва: <...> я згадую // Шкільні роки, коли в листі, що 

опадало, // Я вбачав із нетерплячою надією приємний знак // Прийдешнього 

Різдва... (Осінь)
350

 [435, с. 372].  



275 
 

Хоча при цьому ліричний герой визнає, що таке сприйняття зовсім 

невластиве більшості людей, які схильні вбачати в красотах осені в’янення й 

неминуче зимове забуття, подібне забуттю, що вінчає життєвий шлях кожної 

людини: Для Вас краси осінньої пори // Являють собою сумні символи, і Ви 

думаєте про людину, // Приречену на довгу зиму погибелі, зломлену духом, // 

схилену під тягарем своїх років, // Людину з притупленими почуттями й 

дратівливу, у якої «все болить». (Осінь)
351

 [435, с. 372]. 

Серед інших особливостей описів природи в Р. Сауті необхідно назвати 

часте звертання поета до лапідарних зображень, що найкраще підкреслюють 

сутність зображуваного. Часто Р. Сауті вдається до простого переліку: <...> На 

сонячному гребені // Красивого пагорба, оточеного лісом, стояв його 

будинок; // Приємна обитель, звідки багатий світогляд // Споглядав 

підвладні йому території й спостерігав за // Потоками, пагорбами й лісами 

красивою різноманітністю! (Жанна д’Арк)
352

 [435, с. 98]; Дерева, гори, 

замки, кораблі, сонце, місяць і зірки – // Прекрасне змішення! (Жанна 

д’Арк)
353

 [435, с. 30].  

Уже у ранніх творах Р. Сауті звертається до природних образів-символів, 

що згодом міцно вкоріняться в його творчості. Серед них і балакучий 

струмочок, який часто сприймається лише за допомогою слуху за відсутності 

візуального зображення; і образ дуба, різнопланово втілений у ліриці поета; 

безшумні води потоку, які не становлять небезпеки для людини; гори, долини й 

ліси як органічні складові звичного поетові пейзажу й т. ін. Сильне тяжіння 

Р. Сауті до природного, нічим не прикрашеного й не виплеканого людською 

працею середовища знаходить своє вираження в низці  барвистих порівнянь, 

персоніфікаціях, метафорах та інших стилістичних прийомах художнього 

опису. Наприклад, темну хмару, що низько пролітає по небу, Р. Сауті в «Жанні 

д’Арк» називає «надра бурі» (the womb of tempests). Людей, що зустрілися на 

полі брані, автор порівнює з «двома протиборчими хмарами, які несуть у 

своєму череві грозу» (Like two conflicting clouds, // Pregnant with thunder, rushed 

the hostile hosts). Хмари в уособленнях Р. Сауті здатні також пити благодатний 
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промінь сонця (Настав ранок: тьмяно крізь темінь // Перші промені сяють; 

незабаром проясніли хмари, // що п’ють соковитий промінь і над пейзажем 

тягнеться // Вологе світло.)
354

. В одній із присвят ліричний герой поета 

розповідає про те, що, коли серцем він був самотній і важкий був його шлях, 

він втішався тим, що зривав «дикі й скромні квіти Поезії»: Самотнє моє серце, 

і важким був мій шлях, // І все-таки часто я збирав, продовжуючи свій шлях, 

// Дикі та нехитрі квіти Поезії; (Сонет-присвята його дружині).
355

 

У вірші «Погляд у минуле»(1794) поет говорить про «долину років» 

(похилий вік) і «хмари розумової темряви»: У силу того, як я мандрую 

долиною років, // <…> // Хмари темряви у свідомості розсіюються! (Погляд 

у минуле)
356

 [435, с. 141]. 

«Потік років» (stream of years) з’являється в «Жанні д’Арк», а також у 

«Стансах, написаних 1 січня 1794 р.»: 

Calm flow’d the unruffled stream of 

years along,…
300

 (Joan Of Arc 

(1796)) [435, с. 86]. 

That swift the stream of years 

Rolls to eternity ?
301

 (Stanzas 

Written On The First Of January, 1794) 

[435, с. 376]. 

 

Розмірковуючи в поемі «Жанна д’Арк» про силу влади, Р. Сауті називає її 

деревом, яке не дає плодів, а виділяє смертоносну росу, що вбиває все 

різнотрав’я під своїми отруйними гілками: Дійсно, Влада є безплідним 

деревом, що виділяє смертельну росу. // Яке вражає кожну травинку під 

його згубним гіллям ! (Жанна д’Арк)
357

 [435, с. 52]. 

У вірші «Написане з Лондона» (Written from London) Р. Сауті вживає 

епітет «грибні» щодо почуттів, вказуючи на відсутність будь-якої основи в 

їхній появі й розвитку: Мої почуття те саме, що грибні почуття, що 

виникають // Відразу ж без насіння й не пускають ніяких коренів, // Яким 

найправильніше – не довіряти. (Написано з Лондона)
358

 [435, с. 354]. 
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У поетичній спадщині Р. Сауті, як і в поезії романтизму загалом, 

поширений прийом порівняння. Одним із найбільш продуктивних видів 

порівнянь у поезіях Р. Сауті є порівняння з реаліями світу природи. У «Жанні 

д’Арк», наприклад, англійського короля поет порівнює з нищівною бурею: 

<...> Сміливий у битві, // Дикий у завоюванні, їхній переможний король // 

пронісся кругом спустошливою бурею. (Жанна д’Арк)
359

 [435, с. 19]. 

У «Похоронах солдата» (The Soldier`s Funeral) Р. Сауті порівнює смерть 

однієї невідомої людини з сухим листком, що абсолютно непомітно зметена з 

дерева влітку: <...>, він пішов, // Випав з існування, як зів’ялий лист, // Що з 

дерева влітку буває зметений, // І його втрата непомітна оку. (Похорон 

солдата)
360

 [435, с. 358]. Сльози молодих людей поет уподібнює квітневим 

зливам, які раптово починаються й так само раптово закінчуються: Як квітневі 

зливи, сльози молодих спускаються, // Раптово вони падають, і раптово 

вони закінчуються; (Погляд у минуле)
361

 [435, с. 142]. 

Розглядаючи мініатюру з власним зображенням, зробленим у два роки, 

ліричний герой порівнює свої брови з гладдю озера, яку не турбує навіть 

найлегший вітерець: І я колись був таким! ця рум’яна щока // Була мені 

властива, ті іскристі від задоволення очі; ті брови // Гладкі, як поверхня 

озера, коли жоден порив легкого вітерцю // Не завмирає на цій сплячій 

поверхні! (Про мою власну мініатюру, зроблену у дворічному віці)
362

 [435, с. 

378]. Варто також зазначити, що поетики Р. Сауті властиво проводити паралелі 

між життям представників світу тварин і людини: Тому що павук, ти, як 

бідний поет,… (Павуку)
363

 [435, с. 357].  

Поетові притаманно міркувати на одну й ту саму тему відразу в декількох 

творах, обираючи схожі художні засоби для втілення свого задуму. У  таких 

поезіях виражено соціальні погляди поета, а їхній о повчальний характер знову 

відносить нас до епохи, що передує романтизму.  

Р. Сауті часто використовує алегорію, аби за допомогою образів флори і 

фауни вказати на найгостріщі проблеми сучасного йому суспільства. Жива 

природа стає для нього історичною. Як справедливо зауважував у цьому 
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контексті А. Бьюел, «природа є улюбленим притулком політичного, 

соціального та ідеологічного, і там, де рання критика бачила природу наскрізь, 

щоб виявити роботу романтичної уяви, історицистська критика тепер проникає 

крізь романтичну ідеологію природи, щоб виявити історію, суспільство або 

політику. Таким чином, завдання романтичної критики по суті зводиться до 

звільнення поезії та її читачів від їх заплутаного зв'язку з природою. На жаль, 

як ранні, так і недавні форми критики розглядають природу однаково, як щось 

за своєю суттю неісторичне і протилежне людській культурі і розуму. 

Соціальна, економічна і культурна центральність природи в романтичний 

період, очевидно, є важливим історичним феноменом, який не змогли зрозуміти 

не тому, що вони були занадто історичні, а тому, що вони були недостатньо 

історичні». У цьому відношенні А. Бьюел приймає точку зору Бруно Латура, 

який стверджував, що інтелектуальний поділ природи і політики 

фундаментально обмежує наше розуміння того і іншого. Він пише, що 

«політика не завжди акуратно лягає по одну сторону прірви, а природа − по 

іншу [164, c. 11] Подібної точки зору на природу дотримувався і Ф. Р. 

Анкерсміт [143, с. 145-146]. 

Тож, у вірші «Свиня...» (The Pig. A Colloquial Poem), якому притаманні 

іронічність і афористичність, поет дотепно й іронічно доводить уявному 

співрозмовникові, у чому ж полягає чарівність свині, і говорить про 

неприпустимість зневажливого ставлення до цієї тварини. Наприклад, він  

заперечує, що свиня жахлива. Його аргументи полягають у тому, що про цю 

тварину, як і про жінку, несправедливо судити, коли та не одягнена. А якщо 

уявити свиню в уборі, з нанесеними рум’янами, враження буде іншим. У світі 

людей розпусна пустунка із симпатичними локонами-завитками, схожими на 

хвіст свині, неодмінно  виходить заміж за державного діяча. Порушення 

найгостріших суспільно-політичних питань свого часу та філософські роздуми 

над буденністю, часто здійснені у невеликих за обсягом творах, свідчать про 

здатність поета лапідарно описувати та характеризувати реалії життя з різних 
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кутів зору, і на цю поліваріантність істини у творах Р. Сауті звертав увагу 

дослідник Н. Тротт[473, c.84].  

В «Оді свині...» (Ode To A Pig While His Nose Was Being Bored) ліричний 

герой не радить тварині противитися кільцю в носі, тому що, не знайдеться 

жодної леді на всій землі, яка б не носила сережки у вухах. Соціалізована 

свиня, як пише Р. Сауті, по бартеру обмінює свої права на принади свинарника, 

зерно й догляд, що їх може дати лише людина. Якщо закони, за якими живуть 

свині під захистом людей, чимось не влаштовують цих тварин, можна 

спробувати щастя серед дикої природи, у лісі, де щомиті на свиню чатуватиме 

небезпека: нестача їжі, переслідування мисливців, пастки, старий кнур, який 

поїдає молодняк того ж виду. Тому, коли свиня відчуває на своєму горлі лезо 

ножа, єдине, що вона повинна відчувати – подяку й відданість своєму 

господареві, який вважає, що її час настав.
364

 Попри доступність викладу, 

стрункість «аргументації» й правдивий характер викладених  фактів, очевидно, 

що поет мав на увазі далекі від справедливості відносини в суспільстві, свого 

часу так дотепно висміяні А. Поупом, про якого Р. Сауті, на жаль, говорив, що 

він зачинив двері Поезії, а В. Каупер їх відчинив.  

Близький за темою, ідеєю та віршовою манерою до «Свині»  вірш 

«Ведмідь, що танцює...» (The Dancing Bear. Recommended To The Advocates For 

The Slave Trade), у якому поет підкреслює неприпустимість будь-якого роду 

примусу, що часто багатьма схвалюється
365

. Вірш Р. Сауті «Ліщина» 

починається з прохання, адресованого ліричним героєм якомусь Ніколасу, де 

він просить не зривати горіх, бо там міститься личинка комахи, для якої 

шкаралупа є власним будинком, фортецею. Не варто здійснювати цю «крадіжку 

зі зломом» і «вбивством». У «Ліщині»  художньо переосмислено закони 

природи, навіть якщо вони стосуються всього лише черв’ячка. При цьому 

незмінно у зв’язку із цим виникає паралель із людиною й способом її існування. 

Представникам флори й фауни поет традиційно приписує духовне життя, 

властиве людині, що вирізняє багато його творів. Уособлення  один із 
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провідних стилістичних прийомів. Порівняємо, наприклад, початок цього вірша 

з першими рядками вірша «Троянда»: 

 

НІ, не зривайте той 

фундук, Ніколасе, // Там є 

личинка, - вона у своєму 

будинку - // Її замку -  о, не 

робіть крадіжку зі зламом! // 

Не оголюйте її, це її одяг, її 

оболонка, // Її кістки, сам 

панцир її життя. // І Ви не 

повинні здійснювати жодного 

вбивства, Ніколасе!
366

 [435, с. 

348] 

НІ, ЕДІТ! Залиште в спокої ту 

троянду; - вона живе, живе, // Вона 

відчуває сонце полудня і п’є, освіжившись, 

// Роси ночі; не дозволяйте ж Вашій ніжній 

ручці // Розірвати її життєві струни на 

частини й зруйнувати // Сенс буття! - що 

означає ця скептична усмішка? // Ну, я 

підкуплю Вас, щоб бути милосердним, // І 

Вам дістанеться сказання про далекі часи, 

// Оскільки я вправний у переказах-легендах, 

// Отже, дозвольте їй жити.
367

 [435, с. 

369]. 

 

 

А. Тернбулл у коментарях до твору С. Т. Колріджа «Biographia 

Epistolaris» позначив, що зворушливе ставлення до рослинного світу й світу 

тварин притаманне Колріджу, Томпсону, Куперу, Бернсові [215]. Проте повага 

й дбайливе ставлення до істоти нижчого порівняно з людиною, чи то рослини, 

чи то тварини, характерне для творчості Р. Сауті. Показові, слова ліричного 

героя Р. Сауті звернені до комахи-сонечка й зів’ялої зірваної квітки з 

однойменних віршів: Мій пильний погляд твій неквапливий рух охороняє, // 

Моя рука напоготові твою ходу захистить. (Бджолі)
368

 [435, с. 390]; 

Невдячний той, хто відірвав тебе від стебла, // Бідна, зів’яла квіточка! 

(Зів’яла квітка)
369

 [435, с. 162].  

Філософські думки про природу та її устрій навіювали поетові роздуми 

про речі зовсім іншого порядку. Криваві розправи якобінців, які налякали 
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Європу, ліричний герой перелічує в контексті того, про що йому краще б не 

знати й не чути. Навіть у період юнацького радикалізму поет не завжди 

внутрішньо схвалював і приймав події, пов’язані з періодом після Французької 

буржуазної революції. Вони залишили глибокий відбиток у його душі й не 

забулися згодом. Тому його так зване «відступництво» й звинувачення в тому, 

що він був по суті своїй «ренегат» і «перебіжчик», ніяк не ґрунтуються на 

вивченні еволюції політичних поглядів поета.  

Змови, війни й завоювання, за свідченням Р. Сауті в тій самій «Ліщині», 

отруюють життя людини. Це вказує на консервативне прагнення поета до 

стабільності й відсутності будь-яких змін у державному устрої. Важливість і 

серйозність порушених проблем у творах із досить абстрактними назвами, на 

зразок «Ліщини», характерні для творчості Р. Сауті. Зокрема, у вірші «До 

бджоли» поет подає урок із досвіду цієї працьовитої комахи, яка завжди з 

величезним завзяттям працює, заготовляє мед, але ніколи не користується 

взимку плодами своєї праці. 

У вірші «До павука» Р. Сауті говорить про те, що не варто завдавати 

шкоди навіть комасі. Ідея цього твору близька до авторської ідеї в «Ліщині». 

Знову проведено паралель між людиною й істотою нижчого порядку, зроблено 

висновок про те, що, якщо заподіяти зло слабшому й беззахисному Божому 

створінню, одного разу занайдеться  хтось, хто завдасть шкоди тобі. І це 

однаковою мірою стосується павука, який їсть мух, і людини, яка може легко 

впоратися з павуком. 

Павука, який плете пастки для мух, Р. Сауті порівнює з тим, як 

займається своїм нечистим промислом Сатана. Цікаво, що для вказівки на 

Сатану (Satan, sire of lies) поет користується тим самим художнім прийомом 

антономазії, який він обрав один раз у «Жанні д’Арк» для характеристики Бога 

(The Sire of All). Це свідчить про цілісність авторської свідомості й ще раз 

підтверджує необхідність вивчати творчість поета у всій її повноті, а не лише за 

знаковими творами.  
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Висновки до розділу 5 

 

Релігійний дискурс набуває у творах Р. Сауті першочергового значення, 

адже він є невід’ємною складовою дискурсу влади. Увага до біблійного тексту, 

Апокрифів, питань церкви та релігії є незаперечною та характерною ознакою 

поетичного доробку Р. Сауті. Часи, схарактеризовані в Біблії, сприймаються 

поетом як колиска та дитинство людства, а тому ніколи не втрачають своєї 

актуальності для поета та завжди спонукають його до творчого пошуку. Так 

історизм впливає на зовсім інший аспект творчості Р. Сауті, а релігійні мотиви 

часто висвітлюються історично, в контексті пошуків у Біблії і Апокрифах 

ситуацій, аналогічних тим, що відбувалися за часів Р. Сауті. 

 Асиміляція біблеїзмів у поетичному тексті Р. Сауті включає пряме і 

непряме цитування, приховане цитування, творче переосмислення сцен і 

сюжетів із Біблії у поетичних творах, вживання стилістичних прийомів 

гіперболи, порівняння, метафори, які будуються у відповідності до біблійного 

претексту. Численні посилання на життєписи святих, а також перенесені в 

літературні тексти Р. Сауті персонажі зі Священного Писання ще раз 

підтверджують той факт, що релігійні мотиви є однією з першооснов 

літературної спадщини поета. 

Ліричний герой Сауті є людина глибоко релігійна, яка часто виконує роль 

християнського місіонера. Тому не можна говорити про богохульство 

ліричного героя або окремих творів поета, як це доволі часто траплялося у 

науковій літературі. Іноді релігійні мотиви в поезіях Р. Сауті не є центральними 

і виступають лише фоном для філософської лірики.  

В країнах Європи сакральна влада короля трактувалася також і як влада 

над природою. Мистецтво королівського правління  лише тоді визнавалося 

ефективним, якщо воно відповідало законам природи, а тому ці дискурси були 

історично пов’язаними.   

Природа в творах Р. Сауті ієрархічна, підпорядкована Богу та 

богоподібному сонцю, що уособлює монархічну владу. Стихія води у вигляді 
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морів та океану має для Р. Сауті алегоричне значення Батьківщини, адже 

Британія характеризується інсулярним положенням, де з усіх сторін світу вода. 

Саме ця стихія посідає в поезіях Р. Сауті чільне місце й несе на собі або заряд 

добра, спокою й благості, або ж біди й нещастя. Води великої ріки досить рідко 

радують око мандрівника й несуть у собі щось позитивне. У більшості випадків 

поет пов’язує глибоку річку з чимось надприродним, нез’ясовним, що таїть у 

собі велику небезпеку. І тільки повноводні струмки, потічки, гірські річки й 

інші дрібні джерела води здатні заспокоїти людину, відновити її душевну 

рівновагу. При цьому струмениста вода характеризується перш за все за 

допомогою опису звуків, які вона продукує, а не за допомогою створення 

мальовничої картини природи у поетичному творі.  

Океан у творах Р. Сауті змальований з належною йому величчю, за 

винятком єдиного оригінального епітета «переляканий», що вжито по 

відношенню до надпотужної маси води. Океанічний простір, на відміну від вод 

великої ріки, не приховує у собі якихось додаткових, пов’язаних з 

потойбічними явищами небезпек. В цілому ж зображення буремної природи, в 

тому числі бурхливого моря, не є притаманним поезії Р. Сауті. Але через те, що 

іноді вживаючи слово «море» поет має на увазі океан, протиставляти спокій 

океану високим хвилям моря все ж не варто.  

Алегоричні описи стосунків між людиною та тваринами, або тваринами 

вищого та нижчого порядків, відображують класовий устрій сучасного поетові 

суспільства. На відміну від С. Т. Колріджа, Р. Сауті не довго поділяв 

переконання, що природа є Бог. Поет розумів природу як творіння Боже, у 

якому зосереджена вся мудрість Творця. Кельтські мотиви, як звернення до 

первісної культури, домінують в його описах природи, а романтичний топос 

часто поступається місцем мальовничим, сповненим спокою пейзажам у дусі 

епохи, що передувала романтизму.  

Наділяючи недоторкану, буколічну природу святістю, Р. Сауті тим самим 

висловлює свій протест проти нових історичних умов, коли землевласники з 

аристократії втрачали не тільки владу, але і «Англію зелених лісів», а заводи 
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нових заможних буржуа забруднювали природу. Величезну увагу в описах 

природи традиційно приділено звуку, який є не менш важливим, ніж 

візуалізований образ. Неодноразово поетом було підкреслено, що тиша й спокій 

наповнюють будь-яку людину силою й здоров’ям, підтримують її душевну 

рівновагу. Це теж інший спосіб відображення політичних переконань Р. Сауті, 

який виступав проти жахіть промислової революції. У ті часм люди масово 

покидали власні домівки у селах, свої ремесла і переїжджали в пошуках роботи 

до крупних міст. Але, як виявилося, переїзжали тільки для того, щоби стати 

зубожілими, нещасними, експлуатованими та жити в жахливих, антисанітарних 

умовах.  

Р. Сауті виділяє в зображеннях пейзажу найбільш знакові для англійця 

образи-символи, які він використовує для численних алегорій і порівнянь 

відразу в декількох творах. Це образи білої та червоної троянд, гостролисту, 

дуба. Так в описах природи реалізується націоналізм поезії Р. Сауті, який, як ми 

вже зазначали, не має нічого спільного з радикалізмом або шовінізмом. 

Тобто в поезії Р. Сауті природа постає не стільки як річ або фізична 

данність чи прекрасний ідеал, що існує окремо від людського життя, а як 

вираження певної політичної та ідеологічної позиції по відношенню до неї. 
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РОЗДІЛ 6. ДИСКУРС ОРІЄНТАЛІЗМУ ЯК РІЗНОВИД ВЛАДНОГО 

ДИСКУРСУ 

6.1. Схід: Своє, Чуже, Прасвоє 

 

Неудаваний інтерес романтиків до географічно віддалених регіонів, 

екзотичних ландшафтів, культур країн Сходу й континентальної Європи став 

однією з основних форм їхньої втечі від навколишньої дійсності. Через 

звернення до національних витоків неспотвореного соціумом природного 

буття, знайомство із життям інших народів, романтики виявили його бурхливу 

динаміку, унікальність, неповторність, невідповідність до загальних законів 

[128]. Цьому неабиякою мірою сприяли великі географічні відкриття й 

конкретно-історичні події кінця XVIII – першої половини XIX століття. У 1798 

р. Наполеон вдерся до Єгипту й завоював його вже в наступному 1799 р. У 

1798-1802 рр. Друга Коаліція в складі Британії, Австрії, Росії, Португалії та 

Оcманської імперії воювала проти Франції. У 1820-1823 рр. відбулося 

повстання в Іспанії: війська відмовилися відпливати в Америку, щоб 

завойовувати нові іспанські колонії. У 1821-1831 рр. Греція домоглася 

незалежності від Османської імперії. У 1830 р. Франція вдерлася в Алжир, і 

понад сорок років їй знадобилося для завоювання всієї території цієї країни  

[202, c. 598-599].  

Постколоніальні дослідження вже досить давно стали невід’ємною 

частиною гуманітарних студій, поставивши питання про перегляд наявних 

концепцій історичної науки, соціології, культурології. З появою праці Е. Саїда 

«Oрієнталізм» Схід почали розуміти не буквально та не в чітко заданих 

географічних межах. Найактуальнішим завданням постколоніальної теорії 

стала наукова ре-інтерпретація досвіду нерівноправності, який безпосередньо 

впливав на світоглядні концепції представників західної цивілізації, хід світової 

історії, світову політику та гео-політичні інтереси. Тому Е. Саїд − засновник 

постколоніальної теорії − розглядає «орієнталізм» саме як віддзеркалення 

західного розуміння Сходу, яке має мало спільного із реальним Сходом. За 
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Е. Саїдом, орієнталізм можна обговорювати й аналізувати як корпоративний 

інститут контактів зі Сходом шляхом формулювання тверджень про нього, 

узаконення певних поглядів на нього, викладання дисциплін про нього, 

упокорення його, управління ним: тобто йдеться про орієнталізм як західний 

спосіб панування над Сходом та управління ним [416, с. 13].  

Д. С. Наливайко цілком слушно наголошує на тому, що образ Сходу є 

ансамблем уявлень та ідей про Іншого, не свій світ і культуру, що неминуче 

виводить цей образ на перехрестя проблем ідеологічних і культурологічних, 

нерідко й політичних. Він аж ніяк не є фотографічним відбитттям 

Іншого/Чужого, за ним стоїть і в нього інкорпорується автор зі своєю 

суб’єктивністю, зі своєю ідеологією і ангажованістю, який не просто розгортає 

образ, а й експлікує його [83, с.95] І. В. Пупурс у вивченні даного аспекту 

узагальнила доробок Д.-А. Пажо, М. Беллера, Е. Саїда, Дж. Кларка, виділивши 

чотири типово-орієнтальні перцепції: 1)Схід – екзотика; 2) Cхід – Своє; 3) Cхід 

– Прасвоє; 4) Cхід – небезпека, які і будуть покладені в основу вивчення 

сукупного образу Сходу у даній роботі. Як справедливо зазначає авторка 

монографії, у літературі романтичного орієнталізму вони обіймають провідні 

позиції та представлені у різних етнокультурних і семантичних варіаціях [96, 

с.50]. І хоча, як  доречно наголошує І. В. Пупурс, романтичний орієнталізм  

властивість не лише романтизму, найповніше Романтизоване Східне – цей 

західний варіант іміджу Сходу – оформився й проявився саме в мистецтві 

романтичного напряму кінця XVIII-XIXcт. Крім уже зазначеної тогочасної 

підвищеної політико-колоніальної й історико-культурологічної зацікавленості з 

боку європейців східними країнами, поява різноманітних сходознавчих 

науково-дослідних інституцій та університетських кафедр, виокремлення 

сходознавства як окремої гуманітарної науки, а також художні особливості 

самого романтизму сприяли появі великої кількості творів на східну тематику, 

написаних у річищі поетики й естетики романтизму [96, c. 328]. Захоплення 

Сходом притаманне найбільш відомим і плідним поетам-романтикам західної 

цивілізації [246, c. 5], [425]. 



287 
 

Цикл «східних» поем Р. Сауті 1801-1814 рр. традиційно відносять до 

зрілого романтизму поета. Поема Р. Сауті «Талаба-Руйнівник» побачила світ у 

1801 р, хоча задум створити  її  з’явився в поета ще за часів, коли він був 

школярем і навчався у Вестмінстері. У передмові до «Прокляття Кехами» 

Р. Сауті вказав, що мріяв  написати кілька епічних поем, в основі яких будуть 

міфи й релігійні системи різних народів світу [439, с. 571]. Як справедливо 

зауважував Ж. Джелеспі, міф функціонував як показник внутрішнього і 

зовнішнього життя, як засіб аналізу сучасного суспільства і культури. Дитячі, 

чисті і невинні чесноти, виявлені в міфі, протиставлялися реаліям сучасної 

цивілізації. Якщо минуле було краще теперішнього часу, то міфічне минуле 

можна було розглядати як зразок ідеальної форми сьогодення і майбутнього 

суспільства. Романтичне захоплення міфом здійснило політ від буденних і 

політичних труднощів, обов'язків сучасного їм світу в сентиментальне і 

ідеалізоване минуле. Заснована на історичних традиціях, валоризація міфу 

неминуче сприяла валоризації (і міфологізації) стародавніх, середньовічних і 

екзотичних культур[283, c. 525]. Тому згодом Р. Cауті втілив свою дитячу мрію 

про відображення реалій інших культур, їхнього епосу та міфології, написавши 

«Талабу-Руйнівника» (1801), «Медока» (1805), «Прокляття Кехами» (1810) й 

поему «Родерік, останній із готів» (1814). 

«Східні» твори Р. Сауті критика і публіка сприймали неоднозначно, але 

загалом радше позитивно. Наприклад,15 липня 1832 р.В. Скотт назвав ключові 

твори романтичного орієнталізму, написані його сучасниками. Серед них − 

поема Р. Сауті «Талаба-руйнівник», «Лалла Рук» Мора, «східні» поеми 

Байрона, «Анастасіус»(1819) Т. Хоупа, «Хаджи баба з Ісфахану»(1824) Дж. 

Морьє. Написані В. Скоттом «Розповіді хрестоносців»(1825) програвали вище 

згаданим творам, і він сам визнавав, що багато інших авторів опанували 

мистецтво зображення Сходу краще за нього: «Східні теми були вже настільки 

успішно опрацьвані тими, кого вважали майстрами своєї справи, що було б 

марно намагатися навіть спробувати»
370

 [422, c.1778]. 
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В. Скотт не брав на себе відповідальність сказати напевно, чи чекає поему 

«Прокляття Кехами» популярність [423, с. 336]. Він лише обмежився 

зауваженням, що в ній усі недоліки лежать на поверхні, а достоїнства поеми – 

нескінченні. В. Скотт також вважав, що навряд чи ми знайдемо уривок, де що-

небудь нагадувало б про те, що бард, який написав твір, англієць. На думку 

В. Скотта, орнаменти, пейзаж, тварини, порівняння, мова, почуття – усе 

суцільно східне, відібране й організоване зі значно більшою вправністю, ніж 

міг би це передати будь-який інший східний поет [423, с. 332]. І такі 

спостереження за манерами й  вбранням, на думку В. Скотта, розвинув Сауті 

ще глибше в «Медоці» [423, с. 301]. 

Як справедливо зауважив А. Аль Дабба, культура Сходу і східна казка 

мали конче важливе значення у становленні англійського роману XVIII 

століття, у тому ж столітті іхній вплив відчутний у багатьох творах із 

фантастичними сюжетами, в тому числі у «Ватеку» Бедфорда, з яким часто 

порівнювали «Талабу» Сауті, і згодом у літературі романтизму [139, с.5]. 

Безсумнівно, Р. Сауті намагався передавати екзотичний колорит за 

допомогою елементів  одягу, реалій життя інших народів, їхніх традицій, тощо. 

Кожна деталь опису не випадкова, адже походження певної інформації або 

фактів у всій повноті відображено Р. Сауті в деталізованих авторських 

коментарях. За таку сумлінність від недругів Сауті навіть здобув визначення 

“second-hand poet”, адже брав інформацію з «других рук». 

Р. Сауті пишався тим, що окремі твори добре передавали місцевий 

колорит. Наприклад, у передмові до «Прокляття Кехами» він схарактеризував 

«Талабу» як «арабську казку в чистому вигляді» (professedly an Arabian 

Tale) [439, с. 571]. До того ж у передмові до четвертого видання поеми «Талаба-

Руйнівник» Р. Сауті зазначив: У продовженні арабських казок згаданий 

Домданіел – збіговисько злих чаклунів під надрами моря.  З цього зерна і виросла 

ця незвичайна історія
371

 [439,с. 228-229]. 

Р. Сауті прагнув показати Схід як екзотику.. Якнайкраще підхід  поета до 

Сходу можна охарактеризувати словами Е. Саїда про те, що «Схід і іслам 
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мають своєрідний позареальний, феноменологічно редукований статус, який 

робить їх недоступними для всіх, крім західного експерта.  Спочатку західних 

спекуляцій навколо Сходу єдине, що Схід не міг − це представляти себе» [416, 

с.283]. 

Іноді поет вказував на нього як на небезпеку та територію варварів, що 

очевидно, наприклад, коли поет змальовував обряд саті. При аналізі «східних» 

поем Сауті знаходимо також окремі приклади того, що Cхід для нього – це 

Прасвоє. Однак у більшості випадків, Схід зображено Р. Сауті або як Своє, або 

через призму Свого. І тут маємо на увазі цінності не лише англійця, а 

європейця, використання поетом європейської фольклорної традиції для 

змалювання Сходу. Звернімо увагу на зацікавленість Р. Сауті європейським 

фольклором, що притаманна багатьом романтикам. 

Ще в середині XVIII століття в Європі з’явилися перші свідчення 

непідробного інтересу до народної творчості з боку освічених людей. У 

Німеччині брати Грімм збирали народні казки, Дж. Г. фон Гердер вивчав 

народні пісні, в Англії Дж. Аддісон і Р. Стіл почали трактувати старовинні 

балади як високу поезію. Ці прецеденти задали тон одному з аспектів 

романтизму, який полягає в переконанні, що продукти непорушеної вченістю 

народної уяви можуть  дорівнювати і навіть перевершувати твори освічених 

придворних поетів і композиторів, що раніше монополізували увагу вчених і 

поціновувачів мистецтв. Якщо упродовж XVII й XVIII століть книжкові алюзії, 

складність і грандіозність  цінувалися, то естетика романтизму передбачала 

простоту й природність, що мали бути спонтанними проявами з боку 

неосвічених, звичайних людей [128]. Так романтики ініціювали вивчення й 

відродження цілої низки форм народної творчості. При цьому захоплення 

фольклором і національними хроніками пов’язано не лише з любов’ю до  

старовини, але й з орієнтацією на демократичну традицію, із зростанням 

національної самосвідомості, теж багато в чому інспірованої 

романтиками [26, c. 688]. 
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Вплив фольклору країн Європи на «східні» поеми Сауті  досить 

відчутний. Слов’янам, наприклад, близький створений Р. Сауті образ чаклунки 

Маймуни, сестри Хавли, яка подібно до Баби Яги теж має рідню, але 

найчастіше постає перед поглядом подорожнього наодинці, займаючись своєю 

справою. У народних казках Баба Яга часто лежить на печі, а її ніс сягає самої 

стелі хатинки, їй вірно служить чорний кіт. Р. Сауті мимоволі підібрав навіть 

ще ближчі слов’янській читацькій аудиторії замальовки побуту казкового 

персонажа. Весело потріскує палаючий вогонь, а сива бабуся з обличчям 

дівчини сидить біля прядки, співає  пісеньку і пряде найтоншу нитку. Крім 

того, на таке звичне в народних казках прохання гостя нагодувати його, стара 

відповідає в пісенній формі, що стіл вона ділить з ведмедицею, яка живе 

неподалік з трьома ведмежатами, що та зараз полює й потім принесе їй їжу. 

Тому й згадка культової для народних казок тварини, що живе в лісі, і числовий 

образ «три», використаний щодо дитинчат ведмедиці. Стилістично оформлена в 

дусі народних казок відповідь старої, безумовно, наближає літературну казку 

Р. Сауті до казок слов’янських народів: Ведмедиця живе поруч зі мною, // І в 

неї є дитинчата, один, два, і три; // Вона полює на оленя і приносить його 

сюди, // І потім ми з нею святкуємо; // І тепер  Ведмедиця пішла на 

полювання, // І вона з її здобиччю скоро буде тут
372

 [439, с. 290]. 

Як і гості в хатинці казкової Баби Яги, Талаба в житлі Маймуни також не 

знаходиться в безпеці, бо її мета теж полягає в тому, щоб обдурити пильність 

довірливого гостя. Подібно до того, як у народних казках слов’ян шлях героя 

лежить через глибокі річки, високі гори, далекі рівнини, і триває довго чи 

коротко.Талаба крок за кроком просувається до своєї мети: І він подорожував 

багато днів // І переплив багато річок, // І перейшов багато гір, // І багато 

неосяжних рівнин; // І тепер, серед нетрів просувався, // Багато часу 

пройшло з тих пір, як його очі // Бачили слід людини
373

 [439, с. 289]. 

Близькі слов’янам й інші гіперболізовані  образи, як, наприклад, образ 

коня-скакуна небаченої краси, який раптово з’явився перед Талабою: Пісня 

численних птахів вранці // Розбудила його. // Глянь!  осторонь нього стояв 
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скаковий кінь; // Із такими жвавими очима і // Формою бездоганною, ніколи 

ще не баченою, // З легкими членами, красивий у своїй силі, // З породи, кров 

якої, // Чиста і незмішана, від королівських коней // Соломона 

походить
374

 [439, с. 274-275]. 

Це змалювання нагадує рядки слов’янських народних казок, у яких образ 

коня один із центральних, адже кінь часто служив своєму господареві вірою й 

правдою, долаючи вмить величезні відстані, слухаючи мову інших звірів і 

розповідаючи  вершнику про майбутню небезпеку, з’являвся за велінням «стань 

переді мною, як лист перед травою» і т. ін.  

Не чужа читачеві слов’янських народних казок і стилістика тих частин 

«Талаби», де розповідається про чарівні перетворення й чудеса, що подані 

автором із великою кількістю простих повторів, анафор, полісиндетонів і 

синтаксичних паралелізмів:Геть!  геть!  геть! // По пагорбах і рівнинах, // По 

річках і скелях, // По прибережних пісках // Океанські хвилі здіймаються // 

Під чарівними кіньми; // З копитами, які не намокають, вони топчуть 

глибини, // І тепер вони сягають берега Острова, // І далі в міську обитель 

Монарха // Ривком відкривається міська брама, // Ривком відкриваються 

залізні двері, // Двері палацової площі. // Тоді  зупинилася зачарована 

упряжка
375

 [439, с. 291]. 

Султан пішов; Чарівниця встала, // І Північ, і Південь, і Схід, і Захід, // 

Вона ставала обличчям до кінців світу; // І всюди, куди вона поверталася // 

Вона клала руку на стіну; // І вгору вона дивилася, і вдаряла повітря; // І вниз 

вона падала і вдаряла підлогу
376

 [439 с. 295]. 

Запаморочливо, запаморочливо так само вона кружляє, // Голосно, 

невпинно, так само вона волає; // Рух завжди той же, // Все по колу і по 

колу; // Крик той же, // Все той же «Елбіс!  Елбіс!» // Поки її голос не став 

невиразним криком, // І запаморочливо паморочиться її мозок; // І тепер 

вона сповнена Чортовиння. // Вона зупиняється, вона гойдається, вона 

кружляє!
377

 [439, с. 295] 
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Загалом образів і мотивів, що притаманні казкам народів Європи, у 

«Талабі» немало. З одного боку,  традиційно для будь-якої, у тому числі східної 

казки, коли позитивні герої, долаючи численні труднощі у процесі боротьби зі 

злом, користуються допомогою різних чарівних предметів або наділених 

особливими здібностями істот. Однак велике значення має те, що це за істота 

або предмет. Наприклад, як у деяких казках країн Європи, у творі Р. Сауті 

з’являється мудра Птаха Давнини, що ніколи не помиляється, адже вона бачила 

світ від його створення. Талабі доводиться спочатку знайти цю птаху, а потім 

уже отримати від неї відповідь на своє питання: У Каф де Симорг вона живе, 

// Всезнаюча Птаха Давнини, яка бачила, як // Світ, з усіма його дітьми, 

тричі руйнувався. // Довгий шлях, // І важкий шлях, повний небезпеки; // Але 

та Птаха, яка ніколи не помиляється, // Могла б до певного кінця // 

Направити твої виснажливі пошуки
378

 [439, с. 289]. 

Інші приклади наступні. У «Талабі» Р. Сауті ціла низка епізодів, у яких 

душа юної Лайли, що загинула, прийнявши на себе адресований Талабі 

смертельний удар меча, обернулася птахом і допомагала юнакові й далі: 

Покірний до заклику, // При бляклому світлі місяця Талаба продовжив // По 

непрохідних снігах свій шлях; // Чи не знав він, який благовісник // З’явився, 

щоб направляти його кроки, – Що дух Лайли передував його шляху
379

 [439, с. 

313]. 

Приклади, коли душа померлої людини в образі якоїсь тварини або птаха 

захищає  головного героя, у казках народів Європи досить багато. У носіїв 

французької мови у зв’язку із цим швидше за все виникає асоціація з відомою 

французькою народною казкою «Принцеса Маркаса і птаха Дрейден». У ній 

розповідається, як одного разу благородний юнак Людуен, обмежений у 

коштах, без коливань використав частину своїх грошей на те, щоб поховати 

померлого бідняка, у дружини якого не було коштів на поховання. Унаслідок 

цього душа тієї людини, якій він віддав останню шану, не пошкодувала своїх 

мізерних грошей, прийшла до Людуена в образі лисиці, щоб віддячити йому, 
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усіляко допомагала юнакові в пошуках птахи Дредейн і врятувала його від 

вірної смерті [118].  

Не лише арабській казці притаманні розповіді про те, якою безсилою 

буває людина перед проявами вищої волі. У «Талабі-Руйнівникові» абсолютно 

всі підступи злих сил проти головного героя раз за разом зводять нанівець 

божий промисел, що, наприклад, носію англійської мови, швидше за все 

нагадує фабулу знаменитої англійської народної казки «Чому бути, того не 

минути» (What will be: will be), де численні зусилля знатного вельможі змінити 

долю сина, якому судилося одружитися з дівчиною з бідної сім’ї, не мають 

ніякого успіху. 

Епізод, у якому розповідається, як собаки стають на коліна й моляться 

разом з Талабою (Вони зупинилися і подивилися на Талабу; // Юнак творив 

свою молитву; // Вони стали на коліна позаду нього в той час як він 

молився;...
380

) [439, c. 800], ймовірно, навіяний легендами, пов’язаними зі 

святкуванням Різдва. У них, зокрема, йдеться про те, що один раз на рік, перед 

Різдвом, тварини (частіше домашні) набувають здатність говорити мовою 

людини й напередодні цього великого свята навіть стають на коліна, щоб 

молитися. От рядки одного знаменитого англійського народного гімну: У 

Святвечір о дванадцятій годині // Рогата худоба стає на коліна, щоб 

молитися, // І в агнця, і у вола, і в голосистого півня // Є людські слова, щоб 

говорити... // Але ніхто, крім чистого серцем, // У Кого є внутрішнє вухо, // 

Але ніхто, крім чистого серцем, не може почути
381

 [60, с. 245].В Україні теж 

у давнину вірували, що перед Різдвом Ісус або Св. Миколай зверталися до 

худоби із запитанням, чи добре її годували господарі впродовж року, і раз на 

рік свійські тварини могли відповідати, як люди [89], [125]. 

Як це часто відбувається в чарівній казці, Р. Сауті наділив головного 

героя своєї поеми магічним талісманом – каблучкою, яка захищає свого 

власника. Однак, на відміну від казок, у творі Р. Сауті все магічне за своєю 

значущістю незмінно девальвується порівняно з Божим промислом і силою 

щирої віри. Наприклад, в епізоді смерті чаклуна Абдалдара, Р. Сауті показує, 
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що навіть цей маг, здатний керувати стихіями, безсилий перед верховною 

владою Бога. Описуючи його кончину, поет  майстерно обіграв властивість 

токсичного вітру самум, що дме, як відомо, в африканських і азіатських 

пустелях навесні й улітку. Цей гарячий, сухий вітер у більшості випадків 

означає миттєву смерть від задухи всьому живому, що зустрічається на його 

шляху. У коментарях до поеми Р. Сауті зазначив, що про його наближення 

місцеві жителі дізнаються за характерним почервонінням повітря та запахом 

сірки, а єдиний спосіб вижити в цій ситуації – уткнутися обличчям у землю, 

тому що задушливі гази цього вітру завжди проносяться на певній висоті від 

поверхні землі. Тому Моаф, Онейза й Талаба, що молилися обличчям униз, як 

це й прийнято в мусульман, уникли смерті, тим часом як поруч знайшов свій 

кінець той, хто не схилив голову перед Богом і, піднісши меч над Талабою, сам 

упав замертво. 

Чітко прочитується авторський задум Р. Сауті не створити враження, що 

нібито життя герою навіть якоюсь мірою врятували магічні чари каблучки. 

Р. Сауті вкладає в уста Талаби слова, що начебто змінюють програму цього 

магічного предмета, який спочатку належав Абдалдару. Віра юнака і його 

бажання нести добро стають визначальними факторами в новому призначенні 

каблучки, власника якої тепер захищає сам Бог: В ім’я Бога і Пророка! Нехай 

його влада буде // Благою, нехай воно (кільце-Л.К.) Служить доброчесним; а 

якщо в ім’я зла, // Бог і моя віра в нього // Освятять його
382

 [439,с.244]. 

Коли чаклун Лобаба в образі немічного старого запропонував Талабі 

зняти каблучку, аби роздивитись вирізьблені на ній слова, оса тієї ж миті сіла 

на палець юнака й вжалила його саме над каменем в оправі, що зробило всі 

спроби зняти перстень зі спухлого пальця марними. У цьому чаклун побачив 

руку Провидіння й вилаявся про себе. Те, що магія жодною мірою до перемог 

Талаби непричетна, підкреслюється повсякчас. Головний герой твору навіть 

викинув каблучку, яка раніше так йому подобалася, причому зробив це перед 

сутичкою із сильним ворогом: «Богохульнику! Ти хвалишся тим, що керував 

мною?» // Каже Талаба, доброчесною гордістю запалений. // «Наосліп злі 
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роблять свою справу // Праведна воля Божа! // Ти кажеш, що, не довіряючи 

Богові, // В Магічні заклинання я вірю? // Брехун!  Стань свідком цього!» //  І 

він зняв Обручку Абдалдара, // І кинув її в потік. // Суха рука з’явилася // І 

зловила її, коли та падала, // І гуркіт диявольського сміху струсонув 

Печеру(Талаба-Руйнівник)
383

 [439,с.269]. 

Коли Талаба згодом знайшов каблучку, то знову повторив своє 

заклинання-освячення: В ім’я Бога і Пророка!  нехай його влада буде // 

Благою, нехай вона служить доброчесним; а якщо в ім’я зла, // Бог і моя віра 

в нього // Освятять його
384

 [439,с.296]. Ще раз він розлучився з каблучкою в 

кінці твору, коли, озброївся лише  вірою, виконав свою місію й загив с, як це й 

було передбачено вищими силами.  

Епізод власне східної казки художньо переосмислений й вплетений 

Р. Сауті в текст «Талаби» як повчальна історія про могутнього царя Шеддада. 

Це пряме зверненням поета до казок «Тисячі і однієї ночі»: Муавія сказав: «Так, 

о повелителю правовірних, – відповів Каб, – це Ірем багатостовпний, 

подібності до якого не створено на землях, і побудував його Шеддад, син Ада 

старшого ... » (Двісті сімдесят восьма ніч) [124].У Р. Сауті: Це райський Ірем, // 

І це те чудо світу, // Палац, прекрасний і розкішний, побудований 

Шеддадом... (Талаба Руйнівник)
385

 [439, c. 232] 

Урок цієї повчальної казки полягає в тому, що людина, наділена 

надзвичайною владою, яка володіє незліченними багатствами, все-таки не 

змогла стати вищою й важливішою за Аллаха. В оповіданні Шахерезади 

йдеться про те, що Шеддад був царем світу і йому були підвладні сто тисяч 

царів, і під владою кожного царя було сто тисяч правителів, а кожному 

правителю підпорядковувалося сто тисяч воїнів. Р. Сауті опускає будь-які 

кількісні відповідності, згадуючи лише маси людей, підлеглих монарху, який 

неймовірно тішився своєю владою. 

Як відомо з казки, робота над цим дивним містом тривала триста років. За 

двадцять років перед містом споруджено неприступну фортецю, що височіє над 

тисячею палаців для візирів, зведених згодом. Збори та приготування до 
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від’їзду в Ірем також зайняли двадцять років, після чого Шеддад виїхав у 

супроводі війська в місто-рай на Землі, радіючи, що досягнув бажаного, однак 

незабаром був повалений. Цього разу Р. Сауті уникав числівників в описах, 

концентрувався на зображенні небачених красот, багатств і коштовностей, які в 

результаті ні на що не вплинули й не відвернули кару за скоєне: .., і темніше 

ставало. // Збільшувалась хмара нагорі // Нарешті вона розкрилася, і - O 

Боже! // O Боже! – Там не було ніяких вод! // З неї не пролився ніякий 

милостивий дощ! // Жахливий шум від його черева пішов далі, // Крижаний 

Вітер Смерті.  – // Вони падали навколо мене;  тисячі полягли навколо; // 

Король і всі його люди впали;  // Усе!  Усе!  вони загинули всі! // - тільки я – я 

залишився. // Потім мені був Голос і говорив: // «У День Відвідин, // У 

страшний Час Суду // Бог пам’ятає про тебе»(Талаба-Руйнівник)
386

 [439, c. 

239]. 

Як це не парадоксально може прозвучати, особливо беручи до уваги 

величезний обсяг роботи, виконаної Р. Сауті при аналізі численних 

першоджерел про Схід та створенні найдетальніших коментарів до поеми, в 

досліджуваному творі присутня не лише східна казка, а й дух і культура Сходу  

загалом.Усі описові поеми Р. Сауті характеризують як «поезію про Схід». 

«Родерік, останній з готів» – це вже «східна» поема, хоча в ній йдеться, як на 

Іспанію напали маври. Валлійський принц Медок (Вельс – це західна частина 

острова Велика Британія) відправляється в морську подорож на Захід, у ході 

якої відкриває Америку. Урешті-решт вийшло, що маємо твір про Схід у 

чистому вигляді. І навіть під час прочитання «Талаби», де автор прагнув  

відтворити східний колорит, теж зрідка зустрічаємо важкі для розуміння 

європейця описи, побут героїв змальовано схематично, а топонімічно все 

невизначено й розмито. Такий «європейський» Схід з’явиться згодом і у творах 

Дж. Г. Байрона. 

Підкреслимо, що значна частина коментарів до «Талаби» просто 

розширює вже наявні в читача фонові знання про іншу культуру або ж 

розкриває задум автора щодо включення до тексту певних засобів художнього 
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опису, цитат, ремінісценцій і т. ін. Часом поет розповідає в них про свої власні 

відчуття, сумніви та ін, що пов’язані з описаними ним подіями. В його 

коментарях нечасто зустрічаємо щось принципово нове й незнайоме про Схід.  

До всіх дванадцяти книг «Талаби-Руйнівника» Р. Сауті підібрав епіграфи 

не з праць поетів Сходу, не з Корану, а з Біблії та Апокрифів. В епізоді, коли 

Мохареб раптово став султаном, немає детальних пояснень зміни в статусі 

героя, якого Талаба зіштовхнув у вир. У коментарях автор зазначив, що всім, 

хто читав «Дон Кіхота» Сервантеса, буде зрозуміло, як це могло статися.  

Отже, під час прочитання тексту «Талаби», звертаємо увагу, що світ 

Сходу змальовано незвично для його жителів. Це не Схід у буквальному сенсі, 

а лише уявлення про Схід з точки зору дещо упередженого європейця, що свого 

часу найкраще теоретично обґрунтував Е. Саїд.  

Малоймовірно, що для  жителів пустелі близьке порівняння чорноти 

хмари з викидами над Везувієм або Геклою, що знаходяться на півдні Італії і в 

Ісландії відповідно: Чорне, як зеленувато-жовта хмара, // Що крізь Везувій 

або з кратера Гекли // Котиться, піднімаючись з пекельних вогнів?  (Талаба -

Руйнівник)
387

 [439, с. 267]. 

Картина, що ввела в оману людей, які заблукали в пустелі, навряд чи в 

їхній свідомості асоціювалася б із красивими полями Англії, але усюдисущий 

автор подає читачеві їхні враження крізь призму сприйняття європейця. Опис 

краси природи за формою нагадує раніше створену Р. Сауті пейзажну 

замальовку травневого дня в «Воті Тайлері». У «Талабі» читаємо: Мандрівники 

// Побачили зелений луг, прекрасний від розсипаних на ньому квітів, // 

Блакитних і жовтих, як чудові поля // Англії, коли серед порослої трави // 

Згинається дзвіночок, сяє золотом жовтець, // І солодкий первоцвіт 

наповнює ароматом чудове повітря, // У веселому місяці травні!  (Талаба -

Руйнівник)
388

 [439, с. 259]. 

Ттаких прикладів, коли зовнішність персонажів і їхнє індивідуальне 

сприйняття світу описано за допомогою реалій, абсолютно чужих їхній 

культурі, у творі багато. Наприклад: Його волосся розвівається в потоці вітру 
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так, // Як дикі трави в струмку, що біжить
389

 [439, с. 334]; Тьмяне, як тінь 

вогню в полудень, // Або бліде відображення на струмку увечері// Світлячкa, 

який на березі, // Світиться, щоб вказати шлях своїй крилатій половинці
390

 

[439,с. 255].  

Домашній затишок, радість від перебування вдома, особливо коли на 

вулиці вирує негода, – це теж опис близьких жителю Туманного Альбіону 

радощів, що менш характерні для кочових народів і народностей. Специфічно 

Р. Сауті передав й особливості віросповідання своїх персонажів. Частково через 

те, що й Біблія, і Коран проповідують подібні за суттю цінності, у творі наявні 

численні алюзії, які близькі як християнину, так і  мусульманину. Це, 

наприклад, постулат про те, що люди повинні допомагати нужденним 

(<...>Розрадьте вдів та сиріт! // Блаженні ті, хто допомагає бідним; // Для 

них Богом приготований Рай
391

[439, c. 231]) і сприймати короля як Бога на 

землі (Величний Король! Бог на Землі!
392

[439, c. 230]), Так, в християнській 

традиції Бог єдиний, а подібно для мусульман те саме звучить як «Немає Бога 

вищого за Аллаха».  Шляхи і мусульман, і християн  подібні у процесі набуття 

віри й зміцнення в ній, що продемонстровано на прикладі юного Талаби: Мамо, 

Він нехороша людина!» <...> «O, Боже, пробач дитині! // Вона не відає, що 

говорить; ...
393

 [439, с. 226]. 

Часто християнські цінності й біблійні сюжети поет просто переносив на 

екзотичний ґрунт. Подібно до того, як це прийнято саме в християнській 

традиції, Р. Сауті підкреслював, що необхідно покаятися й лише тоді можливе 

прощення за гріхи (ПОКАЙТЕСЯ І БУДЕТЕ ПРОЩЕНІ!
394

 [439]), що Бог 

милостивий (Ми насміхалися над посланнцем Божим; // Ми насміхалися над 

Богом, терплячим, повільним на гнів
395

 [439, c.232])(Порівн. зі словами із 

«Жанни д`Арк»: Довготерпеливий Бог і повільний на гнів, // Але важкі його 

покарання!
396

 [439, c. 40]), що негоже істинно віруючій людині нарікати на 

Бога: Сину Ходейри, не серед твоїх гріхів // Це швидкоплинне 

ремствування буде записане!
397

 [439,с.278] 

Або:  
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«Аллах, нехай буде воля Твоя! // Під твоїм Божим промислом // Я 

стогну, але не нарікаю. // Настане день, коли всі речі, які приховані // 

стануть явними; ...» (Талаба-Руйнівник)
398

 [439,с. 226] 

Зрештою, Талаба готовий навіть пробачити Окбу, який убив його батька, 

братів і сестер, а таке всепрощення мусульманам непритаманне. Привертає 

увагу й той факт, що Р. Сауті говорить переважно про Бога взагалі, не часто 

звертаючись до імен Аллаха й пророка Моххамеда (Магомета), і лише 

окказіонально згадує окремі атрибути релігійного культу мусульман: «…Іди ж, 

ти, і на березі // Зроби свої останні омовіння, і з молитвою // Зміцни твоє 

серце – мені теж потрібно помолитися
399

 [439,с.338]. 

Цікаво, що до образу пророка Магомета Р. Сауті звертався ще на початку 

літературної кар’єри, у 1799 р. Фрагменти з поеми про Магомета, написані 

Сауті та Колріджем, збереглися, хоча твір, у якому пророк постає як руйнівник 

ідолів і визволитель Мекки від корейців, так і не було завершено. Як 

справедливо наголошують М. О’Ніл та М. Сенді, образ Магомета у поемі, 

особливо в інтерпретації Колріджа, – «бич блюзнірських обрядів язичницьких і 

ідолопоклонників, які зіпсували первісне християнство, а рядки 11-14 цього 

твору повторюють образність Кубла Хана у рядках 19-25» [370, c.182]. 

Притаманні поетичним текстам Р. Сауті порівняння героїв з 

християнськими святими є й у «Талабі»: Він ліг серед язиків полум’я, // Як у 

давні часи Полікарп, // Коли в променистому сяйві палаючого стовпа, // 

Подібно склепінню, його сиве волосся // Вилося, як живе, до вогню, // Який 

освячував його святе чоло
400

 [439, с. 298].Тут основою для порівняння став 

один із епізодів страти святого Полікарпа Смирнського, засудженого до 

спалення. Тоді на очах у всіх присутніх сталося диво: полум’я оточило святого, 

але не торкнулося його, зімкнувшись у повітрі над головою [463, c.20]. 

Окремі сюжети з Біблії, творчо переосмислені Р. Сауті, також стали 

органічною частиною твору. В епізоді, коли Талаба залишає Моафа, щоб 

виконати свою місію, то показує старому зірку, яка зійшла, й вказує йому шлях 

на Схід, кличе в дорогу
401

.Отже, згідно із задумом поета, звільнення людства 
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від влади темних сил в особі мешканців лігва відьом, мало відбутися на Сході. І 

подібно до того, як Вифлеємська зірка вказала шлях біблійним волхвам на Схід, 

до місця, де народився Спаситель, який згодом віддав своє життя за визволення 

людства від мук вічної пітьми, у творі Р. Сауті Талаба теж іде за зіркою на Схід, 

щоб померти в ім’я Бога й істинної віри, ціною свого життя дарує людям 

позбавлення від чар і чаклунства.  

Сутичка Талаби й Мохареба нагадує біблійну історію про бій Давида й 

Голіафа (1 Царств 17: 1-53), причому Р. Сауті зберіг у «Талабі» багато 

подробиць цього поєдинку. Як свідчить Священне Писання, Давид, почувши, 

що філістимлянин-силач Голіаф паплюжить живого Бога й воїнство ізраїльтян, 

попросив царя Саула дозволити йому битися з Голіафом. Відповідь Саула була 

такою: «... Ти ще малий, а він вояк від юності своєї» [18]. Давид розповів 

Саулу, як Дух Божий перебував із ним і, не маючи могутньої статури, з божою 

поміччю він перемагав левів і ведмедів за часів, коли пас овець свого батька. 

Тоді Саул дозволив йому битися й одягнув його в броню й мідний шолом. 

Однак Давид, який не звик до подібного вбрання, зняв із себе обладунки та взяв 

лише свій посох, а також вибрав зі струмка п’ять гладких камінців, які поклав у 

свою пастушу сумку. Його вигляд потішив Голіафа, і він запитав Давида: «Що 

ти йдеш на мене з палкою? Хіба я собака?» Показова відповідь майбутнього 

царя, який сказав: «Ти йдеш на мене з мечем, списом та щитом, а я йду на тебе 

в ім’я Господа Саваофа, Бога військ ізраїльських, яких ти ганьбив» (1 Царств 

17: 43). Усі ці ключові моменти біблійного опису протистояння Давида й 

Голіафа Р. Сауті повторив стосовно сильного, кремезного Мохареба й ще 

несформованого фізично юнака Талаби: Беззбройний юнак // Стрибнув вперед 

і схопив // Мохареба міцно в обійми, // І зчепився з ним груди до грудей. // 

Жилавий і кремезний був Мохареб, // Широкоплечий, і його кінцівки // Були 

міцно збиті, і в боротьбі // Небезпечній добре натреновані. // Час ще не до 

такої міри зробив зрілим молодого Талабу; // Але шалене почуття тепер, // 

Натхнення і божественний настрій // Вселяє неабияку силу, подібну до сили 

// Біснування, в його тіло
402

 [439, с. 270]. 
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Як відомо, результатом протистояння пастуха-Давида й філістимлянина 

Голіафа стала миттєва смерть останнього, що настала внаслідок усього лише 

одного удару Давида каменем із пращі, який потрапив його ворогові прямо в 

чоло. Своїм вчинком Давид ще раз довів, на що здатна сила віри. Подібне 

зробив і Талаба, коли кинувся без зброї  на міцного воїна в обладунках і вкинув 

його в безодню. 

Автор підкреслив, що тільки справжня віра стала основою успіху Талаби, 

який, як і біблійний Давид, здобув перемогу в нерівному поєдинку. Р. Сауті 

закінчує цю сцену відповіддю ангелів, від яких Талаба жадав дізнатися, який 

талісман допоможе йому виконати визначену місію. Згідно з одкровенням від 

ангелів, єдиним талісманом у такому випадку може бути віра, що, на їхню 

думку, довів Талаба своєю перемогою над Мохаребом: У побожному страху 

юнак почув голос: // «Сину Ходейри»! Ти довів це тут; // Талісман – це 

Віра
403

 [439,с.270]. 

Проте вірно і те, що Сауті волів бачити численні британські колонії 

християнськими державами, і тому активно пропагував християнські цінності. 

Як наголошують Л. Претт, T. Фулфорд та Д. Робертс [388], у 1809 р., 

продовжуючи наполягати на моральному імперативі християнства, Сауті вже 

більш готовий визнати зв’язки церкви з державою, де церква має стояти на 

службі імперії. Поет висловив припущення, що колонії, зокрема Індія, мають 

стати християнськими державами, де церква стала би опорою держави. І рух 

Сауті від поміркованої позиції у культурологічному плані до ідеї 

насильницького імперського панування та ідеологічного нав'язування чітко 

простежується  ще за десять років до публікації «Кехами» [388, с.4]. 

Розповідаючи про природу Сходу, Р. Сауті не звертався  до чогось 

принципово нового. Передусім поет традиційно для себе підкреслював 

залежність усього сущого від верховної волі Творця: Дивись! як створені 

(Богом – Л.К.) істоти // підкорюються призначеній їм загибелі!» // Аллах, 

який робить // Он тих комах, що рояться, покаранням для людини, // Їм же 



302 
 

зумовлює їх власну погибель; // Всі є пасивним знаряддям // Його всюдисущої 

волі, // Єдина рушійна сила Він, і початок усьому
404

 [439,с. 247]. 

Властива ліричному герою Р. Сауті здатність вдумливо споглядати 

навколишній світ і його дбайливе ставлення навіть до найдрібнішої травинки й 

комахи, допомогли створити красиві описи флори й фауни в цьому творі: 

Дівчина, що замилувалася, розглядала // Його витягнуті крильця-вітрила 

зеленого кольору; // Його тоненькі нижні крильця, // Одне, яке щільно до 

зеленого, як трава, тіла приставлене, // Одне зім’яте в падінні і наполовину 

відкрите. // Вона розглядала його насичено-чорні очі-намистинки, // Його 

глянсову мітку, // Виблискуючу на сонці зеленим кольором; // Його перисті, 

гнучкі щупальця, // Які, чим ближче вона вдивлялася, // Схилялися, тремтячи, 

під її диханням
405

 [439,с. 247].  

Знайдемо й традиційне для поезії Р. Сауті милування ліричного героя 

нічним пейзажем («Яка гарна ніч! // Волога свіжість наповнює тихе повітря; 

// Ні туман не затіняє, ні хмара, ні крапинка, ні плямочка // Не 

затьмарюють безхмарне небо…»
406

 [439, c. 229] або: «Деякий час він лежав і 

дивився на прекрасний Місяць»
407

 [439, c. 302] і настільки властивий йому 

пієтет перед сонцем («О, як гарно! богоподібне Сонце // Піднімається над 

морем!»)
408

 [439, c. 338], що знайшло своє відображення навіть у виборі імені 

для головного героя твору. У міфології знаходимо підтвердження того, що в 

східних легендах Талаба традиційний символ родючості й самого сонця [60, с. 

251]. Подібно до сонця головний персонаж «Талаби» покликаний нести світло 

істинної віри, яка має осяяти й зруйнувати обитель темних сил.  

У «Талабі» передана  увага ліричного героя до світу звуків, що завжди 

супроводжували й часто затьмарювали візуальну картинку: Вітер, що шепоче, 

листя, що коливається, // Заспокоїли його настільки, що він заснув, // 

Заколисаний колисковими зорового образу і звуку
409

 [439, с. 257]. 

Або:  

Що за звук доноситься з вітром? // Чи це гроза, яка трясе // Тисячу 

дубів у лісі? // Але довгі локони Талаби // спадаючи вниз на плечі лишались 
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нерухомими, і вітер // У його вільній мантії не створив ні складки. // Чи 

справді це - ревіння річки, // Яка зі свистом мчить вниз скелястим уступом? 

// Уздовж плоскої рівнини // Євфрат тече беззвучно. // Який звук порушує 

спокій ночі, // Гучний, як літній ліс в грозу, // Як річка, що реве серед скель? 

(Талаба-Руйнівник)
410

 [439,с. 267] 

Спостереження за психологією людини, характерні для всієї творчості 

Р. Сауті, і в даному творі часто зустрічаються. Показовий, наприклад, опис 

переляку у дитини, який так само присутній у «Родеріку. Останньому з готів»:  

Порівн:  

Немовля, що сидить на руках і зустрічає її, // Відвертається швидко, 

перелякане, // І чіпляється за шию няньки. (Талаба-Руйнівник)[439, с.297]. 

<...> немовля, що сидить на руках, // Злякалося його зовнішності, 

відвернулося. // Вчепилося за шию матері в сльозах, // Знову поглядало, і 

знову // Зіщулювалося, і знову кричало. (Родерік. Останній з готовий)[439, 

с.654].
411

 

          Вивірене й авторське позиціонування чаклунки Хавли як найжорстокішої 

відьми порівняно з іншими мешканцями Домданіела (Навіть Хавла, 

найжорстокіша з когорти чаклунів, // Не без зусилля відновила // Своє 

важке від страху дихання)
412

 [439, c. 251], що для часів Сауті було 

новаторським, адже руйнувало тодішні усталені уявлення про жінку і її роль у 

суспільстві. Крім того, як підкреслює А. Крачун, британські письменниці XIX 

століття взагалі мали на меті продемонструвати, що жінки як клас уникають 

насильства. А нині така трактовка образу Р. Сауті суголосна окремим 

положенням сучасних теорій про гендер та насильство, де підкреслено, що 

прояви найбільшої агресії не мають приписуватися виключно чоловікам та 

пов’язуватися лише із мужністю[219, c. 22]. 

Читаючи поезію Р. Сауті, можна помітити, що для поет детально  

змалювує  почуття любові і передає найдрібніші нюанси душевних поривів 

героїв. Проте глибина почуттів персонажів часто розкривається за допомогою 

описів найтиповіших моделей поведінки, властивих закоханим: Вона називала 
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його Братом; чи була це сестринська любов, // Заради якої срібні браслети, 

// Що обхоплюють її гладкі щиколотки і засмаглі руки, // Блищали, щодня 

поліровані? Чи для ока брата // Її довгі пальці були нафарбовані, // І тоді, 

коли вона прикрашала світильник, // І опромінені вени і ніжна шкіра // 

Набували рожевого відтінку? [439, с.246] (Талаба-Руйнівник)
413

 

Художня манера Р. Сауті в пізніх творах зберігає багато подібностей із 

ранньою поезією, адже всі «східні» поеми Р. Сауті почав писати ще в ранній 

період своєї творчості. У «Талабі» можна знайти й неодноразово оспіваний 

образ нещасної овдовілої жінки, яка йде зі своєю дитиною безлюдною 

місцевістю (Мати, що овдовіла і хлопчик, який втратив батька, // Вони в цю 

нещасну годину // Блукають пісками пустелі)
414

 [439, c. 229], властиві поетові 

філософські роздуми про мінливість долі («Учора // Я була дружиною 

коханою, // Плодовитою матір›ю численного сімейства. // Я – вдова тепер; 

З усього мого потомства цей один залишився...»; на жаль! Сонце, заходячи, 

// Бачило Зейнаб у її щасті, // Коханою дружиною Ходейри. // На жаль!
415

 

[439, c. 232]), звернення до міфології для створення у творі яскравих порівнянь 

(Самотній соловей, // Що примостився на кущі троянди, так інтонував свій 

спів, // Якого ніколи ще від цієї найспівочішої пташки, // Яка співає любовну 

пісню своїй самиці, що висиджує яйця, // Не чув навіть фракійський пастух 

// Біля могили Орфея, бо це була найсолодкіша мелодія
416

 [439, c. 989]) або 

фаталіcтичне ставлення ліричного героя до життя (O, дурень, думати, що твоя 

людська рука // Могла контролювати мчання колісниці Долі! 
417

 [439, c. 331]). 

Загалом у творчості Р. Сауті Схід значною мірою створюється  через  

знання про культуру Європи і перенесення у текст європейських вірувань, 

топоніміки та системи цінностей. 

 

6.2 «Романтизоване Чуже» та звинувачення Р. Сауті в шовінізмі 

 

У ході вивчення «східних поем» Сауті вчені дійшли висновку, що їхній 

автор досить упереджено писав про Схід. У виданій у Кембриджі монографії 
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Т. Фулфорда і П. Кітсона «Романтизм та колоніалізм: …» (2005)) ідеться про те, 

що Сауті зневажав літературу Сходу [277, с. 222]. Акцент зроблено на тому, що 

перехід Р. Сауті від відносно мультикультуральної позиції, яка, втім, 

передбачала домінування Британії/Європи та християнських цінностей, до 

сповідання імперського домінування у роки, що передували публікації 

«Прокляття Кехами», особливо чітко означений у критиці Р. Сауті [406, c.8].  

У процесіі аналізу його поем «Медок», «Талаба-руйнівник» і «Прокляття 

Кехами»вчені доходять висновку, що у всіх зазначених творах місцеві звичаї 

сприймаються критично. Автори книги зазначають, що у власній 

контрпродуктивній поезії Сауті-колоніст сам буває інфікований дикістю, яку 

він так намагається приховати [277, с. 36]. Звинувачення Сауті в націоналізмі й 

притаманному йому марнославстві колоніаліста визначалися й суспільно-

політичним дискурсом сучасної Сауті епохи. У монографії А. Бівелла 

«Колоніалізм і колоніальна хвороба»(2003) зазначено, що колоніальний досвід 

нерозривно пов’язаний із новими інфекціями й хворобами,  оскільки з’явилися 

нові контакти між представниками  різних ареалів. У колоніях люди масово 

хворіли інфекціями зі Старого Світу, а самі колоністи страждали від таких 

хвороб ще більше, ніж у себе вдома. Звідси й виникла ідея про колоніалізм як 

про патогенний простір, що потребує лікування [163]. Як справедливо 

підкреслював Р. Холмс[305], англійські романтики приділяли багато уваги 

описам різноманітних хвороб, що знайшло втілення як у їхньому приватному 

листуванні, так і в літературних творах. Тому Сауті, як і інші романтики, шукав 

власний рецепт «лікування» колоніальної хвороби і, як пишуть вчені, виявився 

інфікований сам. П. Рангараджан зазначив, що в «Проклятті Кехами», всупереч 

старанням Р. Сауті правильно зрозуміти й передати чужі звичаї, у нього це 

зовсім не вийшло. У результаті його твір став «уїдливою викривальною 

промовою проти індуїзму» [398, с. 39].  

З текстом «Талаби» пов’язані, зокрема, і численні звинувачення Р. Сауті в 

шовінізмі. З початку XX ст. й надалі текст «Талаби» й окремі коментарі Р. Сауті 

до нього дали змогу вченим, серед яких слід особливо відзначити роботи В. 
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Халлера [291], Б. Сміта [429], Т. Біштіга [168], зробити висновки про наявність 

у поета проявів шовінізму й навіть «культурної сліпоти» стосовно Сходу, а 

також несприйняття особистості пророка Мохамеда й ісламу  загалом, що було 

продемонстровано на основі листа Р. Сауті до Дж. Мея від 29 липня 1799 р. 

[291, с. 255]. 

Про слушність звинувачень Р. Сауті у шовінізмі щодо Сходу вчені 

найчастіше цитують такі рядки з коментарів до цієї поеми: Марна трата 

орнаменту і праці характеризує всі роботи Орієнталістів. Я бачив 

прикрашені мініатюрами перські рукописи, кожен з яких, напевно, був 

результатом важкої праці протягом багатьох років, кожна сторінка 

прикрашена не малюнками, що дають уявлення про життя і звичаї, а 

зазвичай завитками і лініями, як на турецькому килимі, що не передають 

ніякої ідеї взагалі, і є настільки ж абсурдними для ока, як і безглузді вірші 

для вуха....
418

 [439, с. 232]. 

Не зважаючи на наявні приклади несхвального ставлення поета до 

східних реалій, хотілося б, поставити під сумнів загальні висновки про 

шовінізм Р. Сауті щодо народів Сходу, адже це, на наш погляд, було, скоріше, 

його системно покровительське ставлення до іншої цивілізації.  

Перш за все, слід нагадати, що у часи, коли жив Р. Сауті, до берегів 

Британії доходило мало об’єктивної, неспотвореної інформації про життя 

Сходу. Ще менше було авторитетних першоджерел з цього предмету, і поет 

формував власні уявлення про Схід за умов відсутності особистого досвіду 

перебування в тих країнах. Можна припустити, що таке сприйняття Сходу 

сформувалося в поета в результаті його знайомства з окремими 

документальними даними, що розкривали невисокий ступінь промислового 

розвитку народів Сходу, а також і внаслідок того, що в XIX ст. Британська 

Імперія контролювала величезні території у всьому світі, що давало британцям 

особливе відчуття власної значущості. Як зазначають історики, такі 

«колоніалістські» настрої досягли свого апогею в середині століття [346, с. 

131], тобто вже після смерті Р. Сауті, який помер у 1843 р. Однак логічно 



307 
 

припустити, що розвивалися вони протягом багатьох попередніх років і були 

притаманні Р. Сауті як представнику імперії. Ідея прийти і завоювати, навчити 

своєму, англійському, як чомусь кращому, порівняно з культурою інших 

народів, присутня в його текстах: Таким чином, одного разу Півмісяць з ваших 

Мечетей // Може бути вирваний мудрістю, коли освічена рука // Європи 

завоює Схід!
419

 [439, c. 326] 

Подібне відношення європейця до Сходу властиве духові тогочасної 

епохи.  з Л. Претт, T. Фулфорд та Д. Робертс  теж зазначали, що у часи Р. Сауті 

досить непрості стосунки склалися між християнством та новими суб’єктами 

імперії. При цьому вчені влучно зауважують, що ще у 1803 р. Сауті прагнув 

відмежувати християнство від будь-яких комерційних та імперіалістичних 

мотивів. Вони також вважають, що, уточнюючи власну політичну позицію, 

Р. Сауті використовував утилітарну термінологію. Це було прямим наслідком 

віри поета у моральні інститути християнства, адже тільки християнство могло 

покінчити з багатоженством, за яким тягнеться шлейф гріхів, припинити 

традицію людських жертвоприношень, інфантицид та практики самотортур. 

Саме тому християнство у Р. Сауті постає як найкраща система, що існує задля 

щастя людей [388, с. 4]. 

Відкрито постульована мрія Р. Сауті зробити народи Сходу щасливими 

на кшалт християнської Британії характерна для дискурсу орієнталізму, на що 

звертав увагу Е. Саїд: «Кожна імперія в своєму офіційному дискурсі говорила, 

що вона не така, як усі інші, що її обставини особливі, що вона має місію 

просвітити, цивілізувати, наводити порядок і демократію, і що вона застосовує 

силу лише в крайньому випадку. І, що ще сумніше, завжди є хор інтелектуалів, 

які бажають сказати заспокійливі слова про добрі чи альтруїстичні наміри 

імперії, ніби не слід довіряти свідченню власних очей, які бачать руйнування, 

біду та смерть, принесені останньою “mission civilizatrice”» [416, с.XXI].  

Р. Сауті ігнорував той факт, що східна цивілізація більш давня, порівняно 

із європейською, і коли він писав, що «освічена рука Європи завоює Схід», 

притаманний поетові імперіалістичний спосіб мислення дається взнаки. При 
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цьому подібна точка зору щодо Сходу інкорпорує в собі велику кількість 

чинників, які давали Р. Сауті підґрунтя так думати і говорити. З найменш 

очевидних факторів у цьому контексті слід назвати навіть просте використання 

англійської мови, що вже само по собі наповнювало поета гордістю. На наш 

погляд, Б. Ашкрофт, Г. Гріффітс, Х. Тіффін [146] недарма наголошували на 

тому, що вивчення англійської мови завжди було яскраво вираженим 

політичним і культурним явищем, практикою, в якій мова і література були 

покликані на службу глибокому та всеохоплюючому націоналізму. Розвиток 

англійської мови як привілейованого навчального предмета в Британії XIX 

століття − остаточно підтвердженого його включенням до навчальних програм 

Оксфорда і Кембриджа і знову підтвердженого в доповіді Ньюболта 1921 року 

− стало частиною розпочатої компанії по заміні класичної літератури. Віл 

початку прихильники англійської мови як дисципліни пов'язували свою 

методологію з класичною методологією, з її акцентом на науку, філологію і 

історичне вивчення − фіксацію текстів в історичному часі і постійний пошук 

детермінант єдиного і узгодженого значення.Історичний момент, коли 

англійська мова стала академічною дисципліною, також породив колоніальну 

форму імперіалізму XIX століття [146, c. 3]. 

Хоч ми і визнаємо імперський спосіб мислення Р. Сауті, та все ж  не 

ототожнюємо його з шовінізмом у чистому вигляді, адже загальне ставлення 

Р. Сауті до інших народів навряд чи можна порівняти з думкою одного з героїв 

Ч. Діккенса, містера Подснапа, який вважав рідну йому Британію обраною 

Богом, а всі інші нації – помилкою. Не можна, на наш погляд, погодитися із 

твердженням М. Дж. Франклін про те, що Р. Сауті жахався індуізму як релігії, 

яка спроможна породити не Бога, а Людину Всевишню. Більш слушною 

видається точка зору Д. Ховелер, яка, як і ми, вважає, що справа тут не в релігії, 

а в абсолютній владі, яка завжди непокоїла поета [303, с. 173]. Р. Сауті 

ототожнював абсолютну владу монарха і безкарність, а отже, такий тип 

правління поет вважав небезпечним. 
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Будь-які суспільно-політичні погляди Р. Сауті зазвичай вирізнялися 

категоричністю та вкрай недипломатичним способом їхньої вербалізації. І в той 

самий спосіб, у який Р. Cауті говорив про Схід, він легко міг говорити і про 

англійців, з якими жив в одній країні. Парадоксально, але при цьому поет палко 

захищав цих людей у поезіях та промовах, відстоював  їхнє право на гідне 

життя. На жаль, в науковій літературі часто відображено лише темну сторону 

особистості митця. Наприклад, А. В. Кафарелі зауважувала, що для Р. Сауті 

поети з робітничого класу були меншовартісними порівняно з поетами з 

аристократії, адже він вірив у те, що інтертекстуальність, яка цінна в поезії, 

приходить виключно з освітою, недоступною робітникам[197, c.109]. Вирвані з 

контексту, такі цитати набувають іншого прочитання і наукова перспектива 

залишається викривленою. 

Те ж саме можна сказати і про твердження А. Бьюела, який цілком 

справедливо підкреслював, що робітничі райони за часів Р. Сауті розглядалися 

як джерело постійної інфекції, як своєрідні портали, через які хвороби 

іноземного походження проникали у британське суспільство. Для 

консерваторів з середнього класу не лише холера, але й сама можливість 

становлення демократії були однаково заразними, і у розумінні цих людей 

інфекція була кращим вибором, ніж прийдешні жахи революції та анархії. Тому 

і Р. Сауті був серед тих, хто вважав, що холера могла б допомогти державі в 

боротьбі проти Реформи [163, с.254]. Це теж правда про поета, але поза увагою 

залишаються сміливі вчинки Р. Сауті, коли він  виступав проти работоргівлі, 

проти державної політики, яка породжувала крайню бідність, проти 

незахищеності старих, дітей та жінок у суспільстві, проти вкрай важких умов 

праці.  

Р. Сауті критично оцінював історію Англії з прадавніх часів і далі, 

відкрито звинувачував монархів у вбивствах та недолугій політиці, не був 

приязним щодо аристократів, якщо не брати до уваги найближчих друзів з 

оточення поета. І на це теж слід зважати, інтерпретуючи сказане поетом про 

Схід. Загалом за межами свого будинку Р.Сауті за власними вподобаннями і 
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власним вибором залишався неконтактним, дистанційованим від людей та 

надмірно серйозним. Цей факт знайшов своє відбиття навіть у автобіографічній 

ліриці, де ліричний герой Р. Сауті часто проводить паралелі між природніми 

феноменами і сприйняттям його суспільством. У «Гостролисті», наприклад, 

герой звертає увагу на тьмяний зелений колір листя цієї рослини, яка навесні та 

влітку здається не такою яскраво-зеленою порівняно із соковитими фарбами 

навколишньої природи. Однак веселими видаються ліричному герою гілки 

вічнозеленого гостролисту взимку, коли листя на інших деревах давно 

облетіло. Серйозність у молоді роки робила Р. Сауті сумним серед 

безтурботного натовпу веселої молоді, проте з роками він сподівався на більшу 

жвавість власного характеру, який тоді б нагадував «зелену зиму» гостролисту: 

Настільки ж серйозною, мабуть, моя юність здасться на тлі // Безрозсудного 

натовпу, // І я також повинен був здаватися серед молодих і веселих // Більш 

похмурим, ніж вони, // Щоб у моєму віці так само веселим я міг бути, // Як 

зелена зима дерева гостролиста.  (Гостролист)
420

 [439, c. 345]. 

Схожа думка наявна і у творі «Станси, написані 1грудня 1793р.», де 

зелене листя гостролисту схарактеризоване саме як «веселе» (holly’s gay green 

leaves) [435, c. 375].Під час спостереження за гостролистом ліричний герой 

відзначає для себе, що нижні гілки рослини відрізняються від верхніх тим, що 

листя на них дуже гостре й з нерівною поверхнею, на відміну від гладких і 

практично без загострень верхніх листочків. Це природний захист рослини від 

можливих серйозних ушкоджень худобою. І тут ліричний герой звертається до 

теми віку людин і  бажає, щоб із часом усі недоліки його характеру в юні роки 

згодом змінилися б у бік  поступливості й спокою, що нагадуватимутьвже 

верхівку гостролиста. Ліричний герой Р. Сауті  розмірковує, що вдома, у колі 

друзів, він м’який, як верхні листочки гостролисту, а поза домашніми стінами 

він видається різким і суворим. Ліричний герой вказує на те, що в зовнішньому 

світі  людині необхідно дистанціюватися від інших і захищатися від можливих 

зазіхань ззовні. Подібна за змістом теза висловлена ще в одному творі Р. Сауті, 

а саме в «Метричному листі, написаному з Лондона» (1798): … У вузькому колі, 
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// Невеликому колі сімейного життя, // Я буду відомим і коханим; зовнішній 

світ // Не для мене
421

 [435, c. 354]. 

Манера поета категорично висловлюватися сприяла тому, що у нього 

було більше ворогів, аніж друзів. Це слід враховувати, коли Р. Сауті говорить 

про прикрасу перських манускриптів та робить упереджені висновки, виявляє 

власне невігластво щодо реалій іншої культури. У коментарях до «Талаби» 

натрапляємо на неприємну оцінку східної цивілізації та виділений автором 

графічно епітет «варварські», який з метою створення комічного ефекту поет 

використав у грі слів стосовно вчених, що займаються Сходом: Та мала 

частина їхньої літератури, що досягла нас, нічого неварта. Наші варварські 

вчені назвали Фердусі Гомером Сходу ...
422

 [439, с. 232] 

Помилково вважати, що Р. Сауті зовсім не сприймав Схід. Він  

наголошував, що на Сході честь, гідність та інші чесноти плекають в рази 

більше та мають більшу цінність, аніж у західному світі. Е. Бешеро-Бондар у 

цьому контексті слушно зауважувала, що Р. Сауті часто змальовував 

протистояння між складними та наївними культурами як руссоїстське 

протистояння між хибним досвідом цивілізації та чистотою первісної культури 

[162, с. 61]. І про це треба теж говорити, коли цитуються різкі заяви Р. Сауті 

щодо представників іншої культури.  

Якщо проаналізувати поетичні тексти, публіцистику та епістолярну 

спадщину Р. Сауті в комплексі, якщо зважати на різкий характер поета та його 

звичну манеру висловлюватися, висновки про шовінізм здаватимуться хоч і не 

безпідставними, але перебільшеними, вирваними з контексту. На наш погляд, 

усі різкі випади Р. Сауті щодо Сходу є свідченнями його покровительського 

ставлення, але не більше.  

6.3. Єдність авторського мислення у «східних» поемах порівняно з раннім 

періодом творчості поета 

 

При порівнянні раннього і зрілого періоду творчості Р. Сауті, який ми 

умовно починаємо від початку XIX століття, часу написання «східних» поем 
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Р. Сауті, які отримали переважно схвальну оцінку критиків,  використаємо ту ж 

методологію, яка була обрана нами раніше, у рамках даного дослідження.  

Додатково зауважимо лише, що  під час розгляду готичної складової 

романтичної картини світу Р. Сауті, яка поєднує ранній та зрілий період 

творчості Р. Сауті, ми свідомо уникатимемо численних паралелей з німецьким 

романтизмом, адже поділяємо думку Г. А. Бірса, M. Сабен та С.  Дітькової про 

те, що помилково вивчати англійський романтизм крізь ту модель, яка склалася 

в романтизмі німецькому. Вчений наголошує на тому, що романтизм у 

Німеччині більшою мірою був рухом, а концепції романтичного мистецтва, 

запропоновані Кантом, Фіхте, Шеллінгом, Гегелем, вирізнялися власними 

етикою й естетикою. У романтиків-англійців був радше практичний, а не 

теоретичний спосіб мислення. Крім того, як вказує Г. А. Бірс, в англійця 

естетичне сприйняття Середньовіччя поєднується з неприйняттям відновлення 

реалій цього періоду в житті суспільства [154, c. 133-135], [30], [415, c.257]. 

Тому в Англії романтизм був суто революцією в літературі й не виходив у 

своєму впливі за межі мистецтва. У В. Скотта політичний консерватизм не 

заважав йому бути торі-протестантом, а його якобінські симпатії ніяк не 

загрожували тодішньому королю з Ганноверу. Реакційна політика Колріджа не 

мала стосунку до романтизму. В Німеччині «трон і вівтар» стали своєрідним 

«мовним паролем» школи романтиків, половина з яких приєдналася до 

Католицької церкви, а нова література стала на бік аристократії й 

привілейованих прошарків суспільства [158, c. 136-137]. М. Батлер теж 

підкреслювала, що не можна розглядати англійський романтизм, маючи на 

увазі концепцію романтизму німецького. Дослідниця справедливо вказує на те, 

що загальне враження в Англії щодо романтизму йшло від англійської поезії й 

було абсолютно відмінним від враження про німецький романтизм, який 

заснований на німецькій критиці й творах німецької літератури [194, c. 39]. 

Така точка зору, на думку Ф. Бейзера, стала широко поширеною і, як 

наслідок, філософію німецького романтизму в англомовному світі не вивчали 

понад століття, що частково виправлено  після 1990 р. [158, с.1]. Схожу за 
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змістом тезу находимо й у Т. Мілна, який також зазначав, що лише в кінці XX 

століття стало прийнято розглядати філософію британського романтизму крізь 

призму робіт німецьких теоретиків [351, с. 53]. У цей період з’явилися навіть 

дослідження, як, наприклад, збірка статей «Перетини: філософія XIX століття й 

сучасна теорія», у яких праці філософів XIX ст. Шилінга, Гегеля, Ніцше та ін. 

розглядали у зв’язку з роботами сучасних учених про романтизм [397]. Втім, і у 

цих дослідженнях, що з’явилися після 1990 р., знову знаходимо висновки про 

те, що І. Кант не мав прямого впливу на англійську романтичну поезію [221, с. 

14], а докази інтенсивного обміну ідеями між німецькими й англійськими 

романтиками залишаються непереконливими, незважаючи на те, що зв’язки 

між німецьким та англійським романтизмом зараз ретельно вивчають. 

Історизм мислення Р. Сауті доволі яскраво проступає в «східній» поемі 

«Медок»(1805). У західному світі цей патріотичний твір англійського поета-

романтика досить ґрунтовно вивчений. Публікація К. Франклін «Американська 

мрія Вельсу: ...», що вийшла в Кембріджському збірнику статей «Англійський 

романтизм і світ кельтів» у 2003 р, дає читачеві уявлення про творчу історію 

поеми Сауті «Медок», а також про метаморфозу в поглядах її автора, що з 

часом звільнився від якобінських симпатій. Як справедливо зазначає авторка 

статті, у версії «Медока» 1805 р. акцент зроблено на християнську місію 

вельської експедиції, адже автор поеми на той час разом із Колріджем став 

відомим як найбільш затятий прихильник Англіканської церкви[274, с. 80]. 

Навіть сам титул Принца Валійського, як його розуміють англійці, тісно 

пов’язаний з основами Християнства. Принц Валійський є першим 

претендентом на престол, він нащадок англійських монархів, короля Артура і, 

обов’язково, праведного христолюбивого царя Костянтина Bеликого[284, 

c.162]. 

 К. Франклін підкреслювала, наскільки великі надії поет покладав на цю поему. 

Він бачив «Медока» джерелом власного фінансового благополуччя й слави, а 

також благополуччя усієї своєї сім’ї на довгі роки, адже вважав твір 

нерукотворним пам’ятником самому собі, який ніколи не забудуть нащадки. 
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Однак твір згодом не виправдав сподівань автора. Його продажі були низькими, 

попри те, що цю поему рецензували в чотирнадцяти журналах і вона отримала 

схвальні відгуки Вордсворта й Колріджа. Але більшість критиків ця історія про 

принца-першовідкривача Нового Світу не вразила [274, с. 80 -83].  

У «Медоці» явно бракує більшої конкретики. Поет не був в Америці, на 

відміну, скажімо, від Іспанії, сторінки з історії якої він описував у «Родеріку» 

настільки влучно й лаконічно: ...майбутнє, і все ж, я вважаю, моя душа 

підказує// Як в Пелайо наміри // Неба мають найкращим чином втілитися. // 

Занадто довго, // Тут в їхньому власному будинку сини // Іспанії стогнали в 

іноземному ярмі, карфагенському і римському, кельтському, і готському, і 

грецькому
423

 [439,с. 659]. 

З наведеного вище уривку очевидно, що Р. Сауті добре знав історію і 

культуру Іспанії, де він не раз бував. Як справедливо зауважував у цьому 

контексті С. Бейнбрідж, Сауті до того ж був дослідником і перекладачем 

іспанських романсів і описав Іспанію як «країну романсів» ще в 1797 році [148, 

с. 148]. І зовсім інша ситуація була з розумінням поетом валлійської історії. 

Сауті сумлінно вивчав свою історію і місцевий колорит, і його замітки являють 

собою значний набір фактів. В «Медоці» Р. Сауті широко використовував і 

спирався на відомості про вояжі вікінгів до Америки, подробиці експедиції 

самого Колумба, елементи біографії різних королів і т. ін. Є навіть дані про те, 

що, займаючись «Медоком», він відправився в Уельс, щоб перевірити 

обстановку, і навіть був близький до того, щоб зняти котедж і оселитися там на 

період написання твору[154, c. 237] 

Байрон, наприклад, стверджував, що ніколи не буде писати про ті краї, де 

ніколи не був. Згодом він порушив свою обіцянку, коли  описував невідому 

йому Росію, і  так само не уникнув помилок в описах. У цьому ж контексті слід 

також зауважити, що далеко не вся критика на адресу Сауті  є виправданою. 

Наприклад, його  звинувачували у використанні в «Медоці» складних назв, 

здатних спровокувати вивих щелепи: Георвіл і Рірд і Ллайан можуть бути 

приємні Кембрійському вуху, але хто може відчувати зацікавленість до імен 
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Тецоцомок, Тлала або Оцелопан <...>, як ми могли проковтнути Юхітсітон, 

Коанокоцін і, перш за все, позіхання Айяйака, що провокує вивих щелепи? – ці 

болісні слова, особливо останнє, дуже нагадує нам одіозну неблагозвучність 

«Няньки та Дитини», що їх справді не варто терпіти»
424

 [255]. 

Це твердження,  датоване 1805 роком, не втратило своєї популярності й 

донині. Як бачимо з перших рядків цитати, у статті все-таки взято до уваги, що 

поєднання кількох приголосних і непроста орфографія притаманні валлійській 

мові, а відтоді й невід’ємні від культури валлійців, яких Р. Сауті у своєму творі 

зображував. Однак оригінальні індіанські назви теж важкі як у написанні, так і 

у вимові. І якщо історично батьківщина ацтеків носить назву Ацтлан, тобто 

«буке», місце гніздування чапель, зовсім не означає, що звинувачувати в 

непростій вимові цього слова варто Р. Сауті, який від себе до нього нічого не 

додав. Навпаки, поет заради милозвучності замінив ім’я короля ацтеків з 

Huitziton на Yuhidthiton, коли ж Р. Сауті сам придумував топоніми для своєї 

поеми «Медок», вони часто  нагадували оригінальні індіанські назви. 

Наприклад, ацтекське місто на березі річки Міссурі, знищене страшним 

землетрусом, поет назвав Патамба. У реальності такого міста ацтеків ніколи не 

існувало, бо сама річка Міссурі знаходиться приблизно за дві тисячі кілометрів 

від п проживання ацтеків. 

При аналізі  «Медока» вчені також висловлювали нарікання, що йому 

бракує автентичності фактологічного матеріалу. У цьому, як справедливо 

зазначила Л. Претт, А. Сьюард вбачала серйозну проблему творчості Р. Сауті 

взагалі. Попри  зауваження, поетеса визнавала поему вдалою,  оскільки  вона 

підсилює гордість британців, доводячи хибність будь-яких претензій іспанської 

корони на відкриття Нового Світу й подальше володіння цими землями [387, 

c. 33]. 

Після «Медока»(1805), «Прокляття Кехами»(1810) стало наступним 

знаковим твором у циклі поем Роберта Сауті. Більшість дослідників, як пише 

П. Рангараджан, зійшлися на тому, що поема «Талаба-Руйнівник» успішніша, 

ніж «Кехама», хоча Байрон охрестив їх «непродаваними». Вчений підкреслює, 
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що написання поеми «Талаба» було легшим для Сауті, ніж створення 

«Прокляття Кехами». Поет почав роботу над «Талабою» в 1799 р. й 

опублікував закінчений твір через рік. «Прокляття Кехами» Сауті розпочав у 

1801 р. й припиняв роботу на різних стадіях протягом дев’яти років,  під час 

яких Сауті видавав «Медока» [398, с. 45]. 

У «Проклятті Кехами» поет знову повернувсяя до роздумів щодо 

верховної влади Бога на землі і використав елементи чарівної казки, однак 

зробив це на якісно новому рівні, яскравіше й глибше. Р. Сауті творчо 

переосмислив природу монаршої влади і підпорядкованість монарха Богу. 

М. Батлер у цьому зв’язку справедливо зазначає, що Кехама Р. Сауті був 

східним alter ego Наполеона [194, с. 58]. Захоплення романтиків героїчними 

особистостями пов’язане з концептом індивідуальної свободи й акцентом на 

тому, що передусім потрібно бути собою, а тому історичні герої змальовані 

романтикам як наочні приклади особистісної гідності. Наполеон став для 

романтиків улюбленим, хоч і парадоксальним предметом для вивчення. В еру, 

проголошення принципів рівності й свободи, дії Наполеона призвели до того, 

що багато людей цю свободу втратили. Після поразки Наполеона і його 

вигнання на острів Святої Олени, він усе-таки залишився героєм, бо романтики, 

на думку дослідниці, проявляли незмінний інтерес до безнадійно програної 

справи [379,c. 44-45]. 

Р. Сауті знайомить читача з історією магараджі Кехами, якому підвладні 

земні й небесні сфери. Водночас Кехама сповна відчув своє безсилля перед 

Провидінням: він втратив єдиного спадкоємця, сина Арвалана, якого обачно 

заговорив від вогню, води, клинка й меча. Арвалан хотів збезчестити красуню 

Каільяль, але не досяг бажаного через те, що батько дівчини уразив його 

списом – старого Ладурлада. Чарівні пригоди тривають, і Кехама проклинає 

Ладурлада., Основна його (прокляття) частина  в тому, щоб «Не знати 

порятунку від спраги, жару, спеки, не тонути у воді й не горіти у вогні, не 

відати сну й не врятуватися від смерті» (переклад мій – Л. К.). Таким чином він 



317 
 

виконав волю загиблого сина Арвалана, який явився батькові й хотів, щоб його 

вбивця страждав довго й жорстоко.  

Однак і в цій ситуації Р. Сауті показав, як віра й величезна сила волі 

дають змогу навіть у такому, здавалося б, безвихідному становищі, 

тріумфувати над своїм кривдником. Р. Сауті переконує свого читача в тому, що 

все лихе, зроблене людиною щодо інших, незмінно їй повертається. Поет із 

невичерпною силою підкреслює необхідність і виняткову важливість віри в 

житті людини, яка рятує в критичних ситуаціях. Поет показав, як могутність, 

влада, магія й людська хитрість вкупі не можуть відвернути події, визначені 

Долею, що яскраво виражено і в «Талабі», і в «Проклятті Кехами». 

У «Проклятті Кехами» «перемоги» старого знаходять форму пригод з 

лицарських романів, які Р. Сауті любив і перекладав. Зокрема, старий зумів 

врятувати свою дочку, коли та, мимоволі ставши нареченою Яганота, 

власноруч підпалила весільний намет через те, що й там з’явився дух Арвалана. 

Ладурлад визволив також і коханого своєї дочки з підводного міста, куди той 

потрапив унаслідок здійснення підступного плану Арвалана, втіленого за 

допомогою відьми Лорріміт. Будучи заговореним від смерті прокляттям 

Кехами, Ладурлад наважився піти наперекір волі цього раджі й не допустив 

миттєвого виконання його задуму підпорядкувати собі царство Сверги, 

безперешкодно й безкарно відвідував царство мертвих і т.ін. Таким чином, у 

«східних» поемах життєподібність як прийом художнього опису поступається 

місцем фантастиці. 

Авторська позиція в цьому творі відчувається з особливою силою. 

Наприклад, Р. Сауті завжди високо цінував справжні теплі взаємовідносини 

між членами сім’ї, що зумовило розкриття в поетичному тексті індивідуально-

авторського бачення кращих рис у характері чоловіка і жінки, детальний 

перелік найголовніших людських чеснот: 

Багатий вантаж, о, Судно, що ти везеш! // Красу і Доброчесність, // 

Батьківську турботу і дочірнє шанування, // Серця, що випробувані і укріплені 

нещастями, // обурення, яке личить чоловікові, силу духу і рішучість до дії, 
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Властиву жінці праведність; // Все, чим Природа благословила своїх дочок, // 

Ніжністю, правдивістю, і чистотою, і лагідністю, // Побожністю, терпінням, 

вірою і смиренням, // Любов’ю і відданістю
425

 [439, с. 584]. 

Зовнішність жінки Р. Сауті ніколи не описував детально і вважав за 

краще просто вказати, красива вона чи ні. Зображення смаглявих, темноволосих 

красунь із темними очима превалюють в його поезії. Якщо ліричний герой у 

творі говорить про надзвичайно красиву, гідну, чесну дівчину, в описах 

найчастіше наголошується на єдності форми й змісту. Так з’являються 

гіперболізовані описи краси: <...> Більш вродливу (дівчину - Л.К.) ніж всі 

найвродливіші, вони привели, // Діву, чия чарівність перевершує людську уяву, // 

Божественну Діву
426

(Прокляття Кехами) [439, с. 593]. 

Часом поет звертався навіть до агіографічних мотивів, щоб створити 

ікону краси й чесноти. Не стала винятком і поема «Прокляття Кехами». 

Наприклад, в описах Кайляль і Ладурлада зазначається, що ці праведники 

своєю присутністю освячували місцевість, і у пошуках ласки до місця їх  

перебування безбоязно линули леопард і слон, антилопа і тигриця, змія й мавпа, 

соловей, риба й просто птах. Цей епізод нагадує житія багатьох святих, до яких 

ішли дикі тварини, відомі своєю незалежністю від людини та своєю хижої 

натурою. 

У «Проклятті Кехами» праведні батько й дочка дивовижним чином 

постійно отримують допомогу ззовні, що  вказує  на авторську концепцію 

романтичного правосуддя. Наприклад, добрий дух Ерінья врятував Каільяль від 

вірної смерті, на свій страх і ризик, коли переніс смертну в покої Блаженства, 

хоча це було неприпустимо, тим більше без упевненості в її доброчесній натурі. 

Ерінья, нехай і не назавжди, але возз’єднав сім’ю Ладурлада і позбавив його 

страждань, помістивши старого у сферу, яка не підвладна волі й чарам Кехами. 

В епізоді, коли Каільяль чекає на повернення батька з підводного міста, куди 

він відправився визволяти Ерінью, дух Арвалана вкотре з’являється перед нею, 

однак і цього разу без сторонньої допомоги не обійшлося: повелитель пекла 

Балі схопив його й кинув у бездонну яму.  



319 
 

Іісторія, яку розповів Р. Сауті в «Проклятті Кехами», має  щасливий 

кінець, тому що підступний і недобрий раджа Кехама, який настільки прагнув 

безсмертя, знаходить вічні муки, ставши однією із чотирьох ніжок, що 

підтримують трон повелителя царства мертвих, а Ладурлад, навпаки, знаходить 

притулок і відпочинок у раю. Поневіряння Каільяль закінчуються, коли вона, 

випивши в пеклі із джерела безсмертя, перенесена своїм коханим Еріньєю в 

покої Блаженства, де закохані живуть вічно в спокої і блаженстві.  

Отже, як і в «Талабі-Руйнівнику», у «Проклятті Кехами» поет показавє 

тривалу і, як часто здається читачеві, безперспективну боротьбу добра зі злом. 

Однак добро, усупереч усьому, у цій боротьбі незмінно перемагає. Подібність 

тим більше очевидна через те, що обидва твори написано в одному жанрі й 

вони приблизно рівні за обсягом. І навіть великі, наукові за своєю природою 

коментарі, у яких багато уваги приділено східним міфам і легендам, 

споріднюють ці два твори. 

У цьому контексті неправомірно стверджувати, що Р. Сауті просто 

захопився коментарями до «Ватеку» й створив щось схоже в «Талабі», а потім і 

в «Проклятті Кехами». Ще з часів «Жанни д’Арк» його коментарі великі, що 

також властиво й «Медоку», і «Родеріку», і «Баченню суду». Більш правильно 

говорити про те, що до такої наукової точності у своїх описах Р. Сауті завжди 

був схильний, коли захоплювався міфами різних народів і реаліями інших 

культур, а  коли писав твори життя про реальні події. Р. Сауті й захоплювався 

вченими коментарями в роботах інших авторів. Вибір тем для творів свідчить 

про надзвичайно високу освіченість автора. Сьогодні мало хто зможе щось 

розповісти про експедицію принца Медока і його племінника Льюеліна або про 

Родеріка, короля вестготів, що правив у 709-711 роках, тим більше, що про його 

правління збереглося більше легенд, ніж достовірних відомостей.  

Однак, чим ближче й зрозуміліше Р. Сауті те, що він описував, тим 

успішніша його робота. Зокрема, поема «Родерік, останній з готів»(1814) 

викликала практично одностайне визнання і схвалення серед критиків, і навіть 

Дж. Г. Байрон, при всій його нелюбові до лейкістів, зазначав, що «Родерік» 
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настільки близький до досконалості, наскільки це можливо в поезії. Успіх 

поеми, на наш погляд, полягає серед іншого вмайстерних описах місцевості. 

Топоніміка сприяла реалізації авторського задуму і виконувала функцію 

орієнтиру. Коли поет описував Кордову на півдні Іспанії, в Андалусії, то 

згадував як частину її ландшафту й річку Бетіс,  під старовинною назвою 

Гвадалквівір. Якщо згадував річку Тахо (древнєлатинське слово Тагус), 

найдовшу з річок на Піренейському півострові, що протікає в Іспанії на 

території провінцій Арагон, Кастилія-Ла-Манча, Мадрид і Естремадура, і далі 

частково іспано-португальським кордоном, то підкреслював її велич і міць вод, 

які вона несе. У топоніміці «Родеріка» чільну роль відіграють річки й гори, 

причому автор добре розумів, де їх витік і куди вони впадають: Мандрівники 

продовжували свій шлях, доки не перейшли // повноводну Тахо, і швидку Зезеру. 

// З посивілої вершини Альбардоса Вони побачили // Сосновий ліс, плідну долину, 

і те чудове озеро // Де Алкоа, змішуючись там з потоком Бези, // Лежить на 

своєму шляху до західного моря, // Того моря, яке є метою і межею їх важкої 

праці
427

 [439,с. 651]. 

Р. Сауті асоціював топоніми з творами художньої літератури: Так 

мандруючи, // Він перейшов долину, де шалена Арунка виливає // Свої крижані 

потоки; і більш приємний вигляд // Старої Конімбрікі, чиї зруйновані вежі // 

пам›ятали гнів лютого Алані // Мондего, також, він перейшов, тоді ще не 

оспіваний // Любовною піснею поета;
428

 [439, с. 655]. 

Усього цього бракує «Медоку» й «Талабі», бо якщо в останньому й 

згадано Єфрат, то точної інформації про місцезнаходження героя ми все одно 

не отримуємо через те, що річка тече на території трьох країн. Однак «Талаба» 

поєднує в собі елементи казки, що слугує певним виправданням, а в «Проклятті 

Кехами» все взагалі органічно виписано, відповідно до міфів Сходу. 

У «Родеріку», як і в «Талабі», біблійні мотиви «цементують» сюжет (Так 

говорячи, Адосінда залишила Короля // Одного серед руїн. Там він стояв, // Як 

тоді, коли Еліша, на дальньому березі // Йорданії бачив того старшого 

пророка, що сідає // На полум›яну колісницю, і вогненних коней, // що здіймають 
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вихор і везуть його на небо; // Подібним чином стояв Родерік і пильно дивився 

їй услід
429

 [439, c. 658]), що вигідно вирізняє обидва твори. Наприклад, 

Адосінда, хоч іне знала, хто перед нею, нарекла Родеріка ім’ям Маккавея, яке 

він згодом закріпив за собою при другому хрещенні. Уже саме це ім’я, вибране 

Р. Сауті для свого героя, знакове у християнській традиції. У перекладі з 

арамейської воно означає «молот», «молоток» і стає втіленням сили в боротьбі 

роду Маттафії, що повстало на захист істинної віри і вітчизни (в 167 р до Р. X.) 

від ідолопоклонства й переслідувань християн.  

Р. Сауті вже мав поетичний досвід роботи з історією цієї родини у вірші 

«Смерть Маттафії», у якому розповідається біблійна історія про те, що перед 

своєю смертю священик Маттафія з п’ятьох своїх синів Іоанна, Симона, Іуди, 

Елеазара, Іонафана доручив Іуді (Маккавею) керівництво військом для захисту 

віри й вітчизни від ворогів. Маккавей і його брати, як ревні захисники віри, 

повернули свободу й самостійність своїй вітчизні, скинули з Юдеї язичницьке 

ярмо, відновивши богослужіння за законом Божим. Ось чому це ім’я в 

«Родеріку» Сауті називав «прапором Єгови»: Заново народжена людина; у 

другому хрещенні названа, // Як всі ті, хто в Юдеї сміливо підняв // Проти 

нечестивої тиранії поганства // Прапор Єгови, Маккавей; // Так називай 

мене
430

[394, с. 662]. 

Згодом іудейський цар Ірод, син Антипатра (у 37 р. до Р. X.), винищив 

плем’я Маккавеїв[73]. Не тільки в цьому епізоді, але і у багатьох інших творах 

на релігійну тематику, Р. Сауті багато уваги приділяє образам іудеїв. Як 

зазначає Ш. Спектор в монографії «Романтизм / юдаїка: конвергенція культур» 

(2011), в епоху романтизму, яка відзначалася революціями, повстаннями й 

поширеним соціальним неблагополуччям, саме образ Іудея набув великої 

значущості [444, с. 14]. 

Ще в декількох епізодах Р. Сауті порівняв вчинок Адосінди, що сміливо 

вбила начальника ворожого табору, з історією Юдиф Бетулійської. Він зробив 

алюзію на події, коли в Юдею вдерлася численна армія царя Навуходоносора 

під командуванням полководця Олоферна. Вавилоняни осадили місто Ветилуя 
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(Бетулія), у якому на той час жила цнотлива й побожна молода вдова Юдиф, 

що Сауті передав, використовуючи слово «матрона». Усвідомивши, що ніякої 

надії для городян не було, Юдиф одягла красивий одяг і, узявши із собою 

служницю, вирушила в стан ворога. У неї в серці визрів план помсти, для чого 

їй потрібно було, щоб Олоферн перейнявся до неї довірою. Коли в один із 

вечорів він заснув п’яним, Юдиф відрізала йому голову й повернулася в рідне 

місто. Ворожа армія, опинившись без начальника, у паніці розбіглась, а сама 

Юдиф повернулася до свого колишнього життя, до самої своєї смерті 

дотримуючись безшлюбності. У Р. Сауті: Моя розповідь зворушила тебе! Вона 

могла б зачепити мертвого, // <...> Котрі в мені перебувають, як колись у 

минулі часи // У Бетулійскій матроні, коли вона врятувала // Свій народ від 

загарбника
431

 [439, с. 657]. 

Або:  

Її власному порятунку, вразивши в наметі // хтивого мавританського 

злодія, як у минулі часи // Від священного вчинку Юдифи ассирієць 

впав
432

 [439,с. 658]. 

У цьому контексті слід також зауважити, що саме у Р. Сауті в англійській 

літературі з’являються численні образи жінок, які є феноменально сильними та 

витривалими. Вони перевдягаються у чоловіків та виконують завдання, які 

раніше вважалися підвласними лише чоловікам. На думку А. та Д. Блумів, така 

особливість художнього світу раніше була притаманна лише В. Шекспіру[175, 

c.273]. 

З роками майстерність психолога Р. Сауті проявилася у створенні образу 

короля Родеріка. Головний персонаж спочатку хоробро й відчайдушно бореться 

за свою вітчизну, потім шукає смерті й не знаходить, йому спадає на думку 

покінчити життя самогубством, далі  він знаходить духовну й фізичну 

підтримку віруючої людини. Опісля колишній монарх втрачає друга, болісно 

переживає цю втрату, знову хоче смерті для себе, але продовжує боротьбу, 

мандрує, кається, що видно навіть на його  зовнішності, яка стає зовнішністю 

не чоловіка, а старого. Він з усіх боків чує прокляття на адресу короля, і це, 
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фактично, смерть за життя. Потім відбувається доленосна зустріч з Адосіндою. 

Родерік  починає боротьбу за батьківщину, проявляє свою безстрашність, 

цілеспрямованість, гордість і шляхетність. У цьому творі Р. Сауті вже не 

«чіпляється» за історичні факти, аби створити сюжетний каркас твору. Фантазія 

автора насичує поетичний текст, у якому він постає вже майстерним, 

упевненим у собі митцем. 

Як і в інших своїх творах, у «Родеріку» поет знову піднімає віру на 

надзвичайну висоту. Тому невипадково, що головний герой поеми Р. Сауті 

«Родерік, останній з готів», у критичний для себе момент, після численних, але 

безуспішних спроб зустріти смерть, знаходить підтримку й порятунок саме в 

особі ченця. Далі Родерік, за дорученням Адосінди, знову прагне  важливої для 

себе й порятунку своєї країни зустрічі зі священнослужителем. Згодом він без 

вагання вбиває невірного за наругу над християнською святинею. В епізоді, 

коли мавр, який зганьбив християнську святиню, першим завдає Родеріку удар 

ногою по переніссю, а потім намагається зарізати кинджалом, обурений король 

вбиває кривдника, бо понад усе ставить не особисту образу, а неповагу до 

релігії: Що! Чи насмілюєшся ти, невірний і раб, вдарити віруючого?» І він 

спрямував удар // На груди Родеріка. Але Родерік схопив його руку // І скрутив, і 

вирвав кинджал з його руки, – // Така скороминуща сила ті мляві кінцівки // Від 

обурення підняла, – і в його шию // Зі смертним ударом він устромив сталь 

помсти // По руків’я глибоко
433

 [439, с. 662]. 

Протистояння мусульман та християн на території Іспанії мало дуже 

глибоке коріння. Наприклад, є дані про те, що серед інших текстів, які свого 

часу Євлогій Кордовський привіз з монастиря Лейра під час свого візиту до 

Королівства Памплона в 848/9 році, було анонімне і непристойне «життя 

Мухаммеда», яке він згодом вставив у свою книгу Liber Apologeticus. Ця або 

близькоспоріднена їй версія дійшла до Астурійського королівства, де вона 

збереглася щонайменше в трьох різних збірниках юридичних та історичних 

текстів[218]. І саме складність та неоднозначність такого протистояння у віках 

добре вдалося відтворити Р. Сауті у «Родеріку». 
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Переодягнений у ченця, Родерік допомагає втекти Адосінді з полону. 

Поет завжди робив акцент на життєво важливій для кожної людини 

необхідності свято вірити в Бога й мати мужність, щоб стерпіти всі труднощі. 

Ось як він про це говорить, наприклад, при описі пригоди головних героїв у 

«Проклятті Кехами»: O, сила віри!  O, сила доброчесної волі! // Подивіться на 

нього в його нескінченному мучеництві, // Все ще тріумфатора!  Прокляття 

все ще горить у його серці і голові; // І все ж він залишається // Терплячим, і 

спокійним, і задоволеним! // Набожність стала // Другою натурою, здатною 

існувати в болю // Як у своїй власній стихії. (Прокляття Кехами)
434

[394, с. 

592]. 

Віра була їх розрадою, їх існуванням; // Вони вірили, що Горе пройде, // І 

Тиранія піде в небуття переможеною, // І Зло поступиться всьому Доброму 

(Прокляття Кехами)
435

[435, с. 586]. 

Кожен Бог або божество у творчості Р. Сауті зображується як сила дієва, 

тому поет завжди підкреслює, що неважливо, хто той Бог, у якого людина свято 

вірить. Він дає приклади того, як істинно віруючих рятує Аллах, пророк 

Мохамед, шанована бідним населенням Індії богиня Маріеталлі, Шива, Вішну 

та ін. При цьому в жодному своєму творі,  від раннього періоду творчості й 

далі, Р. Сауті не ставив під сумнів верховну владу Бога над всім сущим, його 

здатність бачити все явне й приховане: Закликайте Бога, щоб він Вас зберіг, – 

тільки Бог єдиний може врятувати (Злочинці Нового Південного Уельсу)
436

 

[435, с. 218]. 

Але Бог, // Чиє око бачить все, він бачив // Вбивство, і вбивця знав, що Бог 

// Був свідком його злочину.  Він втік з того місця; // Але ніде не міг він 

сховатися від караючої руки Небес!  (Бабусина Розповідь)
437

 [435, с. 229]. 

У «Талабі-Руйнівнику», в епізоді, коли чаклунам не вдалося дізнатися, де 

ж знаходиться Талаба, чаклунка Хавла за допомогою своїх чар звернулася до 

мертвого Ходейри, щоб він відповів їй на питання про своє місцезнаходження й 

місцезнаходження своєї дитини. Сила її чаклунства була такою великою, що, 

якби навіть душа Ходейри перебувала під троном у Аллаха, він все одно робив 
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би те, що вона йому наказувала. Однак бажаного чаклунка не добилася, адже 

Ходейра заволав до Аллаха про допомогу й він його не залишив, як Бог не 

залишає всіх, хто в нього вірує. Загалом Талаба виконав свою місію, 

зруйнувавши лігво відьом, хоч досяг це ціною особистого щастя й власного 

життя. 

Не досягли успіху в боротьбі з праведними Каільяль та Ладурладом ні 

могутній і підступний Кехама, ні його син Арвалан. Це автор підкреслив як у 

щасливому фіналі твору, так і в окремо взятих зустрічах-зіткненнях героїв. 

Наприклад, у «Проклятті Кехами» є епізод, коли, дізнавшись, що добрий дух 

Ерінья переніс Каїльяль у Покої Блаженства, Арвалан звертається за 

допомогою до відьми Лорриміт і позичає в неї запряг драконів, щоб в’їхати на 

ньому на небеса. Однак успіхом ця його витівка не закінчилася, адже дракони 

не змогли подолати бар’єр, що відокремлював їх від раю, тому скинули свого 

вершника на вершини гір, вкритих льодом.  

У поемі Р. Сауті «Медок» головний жрець ацтеків Тецоцомок постився 

протягом десяти місяців, щоб якось умилостивити ацтекських богів, але був 

покараний за те, що власне бажання принести в жертву білих чужинців він 

подав як прояв божественної волі, унаслідок чого й був знищений потоком 

розпеченої лави.  

Біблію як книгу про ранню історію людства поет часто згадував у своїх 

творах. Він завжди прагнув до максимальної достовірності, реалістичності 

описуваних подій і характерів, Р. Сауті часто підкреслював, що окремі його 

твори ґрунтуються на фактах («Дух.  Засноване на факті»
438

 [435, c. 499]), 

книгах з Апокрифів («Тріумф Жінки.  Тема з третього і четвертого розділів 

Книги Езри»
439

 [435, c. 158]), невигаданих історіях («Похорон. Історія, про яку 

розповідається в цій Еклозі, абсолютно достовірна.  Я зустрів похоронну 

процесію і дізнався про обставини в одному селі в Гемпширі.  Про байдужість 

дитини мені розповіли;  дійсно, ніякого доповнення більше до історії зроблено 

не було»)
440

 [439, c. 406], тощо. 



326 
 

Притаманна Р. Сауті тенденція прискіпливо вивіряти власний текст за 

першоджерелом, претекстом зумовила таку лексичну й стилістичну близкість 

його поезій до біблійного слова. Буквальне «цитування» першоджерел у творах, 

у цьому випадку біблійних текстів, свідчить про зацікавленість поета 

реалізмом, унаслідок чого він згодом почне писати прозові твориі й остаточно 

відійде від романтизму. 

У аналізованих поемах Р. Сауті розкрився як абсолютний фаталіст, який 

цілковито підкорює своїх героїв волі небес. Наприклад, у «Талабі» чаклун Окба 

завдав вісім смертельних ударів кинджалом батькові Талаби й семи його дітям 

з метою захистити себе й усіх інших членів лігва відьом від Руйнівника, який, 

згідно з пророцтвами, був вихідцем з роду Ходейри. Але, як не прагнув він 

довершити розпочате, два життя, Талаби і його матері, він забрати все-таки не 

зміг. Піднялася густа  хмара, проти якої був безсилий не лише його погляд, але 

і його кинджал. Потім Окба почув голос, який наказував йому припинити 

подальші спроби, бо не в його владі  змінити те, що написано в Книзі Доль. 

Під час вивчення романтизованого Сходу у поетичних творах Р. Сауті, 

говоримо про цілісність авторського мислення у змалюванні інших культур, 

звичаїв та традицій, європейський патерналізм Р. Сауті та переосмислення 

політичних реалій та інституту монархії в інших декораціях. 

Висновки до розділу 6 

 

Проведений у даній частині дослідження аналіз дозволяє говорити про те, що 

орієнталізм Р. Сауті є дуже умовним. Його традиційно пов’язують із циклом 

«східних» поем Р. Сауті  1801-1814 рр., забуваючи про той факт, що всі вони 

писалися ще в ранньому періоді творчості. І саме тому, коли поет ще не 

проторив собі шлях на Схід, він проникав у найпотаємніші куточки 

континентальної Європи та Сходу за допомогою художнього прийому 

порівняння, уподібнюючи героїв творів до різноманітних святих і видатних 

діячів багатьох народів світу. Тому не дивно, що рання романтична картина 

світу у творчості Сауті була такою яскравою та різноманітною. Ці творчі 
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пошуки автора передували розцвіченим буйною фантазією автора картинам, 

створеним уже в «східних» поемах.  

Життєподібність відійшла в них вже на другий план, хоча в цих творах поет 

продовжив переосмислювати інститут монархії. Однак «Схід» Сауті – це 

створений уявою європейця і дещо викривлений імідж Сходу реального. 

Сюжети і образи фольклору та художньої літератури народів Європи, біблійні 

істини, європейська система цінностей та упереджень були покладені поетом в 

основу його власного «Сходу». У даній роботі також зміщено акцент і 

доведено, що Сауті не був шовіністом по відношенню до народів Сходу, а 

просто глибинно не розумів інші культури. Він пишався імперськими 

амбіціями і досягненнями власної країни, пишався тим, що є англійцем і бажав 

інші народи бачити такими ж успішними. Тому ставлення поета до народів 

Сходу було патерналістичним, але ніяк не шовіністичним. 

У роботі продемонстровано, що у Р. Сауті дискурс Орієнталізму став 

органічним конституентом дискурсу влади, а історизм виокремився як 

провідний аспект та характерна ознака всієї поетичної творчості Р. Сауті.  
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ВИСНОВКИ 

 

Дослідження англійського романтизму як у вітчизняній науці, так і в 

англомовному світі, не втрачає своєї актуальності і донині. При цьому 

літературна спадщина одного з найяскравіших представників раннього 

англійського романтизму – Роберта Сауті – залишається недостатньо вивченою.   

Сучасне позиціонування Р. Сауті у літературному процесі епохи романтизму 

часто різко контрастує з працями критиків та вчених XIX століття, у яких 

Р. Сауті постає не лише  об’єктом протиріч та палких дискусій, а і успішним та 

впливовим літератором світового масштабу, не лише членом тріумвірату 

поетів-лейкістів, а саме багаторічним його головою, визначним громадським 

діячем епохи. 

У радянському літературознавстві Р. Сауті не отримав належної оцінки 

через те, що був визнаний політичним ренегатом, який зрадив власні ідеали 

юності, а також був представлений як антипод великого та прогресивно 

мислячого Дж. Г. Байрона, як менш талановитий поет у порівнянні з 

романтиками першого і другого поколінь. Р. Сауті часто згадувався лише як 

автор балад, перекладених В. А. Жуковським. Крім того, більш пильна увага 

радянських науковців до проблем реалізму і соцреалізму теж мала свої наслідки 

для вивчення європейського романтизму  загалом і англійського романтизму 

зокрема.  

Концепція англійського романтизму, представлена найавторитетнішими 

радянськими вченими, серед яких М. Алексєєв, М. Жирмунський, 

Н. Дьяконова, А. Єлістратова, І. Неупокоєва, була недосконалою, адже 

залишала літературну спадщину багатьох авторів тієї доби, і Р. Сауті зокрема, 

осторонь літературного процесу. Такий підхід вирізняв і роботи багатьох 

західних учених XX століття, а отже можна стверджувати, що така 

загальносвітова тенденція у вивченні творів Р. Сауті домінувала аж до кінця 
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минулого століття і наразі не припинила свого існування по обидва боки 

Атлантики.  

Тому вже на початку двадцять першого століття західні вчені стали все 

частіше наголошувати на тому, що, попри більш ніж дві сотні років вивчення 

англійського романтизму, загальні висновки про нього  потребують перегляду. 

Саме це спонукало багатьох представників наукової спільноти, серед яких  

М. Батлер, О. Венг, П. Ре, Д. Дафф, А. Бенчимол, Р. Таттаратоді, Х. Маєс-

Джелінек, Ф. Пайл, К. Вайт, Е. Стоффер, Г. Бієрс, К. Джагер, Дж. Мур та 

Дж. Страчан, Дж. Р. Вотсон, М. Уоллес, М. Браун, Дж. Малвіхілл, 

С. Бейнбридж, М. Сторі, С. Чу і Р. Аттик, Р. Капур, М.Фербер та ін. знову 

повернутися до проблем, пов’язаних із концепцією романтизму та відносною 

репрезентативністю канону англійських романтиків.  

Слід особливо наголосити на тому, що сам факт існування в англомовному 

світі монографій про життя і творчість Р. Сауті, авторами найвизначніших з 

яких є Е. Доуден, Дж. Сейнтсбері, Е. Бернхардт-Кабіш, Дж. Симмонс, 

Н. Л. Кадерлі, Ж. Карналл, К. Каррі, Дж. Морлі, М. Сторі, У. А. Спек, Л. Претт, 

не дає підстав  вважати, що творчість поета є вивченою з максимально 

доступною повнотою. Часто це так звані «гібридні» роботи, в яких біографічна 

та суспільно-політична складові життя поета переважають над літературною. 

Вкрай незадовільний стан наукового осягнення творчої спадщини Р. Сауті 

привернув увагу провідних сучасних дослідників літератури англійського 

романтизму, серед яких Є. Моран, Л. Медден, У. Спек, Д. Чантлер, Т. Фулфорд, 

М. Сторі, Л. Претт, Д. Кент та Д. Р. Ірвен.  

Творчість поета залишається не вписаною в контекст англійського 

романтизму відразу з декількох причин. Перш за все, в англомовному світі 

Р. Сауті часто сприймають як преромантика. Ця ідея вкорінилася досить давно, 

а саме з 1897 року, коли з’явилася і моментально завоювала велику наукову 

популярність книга Ч. Г. Херфорда «Епоха Вордсворта». Саме цей вчений 

поставив Сауті як літературну фігуру на стику між раціоналізмом і 

романтизмом. Цю думку згодом поділили багато вчених, і тому в авторитетній 
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«Оксфордській енциклопедії британської літератури»(2006) навіть зазначено, 

що Р. Сауті ніколи не був романтиком, і наразі це є загальноприйнятим фактом.  

Для іншої, численної групи західних учених, ключовим  є те, що літератори 

епохи романтизму не усвідомлювали себе романтиками, і навіть згодом 

провідні критики вікторіанської епохи не писали про романтизм. Тому вивчати 

творчість Р. Сауті в контексті романтизму є для них неприйнятним. Крім того, 

багато науковців цікавились переважно  суспільно-політичними поглядами 

лейкістів і виключно через їхню призму розглядали творчість поетів. Тому у 

науковій спільноті виключно важливою стала тема не лише політичного, а й 

релігійного «відступництва» Р. Сауті. Радикальні, а згодом консервативні 

погляди поета викликали великий резонанс у тодішньому суспільстві і стали 

наслідком великих репутаційних втрат для поетанавіть у науковій літературі 

XXI століття.  

Конфлікт Сауті і Байрона в англомовному світі не був ідеологізований і 

ніколи не перетворювався на відкрите викриття «ренегата», як це сталося, 

наприклад, в радянському літературознавстві.  Крім того, ключовою фігурою 

англійського романтизму в англомовному світі найчастіше визнавався не 

Байрон, а Вордсворт, що теж відіграло важливу роль у неупередженому 

висвітленні причин неприязні між поетами. Важливо також, що відсутність 

повного зібрання творів Р. Сауті значно ускладнили ситуацію з вивченням його 

літературної спадщини. 

В епоху романтизма історія стала надзвичайно важливою і як засіб 

самопізнання людини й суспільства, і як метод пізнання, який можна було 

застосувати до будь-якого об’єкта. У світогляді романтиків історизм набув 

неабиякого значення, адже будь-який історичний період, як і індивідуум, 

розглядався романтиками як унікальна сутність з власною душею. Р. Сауті 

самотужки зробив дуже розлогі коментарі до своїх поем, з яких очевидно як 

його захоплення роботою з історичними джерелами, так і акцент на тому, що 

текст завжди пов’язаний із соціальною реальністю. Поет інтуітивно відчував, 

що культура та суспільство впливають один на одного, що є зв'язки між 
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літературними текстами та історичним фоном, що існують зв’язки між 

дискурсами, владою та формуванням суб'єктивної точки зору автора. Тому в 

роботі за доцільне було визнане поєднання методів аналізу притаманних 

традиційного історизму та Новому історизму, який С. Ґрінблатт позиціонував 

скоріше не як теорію, а як текстову практику.  

Образ короля в поетичній творчості Р. Сауті  є центральним. Це не 

випадково, адже історично суверенітет персоніфікувався саме в особі монарха і 

до XVII століття історія будувалася виключно навколо фігури суверена. Роль 

історії полягала в тому, щоб існувати як виправдання влади і зміцнення цієї 

самої влади. Саме історія встановлювала спадкоємність влади і посилювала 

блиск королівського церемоніалу. Для творчості Р. Сауті роздуми про владу 

суверена, Середні Віки та період Французької революції є так само 

першочерговими, як і для експонентів теорій про владу. У творах Р. Cауті чітко 

означено, що природа влади суверена у період до Французької революції та 

після неї змінилася у всьому світі і різнилася більше або менше залежно від 

конкретних історичних умов кожної окремої країни. У ході розкриття образів 

монархів древніх Єгипту, Іудеї, Вавилону, Персії, Риму, Англії, Шотландії, 

Франції, Швеції, Іспанії, Леону,  які мали реальні історичні прототипи, Р. Сауті 

вважав надмірну жорстокість королів страшним гріхом, суттєвим недоліком 

релігійного виховання особистості і лише потім продуктом або спадком епохи 

Середньовіччя.  

Середньовічний монарх − яскравий приклад репресивної влади. Як 

зазначав М.  Фуко, там, де є влада, є й опір, і цей опір ніколи не перебуває у 

зовнішньому полі по відношенню до влади. М. Фуко, Дж. Агамбен 

заперечували відповідальність будь-якої верховної влади за скоєні злочини, 

адже суверенітет не має визначених кордонів і державна влада не обмежується 

виключно законами. І саме ця безкарність суверена, чи то з боку монарха чи з 

боку народу, найбільше бентежила поета. 

 Як і романтики, політичні філософи фіксували зміни в ролі монарха у 

світі, які принесла з собою Французька революція. Влада  почала створювати 
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власні сфери впливу і, як передчув свого часу Р. Сауті, ніколи не переходила 

від монарха до народу, а була сконцентрована в руках тих, хто представляв 

офіційні органи влади.  

На відміну від репресивного режиму суверенної влади, що має владу  над 

життям окремої людини, в XVII і XVIII століттях зародилися нові форми влади, 

які впорядковували, оптимізували і продовжували життя людей. За Нового 

часу, влада вже не розглядалася як прерогатива суверена. Вона стала 

дисциплінарною, базувалася на знаннях і  використовувала ці знання, 

відтворювала їх та формувала відповідно до своїх цілей. Саме ті зміни, які 

відбулися у владній парадигмі до та після Французької революції, знайшли своє 

відображення у творчості Р. Сауті. Тобто йдеться про виникнення біовлади і 

біополітики за термінологією М. Фуко.   

Репресивний тип влади, влада примусу, цікавить Р. Сауті найбільше 

порівняно з прикладами влади референтної та експертної, влади, заснованої на 

винагороді.  

З часів перших літературних спроб художній історизм проявляється як 

ключовий аспект у поетичній спадщині Р. Сауті. Проте в ранній творчості це 

ще не романтичний історизм, адже немає ще зацікавленості у історичних 

епохах як таких: буремних і привабливих своєю неповторністю. Існує лише 

уявлення про історію як про невичерпне джерело прикладів гірких уроків, які 

людство не має права забувати.  

Більшість творів раннього періоду творчості Р. Сауті написані з великим 

поспіхом, а тому сторінки національної історії періоду Середньовіччя, постаті 

монарших осіб різних епох представлені у його творчості часто лише як наочні 

приклади чеснот або безглуздя. 

 Сюжетна лінія поем раннього періоду переважно розгортається відповідно 

до хронології розгортання описуваних історичних подій у минулому, з 

максимальним збереженням реальних фактів та найменших історичних 

подробиць у поетичному тексті. Р. Сауті нібито «хапається» за факти з метою 
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зробити свої твори вагомими. Життєподібність стає основним прийомом 

художньої умовності.  

Р. Сауті  мав на меті передати реальну історичну основу створеного ним 

образу якомога детальніше, і цим його поезії нагадують найкращі зразки 

англійської історичної прози. Його поезіям властива документальність більша, 

ніж творам В. Скотта. Останній передавав глибинно та правдиво риси цілої 

епохи або окремо взятого проміжку часу, розкриваючи образ героя, у якого не 

було історичного прототипу. Зовсім по-іншому до цього підходив Р. Сауті. 

Образи, у яких був реальний історичний прототип, превалюють у його 

творчості. Вони теж, як і в В. Скотта, цілком і повністю створені уявою поета, 

але завжди вивірені за історичними документами з максимально доступною 

авторові повнотою. Тому безпрецедентні в літературі раннього англійського 

романтизму ґрунтовні й детальні власні авторські коментарі до поем, у яких 

зазначено, звідки саме й чому було взято певну інформацію про історичні реалії 

або особливості іншої культури, становлять половину й більше від загального 

обсягу твору. І це унікальне явище для раннього англійського романтизму, 

адже поезія стає для Р. Сауті тим підґрунтям для проби пера на історичному 

матеріалі, що згодом зумовить перехід поета від романтизму в поезії до 

реалізму в прозі й зробить його одним із найавторитетніших і донині авторів 

історичних хронік та біографій. 

Сауті відчував на собі вплив естетики класицизму, що особливо проявилося  

в дидактичності його поезій, прославлянні розуму як рушійної сили прогресу, 

численними зверненнями до скарбниці образів античності, які давали багатий 

матеріал для індивідуально-авторських порівнянь. Дидактичність Сауті можна 

порівняти з дидактизмом поезій класициста Дж. Воттса, творчість якого 

Р. Сауті добре знав і шанував. У пейзажних замальовках того періоду ще 

превалюють «горизонталі», типові для класичного ландшафту, та буколічні, 

залиті сонцем картини природи. Романтичний топос у класичному розумінні 

присутній переважно в баладах 1796-1798 рр. і ще декількох віршах, але він не  

домінує.  
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Говорячи про романтичну картину світу у ранній творчості Р. Сауті було б 

хибно вважати готичні елементи її найхарактернішою ознакою. Готичні мотиви 

у творчості Р. Cауті передусім асоціюються з баладами, які прославили 

Р. Сауті. Поза всяким сумнівом, Р. Сауті пережив захоплення містикою й 

речами потойбічними, що чітко простежується на матеріалі його листування. 

Проте не можна стверджувати, що поет всім серцем прийняв «відьом і труни» 

(вислів В.А. Жуковського – Л. К.). У цих творах Р. Сауті темні сили ніколи не 

тріумфують над силами добра, у поезіях завжди стверджується верховна влада 

Бога, а  вибір художніх засобів для опису природи, внутрішніх переживань, 

спільний для всієї поетичної творчості Сауті, що свідчить про єдність 

авторського мислення. Тому не випадково, що Р. Сауті згодом переосмислив 

художню цінність окремих своїх балад і  врешті-решт втратив цікавість до 

таких історій.  

Поетикально Р. Сауті теж ще не повністю відривається від традиції 

класицизму. Він намагається уникати тристопних розмірів і наполягає на 

використанні двостопних, поширених в творах класицистів. На його думку, 

буть-який ямб з успіхом можна замінити на анапест. У багатьох творах Р. Сауті 

ще зберігається єдність часу, місця та дії, молодого поета приваблюють «високі 

жанри» епохи класицизму, які він часто пародіює. 

При цьому період романтизму, на наш погляд, слушно розглядати, 

досліджуючи наявні в ньому риси попередньої епохи чи епох (residual), риси 

домінантної культури (dominant) і тієї, що тільки-но зароджується (emergent). 

Тому і видається логічним визнання розімкнутості кордонів літературних епох, 

демонстрація їх тісної взаємодії, а не простого розмежування й бінарної 

опозиції з наступною або попередньою епохою. 

Творчість раннього періоду Р. Сауті також характеризується тісною 

взаємодією з двома іншими поетами-лейкістами, але, як було доведено в роботі, 

висновки про плагіат з боку Сауті абсолютно не відповідають дійсності. Від 

цієї творчої взаємодії вигравали також і Колрідж з Вордсвортом, для яких 

поетичні твори Сауті теж були джерелом натхнення.   
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Паралельно із продовженням традицій класицизму формуються ще два 

найважливіших аспекти романтичної картини світу у творах Р. Сауті. Життєво 

важлива єдність людини з природою як джерелом радості, натхнення і 

фізичного здоров’я, типова для естетики романтизму, стверджується вже в його 

ранніх творах. Крім того, поетична манера ранніх англійських романтиків 

невіддільна від релігії, тому що поети «Озерної школи» провели аналогію між 

словами поета й словом Божим, а біблійний текст і його інтерпретація у їхніх 

поезіях набув особливого звучання. Романтики оспівали період Середньовіччя 

як часи релігійної гармонії, а ставлення до природи як до носія моральних 

цінностей обумовило появу властивого романтикам органічного погляду на 

природу. І все ж  для романтиків мистецтво було первинним порівняно з 

природою, тому що Бог був Творцем. І коли у XVIII столітті митця ще 

сприймали як особистість, для якого природа була лише джерелом натхнення, в 

епоху романтизму природу стали розглядати вже як вмістилище, у яке митець 

міг вилити власні почуття й висловити свої ідеї.  Тобто сприйняття природи як 

автономної сили, що живить уяву художника, зазнало трансформацій, з’явилась 

романтична концепція природи, яка вважалась логічним продовженням 

суб’єктивного світу митця. Ми поділяємо думку М. Абрамса про те, що 

художній образ не є точною копію будь-якого окремого предмета або події в 

зовнішньому світі, а, навпаки, іноді являє саме те, чому в природі немає 

відповідності. У цьому контексті, слушно, на наш погляд, пригадати слова 

С. Т. Колріджа про те, що «порівняння ніколи не біжить на всіх чотирьох». Це 

так звана «поліпшена» або «піднесена природа», яка, як справедливо зазначали 

Б. Латур та А. Бьюел, до того ж завжди відтворюється історично, адже вона є 

продуктом певного місця та часу і завжди відображує зв’язок навколишнього 

середовища та історії. Більш того, в країнах Європи сакральна влада короля 

традиційно трактувалася і як влада над силами природи. Мистецтво 

королівського правління  вважалося ефективним тільки за умови того, що воно 

відповідало законам природи, а тому ці дискурси були історично пов’язаними.   



336 
 

Природа в творах Р. Сауті ієрархічна, підпорядкована Богу та 

богоподібному сонцю, що уособлює монархічну владу. Стихія води у вигляді 

морів та океану набуває у творах Р. Сауті алегоричне значення Батьківщини, 

адже країна характеризується інсулярним положенням. Саме тому стихія води 

опоетизована Р. Сауті більш детально, порівняно з іншими типами ландшафту. 

Велика вода є однією з характерних ознак рідної поетові землі, а отже не 

асоціюється з небезпекою. Лише води глибокої ріки завжди породжують страх 

перед незвіданим та потойбічним. Р. Сауті зробить свою поезію гімном 

животворній природі, оспівуючи різні дрібні джерела води, що дають людині 

життєдайну силу. При цьому звукове оформлення картин природи у ліриці 

поета має не менш важливе значеннєве навантаження, ніж візуальні образи, а 

приємний звук раптово стає тишою, якої прагне душа поета. Романтичній 

картині світу, створеній Р. Сауті, притаманні ліричні зображення спокійного 

пейзажу, складна взаємодія світла і звука при зображенні денних і нічних 

картин. 

Поет наділяє особливою святістю тільки недоторкану природу, уникаючи 

міської місцевості перш за все через велике скупчення людей, яке він вважає не 

корисним для здоров’я людини та потенційно небезпечним. Історично, це туга 

Р. Сауті по не індустріалізованій країні полів і лісів, так званій «добрій старій 

Англії», неодноразово оспіваній у його поезіях. Самота й мовчазне 

спостереження за природними явищами представляються ліричному герою 

тими цілями, до яких людина має прагнути задля того, щоб знайти внутрішній 

спокій і рівновагу. 

Лапідарні зображення природи, близькі англійцям образи-символи 

гостролиста, плюща, падуба, дуба, білої та червоної троянд, а також численні 

стилістичні прийоми, створені на основі порівняння з природними феноменами, 

поєднують ранні й більш пізні твори поета. У тріумвіраті англійських поетів-

лейкістів саме творчість Р. Сауті традиційно, але помилково, характеризується, 

як найбільш просякнута песимістичними настроями та позначена великою 

кількістю гнітючих картин. Між тим поезія Р. Сауті свідчить про зовсім 
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протилежне, а ліричний герой Р. Сауті повсякчас постає як людина, що завжди 

намагається сприймати світ позитивно. Роздуми ліричного героя про життя та 

смерть, невід’ємна складова всієї літературної спадщини Р. Сауті, також 

матеріалізувались у сповнену оптимізму літературну трактовку категорії життя 

та її складової – смерті, яка вінчає життєвий шлях кожної людини. Засади для 

подібного оптимізму є тісно пов’язаними з незламною вірою ліричного героя у 

вічне життя для благочесних та відсутністю боязні смерті за наявності істинної 

віри в Бога, дружньої підтримки та міцної сім’ї.  

Релігійні мотиви у творчості Сауті – це одна з найяскравіших ознак 

романтичної картини світу Р. Сауті. Ліричний герой Р. Сауті глибоко 

переконаний християнин і проповідує християнські цінності. Він твердий у 

своїх переконаннях і готовий зрозуміти й прийняти вищу волю. Все це 

залишається у поетичному тексті незмінним, хоча ліричний герой, як і сам 

Сауті свого часу, проходить шлях від пантеїзму, заперечення першорядного 

значення церкви в процесі звернення до віри й перебування в ній до позицій 

консерватора й поборника Англіканської церкви в питаннях релігії. Міркування 

про Бога, біблійні істини й сюжети, покладені Р. Сауті в основу ліричних 

творів, факти з життєписів святих, у тому числі католицьких(Св. Агнеси, 

Еньяна, Полікарпа, Ісідро), а також персонажі зі Святого Писання, якими вони 

постають у його віршах, ще раз підтверджують той факт, що релігійні мотиви є 

одною з першооснов літературної спадщини поета. Часи, схарактеризовані в 

Біблії, сприймаються поетом як дитинство людства, а тому набувають 

першочергового значення. Так історизм впливає на зовсім інший аспект 

творчості Р. Сауті – релігійні мотиви, які висвітлюються з історичної точки 

зору, а владний та історичний дискурси є тісно пов’язаними. І саме романтична 

історіографія Сауті поєднає у собі три ключові складові: реконструкцію 

минулого у контексті переосмислення інституту монархії, переосмислення 

поетом культурного коду англійської нації, шекспірівську традицію. 

Міркування Р. Сауті про володарів світу традиційно недооцінювалися в 

науковій літературі про його творчість, але подібні роздуми завжди 
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представляли собою невід’ємну частину літературної спадщини поета як у 

період його юнацького захоплення ідеями радикалізму, так і в пору, коли він 

відстоював  уже консервативні погляди. Створені Р. Сауті образи монархів 

Вавилона, Персії, Іудеї, Англії, Франції, Швеції, Росії, Пруссії, Іспанії, 

Португалії, Леону і т.д., а також історії з їхнього життя повніше розкривають 

сутність ліричного героя, який постає як людина віруюча, тонкий психолог, 

суворий і вибагливий критик, досвічений історик, затятий поборник 

справедливості, захисник бідних і жіноцтва. 

Ліричний герой викриває жорстокість монархів світу, говорить про їх 

провини перед людством, про згубну самовпевненість королів різних часів та їх 

спроби зрівнятися з Богом, розкриває хибні уявлення багатьох монарших осіб 

про абсолютну безкарність на Землі. Розкриваючи образи закоханих монархів, 

ліричний герой демонструє, до яких діаметрально протилежних наслідків могла 

призводити любов. Описуючи численні беззаконня, пов’язані з монархами, 

ліричний герой надзвичайно емоційно доводить свою точку зору, він частіше 

викриває королів, аніж прославляє, як це прийнято було вважати раніше. 

Ліричний герой стає на захист скривджених жінок, чи то королев, чи то 

служниць.  

І сам поступовий перехід Р. Сауті до консерватизму, до розуміння того, що 

монархія не найгірший вид державного устрою, як це випливає з творчості 

поета, був значно довшим, ніж вважалося раніше. При цьому тираноборчі 

мотиви, ідеї рівності та братерства залишились характерними ознаками 

творчості Р. Сауті. Найбільшу групу образів в його творах складають саме 

образи монархів і королівських осіб рідної поетові Англії. Без галереї образів 

монархів рідної Англії національний колорит поезії Р. Сауті був би невиразним, 

адже кельтська культура, часто відтворювана поетом, образи-символи флори та 

фауни, близькі англійцям, імітація народних балад не могли б надати 

«англійськості» поетичному тексту Сауті тією ж мірою.  

В. Шекспіра традиційно вважають найвидатнішим письменником 

англомовного світу. Але при цьому багато вчених наголошують на тому, що 
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його репутація на міжнародній арені надзвичайно зросла саме за часів 

романтизму. Романтики перебільшували скромне походження В. Шекспіра, 

широко захоплювались його поезією природи та пильним інтересом до 

народної культури, історії загалом та історії Середньовіччя зокрема. Завзяття 

Шекспіра в руйнуванні існуючих стандартів і конвенцій зробило його близьким 

і зрозумілим для романтиків. 

Р. Сауті часто використовував шекспірівські алюзії у своїх творах і 

зробив романтичний історизм характерною рисою власної поетичної творчості. 

У той час як В. Вордсворт не надто захоплювався Шекспіром, Колрідж, який 

став знаменитим шекспірознавцем, але не любив історію і сам це визнавав, 

серед англійських романтиків старшого покоління лише Р. Сауті єдиний 

обожнював науку про минуле і її плоди. Поет створив цілу галерею образів 

монархів, так само, як це робив В. Шекспір до нього. Ані Байрона, ані Шеллі не 

можна з ним порівняти у цьому, а Дж. Кітс і взагалі у поезіях називав історію 

«позолоченою оманою», а всі царства – «позолоченими масками». Сауті 

наслідував Шекспіра і теж ламав стандарти, існуючі в англійській мові та 

літературі. Сауті звертався до образів монархів, розкритих Шекспіром, 

переосмислвав основні теми поезій Барда, робив аллюзії на його тексти, 

використовував прямі цитати з його творів, звертався до подібних сюжетів, 

ламав стандарти в усталеній жанровій структурі та системі версифікації, 

створював нові слова, що увійшли до загального вжитку англійської мови.  

При цьому Сауті не тікав від реальності, маючи на меті стати 

провісником майбутнього, що було абсолютно неможливо без знання 

минулого. Поет творчо переосмислював прокляття абсолютної влади, кару 

Божу, яка неминуче спіткає монарха за злочини, скоєні проти людства. Як і В. 

Шекспір до нього, Сауті не ідеалізував королів, часто створюючи образи 

правителів недолугих, нещасних, неспроможних ефективно керувати країною, 

занадто самовпевнених, грішних. Як і Шекспір, Р. Сауті часто звинувачував їх у 

не патріотичності, жадібності, жорстокості, неприпустимому поводженні з 

жінками. Тим самим поет намагався відповісти на найактуальніші питання 
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свого часу, оскільки і Американська революція, і революція у Франції принесли 

з собою вкрай важливі зміни у світовий устрій, змушуючи поета знову 

осмислювати роль монарха у суспільстві. Тому Р. Сауті дуже далекий від 

образу улесливого Поета-Лауреата, який було створено штучно у науковій 

літературі.  

Великі географічні відкриття й конкретно-історичні події кінця XVIII – 

першої половини XIX століття теж значною мірою зумовили неудаваний 

інтерес романтиків до географічно віддалених регіонів. І хоча орієнталізм не 

був властивістю лише літератури романтизму, найповніше створений 

романтиками західний варіант іміджу Сходу оформився саме в мистецтві 

романтичного напряму кінця XVIII-XIX cт. 

Орієнталізм Р. Сауті традиційно пов’язують із циклом його «східних» поем 

1801-1814рр., забуваючи про той факт, що всі вони написані ще в ранньому 

періоді творчості. Вже з часів найперших літературних спроб поет проникав у 

найпотаємніші куточки континентальної Європи та Сходу за допомогою 

художнього прийому порівняння, уподібнював  героїв творів до різноманітних 

святих та видатних діячів  багатьох народів світу. Він також створював 

численні образи, у яких був реальний історичний прототип. 

Недивно, що рання романтична картина світу у творчості Сауті була такою 

яскравою та різноманітною. Ці творчі пошуки автора  передували розбурханим 

буйною фантазією автора картинам, створеним уже в  «східних» поемах. 

Життєподібність відійшла  в них вже на другий план, хоча і в цих творах поет 

продовжив переосмислювати інститут монархії. Однак «Схід» Сауті – це 

створений уявою європейця і дещо викривлений імідж Сходу  реального. 

Сюжети і образи фольклору та художньої літератури народів Європи, біблійні 

істини, європейська система цінностей та упереджень були покладені поетом  в 

основу його власного «Сходу». Водночас  ми акцентуємо увагу на тому, що хоч 

Сауті і були притаманні імперські настрої, але він ніколи не був шовіністом по 

відношенню до народів Сходу, а лише глибинно не розумів їх.  
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ДОДАТОК А 

                                                             
1 Переклад було надруковано в першому номері журналу «Звєзда» за 1940 рік, с. 

138. 

Кипя, 

Шипя, 

Журча, 

Ворча, 

Струясь, 

Крутясь, 

Сливаясь, 

Вздуваясь, 

Мелькая, шурша, 

Резвясь и спеша, 

Скользя, обнимаясь, 

Делясь и встречаясь, 

Ласкаясь, бунтуя, летя, 

Играя, дробясь, шелестя, 

Блистая, взлетая, шатаясь, 

Сплетаясь, звеня, клокоча, 

Взвиваясь, вертясь, грохоча, 

Морщинясь, волнуясь, катаясь, 

Бросаясь, меняясь, воркуя, шумя, 

Взметаясь и пенясь, ликуя, гремя, 

Дрожа, разливаясь, смеясь и болтая, 

Катясь, извиваясь, стремясь, вырастая, 

Вперед и вперед убегая в свободолюбивом 

задоре–  

Так падают бурные воды в сверкающем быстром Лодоре! 
 
2Agreeing with Davenant in condemning the greater part of my juvenile pieces, it is 

only as crudities that I condemn them; for in all that I have written, whether in prose 

or verse, there has never been a line which for any compunctious reason, living or 

dying, I could wish to blot.   
3 Mr. Kinnaird sent me 3 Cantos of Don Juan…I declare to you they were so 

outrageously shocking that I would not publish them if you were to give me your 

Estate − Title and Genious − For Heaven`s sake revise them –they are equal in 

talent to any thing you have written before − it is therefore well worthwhile to extract 

what would shock the feeling of every man in the country and do your name 

everlasting injury.”  

October, 1822  
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4
 Wordsworth will do better, and leave behind him a name, unique in his way;he will 

rank among the very first poets, and probably possesses a mass of merits superior to 

all, except only Shakespeare. 
 

5
 <…> attacks based upon vulgarity of language and subject sometimes came 

from unexpected quarters, as when Southey compared  the idiot boy to a “Dutch 

boor”, Wordsworth had presumed and indeed provoked such criticism in his poems, 

and enemies such as Francis Jeffrey were perhaps less unsettling than friends who 

debased as they praised 
6 …Southey is remembered to this day as the associate of Coleridge and 

Wordsworth – and as the target of Byron`s satire – rather than as the bard he strove 

to be. The present study will not greatly alter his reputation. 
7 still I have an ominous feeling that there are poets enough in the world without me, 

and that my best chance of being remembered will be as an historian.  
8 No man has ever taken more interest than I have done in looking back into the 

history of the human race, or in looking forward to their amelioration, and collecting 

the light of the past as in the focus of a mirror, to fling it before me that I may see 

into the future. 
9 “the very solicitude to avoid faults, and the slow and dreaming state which it 

induces, may be considered as indications that the season for poetry is gone by<…> 

a conviction in my own mind that I shall ultimately hold a higher place among 

historians<…>than among poets”. 
10 “…by nature I am a poet, by deliberate choice a historian, and a political writer I 

know not how; by accident, or the course of events 
11

 The death of Robespierre is one of those events on which it is hardly possible 

to speak with certainty. 

Оригінал листа виглядає так:   

Robert Southey to Thomas Southey, 7 September 1794 (NL 1.75-76). 

The death of Robespierre is one of those events on which it is hardly possible 

to speak with certainty. The charges brought against him after his execution are most 

futile and contemptible; on the other hand I see much to commend in the Convention. 

They debate freely and set many prisoners at liberty. Tallien in one day delivered 

700. Coleridge and I wrote a tragedy upon the subject in 24 hours, which he has in 

London now, either to sell or print on our account]. 

  
12

Vexed as I really am at the death of Robespierre I never laughed more than 

whilst dealing with the subject(Курсивом позначені реконструйовані частини 

листа – Л. К.) 

Повний текст листа виглядає так: 

Robert Southey to C.W.W. Wynn, 3-9 September 1794.  

Can you imagine a piece tolerable which represents both parties sincere in their 

own opinions & makes Barrere the only villain Do believe me when I say we wrote a 

good drama. The scene to lie entirely in the Convention. Coleridge took the play last 

Tuesday to London to sell it or print it: the author: Coleridge of both Universities. 
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Vexed as I really am at the death of Robespierre I never laughed more than whilst 

dealing with the subject. my friendly remembrances to [name illegible]  
 
13

 From his cursed bowmen how the arrows fled // Thick as the snow flakes, 

and with lightning force! 
14

 That honour that a conqueror may deserve // He merits, for right valiantly he 

fought // On that disastrous day. 
15

 Skilful as brave. 
16

 Henry, as wise as brave.  
17

 In battle bold, // Savage in conquest, their victorious king // Swept like the 

desolating tempest round. 
18

 I stood and mark’d the miserable outcasts, // And every moment thought that 

Henry’s heart, // Hard as it was, must feel. 
19

 <…> on that foul priest,that bad blood-guilty man, // Who, trembling for the 

church’s ill-got wealth, // Bade Henry look on France, ere he had drawn // The 

desolating sword, and sent him forth // To slaughter!  
20

 Henry of Azincour, this conqueror-king, // Go to his grave. <…>/I thought 

what he had been on earth who now // Was gone to his account, and blest my God // I 

was not such as he! 
21

 …woe to them // Whose hands are full of blood! // An English king, // The 

lion-hearted Richard, their decree // First broke, and heavenly retribution doom’d // 

His fall by the keen quarrel; since that day // Frequent in fields of battle, and from far 

// To many a good knight, bearing his death wound // From hands unknown (Joan Of 

Arc) 
22

 quell’d the pride // Of the third Edward, when the heavy hail // Smote down 

his soldiers, and the conqueror heard // God in the tempest, and remembered him // 

Of the widows he had made, and, in the name // Of blessed Mary, vowed the vow of 

peace (Joan Of Arc (1796)) 
23

 In Paris now // Triumphed the Invader. On an infant’s head // Had Bedford 

placed the crown of Charlemagne, // And factious nobles bow’d the subject knee // In 

homage to their king, their baby lord, // Their cradled mighty one! 
24

 Thou conqueror King, repent in time, // Or dread the coming woe; // For, 

Henry, thou hast heard the threat, // And soon shalt feel the blow.   
25

 King Henry forced a careless smile, // As the hermit went his way; // But 

Henry soon remembered him, // Upon his dying day. 
 
26

 Traveller! // If with thy neighbour thou shouldst not accord, // In charity 

remember these good men, // And quell each angry and injurious thought. 
27

TYLER. <…> I married an industrious, virtuous woman; // Nor while I toiled 

and sweated at the anvil, // Sat she neglectful of her spinning wheel. – // Hob – I have 

only six groats in the world, // And they must soon by law be taken from me. 
 
28

 TYLER. 
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<…> who should pay for // The luxuries and riots of the court? // Who should 

support the flaunting courtier’s pride, // Pay for their midnight revels, their rich 

garments, // Did not the state enforce? – Think ye, my friend, // That I – a humble 

blacksmith, here at Deptford, // Would part with these six groats – earn’d by hard 

toil, // All that I have! To massacre the Frenchmen, // Murder as enemies men I never 

saw ! 
29

 TYLER. 

What matters me who wears the crown of France? // Whether a Richard or a 

Charles possess it? // They reap the glory – they enjoy the spoil – // We pay – we 

bleed! – The sun would shine as cheerly // The rains of heaven as seasonably fall; // 

Tho’ neither of these royal pests existed.  
 
30

 PIERS.  

 Witness that day // When they destroy’d the palace of the Gaunt; // And hurl’d 

the wealth his avarice had amass’d, // Amid the fire: the people, fierce in zeal, // 

Threw in the flames the wretch whose selfish hand // Purloin’d amid the tumult. 
 
31

 MESSENGER. 

The Londoners have opened the city gates, // The rebels are admitted. 
32

 TYLER. 

 Mark me, my friends – we rise for liberty – // Justice shall be our guide: let no 

man dare // To plunder in the tumult. 
33

 KING. 

I must be bold. (Advancing.) // My friends and loving subjects, // I will grant all 

you ask: you shall be free – // The tax shall be repeal’d – all, all you wish. // Your 

leader menaced me, he deserv’d his fate. // Quiet your angers; on my royal word // 

Your grievances shall all be done away. // Your vassalage abolish’d. – A free pardon 

// Allow’d to all: so help me God it shall be. 
34

 TYLER.  

<…> The Parliament for ever asks more money: // We toil and sweat for 

money for your taxes: // Where is the benefit, what food reap we // From all the 

councils of your government? // Think you that we should quarrel with the French? // 

What boots to us your victories, your glory? // We pay, we fight, you profit at your 

ease. 
35… wake the melodies that failed to move // The heart of Phaon – yet when rumour 

tells // How from Leucadia Sappho hurled her down // <…> // O haunt his midnight 

dreams, black Nemesis! <…> Scorch with the fires of Phlegethon his heart, 

//<…>Phoebus shines forth, nor wears one cloud to mourn // His votary’s sorrows. 

God of day, shine on; (Sappho (1793)) 
36 And by his side the martial Maiden pass’d, // Lovely in arms as that Arcadian boy // 

Parthenopaeus, when the war of beasts // Disdaining, he to murder man rush’d forth, 

// Bearing the bow, and those Dictaean shafts // Diana gave, when she the youth’s 

fair form // Saw softened, and forgave the mother’s fault (Joan Of Arc (1796))  
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37

 Even Diana, seeing the boy in Maenalus` shadow leaving his tender footprints 

pressed in the grass, even she, they say, forgave her companion and herself fitted 

Dictaean shafts and an Amyclaean quiver to his shoulders  (Thebaid by Statius) 
38 Xaintrailles, tried in war, // Commands the first; Xaintrailles, who oft subdued // By 

adverse fortune to the captive chain, // Still more tremendous to the enemy, // Lifted 

his death-fraught lance, as erst from earth // Antaeus, vaunting in his giant bulk, // 

When graspt by force Herculean, down he fell // Vanquisht; anon uprose more 

fierce for war  (Joan Of Arc (1796)) 
39 Not more fierce // The injured Turnus swayed his angry arm, // Slaughtering 

the robber fugitives of Troy; // Nor with more fury through the streets of Paris // 

Rush’d he, the King of Sarza, Rodomont,
19

 // Clad in his dragon mail (Joan Of Arc 

(1796)) 

 
40

 It were a comfort to shake hands with death – // He has a rare cold hand! to wrap 

one’s self // In the gift shirt Deianeira sent, // Dipt in the blood of Nessus, just to keep 

// The sun off, – … (Cool Reflections During A Midsummer Walk (1799)) 
41 to salivate – to produce an excessive secretion of saliva in, as by mercurial 

poisoning; to produce an abnormal flow of saliva in (as by the use of mercury); to 

cause (a laboratory animal, etc. ) to produce saliva, as by the administration of 

mercury 
42

 As when the monarch of the East goes forth // From Gemna’s banks and 

the proud palaces // Of Delhi, the wild monsters of the wood // Die in the blameless 

warfare: …(Joan Of Arc (1796) 
43

 The men of Orleans at that welcome sight // Possess’d, as when from Bactria 

late subdued, // The Macedonian Madman led his troops // Amid the Sogdian desert 

where no stream // Wastes on the wild its fertilizing waves; // <…> The evening sun 

silvering the vale below, // Where Oxus roll’d along (Joan Of Arc (1796))  
44

 <…>such ardour for the fight // Burnt in each bosom, as young Ali felt // 

When to the assembled tribe Mohammed spake, // Asking for one his Vizir. Fierce in 

faith // Forth from the race of Hashem stept the youth, // ’’Prophet of God! lo, I will 

be the man!» // And well did Ali merit that high post, // Victorious upon Beder’s 

fertile vale, // And on mount Ohud, and before the walls // Of Chaibar, then when 

cleaving to the chest // His giant foe, he grasp’d the massy gate, // Shook with strong 

arm and tore it from the fort, // And lifted it in air, portentous shield! 
45

 Aswhen Chederles comes // To aid the righteous on his deathless steed, // 

Swaying his sword with such resistless arm, // Such mightiest force, as he had 

newly quaff`d // The hidden waters of eternal youth, … (Joan Of Arc (1796)) 
46

 “bow’d her to the sword of martyrdom” 
47

 I was poor, and I had not a friend on earth, // And I knew not what to say; // 

We stood by the porch of St. Andres’ church, // And it was on St. Isidro’s day. // 

Accept for my surety St. Isidro, // I ventured to make reply; // The saint in heaven may 

perhaps be my friend, // But friendless on earth am I 
48

 So all night long I hurried on, // Pacing full many a mile, // I knew not his 

avenging hand // Was on me all the while. // Weary I was, and safe I thought; // But 
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when it was daylight // I had, I found, been running round // And round the church all 

night 
49 <…>So they carried the sack a-pick-a-back, // And they carved him bone from 

bone; // But what became of the Surgeon’s soul // Was never to mortal known  
50 “Now help me, Jesus!” loud she cries, // And loud on God she calls; // Then from 

the grasp of Rudiger // The little infant falls. // The mother holds her precious babe; 

(Rudiger) 
51 <…> Make yonder forest in the slanting sun // So beautiful, … (Autumn (1798)) 
52 And lovely is the silvery scene // When faint the sun-beams smile (Stanzas Written 

On The First Of December, 1793) 
53 Fair spreads the vale below: <…> // Part with white rocks resplendent in the 

sun,…  (On A Landscape Of Gaspar Poussin (1796)) 
54

 How the sea // Far distant glitters as the sun-beams smile (Sappho (1793)) 
55 But seest thou, William, where the mists // Sweep o’er the southern sky. // The dim 

effulgence of the sun // That lights them as they fly ?<…> // Then shall we see across 

the vale // The village spire so white, // And the grey wood and meadow green // Shall 

live again in light (The Morning Mist) 
 
56 AND now, beneath tlie horizon westering slow, // Had sunk the orb of day: 

31
 (Joan 

Of Arc (1796)) 
57 Anon, slow-rising, comes the orb of day, // (The Retrospect (1794)) 
58 For faintly fades the sinking orb of day,… (To the Nightingale (1796)) 
59 Soon shall that glorious orb of day //  (The Morning Mist) 
60 RASH painter! canst thou give the orb of day // In all his noontide glory? (To A 

Painter Attempting Delia’s Portrait) 
61

 Rejoicing when the fading orb of day // Is sunk again in night, //  (Stanzas Written 

On The First Of January, 1794) 
62 And yonder wide circumference of heaven, 

At morn or when the day-star rides on high, 

Or when the calm and mellowed light of even 

Softens the glory of the western sky, 

Spreads only varied beauties to thine eye.  

(To A Friend Settled In The Country) 
63 Delightful sure it is at early morning // To see the sun-beam shine on scenes so fair, 

// And when the eve the mountain heights adorning // Sinks slow, empurpling the 

luxurious air  

 (To A Friend Expressing A Wish To Travel) 
64 For lo! the moon with softer radiance gleams, // And lovelier heave the billows in 

her beams (To Contemplation (1792)) 
65

 Mark the clear orb of night // Cast through the storying glass a faintly-varied light 

(To Contemplation (1792)) 
66 Порівн.: 
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“I have made candles of dead men’s fat; // The Sextons have been my slaves; // I 

have bottled babes unborn, and dried // Hearts and livers from rifled graves. And my 

Prentices now will surely come // And carve me bone from bone; // And I, who have 

rifled, the dead man`s grave // Shall never have rest in my own”.  

Я свечи жег из жира мертвецов, //  И мне могильщики служили , // Клал в 

спирт я новорожденных, сушил, //  Старался я для вас когда-то… // За мной 

придут мои ученики //  И кость отделят мне от кости; // Я, разорявший домы 

мертвецов, //  Не успокоюсь на погосте. 
67 A Teraph stood against the cavern side, // A new-born infant’s head, // Which 

Khawla at its hour of birth had seised, // And from the shoulders wrung./It stood upon 

a plate of gold, // An unclean Spirit’s name inscribed beneath. // The cheeks were 

deathy dark, // Dark the dead skin upon the hairless skull; // The lips were bluey pale; 

// Only the eyes had life; // They gleam’d with demon light   

Ідол стояв навпроти Руйнівника // стіни печери, // Голова новонародженого 

немовляти, // Яку Хавле на годину народження схопила, // І від плечей відірвала. / 

Вона стояла на тарілці із золота, // Нечисте ім’я біса було надписане внизу. // 

Щоки  були мертветно-темними, // Темною була змертвіла шкіра над лисим 

черепом; // Губи були блакитно-блідими; // Тільки в очах було життя; // Вони 

світилися диявольським світлом. 
 
68 He lean’d his back against a post; His feet the brook ran by; // And there were 

water-cresses growing, // And pleasant was the water’s flowing, // For he was hot and 

dry. // <…>The old man laugh’d and moved. // –”I wish // It were a great-arm’d chair 

! // But this may help a man at need; // – And yet it was a cursed deed // That ever 

brought it there. // “There’s a poor girl lies buried here, // Beneath this very place // 

The earth upon her corpse is press’d, // This post was driven into her breast, // And a 

stone is on her face”  

Він сперся спиною об стовп; біля його ніг протікав струмок; // І водяний 

клоповник ріс, // І приємною була течія води, // Оскільки йому було жарко й він 

хотів пити. // <...> старий засміявся й посунувся // –, «Шкода, що // Це не 

чудове крісло! // Але він може допомогти людині за потреби; // – І все-таки це 

була проклята справа, // Яка колись довела його сюди. // «Тут бідна дівчинка 

лежить похована, // Під цим самим місцем // Земля на її труп навалена», // Цей 

стовп встромили їй у груди, // І плита знаходиться на її обличчі».   (На 

перехресті) 
 
69 Behind a wide column, half breathless with fear, // She crept to conceal herself 

there: <…>Then Mary could feel her heart-blood curdle cold;  

(Mary, Maid of the Inn) 
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70 Then did the cheek of Rudiger // Assume a death-pale hue, // And on his clammy 

forehead stood // The cold, convulsive dew;  He started up, each limb convulsed // 

With agonizing fear; // He only heard the storm of night, // ‘Twas music to his ear. 
 

71 Imagination waves her wizard wand. // Dark shadows mantle o’er the land; // The 

lightnings flash, the thunders sound. // Convulsive throbs the labouring ground; // 

What fiends, what monsters, circling round, arise! 
72 (As the black billows to the thunder rave // When by the lightning’s light // Thou 

seest the tall ship sink beneath the wave. // Dark Horror!). 
73 (The aged ones groan’d to our foe in vain, // The mother pleaded for her dying 

child, // And they felt no remorse! “ // The mission’d Maid Rose from her seat, – // “ 

The old and the infirm, // The mother and her babes!–and yet no lightning // Blasted 

this man!). 
74  (Oh! I could brave the bolts of angry Jove, // When ceaseless lightnings fire the 

midnight skies;, ембріональними в лоні мертво-блідих хмар (Foretel the storm, 

and in what lurid clouds // The embryo lightning lies), нешкідливими (Innocuous 

lightnings round the hallowed banner // Wreathed their red radiance), лютими (Swift 

as the affrighted herd // Scud o’er the plain, when frequent through the sky // Flash 

the fierce lightnings, speed the routed host // Of England), швидкоплинними 

(…Then rose the dreadful cries // More dreadful, and the dash of breaking waves // 

That to the passing lightning as they broke // Gleam’d horrible), виблискуючими 

(…where the holy banner waved aloft, // The lambent lightnings play’d.), 

роззлюченими (Lo! where the livid lightning flies // With transient furious force) 
75 And the red gleaming lightnings flashed through the dark // When the tempest of 

night the black sea overcast,… 
76 Save her, ye Gods! from Evil Powers, and here // From man she need not fear: 

// For never Traveller comes near // These awful ruins of the days of yore, // Nor 

fisher’s bark, nor venturous mariner, // Approach the sacred shore. 
77 The fisher in the lake below // Durst never cast his net, // Nor ever swallow in 

its waves // Her passing wings would wet. // The cattle from its ominous banks // In 

wild alarm would run, // Though parch’d with thirst, and faint beneath // The 

summer’s scorching sun. // For sometimes, when no passing breeze // The long, lank 

sedges waved, // All white with foam, and heaving high, // Its deafening billows 

raved; // And when the tempest from its base // The rooted pine would shake, // The 

powerless storm unruffling swept // Across the calm dead lake. // And ever, then, 

when death drew near, // The house of Arlinkow, // Its dark, unfathom’d depths did 

send // Strange music from below.  

Есть озеро перед скалой огромной; // На той скале давно стоял // Высокий 

замок и громадой темной // Прибрежны воды омрачал. // На озере ладья не 

попадалась; // Рыбак страшился удить в нем; // И ласточка, летя над ним, 

боялась // К нему дотронуться крылом. // Хотя б стада от жажды умирали, // 

Хотя б палил их летний зной: // От берегов его они бежали // Смятенно-
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робкою толпой. // Случалося, что ветер и осокой // У озера не шевелил: // А 

волны в нем вздымалися высоко, // И в них ужасный шепот был. // Случалося, 

что, бурею разима, // Дрожала твердая скала: // А мертвых вод поверхность 

недвижима // Была спокойнее стекла. // И каждый раз – в то время, как 

могилой // Кто в замке угрожаем был, – // Пророчески, гармонией унылой // Из 

бездны голос исходил. (Переклад В.А. Жуковського)  (Доніка) 

 
 
78 The spring was clear, the water deep; // A venturous man were he, and rash, // 

That should have probed its depths; // For all its loosen’d bed below // Heaved 

strangely up and down; // And to and fro, from side to side, // It heaved, and waved, 

and toss’d; And yet the depths were clear, // And yet no ripple wrinkled o’er // The 

face of that fair Well. 
 

79
 And on that Well, so strange and fair, // A little boat there lay, // Without an oar, 

without a sail; One only seat it had, one seat, // As if for only Thalaba 
80 On sail’d the stately swan, // And lightly up the parting tide // The little boat came 

on. // And onward to the shore they drew, // Where, having left the knight, // The little 

boat adown the stream // Fell soon beyond the sight
102

 (Rudiger) 
81

 He heard the shout of joy; for now // A boat approach’d the wall; // And eager to 

the welcome aid // They crowd for safety all. // “ My boat is small,” the boatman 

cried; // ‘Twill bear but one away; 
82 And loudly did he shriek, for lo! // A spirit met his view, // And Eberhard in the 

angel form // His own Donica knew. // That instant from her earthly frame // Howling 

the Demon fled, // And at the side of Eberhard // The living form fell dead (Donica)  
83 “ This is not she!” the Old Man exclaim’d; // “ A Fiend; a manifest Fiend! // “ 

<…>When Moath, firm of heart, // Perform’d the bidding: through the vampire 

corpse // He thrust his lance; it fell, // And, howling with the wound, // Its fiendish 

tenant fled. // A sapphire light fell on them, // And garmented with glory, in their sight 

// Oneiza’s Spirit stood (Thalaba the Destroyer (1801)) 
84 Avon! I gaze and know // The wisdom emblemed in thy varying way, // It speaks 

of human joys that rise so slow, // So rapidly decay. // Kingdoms that long have stood 

// And slow to strength and power attain’d at last, // Thus from the summit of high 

fortune’s flood // Ebb to their ruin fast. // So tardily appears // The course of time to 

manhood’s envied stage, // Alas! how hurryingly the ebbing years // Then hasten to 

old age!  (The Ebb Tide) 
85 I love to view these things with curious eyes, // And moralize; // And in the wisdom 

of the holly tree // Can emblems see // Wherewith perchance to make a pleasant 

rhyme, // Such as may profit in the after-time (The Holly Tree (1798)) 
86 And science too shall lend her aid, // The friend that never flies, // (To Urban) 
87 Ah! rather gaze where science, hallow’d light // Resplendent shines: (To Hymen) 
88 And Science comes, celestial maid! // As mild as good she comes to aid,… (To 

Lycon (1795) 
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89It is well known how much the Orientalists are addicted to this pretended 

science. There is a curious instance of public folly in Sir John Chardin’s 

Travels<…> “Their addiction to astrology is such, that they carefully conceal the 

moments of their princes’ birth, to prevent the casting their nativities, where they 

might meet perhaps with something which they should be unwilling to know  

[394, c.311].  (Thalaba the Destroyer (1801)) 
90

 “And away! Away! Away!” 
91

 My readers will recollect the Lenora. The unwilling resemblance has been 

forced upon me by the subject. I could not turn aside from tbe road, because Burger 

had travelled it before. The “Old Woman of Berkley” has been foolishly called an 

imitation of that inimitable ballad: the likeness is of the same kind as between 

Macedon and Monmouth. Both are ballads, and there is a horse in both 
92

 Yet Southey, Coleridge(especially) and Wordsworth all indulged in the 

textual interactivity which was part of the late eighteenth-century literary scene, and 

which remains one of the chief accusations against Southey at the time of Lyrical 

Ballads’ publication. 

If Coleridge is seen as the covert plagiarist, Southey is the unabashed textual 

pirate. But all three men had given themselves to that natural exchange of poetical 

ideas at least since 1795, and it would not be an exaggeration to say that Southey’s 

small poems, especially inscriptions, ballads and poems on popular superstitions 

supply Wordsworth and Coleridge in part with models for their joint collaboration in 

Lyrical Ballads [385 Smith, Christopher J. P. A quest for home: reading Robert 

Southey. Liverpool: Liverpool, c.267]. 
93

 Колрідж видалив такі рядки: 

Quietly shining to the quiet moon, // Like those, my babe! which ere 

tomorrow’s warmth // Have capp`d their sharp keen points with pendulous drops, // 

Will catch thine eye, and with their novelty // Suspend thy little soul; then make thee 

shout, And stretch and flutter from thy mother’s arms // As thou wouldst fly for very 

eagerness. 
94

 Then from his girdle Thalaba  took the knife // With stern compassion, and 

from side to side // Across the Camel`s throat // Drew deep the crooked blade. 

Servant of man, that merciful deed // Forever ends thy suffering; but what doom // 

Waits thy deliverer? “Little will thy death // Avail us! (Thalaba the Destroyer 

(1801)) 
95

 “The selfsame moment I could pray; // And from my neck so free // The 

Albatross fell off, and sank // Like lead into the sea. И бремя сбросила душа, // 

Молитву я вознес, // И в тот же миг с меня упал // В пучину Альбатрос.  
96

 They flung her overboard;poor wrech // She rested from her pain, // But 

when..O Christ! O blessed God! // Shall I have rest again! 
97

 I shut my eyes…it matters not.. 

Still, still the same I see,.. 

<…> 

He follows, follows every where, 
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And every place is Hell! 
98

 <…> 

“Farewell, farewell! but this I tell 

To thee, thou Wedding-Guest! 
99

 Oh, tell me where to fly from him! 

Oh, tell me where to go! 
100

 “I fear thee, ancient Mariner! 

I fear thy skinny hand 
101

 “O cursed, cursed is the deed!” // The wretched man replies, // “And night 

and day and every where // `T is still before my eyes 
102

 “The sky and the sea, and the sea and the sky // Lay like a load on my 

weary eye // And the dead were at my feet” 
103

 «He prayeth well, who loveth well»
121

 (Coleridge)) 
104

 «O cursed, cursed is the deed!»
122

 (Southey)) 
105

 «Her lips were red, her looks were free, // Her locks were yellow as gold: … 

(Coleridge) 
106

 Heart-rending groans they were, with words // Of bitterest despair,… ; But 

in such anguish as may spring // From deepest guilt alone 
107

 “With sloping masts and dripping prow, // As who pursued with yell//And 

blow // Still treads the shadow of his foe, // And forward bends his head, // The ship 

drove fast, loud roared the blast, // And southward aye fled  
108

 It was a Christian minister, // Who, in the month of flowers, // Walk’d forth 

at eve amid the fields // Near Bristol’s ancient towers; 
109

 “The ship was cheered, the harbor cleared, // Merrily did we drop // Below 

the kirk, below the hill, // Below the lighthouse top:… 
110

 And we took in our cargo there, // Three hundred negro slaves, // And we 

sail`d homeward merrily // Over the ocean-waves. 
111

 Go where I will, do what I can, // The Wicked One I see: // Dear Christ, 

have mercy on my soul! // O God, deliver me! 
112

 By Him who died on cross 
113

 And, by the holy rood! 
114

 Alone, alone, all, all alone, // Alone on a wide, wide sea! 
115

 A pleasant noise till noon, // A noise like of a hidden brook // In the leafy 

month of June, // That to the sleeping woods all night // Singeth a quiet tune 
116

 All was still, save that the hill // Was telling of the sound 
117

 Легкий вітерець дув, біла піна летіла; Затока була білою від 

безмовного світла. 
118

 “The ice was here, the ice was there, // The ice was all around: // It cracked 

and growled, and roared and howled, // Like noises in a swound! 
119

 She shriek`d, she groan`d,…I could not spare, // For the Captain he stood 

by; … // Dear God! That I might rest one night // From that poor creature’s cry! // 

<…> // She groan`d and moan`d, but her voice grew // Fainter at morning tide; // 

Fainter and fainter still it came // Until at noon she died. 
120

 “And now there came both mist and snow, // And it grew wondrous cold 
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121
 And ice, mast-high, came floating by, // As green as emerald 

122
 “The sun came up upon the left, // Out of the sea came he! // And he shone 

bright, and on the right // Went down into the sea”  

И Солнце слева поднялось, // Прекрасно и светло, // Сияя нам, сошло к 

волнам // И справа вглубь ушло (переклад В. Левіка)  
123

 “The Sun now rose up upon the right; // Out of the sea came he! // Still hid 

in mist, and on the left // Went down into the sea”  
 
124

 “ At one stride comes the dark;” 

 Погасло Солнце, – в тот же миг // Сменился тьмою свет (переклад 

В. Левіка) 
125

 “We listened and looked sideways up! // Fear at my heart, as at a cup, // My 

life-blood seemed to sip!  
 
126

 He bade him pray, and knelt with him, // And join`d him in his prayers: … // 

And some who read the dreadful tale // Perhaps will aid with theirs  
127

 He prayeth best who loveth best // All things, both great and small; // For 

the dear God who loveth us, // He made and loveth all. 
128

  

PART I 

“…Why look`st thou so?” – “With my cross-bow // I shot the Albatross [233 

Coleridge, S.T. The The Works of Samuel, c. 71]. 

PART II 

Instead of the cross, the Albatross // About my neck was hung [233 Coleridge, 

S.T. The The Works of Samuel, c. 71]. 

PART III 

“The souls did from their bodies fly, – // They fled to bliss or woe! //  

And every soul, it passed me by, // Like the whiz of my cross-bow!” [233 

Coleridge, S.T. The The Works of Samuel, c. 72]. 

PART IV 

“The selfsame moment I could pray; // And from my neck so free //  

The Albatross fell off, and sank // Like lead into the sea [233 Coleridge, S.T. 

The The Works of Samuel, c. 73]. 

PART V 

“Quoth he, “The man hath penance done, // And penance more will do” [233 

Coleridge, S.T. The The Works of Samuel, c. 74]. 

PART VI 

He`ll shrieve my soul, he`ll wash away // The Albatross`s blood [233 

Coleridge, S.T. The The Works of Samuel, c. 75]. 

PART VII 

A sadder and a wiser man // He rose the morrow morn [233 Coleridge, S.T. The 

The Works of Samuel, c. 76]. 
129

 HARK! how the church-bells’ thundering harmony // Stuns the glad ear! 

tidings of joy have come, // Good tidings of great joy! two gallant ships // Met on the 
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element, – they met, they fought // A desperate fight! – good tidings of great joy ! // 

Old England triumphed! yet another day // Of glory for the ruler of the waves! // For 

those who fell, ‘twas in their country’s cause, // They have their passing paragraphs 

of praise // And are forgotten [389 Southey, Robert. Joan of Arc, c.355] 
 
130

 There was the Miller`s boy // Who set his dog at that // Black cat of hers,.. // I 

met him upon crutches, and he told me // `T was all her evil eye  
131

 Oh! what`s the matter? what`s the matter? // What is`t that ails young Harry 

Gill?<…>Young Harry was a lusty drover, // And who so stout of limb as he? // His 

cheeks were red as ruddy clover; // His voice was like the voice of three. // Old Goody 

Blake was old and poor; // Ill fed she was, and thinly clad; // And any man who passed 

her door // Might see how poor a hut she had. 
132

 “Thrice to thine and thrice to mine, // And thrice again, to make up nine. // 

Peace! The charm`s wound up” 
133

 “The game is done! I`ve won! I`ve won! // Quoth she, and whistles thrice” 
134

 “Seven days, seven nights, I saw that curse” 
135

 “Nine fathom deep he had followed us // From the land of mist and snow” 
136

 “And coats enough to smother nine”; “his voice was like the voice of 

three”; “And then her three hours` work at night”; “Enough to warm her for three 

days”; “And ere the Sabbath he had three” 
137

 “I fear thee, ancient Mariner! // I fear thy skinny hand! // And though art 

long, and lank, and brown, // As is the ribbed sea-sand. // “I fear thee and thy 

glittering eye, // And thy skinny hand, so brown.” 
138

 A pair of large dead eyes, sunk in her head, // Just like a corpse, and 

pursued with wrinkles round; // A nose and chin that scarce leave room between // 

For her lean fingers to squeeze in the snuff; // And when she speaks! I`d sooner hear 

a raven // Croak at my door! She sits there, nose and knees, // Smoke-dried and 

shrivel`d over a starved fire, // With that black cat beside her, whose great eyes // 

Shine like old Beelzebub`s; 
139

 “But she, poor Woman! housed alone”; “poor old bones”; “her old bones 

were cold and chill”; “old Goody Blake” 
140

 CURATE 

Farmer, I`m going // To visit Margery. She is sick, I hear; // Old, poor and 

sick! A miserable lot, // And death will be a blessing 
141

 All day she spun in her poor dwelling: // And then her three hour`s work at 

night, // Alas!`twas hardly worth the telling, // It would not pay for candle-light 
142

 Remote from sheltered village-green, // On a hill`s northern side she dwelt, 

// Where from sea-blasts the hawthorns lean, // And hoary dews are slow to melt 
143

 `Twas a hard time for Goody Blake // Her evenings then were dull and 

dead: // Sad case it was, as you may think, // For very cold to go to bed; // And then 

for cold not sleep a wink 
144

 Right glad was he when he beheld her: … 
145

 “lusty” (“Young Harry was a lusty drover” 
146

 “And scattered many a lusty splinter” 
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147
 Alas! that day for Harry Gill! // That day he wore a riding-coat, // But not a 

whit the warmer he: … 
148

 “His face was gloom, his heart was sorrow”; “Twas all in vain, a useless 

matter”; “Poor Harry Gill is very cold”  
149

 Now think, ye farmers all, I pray // Of Goody Blake and Harry Gill. 
150

 pantisocracy – n 

a community, social group, etc, in which all have rule and everyone is equal 

 [C 18]coined by Robert Southey (1774-1843), English poet: from Greek, from 

PANTO- + isos equal + -CRACY. 
151

 pantisocracy – n 

”ideal Utopian community in which all have equal rights,’ 1794, lit. «equal 

rule of all,» from Gk. pant-, comb. form of pantos, gen. of pan ”all“ + isocratia 

«equality of power” 
152

 autocrat – n 

1803, from Fr. autocrate, from Gk. autokrates ”ruling by oneself,” from autos-  

”self“ (comb. form) + kratia ”rule,” from kratos ”strength, power“ (see -

cracy).  

First used by Robert Southey, with reference to Napoleon. An earlier form 

was autocrator (1789), used in ref. to the Russian Czars. Earliest form in Eng. is  

the fem. autocratress (1762) 
153

 And thou – thou miserable king – // Where is thy trusted flock, // Thy flock 

so beautiful, // Thy father’s throne, the temple of thy God? (Destruction of Jerusalem) 
154

 Repentance calls not back the past; // It will not wake again // Thy murdered 

sons to life, // Or bring back vision to thy blasted sight! 
155

 Thou wretched, childless, blind, old man – // Heavy thy punishment! // 

Dreadful thy present woes – // Alas, more dreadful thy remember’d guilt! 
156

 Patkul thou art avenged! // Long years of idleness // That restless soul must 

bear, // Patkul thou art avenged! (The Battle of Pultowa (1802) 
157

 The despot’s savage anger took thy life, // Thy death has stabb’d his fame. 
158

 The monarch from the window leans, // He listens to the night, // And with a 

horrible and eager hope // Awaits the midnight bell. // Oh, he has hell within him 

now! // God, always art thou just! // For innocence can never know such pangs // As 

pierce successful guilt
 
 

159
 And then came on the frost and snow // All on the road from Moscow. // The 

wind and the weather he found in that hour // Cared nothing for him nor for all his 

power; // For him who, while Europe crouch’d under his rod, // Put his trust in his 

Fortune, and not in his God (The March To Moscow (1813)  

Тут, словно мало прочих невзгод, // Русской зимы наступает черед. // 

Нет у трескучих морозов почтения // К сану и славе военного гения, // Что 

блестящих побед одержал столь много, // Веруя в славу свою, а не в Бога. 

(Переклад О. Петрової) 
160

 Him famine hath not tamed // The tamer of the brave; // Him winter hath not 

quell’d, // When man by man his veteran troops sunk down, // Frozen to their endless 
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sleep, // He held undaunted on; // Him pain hath not subdued, // What though he 

mounts not now // The fiery steed of war, // Borne on a litter to the fight he goes 
161

 Go, iron-hearted king! // Full of thy former fame. // Think how the humbled 

Dane // Crouch’d to thy victor sword; // Think how the wretched Pole // Resign’d his 

conquer’d crown; // Go iron-hearted king! 
162

 Let Narva’s glory swell thy haughty breast – … 
163

 Holy Mother preserve us! // The Queen her prayer renew’d; // When in 

came a moth at the window // And flutter’d about St. Jude. // St. James hath fallen in 

the socket // But as yet the flame is not out, // And St. Jude hath singed the silly moth 

// That flutters so blindly about. // And before the flame and the molten wax // That 

silly moth could kill, // It hath beat out St. Jude with its wings, // And St. James is 

burning still! // Oh, that was a joy for Queen Mary’s heart; // The babe is christened 

James; // The Prince of Aragon hath got // The best of all good names! (Queen 

Mary`s Christening (1829)  

«Богоматерь, спаси!» – И в торжественный зал // Мотылёк 

заурядный влетел. // Вкруг Иуды порхнул и огонь колыхнул, // Словно дело 

поправить хотел. // Здесь Иаков Старшой закачался в гнезде // И упал, но 

ещё не угас, // А Иуда поджёг мотылька, что не мог // Десять жизней 

иметь про запас. // Но не сдался инсект и коварный объект, // Умирая, 

крылом погасил, // А Иаков Старшой всё горел и горел // Из последних – из 

тающих сил… // Королева Мария – счастливая мать, // И у счастья – 

особенный вкус, // Ибо имя, прекрасней которого нет, // Получает её 

карапуз! Баллада о том, как королева Мария дала имя своему сыну 

(Переклад Є. Фельдмана)  
164

 Whilst Cyrus triumphed here in victor state // A brighter prospect cheered 

our exiled fate, // Our sacred walls again he bade us raise, // And to Jehovah rear the 

pile of praise(The Triumph Of Woman (1798) 
165

 «Opprest by Artaxerxes’ jealous reign, // We vainly pleaded here, and wept 

in vain. // Now when Darius, chief of mild command, // Bids joy and pleasure fill the 

festive land,…(The Triumph Of Woman (1798) 
166

 Yes, King of Persia, thou art blest; // But not because the sparkling bowl // 

To rapture lifts thy wakened soul. // But not because of power possest, // Not that the 

nations dread thy nod, // And princes reverence thee their earthly God. // <…>But, 

King of Persia, thou art blest, // For Heaven, who raised thee thus the world above, // 

Has made thee happy in Apame’s love!(The Triumph Of Woman (1798) 
167

 `T was strange that he loved her, <…> // The court was a desert if she were 

not there, // She only was lovely, she only was fair, // Such dotage possess’d 

Charlemagne[389, с. 299] 

The soldier, the statesman, the courtier, the maid, // Alike this their rival 

detest; (King Charlemagne (1802)) [389, с. 300] 
168

 Overjoy’d, the old prelate remembered the spell, // And far in the lake flung 

the ring; // The waters closed round it, and wond’rous to tell, // Released from the 

cur’sed enchantment of hell, // His reason returned to the king  



394 
 
                                                                                                                                                                                                          

Мигом вспомнил епископ о чарах кольца, // И, насколько позволила 

сила, // Он швырнул его в темную гладь озерца: // У монарха отхлынула 

кровь от лица – // Чернокнижная власть отступила. (Переклад 

Є. Вітковського) 
169

 But he built him a palace there close by the bay, // And there did he 

‘stablish his reign;  

Но воздвигнуть король повелел цитадель // Возле озера, видно, 

недаром: // <…> Он живал там подолгу, – и помнят досель // О монархе, 

что в городе Экс-ля-Шапель // Не сумел воспротивиться чарам. (Переклад 

Є. Вітковського) 
170

 Now merriment, joyaunce, and feasting again // Enlivened the palace of 

Aix [389 Southey, Robert. Joan of Arc, Ballads,с. 301];And now all apparell›d in 

costly array, // Exulting they come to the palace of Aix,… [389 Southey, Robert. Joan 

of Arc, Ballads, с. 301];And the traveller who will, may behold at this day // A 

monument now in the ruins at Aix // Of the spell that possess’d Charlemagne 
171

 Dishonour fix’d on Clifford’s ancient name, // A father sinking to the grave 

with shame; 
 
172

 Fraught with deceit, th’ insidious monarch came, // To blast his faithful 

subject’s spotless name; // To pay each service of old Clifford’s race // With all the 

keenest anguish of disgrace! 
173

 …Cast the keen glance to Woodstock’s lovely bower; // Recall each sinful 

scene of life to view, // And give the soul again to guilt and you. // Oh! I have seen 

thee trace the bower around, // And heard the forest echo Rosamund 
174

 Why heaves my love-lorn breast the impious sigh? // Down, bosom! down, 

and learn to heave in prayer; <…> For thee, seducer, still the tear will fall, // And 

love torment in Godstow’s hallow’d wall
1
 [389 Southey, Robert. Joan of Arc, с. 

168]; Harlot, adulteress, each detested name, // Stamps everlasting blots on 

Clifford’s fame! // How can this wretch prefer the prayer to Heaven? // How, self-

condemned, expect to be forgiven? 
175

 No danger near doth Gaya fear; // No danger nigh doth the Warden spy; // 

He sees not where the galleys lie // Under the alders silently; // For the galleys with 

green are cover’d o’er, // They have crept by night along the shore // And they lie at 

anchor, now it is morn, // Awaiting the sound of Ramiro’s horn(King Ramiro (1802)  

Зоркому стражнику со стены // Только вода и ольшаник видны. // На 

них он смотрит с высокой стены. // Не лезет лазутчик по тропке кривой – // 

Замок Гайя в тишь погружён. // И стражник видит со всех сторон // 

Деревья. Галер –  не заметил он, // Что скрыты были густою листвой, // И 

ночью путь продолжали свой. // Бросили якорь, лишь день – на порог. // И 

ждут – не трубит ли Рамиро в рог? (Переклад І. Севост`янової) 
176

 O Alboazar! « then quoth she, // “Weak of heart as weak can be! // Full of 

revenge and wiles is he. // <…>Hast thou not heard the history // How, to the throne 

that he might rise, // He pluck’d out his brother Ordono’s eyes ? // And dost not 

remember his prowess in fight, // How often he met thee and put thee to flight, // And 



395 
 
                                                                                                                                                                                                          

plunder’d thy country for many a day? // And how many Moors he has slain in the 

strife, // And how many more carried captives away? // How he came to show 

friendship–and thou didst // believe him? // How he ravish’d thy sister – and wouldst 

thou forgive him?  

В словах Альдонсы звучал укор: // –   Ты слаб, Альбайсар, как всегда. Он 

– хитёр, // Смотри же, как местью горит его взор! // Он подлость готовит, 

твой хитрый враг! // Я знаю Рамиро лучше, чем ты! // За нынешний свой 

опрометчивый шаг // Пускай он погибнет – иль сгинешь ты! // Не слышал 

ты – но видел весь двор, // В толпе взбунтовавшейся как –  то раз // Он 

брата Ордоньо оставил без глаз. // А ловкость его ты и сам испытал  – // 

Не раз над землей вверх ногами взлетал! // Твой край богатый им разорён, // 

Сколько проклятий досталось ему, // И скольких убил и увёл он в полон! // 

Казался он другом… Его ты простил бы? // Сестрой восхищался… // Тот 

грех – отпустил бы? (Переклад І. Севост`янової) 
177

 They carried the wicked Queen aboard, // And they took counsel what to do 

to her; // They tied a millstone round her neck, // And overboard in the sea they threw 

her. // But a heavier weight than that millstone lay // On Ramiro’s soul at his dying 

day  

К галерам изменницу отнесли. // Решали все вместе, что делать с ней. 

// На шею – камень, и глубину. // Волны морские сомкнулись над ней. // Но 

тяжесть, что в море ее увлекла – // На душу Рамиро в час смерти легла. 

(Переклад І. Севост`янової) 
178

 And hast thou forgotten that I am his wife, // And that now by thy side I lie 

like a bride, // The worst shame that can ever a Christian betide?  

И ты позабыл, что ему я жена! // На мне, христианке – великий позор: 

// С тобою лежать, как невеста должна! // Отпустишь? Твое состраданье 

–  зло. // Его покаянье к нам привело  – // Так дай это благо Рамиро! Пройти 

// Ему исповедник велел по пути // Сему, чтобы душу он мог спасти! 

(Переклад І. Севост`янової) 
179

 THE SOVEREIGNS. 

<…> and the Stuart, he who, serene in his meekness,//Bow’d his anointed 

head beneath the axe of rebellion,//Calm in that insolent hour, and over his fortune 

triumphant.//Queen of the eagle eye, thou too, O matchless Eliza,// Excellent 

Queen,<…>thy brother’s beautiful spirit;//O’er whose innocent head there hover’d 

a silvery halo,//Such as crowns the Saint when his earthly warfare is ended.//There 

too was he of the sable mail, the hero of Cressy,//Flower of 

chivalry,<…>magnificent Edward,//He who made the English renown, and the 

fame of his Windsor//In the Orient and Occident known, from Tagus to 

Tigris.//Lion-hearted Richard was there, redoubtable warrior,//At whose 

irresistible presence the Saracen trembled;//<…>with the Saxon Kings who 

founded our laws and our temples, (Gratefully still to be named while these 

endure//in remembrance, They, for the pious work!) I saw the spirit of 

Alfred;//Alfred, than whom no Prince with loftier intellect gifted,//Nor with a finer 

soul, nor in virtue more absolute, ever//Made a throne twice-hallow’d, and reign’d 
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in the//hearts of his people.//<…>I could perceive the joy which fill’d their 

beatified spirits//While of the Georgian age they thought, and the glory of 

England.  
180

 THIS is the place where William’s kingly power // Did from their poor 

and peaceful homes expel, // Unfriended, desolate, and shelterless, // The 

habitants of all the fertile tract // Far as these wilds extend. He levelled down // 

Their little cottages, he bade their fields // Lie barren, so that o’er the forest waste 

// He might more royally pursue his sports! // If that thine heart be human, 

passenger! // Sure it will swell within thee, and thy lips // Will mutter curses on 

him. Think thou, then, // What cities flame, what hosts unsepulchred // Pollute the 

passing wind, when raging power // Drives on his blood-hounds to the chase of 

man; 
181

 And as thy thoughts anticipate that day // When God shall judge aright, in 

charity // Pray for the wicked rulers of mankind(For a Monument in the New Forest 

(1796) 
182

 JOHN rests below. A man more infamous // Has never held the sceptre of 

these realms, // And bruised beneath the iron rod of power, // The oppressed men of 

England. Englishman! // Curse not his memory. Murderer as he was, // Coward and 

slave,… 
183

 Ode To His Imperial Majesty, Alexander The First, Emperor Of All The 

Russias; Ode To His Royal Highness The Prince Regent Of The United Kingdom Of 

Great Britain And Ireland; Ode To His Majesty, Frederick William The Fourth, King 

Of Prussia 
184

 Ode On The Death Of Queen Sharlotte (1818) 
185

 In its summer pride arrayed // Low our Tree of Hope is laid; Windsor, in 

thy sacred shade // Is the Flower of Brunswick laid; Late with youth and splendour 

crown’d, // Late in beauty’s vernal bloom, // Late with love and joyaunce blest; // 

Never more lamented guest // Was in Windsor laid to rest.  
186

 Henry, thou of saintly worth, // Thou, to whom thy Windsor gave // Nativity, 

and name, and grave; // <…> // He, in spirit like a child. // Meek of heart and 

undefiled. // Patiently his crown resign’d. // And fix’d on heaven his heavenly mind // 

Blessing, while he kiss’d the rod. // His Redeemer and his God. // Now may he in 

realms of bliss // Greet a soul as pure as his.  
187

 hateful Henry 
188

 fatal daughter, fatal mother 
189

 And here lies one whose tragic name // A reverential thought may claim; // 

The murdered monarch, whom the grave, // Revealing its long secret, gave // Again to 

sight, that we may spy // This comely face, and waking eye; // There, thrice fifty years 

it lay, // Exempt from natural decay,…(Funeral Song for the Princess Charlotte of 

Wales) 
190

 I doubt whether the crown could possibly have been put upon the head of a 

meaner coward or a more detestable villain if England had been searched from end 

to end to find him out 
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191
 <…> yet he it was who signed // That charter which should make thee, 

morn and night, // Be thankful for thy birth-place: Englishman! // That holy charter, 

which, shouldst thou permit // Force to destroy, or fraud to undermine, // Thy 

children’s groans will persecute thy soul, // For they must bear the burthen of thy 

crime(Epitaph On King John (1798) 
192

 He called to mind his deeds // Done for his country in the embattled field; // 

He thought of that good cause for which he died, // And it was joy in death! 
193

 What though the hangman’s hand // Graspt in his living breast the heaving 

heart 
194

 Unrivalled, unopposed, // Go, Edward, full of glory, to thy grave! // The 

weight of patriot blood upon thy soul, // Go, Edward, to thy God! 
195

 The bloody judge, the minion of his king 
196

 THEY perish’d here whom Jefferies doom’d to death // In mockery of all 

justice, when he came // The bloody judge, the minion of his king, // Commission’d to 

destroy. // They perish’d here, // The victims of that judge and of that king, // In 

mockery of all justice perish’d here(For a Monument at Taunton (1798)  
197

 <…>for they rose, // At length, they rose, the people in their power, // 

Resistless. Then in vain that bloody judge // Disguised, sought flight: not always is 

the Lord // Slow to revenge! a miserable man // He fell beneath the people’s rage, 

and still // The children curse his memory 
198

 From his throne // The sullen bigot who commission’d him, // The tyrant 

James was driven. 
199

 He lived to drag // Long years of frustrate hope, he lived to load // More 

blood upon his soul. Let tell the Boyne, // Let Londonderry tell his guilt and shame, // 

And that immortal day when on thy shores. // La Hogue, the purple ocean dash’d the 

dead! 
200

 Of Eustace, he that went to the Holy Land // With Richard Lion-heart, and 

that Sir Henry, // Who fought at Crecy, in King Edward’s wars; (The Last of the 

Family (1799) 
201

 ‘Twas always clean, and we could make it fine; // For there King Charles’s 

golden rules were seen, // And there – God bless ‘em both – the king and queen(The 

Convicts of New South Wales) 
202

 Since we were boys together, // And play’d at barley-brake, and danc’d the 

morris: – // Some five-and-twenty years! 
203

 You know they chose me queen, and your friend Piers // Wreath’d me this 

cowslip garland for my head – // Is it not simple? – you are sad, my father! 
204

 CHEERFUL on this holiday, // Welcome we the merry May. 
205

 An ancient oak, // The goodliest of the forest, grows beside 
206

 <…>and made the lonely grove // My temple, at the foot of some old oak 
207

 As o’er some flowery field the busy bees // Pour their deep music, pleasant 

melody // To the tired traveller, under some old oak // Stretch’d in the chequer’d 

shade; 
208

 Then he would sit // Beneath the coetaneous oak, whilst round, // Sons, 

grandsons, and their offspring join’d to form // The blameless merriment; 
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209
 For, firm in rooted strength, the oak defies the storm(To Lycon (1795) 

210
 With Talbot’s giant force // The daring herald urged unequal fight; // For 

like some oak that firm with deep-fix’d roots // Mocks at the storm, the undaunted 

earl endur’d // His rude assault. (Joan Of Arc (1796) 
211

 The chieftain stood // Like the strong oak, amid the tempest’s rage,…(Joan 

Of Arc (1796) 
212

 What the travellers at distance green-flourishing see, // Are the leaves of the 

ivy that ruined the tree. // Alas for the oak of our fathers that stood // In its beauty, 

the glory and pride of the wood! (The Oak of Our Fathers) 
213

 And mark the clustered berries bright // Amid the holly’s gay green leaves; 

// The ivy round the leafless oak // That clasps its foliage close  
214

 So virtue diffident of strength // Clings to religion’s firmer aid, // And by 

religion’s aid upheld // Endures calamity(Stanzas Written On The First Of December, 

1793.) 
215

 Three things must be avoided in Poetry; the frivolous, the obscure, and the 

superfluous. The three excellencies of Poetry; simplicity qf language, ema- pikity of 

subject, and simplicity of invention. The three indispensable purities of Poetry; pure 

truth, pure language, and pure manner. Three things should all Poetry be; 

thoroughly erudite, thoroughly animated, and thoroughly natural 
216

 My dear Cottle, 

<…> I have heard from Sheridan, desiring me to write a tragedy. I have no 

genius that way; Robert Southey has. I think highly of his “Joan of 

Arc”, and cannot help prophesying that he will be known to posterity, as  

Shakspeare’s great grandson. I think he will write a tragedy or 

tragedies.  

 LETTER 54.TO COTTLE (Stowey,−(February or March 1797) 
217

 And Shakespeare, who in our hearts for himself hath erected an empire // 

Not to be shaken by Time, nor e’er by another divided. 
218

 No; it is stopp`d with other flattering sounds, // As praises, of whose taste 

the wise are fond, // Lascivious metres, to whose venom sound // The open ear of 

youth doth always listen; <…>A thousand flatterers sit within thy crown,…  
219

 KING. 

Tyler, why have you kill’d my officer? // And led my honest subjects from their 

homes, // Thus to rebel against the Lord’s anointed? 

 TYLER.  

<…>I lead to rebel against the Lord’s anointed, // Because his ministers have 

made him odious: // His yoke is heavy, and his burden grievous. 
220

 PIERS. 

Fly, fly, my father – the perjur’d king – fly! fly! 
221

 KING. 

This is treason! // The patience of the court has been insulted – // Condemn the 

foul mouth’d, contumacious rebel. 
222

 Why is this ruinous poll tax imposed, // But to support your court’s 

extravagance, // And your mad title to the crown of France? // <…>You sit at ease in 
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your gay palaces, // The costly banquet courts your appetite, // Sweet music sooths 

your slumbers; …  
223

 KING. 

Fear then must give me courage; my Lord Mayor, // Come you with me. 
224

 She hated men because they loved not her, // And hated women because 

they were lov’d. // And thus, in wrath, and hatred, and despair, // She tempted Hell 

to tempt her, and resign’d // Her body to the Demons of the Air…(The Curse of 

Kehama(1810) 
225

 Friendship is ours: best friend, who knows, // Each varied hour to employ; 

// To share the lighted load of woes, // And double every joy; (To Urban) [389, с. 

151]; And chasten’d Friendship comes, whose mildest sway // Shall cheer the hour of 

age, when fainter beam // The fading flame of love, // The fading flame of life(To 

Hymen (1794) 
226

 Of the friends // Who once so dearly prized this miniature, // And loved it for 

its likeness, some are gone // To their last home; and some, estranged in heart, // 

Beholding me, with quick-averted glance // Pass on the other side(On My Own 

Miniature Picture,Taken At Two Years Of Age (1796) 
227

 But oh! of all delightful sounds // Of evening or of morn, // The sweetest is 

the voice of love, // That welcomes his return (The Traveller’s Return (1798) 
228

 They sin who tell us Love can die. // With life all other passions fly, // All 

others are but vanity. // In Heaven Ambition cannot dwell, // Nor Avarice in the vaults 

of Hell; // Earthly these passions of the Earth, // They perish where they have their 

birth; // But Love is indestructible. // Its holy flame forever burneth; // From Heaven 

it came, to Heaven returneth(The Curse of Kehama (1810))  
229 Взгляните, вы, кто дерзко//Лишил его и мира, и свобод! //И кто в грехе, 

корысти ради, мерзко//Согласен жить. Вне тлена, наверху, //Иной есть 

мир: и вы усвойте прежде, //Чем огласить — готовы мы греху//Из-за 

корысти следовать в надежде, —//Что этот Раб, пред Ним возвысив глас, 

//Спасёт вас от проклятья в судный час. (Переклад А.Лукьянова)  
230

 Дункан к тому же//Господствовал так мягко, так был светел//В 

великом сане, что его дела, //Как ангелы, воскликнут гласом трубным//Об 

ужасе его уничтоженья. //И жалость, как младенец обнаженный// Верхом 

на вихре или херувим,//Несущийся на скакуне воздушном,//Повеет страшной 

вестью в каждый глаз,//Чтоб ветер утонул в слезах.(Макбет, Акт I, Сцена 

7) (Переклад М. Лозинського)  

 
231

 порівн.: There is nothing either good or bad, but thinking makes it so 

(William Shakespeare, Hamlet. Act 2. Scene II.) «нет ничего ни хорошего, ни 

плохого; это размышление делает все таковым». (Переклад М. 

Лозинського) Вільям Шекспір, Гамлет.  Акт2.  Сцена II.  
232

 ЛОБАБА.  У всіх речей є подвійна сила, <…>Ніщо саме по собі не є 

гарним чи поганим, // Лише практичне застосування робить речі такими  

LOBABA. All things have a double power<…>THALABA.What follows hence? 

LOBABA. That nothing in itself is good or evil, // But only in its use  



400 
 
                                                                                                                                                                                                          
233I ask’d her what there was in guilt // That could her heart allure // To shame, 

disease, and late remorse? // She answer’d, she was poor  
234 <…>O gentle poesy, // Receive me from the court’s polluted scenes, // From 

dungeon horrors, from the fields of war, // Receive me to your haunts, – that I may 

nurse // My nature’s better feelings, for my soul // Sickens at man’s misdeeds
 

(History (1798) 
235 Порівняти: 

Уже такий закон природи: Якщо людина тяжіє // До модного кола! // Далекого 

від законів природи, // Як змінюється вона, якими запалими стають груди 

людини! (Гостинність) 

Друже моїх самотніх годин! Ви ведете мене // До таких спокійних радощів, які 

природа мудра й добра // Пропонує марно всім її нещасним синам; // Її 

нещасні сини волають у нужді серед // Розмаїття всієї землі й сліпо 

вклоняються // Храмам Молоха, повним багатства й сили, // Творці зла. (Про 

Пейзаж Гаспара Пуссена) 

<...> Придивись, незнайомцю! // І дозволь своєму розчуленому серцю гостро 

відчути, // Яка гарна, яка прекрасна природа! Коли звідси // Вирушаєш на 

переповнені вулиці міста, // Де шокований погляд протестує на кожному 

кроці // Від сцен гріха й животіння; Подумай про те, // Що людина сама 

створює те зло, якого зазнає. (Печері, яка виходить на річку Ейвон) 

Such virtue Nature gives: when man withdraws // To fashion’s circle, far from 

nature’s laws, // How chang’d, how fall’n the human breast! (Hospitality) [435, 

c.158]                      

Friend of my lonely hours! thou leadest me // To such calm joys as nature, wise and 

good, // Proffers in vain to all her wretched sons; // Her wretched sons who pine 

with want amid // The abundant earth, and blindly bow them down // Before the 

Moloch shrines of wealth and power, // Authors of evil     (On A Landscape Of 

Gaspar Poussin) [435, c.382]. 

 <…>Gaze, stranger, here! // And let thy softened heart intensely feel // How good, 

how lovely, nature! When from hence // Departing to the city’s crowded streets, // 

Thy sickening eye at every step revolts // From scenes of vice and wretchedness; 

reflect // That man creates the evil he endures(For A Cavern That Overlooks The 

River Avon) [435, c.439].        
 
236 НЕЗНАЙОМЦЮ! Кроки якого досягли цього відлюдного місця, // Знай, що це 

безлюдне місце було дороге одній людині // Відданій так само, як і вона йому, 

// Природі. Тут, захоплений, він слухав // Шелест цих лісів, які тепер, 

можливо, // Тріпочуть у такт літньому вітерцю // І під їхньою тінню на 

тому он гладкому камені, // Покритому сірими й жовтими лишайниками, // 

Часто він відпочивав, спостерігаючи тиху течію // Цього прозорого 

струмка, який крадеться // Покритий зеленню, і так було, поки все навколо // 
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Наповнювало його тіло спокоєм, // І, заспокоївшись душею, він повертався // 

Щасливішою, добрішою людиною. (У лісі) 

STRANGER! whose steps have reach’d this solitude, // Know that this lonely spot was 

dear to one // Devoted with no unrequited zeal // To nature. Here, delighted he has 

heard // The rustling of these woods, that now perchance // Melodious to the gale 

of summer move, // And underneath their shade on yon smooth rock // With grey 

and yellow lichens overgrown, // Often reclined, watching the silent flow // Of this 

perspicuous rivulet, that steals // Along its verdant course, till all around // Had 

fill’d his senses with tranquillity, // And ever sooth’d in spirit he return’d // A 

happier, better man.(In A Forest) [439, c. 443]. 
237 <…> O Derwent! winding among grassy holms // Where I was looking on, a babe 

in arms, // Make ceaseless music that composed my thoughts… (The Prelude) 
238

 Here in solitude // My soul was nurst, amid the loveliest scenes // Of unpolluted 

nature 
239

 Gazing on the martial Maid, // She read her wish and spake. “A wanderer now, // 

Friendless and hopeless; still I love to think // Upon my pleasant home…”(Joan Of 

Arc (1796) 
240 I saw the church where I had slept away // The tedious service of the summer day; 

// Or listening sad to all the preacher told, // In winter waked, and shivered with 

the cold 
241 Ідіть і шукайте обитель для молитви! // Я прямую до лісистих зарослів і 

там // У прекрасній природі бачу Бога любові. // Величні звуки органу // Не 

спонукають мою душу до ревної віри так, // Як це робить первозданна 

мелодія гаю, що коливається від вітру. // Чудовий вівтар і містичне вбрання 

// Не пробуджують запал у моїх грудях так, // Як це буває, коли промінь 

полуденного сонця, що відбивається від бурхливого потоку, // Швидко вібрує, 

засліплюючи погляд; // <...> Ідіть та шукайте обитель для молитви! // Я 

прямую до лісистих зарослів // І там знаходжу релігію. // Їй немає потреби 

ганятися за куполом із високою аркою, щоб помолитися там, // Де мозаїчні 

вікна затемнюють неясне денне світло: … (Написане в неділю вранці) 

Go thou and seek the house of prayer! // I to the woodlands wend, and there // In 

lovely nature see the God of love. // The swelling organ’s peal // Wakes not my 

soul to zeal, // Like the wild music of the wind-swept grove. // The gorgeous altar 

and the mystic vest // Rouse not such ardour in my breast, // As where
 the

 noon-tide 

beam flashed from the broken stream, // Quick vibrates on the dazzled sight; // 

<…>Go thou and seek the house of prayer! // I to the woodlands bend my way, // 

And meet religion there. // She needs not haunt the high-arched dome to pray // 

«Where storied windows dim the doubtful day: …(Written On Sunday 

Morning) [439, c. 377-378]. 
242 I love to view these things with curious eyes, // And moralize; // And in the wisdom 

of the holly tree // Can emblems see // Wherewith perchance to make a pleasant 

rhyme, // Such as may profit in the after-time
 
(The Holly Tree (1798) 
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 ALAS for this world’s changes and the lot // Of sublunary things! yon wig that 

there // Moves with each motion of the inconstant air, // Invites my pensive mind to 

serious thought
184

(Musings on the Wig of a Scare-Crow) 
244 На тому вбраному в лахміття стовпі протягом багатьох днів // Ті 

зганьблені кучері зносили дощі // І вітри, і літнє сонце, і зимовий сніг, // 

Лякаючи марно ворон-злодійок, // До тих пір, поки від колишньої їхньої 

форми не залишилося й сліду, // Жодної з колишніх принад! Я розглядаю // 

Його нове становище моралізаторським поглядом // І йду, сумуючи вздовж 

свого самотнього шляху, // І міркую про мінливість долі. (Роздуми про 

перуку, одягнуту на опудало) 

On yonder rag-robed pole for many a day // Have those dishonour’d locks endur’d 

the rains // And winds, and summer sun, and winter snow, // Scaring with vain 

alarms the robber crow, // Till of its former form no trace remains, // None of its 

ancient honours! I survey // Its alter’d state with moralizing eye, // And journey 

sorrowing on my lonely way, // And muse on fortune’s mutability(Musings on the 

Wig of a Scare-Crow) [439, c. 383]. 
245 Той, хто переніс найсуворіші удари долі, // Бідняк, що не має нікого, хто б 

прихилився до його сивого волосся, // Усе-таки має друга у своїй табакерці, // 

І поки він скручує свій тютюн, забуває всі свої турботи. // Те саме й з 

людським щастям, // Кожен шукає власне щастя відповідно до власної 

примхи; // Хтось важко працює заради багатства, для іншого благословенна 

лише одна єдина популярність, // А хтось просить шматок пресованого 

тютюну для жування, який є для нього абсолютно всім.  (Елегія про шматок 

пресованого тютюну для жування) 

One who has suffered fortune’s hardest knocks, // Poor, and with none to tend on his 

grey hairs, // Yet has a friend in his tobacco-box, // And whilst he rolls his quid, 

forgets his cares. // Even so it is with human happiness, // Each seeks his own 

according to his whim; // One toils for wealth, one fame alone can bless, // One 

asks a quid, a quid is all to him(Elegy on a Quid of Tobacco) [439, c. 359]. 
246 In the warm joyaunce of the summer sun // I do not wish again // The changeful 

April day. // <…> // The future,–it is now the cheerful noon, // And on the sunny-

smiling fields I gaze // With eyes alive to joy; // When the dark night descends, // 

My weary lids I willingly shall close, // Again to wake in light
 
(To A Friend, 

Inquiring If I Would Live Over My Youth Again)  
247

 Man hath a weary pilgrimage // As through the world he wends; // On every stage 

from youth to age // Still discontent attends; // With heaviness he casts his eye // 

Upon the road before, // And still remembers with a sigh // The days that are no 

more
 
(Remembrance) 

248 Why loves the soul on earlier years to dwell, // When memory spreads around her 

saddening spell, // When discontent, with sullen gloom o’ercast, // Turns from the 

present and prefers the past? (The Retrospect (1794)  
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 O Contemplation! when to memory’s eyes // The visions of the long-past days arise, 

// Thy holy power imparts the best relief, // And the calmed spirit loves the joy of 

grief (To Contemplation (1792) 
250 To you, domestic gods! // I come, <…>Yet shall my heart remember the past years 

// With honest pride, trusting that not in vain // Lives the pure song of liberty and 

truth. (Hymn to the Penates (1796).  

251
 Enough! it boots not on the past to dwell, // Fair scene of other years a long 

farewell. // Rouse up, my soul! it boots not to repine. // Rouse up! for worthier 

feelings should be thine. // Thy path is plain and straight – that light is given – // 

Onward in faith – and leave the rest to heaven
 
(The Retrospect (1794))  

252 Wilt thou float careless down the stream of time, // In sadness borne to dull 

oblivion’s shore, // Or shake off grief, and “build the lofty rhyme”, // And live ‘till 

Time himself shall be no more? (To Lycon (1795) 
253 He knew // Himself to sing, and build the lofty rhyme 
254 Mortal! whilst fortune with benignant hand // Fills to the brim thy cup of 

happiness, // Whilst her unclouded sun // Illumes thy summer day, // Canst thou 

rejoice,– rejoice that time flies fast? // That night shall shadow soon thy summer 

sun? // That swift the stream of years // Rolls to eternity? (Stanzas Written On The 

First Of January, 1794)  
255 I pour the lay to thee, though haply doom’d // In solitary woe to waste my years; // 

Though doom’d perchance to die // Unlov’d and unbewail’d
196

(To Hymen) 
256 Blest be the everlasting Night, // And blest the endless slumber! // We are heated 

with the day too bright, // And withered up with cumber! // We’re weary of that life 

abroad: Come, we will now go home to God!  
257 My friendly fire, thou blazest clear and bright, // Nor smoke nor ashes soil thy 

grateful flame; // <…> // And I would wish, like thee, to shine serene, // Like thee, 

within mine influence, all to cheer; // And wish at last, in life’s declining scene, // 

As I had beam’d as bright, to fade as clear:…(To the Fire) 
258

 As slow and solemn yonder deepening knell // Tolls through the sullen evening’s 

shadowy gloom, // Alone and pensive, in my silent room, // On man and on 

mortality I dwell
 
(Sonnets, VI (1794) 

259 Смерть!  Де ж магія в тій порожній назві, // Яка холодить потаємні 

куточки мого серця? Чому при одній лише думці // Проступає холодний піт 

страху на кожній кінцівці, // Немає жодних жахів, які б оточували могилу, // 

Коли спокійний розум, сконцентрований на собі, // Спостерігає за тим 

вузьким притулком: жахлива процесія, // Яка не дає спокою вночі безглуздим 

почуттям провини, // Потім зникає.  У тому будинку нескінченного спокою // 

Всі прикрощі припиняються, ось би мені спочивати там! // Чому ж тоді так 

б›ється повне страху серце? // Ця любов скнари до життя, що боїться 

втратити // Її виплекану муку?  (Засуджені Нового Південного Уельсу: 

Фредерік) 
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Death! Where the magic in that empty name // That chills my inmost heart? Why at 

the thought // Starts the cold dew of fear on every limb? // There are no terrors to 

surround the grave, // When the calm mind, collected in itself, // Surveys that 

narrow house: the ghastly train // That haunt the midnight of delirious guilt // Then 

vanish. In that home of endless rest // All sorrows cease.–Would I might slumber 

there! // Why, then, this panting of the fearful heart? // This miser love of life, that 

dreads to lose // Its cherish’d torment ? (The Convicts of New South Wales: 

Frederic) [439, c. 220] 
260

 Oh my friend! // That thy faith were as mine! that thou couldst see // Death still 

producing life, and evil still // Working its own destruction; couldst behold // The 

strifes and tumults of this troubled world // With the strong eye that sees the 

promised day // Dawn through this night of tempest! all things then // Would 

minister to joy; then should thine heart // Be healed and harmonized, and thou 

shouldst feel // God, always, everywhere, and all in all
 
(Autumn (1798) 

261 Well, well ! my friend – // /Tis what we all must come to, soon or late. // But when a 

young man dies, in the prime of life, // One born so well, who might have blest us 

all // Many long years ! – // JAMES. // And then the family, // Extinguish’d in him, 

and the good old name // Only to be remember’d on a tomb-stone!
 
(The last of the 

Family (1799) 
262

 Thus may we live, till death’s keen spear, // Unwish’d, unfear’d, shall come; // 

Then sink, without one guilty fear, // To slumber in the tomb 
263 You are old, Father William, the young man cried, // And life must be hastening 

away; // You are cheerful, and love to converse upon death! // Now tell me the 

reason, I pray. // I am cheerful, young man, Father William replied; <…>In the 

days of my youth I remember’d my God! // And he hath not forgotten my age
 
(The 

Old Man’s Comforts,And How He Gained Them) 
264

 And chasten’d Friendship comes, whose mildest sway // Shall cheer the hour of 

age, when fainter beam // The fading flame of love, // The fading flame of life
 
(To 

Hymen (1794) 
265 Потім, коли невблаганний час прийде, // Щоб сповістити про мою смерть, 

нехай не звучить гучний реквієм. // І нехай найнятий могильник не копає мені 

могилу за гроші, // І нехай священику не платять за відспівування моєї душі, 

що відійшла; // Але нехай мої діти біля свого маленького помешкання // 

Помістять мої старі кістки під той дерен: // Отже, дозвольте мені жити 

невідомим, дайте мені померти в забутті. (Ликону)  

Then, when the inexorable hour shall come // To tell my death, let no deep requiem 

toll. // No hireling sexton dig the venal tomb, // Nor priest be paid to hymn my 

parted soul; // But let my children, near their little cot, // Lay my old bones beneath 

the turfy spot: // So let me live unknown, so let me die forgot(To Lycon) [203, c. 

167]. 
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 <…>And, as thy liberal hand had shower’d around // The ample wealth by lavish 

fortune given, // Thy parted spirit had that justice found // And angels hymn’d the 

rich man’s soul to heaven
 
(The Miser’s Mansion) 

267 Мандрівнику! Оскільки Ви сподіваєтеся знайти // Ту просту й улюблену 

обитель, // Поверніть із жвавої дороги // Й уникайте скупчення людей. // Ох! 

Почуйте, чому вчить досвід старого, // «Уникайте, уникайте натовпу 

негідників і дурнів, // І Ви повинні уникати печалі; // Той, хто Ваше 

безтурботне серце привітає // посмішкою Іуди, і Ви знайдете // в кожному 

дурні противника! » // Так благополучно ж уникайте всього цього, // І 

досягнете в безпеці обитель світу, // І дружба знайде Вас там. // Ніякого 

більш щасливого стану не може випробувати смертний, // Жодну більш 

щасливу долю Земля не може подарувати // Як коли у Вас є любов, з якою Ви 

ділите свою долю. (Другу) 

And, traveller! as thou hopest to find // That low and loved abode, // Retire thee from 

the thronging road, // And shun the mob of human-kind. // Ah! hear how old 

experience schools, // « Fly, fly the crowd of knaves and fools, // And thou shalt fly 

from woe; // The one thy heedless heart will greet // With Judas smile, and thou 

wilt meet // In every fool a foe!» // So safely mayst thou pass from these, // And 

reach secure the home of peace, // And friendship find thee there. // No happier 

state can mortal know, // No happier lot can earth bestow, // If love thy lot shall 

share (To A Friend) [439, c. 388-389]. 
 
268 Each joy domestic bliss can know

 
(To Urban) 

269 Returning blithely home // To each domestic joy; (To Hymen) 
270

 I, too, have loved this hour, nor yet forgot // Each joy domestic of my little cot
 
(The 

Convicts Of New South Wales) 
271

 But wouldst thou not at night, confined within // Thy foul and comfortless and 

lonely inn, // Remember with a sigh the joys of home ?
212

 (To A Friend Expressing 

A Wish To Travel) 
272

 Let them cover the valley with arms, // For JEHOVAH will war for his sons (The 

Death Of Moses 
273

 When there is one above whose eye // The deeds of darkness sees? (Jaspar) 
274

 Forgot the fatal hour when thousands fell, // And Heaven’s avenging arm // Hurl’d 

down the shafts of death ?<…>Forgot the laws of God! // Forgot avenging 

Heaven – … (The Death Of Moses)  
275

 It were ill done to linger here when Heaven // Has sent such strange 

assistance [389 Southey, Robert. Joan of Arc, с. 3]. “…God, the Sire of all, to all 

had given” [389 Southey, Robert. Joan of Arc, с. 5], All-Good [389 Southey, 

Robert. Joan of Arc, с. 21], Providence all-wise [389, с. 27], “I called on Him, 

and from my burthen`d heart // Pour`d …” [389, с. 33], good God 

unmindful [389 Southey, Robert. Joan of Arc, с. 35], “…the Holy One, // Who 

made us in the image of Himself” [389 Southey, Robert. Joan of Arc, с. 35], “All-
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just Avenger of the innocent, // Be though our Champion! God of Love, preserve 

// Those whom no lust of glory leads to arms” [389 Southey, Robert. Joan of Arc, 

с. 40], God of Justice [389 Southey, Robert. Joan of Arc, с. 54], Most High [389 

Southey, Robert. Joan of Arc, с. 65], “Long-suffering is the Lord, and slow to 

wrath, // But heavy are his judgements!” [389 Southey, Robert. Joan of Arc, с. 

69]. 
276 Ми дійсно // Глина в руці гончара!  один благословенний розум // Практично 

такий самий, як у ангелів, буде досліджувати // Закони природи, поки його 

ближній, // Створений настільки ж чудово зусиллями Бога, // Повинен як 

нерозумна тварина тягнути // Повну важкої праці життя, як цей  солдат.  

(Похорон Солдата) 
 
277 If thy debtor be poor, old Christoval cried, // Exact not too hardly thy due, // For he 

who preserves a poor man from want // May preserve him from wickedness 

too.<…>If thy neighbour should sin, old Christoval cried, // Never, never 

unmerciful be! // For remember, it is by the mercy of God, // That thou art not as 

wicked as he (Old Christoval’s Advice, And The Reason Why He Gave It (1798) 
278 Це повинно й у смерті приносити втіху.  О мій друже, // Якби тільки Ваша 

віра була подібна до моєї!  Щоб Ви могли бачити те, що // Смерть усе так 

само породжує життя, а зло все так само // Працює на саморуйнування; 

могли спостерігати за // Боротьбою й суєтою цього неспокійного світу // 

Впевненим поглядом, який бачить обітований день, // Світанок крізь цю ніч 

грози! Усе, що відбувалося тоді, // Було б на краще;  і тоді Ваше серце // 

Було б здорове й утихомирене, і Ви б відчували присутність // Бога;  

завжди, скрізь і в усьому.  (Осінь) 

That should in death bring comfort. Oh my friend // That thy faith were as mine! 

that thou couldst see // Death still producing life, and evil still // Working its own 

destruction; couldst behold // The strifes and tumults of this troubled world // With 

the strong eye that sees the promised day // Dawn through this night of tempest! all 

things then // Would minister to joy; then should thine heart // Be healed and 

harmonized, and thou shouldst feel // God; always, everywhere, and all in 

all [439, c. 373]. 
279

 A brook! a brook! // Oh what a sweet cool sound! // ‘Tis very nectar! // It runs like 

life through every strengthen’d limb – // Nymph of the stream, now take a grateful 

prayer (Cool Reflections During A Midsummer Walk (1799)  
280 Tidings to Richard Penlake were brought // That his good wife was dead: // “ Now 

shall we toll for her poor soul // The great church bell?” they said. // “Toll at her 

burying,” quoth Richard Penlake, // “Toll at her burying,” quoth he; // “ But don’t 

disturb the ringers now, // In compliment to me” (St. Michael’s Chair, And Who 

Sat There (1798) 
281

 Then Zimri died. // Then Cozbi’s voice, // That stole resistless o’er the Hebrew’s 

heart, // In vain for pity pray’d. // The zealous priest arose; // E’en through her 
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lover’s breast // He pierc’d the lovely fair idolater.Blest, Phineas, be thy name; // 

Blest be thy heart of adamantine faith, // That spurn’d the woman’s prayer 
282 Nu{25: 1} And Israel abode in Shittim, and the people began to commit whoredom 

with the daughters of Moab. <…> {25: 6} And, behold, one of the children of Israel 

came and brought unto his brethren a Midianitish woman in the sight of Moses, and 

in the sight of all the congregation of the children of Israel, who  [were] 

weeping [before] the door of the tabernacle of the congregation. {25: 7} And when 

Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron the priest, saw [it,] he rose up from 

among the congregation, and took a javelin in his hand; {25: 8} And he went after 

the man of Israel into the tent, and thrust both of them through, the man of Israel, 

and the woman through her belly..<…> {25: 14} Now the name of the Israelite that 

was slain, [even] that was slain with the Midianitish woman, [was] Zimri, the son of 

Salu, a prince of a chief house among the Simeonites. {25: 15} And the name of the 

Midianitish woman that was slain [was] Cozbi, the daughter of Zur; he [was] head 

over a people, [and] of a chief house in Midian.  
 
283 Sons of my care! to you, from highest heaven, // Jeshurun’s God has spoke. // By 

me JEHOVAH gave the words of life: // Observe his sacred laws, // And fly the 

snares which superstition spreads. // Fly Moloch’s horrid rites, // Astarte’s orgies 

lewd, // And Thammuz’ annual dirge, // And Chemos’ wanton wiles  
284 Галатам (4: 25) бо Агар – то гора Сінай в Арабії й відповідає сучасному 

Єрусалимові, тому що він із дітьми своїми в рабстві;(4: 26) А вишній Єрусалим 

вільний, він – мати всім нам. 

Oдкровеніє Святого Іоанна Богослова (21: 1) І побачив я нове небо й нову землю, 

бо перше небо та перша земля проминули, і моря вже немає. (21: 2) І я, Іоанн, 

бачив місто Єрусалим, що сходив від Бога з неба, приготовлене, як наречена 

прикрашена для чоловіка свого.   

Ісайя (51: 17) Збудися, збудися, устань, дочко Єрусалима, який із руки Господа 

випив чашу люті Його, випив до дна чашу сп’яніння, осушив. (51: 18) Нікому 

було вести його з усіх синів, народжених ним, і не було кому підтримати його 

за руку з усіх синів, яких він виростив. 

Ga{4: 25} For this Agar is mount Sinai in Arabia, and answereth to Jerusalem which 

now is, and is in bondage with her children. {4: 26} But Jerusalem which is above 

is free, which is the mother of us all. 

Re{21: 2} And I John saw the holy city, new Jerusalem, coming down from God out of 

heaven, prepared as a bride adorned for her husband [The King James Bible]. 

Isa {51: 17} Awake, awake, stand up, O Jerusalem, which hast drunk at the hand of the 

LORD the cup of his fury; <…>{51: 18} [There is] none to guide her among all the 

sons [whom] she hath brought forth; neither [is there any] that taketh her by the 

hand of all the sons [that] she hath brought up.    
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 Her walls are firm, her gates are strong, // Her youth gird on the sword; // High 

are her chiefs in hope, // For Egypt soon will send the promised aid [389 Southey, 

Robert. Joan of Arc, с. 267]; His parents do not ask for food, // But they are weak 

with want; // His wife has given her babes // Her wretched meal, – she utters no 

complain 
286 Буття (4: 19) І взяв собі Ламех дві дружини, ім’я одної Ада, а ймення другої 

Цілла Селла. (4: 20) І породила Ада Іавала, він був батьком тих, що сидять по 

наметах і мають череду. (4: 21) А ймення брата його Іувал: він був батьком 

усіх гуслярів і сопілкарів. (4: 22) Цілла також породила Тувалкаіна Фовела, 

який був ковалем усіх знарядь із міді й заліза.  І сестра Тувалкаіна Ноема. (4: 

23) І промовив Ламех до дружин своїх: Адо й Цілло,  послухайте ви мого 

голосу; дружини Ламехової!  

(Ge 4: 19)And Lamech took unto him two wives: the name of the one [was] Adah, and 

the name of the other Zillah (Здесь и далее выделено мной – Л.К.). (Ge 4: 20)And 

Adah bare Jabal: he was the father of such as dwell in tents, and [of such as have] 

cattle. (Ge 4: 21)And his brother’s name [was] Jubal: he was the father of all such 

as handle the harp and organ. (Ge 4: 22)And Zillah, she also bare Tubal- cain, an 

instructer of every artificer in brass and iron: and the sister of Tubal-cain [was] 

Naamah. (Ge 4: 23) 
 
287 Перша книга Хронік (літопис)(4: 24) Сини Симеона: Немуїл, Імін, Іарів, Зерах і 

Саул. (4: 25) Шаллум, син його;  його син Мівсам,  його син Мішма. (4: 26) 

Сини Мішми: Хамуїл, син його; його син Заккур, його син Шімей. (4: 27) А в 

Шімея було шістнадцять синів та шість дочок,  а в братів його синів було 

небагато, і ввесь їхній  рід був такий численний, як сини Юдині.  

(1Ch 4: 24)The sons of Simeon [were,] Nemuel, and Jamin, Jarib, Zerah, [and] Shaul: 

(1Ch 4: 25)Shallum his son, Mibsam his son, Mishma his son. (1Ch 4: 26) And the 

sons of Mishma; Hamuel his son, Zacchur his son, Shimei his son. (1Ch4: 27)And 

Shimei had sixteen sons and six daughters; but his brethren had not many children, 

neither did all their family multiply, like to the children of Judah. 
 
288

 There dwelt at Bethlehem a Jewish maid // And Zillah was her name, so passing 

fair // That all Judea spake the damsel’s praise 
289 (Mt 10: 32)Whosoever therefore shall confess me before men, him will I confess 

also before my Father which is in heaven. (Mt 10: 33)But whosoever shall deny me 

before men, him will I also deny before my Father which is in heaven. 
290 Ганьба – ганьба людині, // Яка вірить так легко язику, // Що встромляє 

клинок у чуже добре ім’я!  Несправедливе звинувачення // Було почуте, його 

повторювали й у нього повірили, – і скоро, // Через те, що Хамуїл з 

диявольською майстерністю // Створив таку видимість провини, дівчину // 

Засудили до ганебної смерті. // Стін не було // Простягається тільки 

безплідне поле;  страхітливе місце, // Оскільки саме там нещасні злочинці // 
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Знаходили свою смерть;  і там поставили стовп, // І поклали навколо все для 

багаття, яке повинно було поглинути // звинувачену Діву, залишену, як 

здавалося, // Богом і людьми. 

Shame – shame to man // That he should trust so easily the tongue // That stabs 

another’s fame! the ill report // Was heard, repeated, and believed, – and soon, // 

For Hamuel by most damned artifice // Produced such semblances of guilt, the 

Maid // Was judged to shameful death. // Without the walls // There was a barren 

field; a place abhorr’d, // For it was there where wretched criminals // Were done 

to die; and there they built the stake, // And piled the fuel round, that should 

consume // The accused Maid, abandon’d, as it seem’d, // By God and man [203, c. 

370]. 
 
291 Перше соборне послання святого апостола Петра, (2: 19) Бо те угодне 

Богові, коли хто, думаючи про Бога, терпить скорботи, страждаючи 

несправедливо. (2: 20) Бо яка похвала, якщо ви терпите, коли вас б›ють за 

провини? А якщо, роблячи добро й страждаючи, ви терпите, це угодне 

Богові. 

(Pe2: 19) For this [is] thankworthy, if a man for conscience toward God endure 

grief, suffering wrongfully. (Pe 2: 20) For what glory [is it,] if, when ye be buffeted 

for your faults, ye shall take it patiently? but if, when ye do well, and suffer [for it,] 

ye take it patiently, this [is] acceptable with God. 
 
292 Євангеліє від Луки (23: 26) І коли повели Його, то схопили якогось Симона 

Киринеянина, що йшов із поля, поклали на нього хреста, щоб він ніс за 

Ісусом. (23: 27) І за Ним ішов натовп великий людей і жінок, які плакали та 

голосили за Ним. 
 
(Lu 23: 26) And as they led him away, they laid hold upon one Simon, a Cyrenian, 

coming out of the country, and on him they laid the cross, that he might bear [it] 

after Jesus. (Lu 23: 27) And there followed him a great company of people, and of 

women, which also bewailed and lamented him). 
 
293 Присутні жителі Вифлеєма // Спостерігали цю сцену, і коли вони побачили 

дівчину, // Прив’язану до стовпа, з якою тихою святістю // Вона підняла свій 

спокійний погляд до Неба, // Вони засумнівалися в її провині. 

У Р. Сауті:  

The assembled Bethlemites // Beheld the scene, and when they saw the Maid // Bound 

to the stake, with what calm holiness // She lifted up her patient looks to Heaven, // 

They doubted of her guilt [439, c.370]. 
 
294 Перше соборне послання святого апостола Петра (3: 15) Господа Бога 

святіть у серцях ваших; завжди будьте  готові всім, хто домагається від 

вас звіту про ваше уповання, дати відповідь із лагідністю й благоговінням. 
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(3: 16) Майте добру совість, щоб тим самим, за що лихословлять на вас, як 

злочинців, були посоромлені ті, які ганьблять ваше добре життя в Христі. 

(1Pe3: 15) But sanctify the Lord God in your hearts: and [be] ready always to [give] 

an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with 

meekness and fear: (1Pe 3: 16) Having a good conscience; that, whereas they 

speak evil of you, as of evildoers, they may be ashamed that falsely accuse your 

good conversation in Christ.   
 
295

 With other thoughts // Stood Hamuel near the pile, him savage joy // Led 

thitherward, but now within his heart // Unwonted feelings stirr’d, and the first 

pangs // Of wakening guilt, anticipating Hell. // Conscience! thou God within us! 

not in the hour // Of triumph, dost thou spare the guilty wretch, // Not in the 

hour of infamy and death // Forsake the virtuous! 
296 Перше соборне послання святого апостола Петра (3: 17) Бо якщо хоче того 

Божа воля, краще постраждати за добрі справи, аніж за лихі (3: 18) Бо й 

Христос, щоб привести нас до Бога, один раз постраждав за гріхи наші, 

Праведний за неправедних, хоч умертвлений тілом, але Духом оживлений. 

(1Pe 3: 17) For [it is] better, if the will of God be so, that ye suffer for well doing, 

than for evil doing. (1Pe 3: 18) For Christ also hath once suffered for sins, the just 

for the unjust, that he might bring us to God, beingput to death in the flesh, but 

quickened by the Spirit: … 
297 <...> подих Бога дмухнув спереду; язики полум’я, що здіймались, // Зігнулися 

під його впливом, і всі його іскри // В одному довгому спалаху блискавки, 

зібравши всю лють, // Вдарили й вразили Хамуїла – його одного. // 

Прислухайтеся – який повний страху крик натовпу // Вивергнув: і це ще не 

всі чудеса! стовп // Зацвітає й випускає світло-зелені листочки й прикриває // 

Невинну Діву, і троянди цвітуть навколо // Такі, які вперше побачили  з того 

моменту, коли був загублений Рай, // І наповнили ароматами Едему повітря 

навколо. 

<…>The breath of God went forth; the ascending fire // Beneath its influence bent, 

and all its flames // In one long lightning flash collecting fierce, // Darted and 

blasted Hamuel – him alone. // Hark – what a fearful scream the multitude // Pour 

forth! – and yet more miracles! the stake // Buds out, and spreads its light green 

leaves and bowers // The innocent Maid, and roses bloom around, // Now first 

beheld since Paradise was lost, // And fill with Eden odours all the air [439, c. 

371].   
298 Числа (17: 1) І сказав Господь, до Мойсея промовляючи:(17: 2) Скажи синам 

Ізраїлю й візьми від них по одній палиці для батьківського дому, від усіх їхніх 

начальників для дому їхніх батьків, дванадцять палиць, і кожного ім’я 

напиши на палиці його  <...>(17: 8) На другий день увійшов Мойсей та Аарон 

до скинії одкровення, і ось жезл Аарона від будинку Левіїна розцвів, пустив 

бруньки, дав квіти й приніс міндалі. 
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(Nu 17: 1)And the LORD spake unto Moses, saying: (Nu 17: 2)Speak unto the 

children of Israel, and take of every one of them a rod according to the house 

of [their] fathers, of all their princes according to the house of their fathers twelve 

rods: write thou every man’s name upon his rod. <…> (Nu 17: 8)And it came to 

pass, that on the morrow Moses went into the tabernacle of witness; and, behold, 

the rod of Aaron for the house of Levi was budded, and brought forth buds, and 

bloomed blossoms, and yielded almonds.  
 
299

 Dreadful she moved, // Like as the angel of the Lord went forth // And smote his 

army, when the Assyrian king,… // (Joan Of Arc (1796) 
300 4 Ki {19: 35} And it came to pass that night, that the angel of the LORD went out, 

and smote in the camp of the Assyrians an hundred fourscore and five thousand: 

and when they arose early in the morning, behold, they [were] all dead corpses 
301 Або ж у Р. Сауті в Жанні д’Арк: 

Тоді в них серця // Тьохнули й англійці затремтіли; таким самим страхом // 

Охоплені, як тоді, коли владика побачив, // Що сонце нерухомо стоїть над 

Гібеоном за велінням // Того воїна, що переміг короля, потоптав // Країну 

пагорбів і область південніше, // Від Ваалгада до Халака та  їх королів, // 

Якраз так, як повелів сам Бог.  (Жанна д’Арк) 

Then their hearts // Sunk, and the English trembled; with such fear // Possessed, as 

when the combined host beheld // The sun stand still on Gibeon, at the voice // Of 

that king-conquering warrior, he who smote // The country of the hills, and of the 

south, // From Baal-gad to Halak, and their kings, // Even as the Lord 

commanded [203, c. 72]. 

У Біблійному тексті: 

[Навіть] від гори Халак, що тягнеться до Сеїру, і аж до Баал  – Гада в долині 

Ліванській під горою Єрмон, і всіх їхніх царів він забрав, і бив їх і вбив.  11: 

18 Довгий час вів Ісус війну з усіма тими царями.  11: 19 Не було жодного 

міста, що склало б мир з Ізраїлевими синами, окрім Євеїв, Гівонських 

мешканців: усе взяли  вони війною; 

Joshua {11: 16} [Even] from the mount Halak, that goeth up to Seir, even unto Baal-

gad in the valley of Lebanon under mount Hermon: and all their kings he took, and 

smote them, and slew them. {11: 18} Joshua made war a long time with all those 

kings. {11: 19} There was not a city that made peace with the children of Israel, 

save the Hivites the inhabitants of Gibeon: all [other] they took in battle. 
 
302 The Devil spitting fire with might and main, // Enough to make St. Michael half 

afraid; // He splashing holy water till he made // His red hide hiss again, // And the 

hot vapour fill’d the little cell (St. Romuald (1798) 
303

 THERE once was a painter in Catholic days, // Like Job, who eschewed all evil; (A 

Pious Painter (1798) 
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 Job{1: 1} There was a man in the land of Uz, whose name [was] Job; and that man 

was perfect and upright, and one that feared God, and eschewed evil 
305 With holy water they sprinkled her shroud // And they sprinkled her cofiin too. (The 

old woman of Berkley) 
306 This river rolls; an unobtrusive tide, // Its gentle charms may soothe and satisfy // 

Thy feelings. 
307

 On the banks of the Hampshire Avon) [389, с. 440]; In the hour of safety, whence 

the charmed eye // Might linger down the river’s pleasant course
249

 (Joan Of Arc 

(1796) 
308 The gentle river full in front // A little island made, // Where pleasantly the moon-

beam shone // Upon the poplar trees, // (Jaspar) 
309 Бруно, Єпископ Гербіполітанум, плаваючи річкою Дунай з Генріхом III, тоді 

імператором, і будучи недалеко від місця, яке німці називають «Беном 

струдель», або «потоком, що пожирає», що знаходиться ближче до 

Грінону, замку в Австрії, почули духа, який голосно кричав: «Хо, хо, Єпископ 

Бруно, куди це Ви прямуєте?» 

Bruno, the Bishop of Herbipolitanum, sailing in the river of Danubius, with Henry 

the Third, then emperour, being not far from a place which the Germanes call Ben 

Strudel, or the devouring gulfe, which is neere unto Grinon, a castle in Austria, a 

spirit was heard clamouring aloud, ‘ Ho, ho, Bishop Bruno, whither art thou 

travelling? [439, c. 336]. 
310 Високо на скелі, тінь якої разом із замком на ній // Затемнювала озеро внизу, 

// Стояли величні, сповнені древньої могутності // Вежі Арлінкоу. // Рибалка 

в озері під ними // Не насмілювався ніколи кидати свою сітку, // Так само, як і 

ластівка ніколи його хвиль // Своїми крилами, пролітаючи, не торкалася. // 

Рогата худоба від його зловісних берегів // У шаленому сум’ятті тікала. 

(Доніка) 

High on a rock whose castled shade // Darkened the lake below, // In ancient strength 

majestic stood // The towers of Arlinkow. // The fisher in the lake below // Durst 

never cast his net, // Nor ever swallow in its waves // Her passing wings would wet. 

// The cattle from its ominous banks // In wild alarm would run [439, c. 284].   
311 Delighted have I plunged, from the hot sun // Screened by the o’er-arching grove’s 

delightful shade. // And pillowed on the waters! (Sappho (1793)) 
312 … the breeze. // That loves to ripple o’er the rivulet, // Will play around thy brow, 

and the cool sound // Of running waters soothe thee (For A Tablet On The Banks 

Of A Stream 
313 The flowing water makes to him // A pleasant melody (The Traveller’s Return 

(1798) 
314 The gentle stream you cannot see,…

256
 (Gooseberey-Pie. A Pindaric Ode) 

*Прикметник «піндарічна» перед іменником «ода» означає, що вона 

стосується давньогрецького поета Піндара, тобто написана в стилі його 

творів. 
315 I hear the unseen stream

 
(On A Landscape Of Gaspar Poussin (1796) 
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 The waters; cavern’d there, unseen and slow // And silently they well (Joan Of Arc 

(1796) 
317 He listen’d – and he heard the wind // That waved the willow tree; // He heard the 

waters flow along // And murmur quietly
 
(Jaspar) 

318 When frighted ocean stopt his waves, // And rushing seas stood still? (The Death 

Of Moses) [389 Southey, Robert. Joan of Arc, с. 183]. 

 Back starts affrighted Ocean from the shore (The Curse of Kehama (1810) 
319 As the calm’d ocean, when its gentle waves // Heave slow and silent, wafting 

tranquilly // The shattered fragments of the midnight wreck (Joan Of Arc (1796) 
320 Along the ocean’s echoing verge (The Spanish Armada) 
321 Why dost thou beat thy breast and rend thine hair. // And to the deaf sea pour thy 

frantic cries? (Poems Concerning the Slave Trade. Sonnets. II (1794) 
322 «The rushing sea»; «the swelling sea»; As when the tempest, mingling air and sea, 

// ... etc. 
323 Behold the sea-girt land!<…>For not in vain hath nature rear’d // Around her 

coast those silvery cliffs; // For not in vain old Ocean spreads his waves // To 

guard his favourite isle!
265

 (The Spanish Armada) 
324 THOUGH now no more the musing ear // Delights to listen to the breeze (Stanzas 

Written On The First Of December, 1793) 
325 Listening the mellow murmur of the trees // Full-foliaged, as they lift their arms on 

high // And wave their shadowy heads in wildest melody (To Contemplation (1792) 
326 <…> or laid me down // Beside the rivulet, whose murmuring // Was silence to my 

soul,  (Joan Of Arc (1796) 
327 Nor void of beauties now the spring, // Whose waters hid from summer sun // Have 

soothed the thirsty pilgrim’s ear // With more than melody (Stanzas Written On 

The First Of December, 1793) 
328 Ancient woods // Bosom the quiet beauties of the place, // Nor ever sound 

profanes it, save such sounds // As Silence loves to hear, the passing wind, // Or 

the low murmuring of the scarce-heard stream. // « A blessed spot! oh, how my 

soul enjoy`d // Its holy quietness, with what delight, // Escaping humankind, I 

hastened there // To solitude and freedom! (Joan Of Arc (1796) 
329

 When the blast moans along the darksome aisle, // And clattering patters all 

around // The midnight shower with dreary sound (To Contemplation (1792) 
330 <…>Where wrapt in midnight gloom, alone, // Thou lovest to lie and hear // The 

roar of waters near, // And listen to the deep dull groan // Of some perturbed 

sprite // Borne fitful on the heavy gales of night. (To Horror (1791) 
331 <…>True it is // That for long time I have not heard the sound // Of mass high-

chanted, nor with trembling lips // Partook the mystic wafer: yet the bird // That to 

the matin ray prelusive pour’d // His joyous song, methought did warble forth // 

Sweeter thanksgiving to religion’s ear // In his wild melody of happiness, // Than 

ever rung along the high-arched roofs // Of man (Joan Of Arc (1796) 
332

 Methinks it is not strange, then, that I fled // The house of prayer, and made the 

lonely grove // My temple, at the foot of some old oak // <…>Oh! Was it strange, if 



414 
 
                                                                                                                                                                                                          

for such things as these, // Such deep devoutness, such intense delight // Of quiet 

adoration, I forsook // The house of worship? (Joan Of Arc (1796) 
333  <…> No, fathers! no, // It is not Nature that can teach to sin: // Nature is all 

benevolence, all love, // All beauty! (Joan Of Arc (1796) 
334 <…> I have laid me down // Beside yon valley stream, that up the ascent // Scarce 

sends the sound of waters now, and watch’d // The tide roll glittering to the noon-

tide sun, // And listened to its ceaseless murmuring, // Till all was hush`d and 

tranquil in my soul, // <…> // Here in solitude // My soul was nurs`t amid the 

loveliest scenes // Of unpolluted nature (Joan Of Arc (1796) 
335 And sleeps along the dale the silent breeze. // Calm contemplation, ‘tis thy 

favourite hour! // Come tranquillizing power! (To Contemplation (1792) 
336 I remember, as her corse // Went to the grave, there was a lark sprung up, // And 

soaring in the sunshine, caroll’d loud // A joyful song; and in mine heart I thought, 

// That of the multitude of beings, man // Alone was wretched (Joan Of Arc (1796) 
337

 When the winds roar, // Remember sometimes what a soldier suffers, // And think of 

Conrade’
 
(Joan Of Arc (1796) 

338 Richard, the lot which fate to thee has given, // I not unenvying shall recall to mind, 

// In that foul town, by other fate confined… (To A Friend Settled In The Country 
339 <…>, and the rapt soul // From the foul haunts of herded human-kind // Flies 

far away with spirit speed, and tastes // The untainted air, that with the lively hue 

// Of health and happiness illumes the cheek // Of mountain liberty (On A 

Landscape Of Gaspar Poussin (1796) 
340 О, веди мене туди, де посеред спокійної долини // Бурхливий потік тече в 

срібному світлі, // І я затримаюся там, де вітер // Через усипаний фіалками 

берег зітхає. // Прислухаючись, щоб почути, як утворюються його 

приглушені звуки; // І щоб прислухатися до монотонного звуку сонливого 

польоту жука: // І спостерігати, як равлик з очима-ріжками // Повзе, 

залишаючи довгий слід, що світиться, як місячне сяйво. // І помічати, як, 

світиться вночі, // Переміщається зеленою огорожею яскраве світло 

світлячка. (До споглядання) 

Or lead me where amid the tranquil vale // The broken stream flows on in silver light, 

// And I will linger where the gale // O’er the bank of violets sighs. // Listening to 

hear its softened sounds arise; // And hearken the dull beetle’s drowsy flight: // 

And watch the horn-eyed snail // Creep o’er his long moon-glittering trail. // And 

mark where, radiant through the night, // Moves in the grass-green hedge the 

glow-worm’s living light(To Contemplation) [389 Southey, Robert. Joan of Arc,  с. 

384]. 
341 “Southey’s attachment to his mountain town and its lakes was of no sudden 

growth. He came to them as one not born under their influence; that power of hills 

to which Wordsworth owed fealty, had not brooded upon Southey during boyhood; 

the rich southern meadows, the wooded cliffs of Avon, the breezy downs had 

nurtured his imagination, and to these he was still bound by pieties of the heart. 

<…>His imagination did not soar as did Wordsworth’s, in naked solitudes; he did 
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not commune with a Presence immanent in external nature; the world, as he 

viewed it, was an admirable habitation for mankind – a habitation with a history. 

Even after he had grown a mountaineer he loved a humanized landscape, one in 

which the gains of man’s courage, toil, and endurance are apparent” 
342 <…> When most I loved in solitude to rove // Amid the woodland gloom; or 

where the rocks // Darkened old Avon’s stream, in the ivied cave // Recluse, to sit 

and brood the future song, – // Yet not the less, Penates, loved I then // Your 

altars,…
 
(Hymn to the Penates (1796) 

343 Oh Thou, who mountest so triumphantly // In yonder heaven, beginning thy career 

// Of glory, Oh thou blessed Sun! (The Contvicts Of New South Wales) 
344 The Moon is stink; a dusky gray // Spreads o’er the Eastern sky; // The stars grow 

pale and paler; – // Oh, beautiful! the godlike Sun // Is rising o’er the sea!  

(Thalaba the Destroyer (1801) 
345 <…> The evening wind already // Makes one’s teeth chatter, and the very sun, // 

Setting so pale behind those thin white clouds, // Looks cold. ‘Twill be a bitter 

night!
287

 (The Sailor`s Mother) 
346  « Lorraine was call’d to arms, and with her youth // Went Arnaud to the war. The 

morn was fair, // Bright shone the sun, the birds sung cheerily, // And all the 

fields look’d lovely in the spring; // But to Domremi wretched was that day, // For 

there was lamentation, and the voice // Of anguish, and the deeper agony // That 

spake not (Joan Of Arc (1796) 

*Фраза «і більш глибока агонія, // Що в слова не вкладалася», вжита 

Р. Сауті в цій частині твору, реалістична й правильна навіть із медичної 

точки зору. Розвиток шокового стану, зокрема й больового шоку, 

традиційно поділяють на два етапи: еректильну й торпідну фази. Під час 

першої людина яскраво виявляє й висловлює свої емоції. Другу ж фазу, у 

якій відсутні будь-які емотивні прояви, вважають набагато серйознішою 

проблемою, що небезпечна для життя й здоров’я людини.  
347 For lo! the moon with softer radiance gleams, // And lovelier heave the billows in 

her beams (To Contemplation (1792) 
348

 But sweeter ‘tis to wander wild // By melancholy dreams beguiled, // While the 

summer moon’s pale ray // Faintly guides me on my way // To the lone romantic 

glen // Far from all the haunts of men, // Where no noise of uproar rude // Breaks 

the calm of solitude (To Contemplation (1792) 
349 Роздум також може любити час, // Коли природа, прихована в зимовій 

могилі, // Більше не являє набухлих бруньок // І не просить квіти 

розквітнути. // Тоді як природа незабаром у найпрекраснішій чарівності 

весни // Воскресне із зимової могили, // Знову явить розбухлі бруньки // Й 

змусить квіти розквітнути. (Строфи, написані першого грудня, 1793 г.)  

Reflection, too, may love the hour // When nature, hid in winter’s grave, // No 

more expands the bursting bud, // Or bids the flowret bloom. // For nature soon 

in spring’s best charms // Shall rise revived from winter’s grave, // Again 
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expand the bursting bud, // And bid the flowret bloom(Stanzas Written On The 

First Of December, 1793.) [389 Southey, Robert. Joan of Arc,  с. 375]. 
350 <…>I call to mind // The school-boy days, when in the falling leaves // I saw with 

eager hope the pleasant sign // Of coming Christmas,… (Autumn (1798) 
351 To you the beauties of the autumnal year // Make mournful emblems, and you think 

of man // Doom’d to the grave’s long winter, spirit-broke, // Bending beneath the 

burthen of his years, // Sense-dull`d and fretful, «full of aches and pains» (Autumn 

(1798) 
352 On the sunny brow // Of a fair hill, wood-circled, stood his home; // A pleasant 

dwelling, whence the ample ken // Gazed o’er subjected distance, and surveyed // 

Streams, hills, and forests, fair variety! (Joan Of Arc (1796) 
353 Trees, mountains, castles, ships, sun, moon, and stars – // Splendid confusion! 

(Joan Of Arc (1796) 
354 Morning came: dim through the shade // The first rays glimmer; soon the 

brightening clouds // Drink the rich beam, and o`er the landscape spread // The 

dewy light 
355 Lonely my heart, and rugged was my way, // Yet often plucked I, as I passed along, 

// The wild and simple flowers of Poesy; 
298

(Dedicatory Sonnet To His Wife). 
356 As on I journey through the vale of years, // <…> The clouds of mental darkness 

melt away! (The Retrospect (1794) 
357 Does Power, a barren, death-dew-dropping tree. // Blast ev’ry herb beneath its 

baleful boughs!
 
(Joan Of Arc (1796) 

358 Mine are no mushroom feelings which spring up // At once without a seed and take 

no root, // Wiseliest distrusted
 
(Written from London) 

359 <…> In battle bold, // Savage in conquest, their victorious king // Swept like the 

desolating tempest round (Joan Of Arc (1796) 
360 <…>, he is gone, // Dropt from existence, like the withered leaf // That from the 

summer tree is swept away. Its loss unseen (The Soldier`s Funeral)  
361 Like April showers the tears of youth descend, // Sudden they fall, and suddenly 

they end;  (The Retrospect (1794) 
362 And I was once like this! that glowing cheek // Was mine, those pleasure-sparkling 

eyes; that brow // Smooth as the level lake, when not a breeze // Dies o’er the 

sleeping surface!
307

 (On My Own Miniature Picture,Taken At Two Tears Of Age) 
363 For spider, thou art like the poet poor,…(To a Spider) 
364 І коли, нарешті, остання мить життя // Приходить (оскільки свині 

мають помирати так само, як і люди), // Коли у твоєму горлі ти 

відчуваєш довгий гострий ніж // І кров цівкою ллється в невелику 

каструльку; // І коли, нарешті, смертельна рана зіяє широко, // Слабкіше й 

слабкіше звучить останній крик, // Хіба немає ніякої вдячної радості, 

ніякої вірнопідданої гордості, щоб // Думати, що ти вмираєш на благо 

твого господаря? 

And when, at last, the closing hour of life // Arrives (for pigs must die as well as 

man), // When in your throat you feel the long sharp knife, // And the blood 



417 
 
                                                                                                                                                                                                          

trickles to the pudding pan; // And, when at last, the death wound yawning 

wide, // Fainter and fainter grows the expiring cry, // Is there no grateful joy, no 

loyal pride, // To think that for your master`s good you die? [389 Southey, 

Robert. Joan of Arc,  с. 343] 
 
365 <...> І політичні діячі говорять, // (Мудреці, що на шальках терезів 

здорового глузду не дають // Ніяким дурним почуттям якої-небудь ваги), 

що ти тут // Набагато щасливіший, ніж твої родичі, які блукають // 

Невторованими снігами в пошуках їжі; що, будучи народженим // 

істотою нижчого порядку порівняно з твоїм повелителем, останньому // 

Справедливо належить панування; що угоду // Було укладено між вами, 

коли твої незграбні лапи // Спочатку потрапляли в пастку, і він 

відмовився // Від його права вбити, за умови, що твоє життя // Повинне 

надалі бути його власністю: крім того, // Це корисно для твого 

морального виховання, що переносить тебе // З диких куточків у 

цивілізовану державу, // До правил поведінки Християнського світу. 

(Ведмідь, що танцює. Рекомендовано поборникам работоргівлі)  

<…>And politicians say, //  (Wise men who in the scale of reason give // No 

foolish feelings weight,) that thou art here // Far happier than thy brother bears 

who roam // O’er trackless snows for food; that being born // Inferior to thy 

leader, unto him // Rightly belongs dominion; that the compact // Was made 

between ye, when thy clumsy feet // First fell into the snare, and he gave up // 

His right to kill, conditioning thy life // Should thenceforth be his property: – 

besides, // ‘Tis wholesome for thy morals to be brought // From savage climes 

into a civilized state, // Into the decencies of Christendom(The Dancing Bear. 

Recommended To The Advocates For The Slave Trade) [389 Southey, Robert. 

Joan of Arc,  с. 392]. 
366 NAY gather not that filbert, Nicholas, // There is a maggot there, – it is his house – 

// His castle – Oh commit not burglary! // Strip him not naked, ‘tis his clothes, his 

shell, // His bones, the very armour of his life. // And thou shalt do no murder, 

Nicholas!  
367 NAY EDITH! spare the rose; – it lives, it lives, // It feels the noon-tide sun, and 

drinks refresh’d // The dews of night; let not thy gentle hand // Tear its life-strings 

asunder, and destroy // The sense of being! – Why that infidel smile? // Come, I 

will bribe thee to be merciful, // And thou shalt have a tale of other times, // For I 

am skill’d in legendary lore, // So thou wilt let it live  
368 My watchful look thy loitering saunter guards, // My ready hand thy footstep shall 

protect
313

 (To The Burnie Bee) 
369

 UNGREATEFUL he who plucked thee from thy stalk, // Poor faded flow’ret
 
(The 

Faded Flower) 
370Eastern themes had been already so successfully handled by those who were 

acknowledged to be masters of their craft, that I was diffident of making the attempt. 
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371In the continuation of the Arabian Tales, the Domdaniel is mentioned – a seminary 

for evil magicians, under the roots of the sea. From this seed the present romance has 

grown.  

372“ The She Bear she dwells near to me, // And she hath cubs, one, two, and three; // 

She hunts tbe deer, and brings him here, // And then with her I make good cheer; // 

And now to the chase the She Bear is gone, // And she with her prey will be here 

anon” 

373And he hath travelled many a day // And many a river swum over, // And many a 

mountain ridge hath cross’d, // And many a measureless plain; // And now, amid the 

wilds advanced, // Long is it since his eyes // Have seen the trace of man  

374The song of many a bird at morn // Aroused him from his rest. // Lo! at his side a 

courser stood; // More animate of eye, // Of form more faultless never had he seen, // 

More light of limbs and beautiful in strength, // Among the race whose blood, // Pure 

and unmingled, from the royal steeds // Of Solomon came down.  

375Away! away! away! // Over the hills and the plains, // Over the rivers and rocks, // 

Over the sands of the shore // <…>And now they reach the Island coast, // And away 

to the city the Monarch’s abode. // Open fly the city gates, // Open fly the iron doors.  

376The Sultan went; the Sorceress rose, // And North, and South, and East, and West, // 

<…> // And up she look’d, and smote the air; // And down she stoop’d, and smote the 

floor. 

377Giddily, giddily, still she whirls, // Loudly, incessantly, still she calls; // <…>She 

stops, she rocks, she reels! 

378In Kaf the Simorg hath his dwelling-place, // The all-knowing Bird of Ages, who 

hath seen // The World, with all its children, thrice destroy’d. // Long is the path, // 

And difficult the way, of danger full; // But that unerring Bird // Could to a certain 

end // Direct thy weary search. 

379Obedient to the call, // By the pale moonlight Thalaba pursued, // O’er trackless 

snows, his way; // Unknowing he what blessed messenger // Had come to guide his 

steps, – That Laila’s spirit went before his path. 
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380 They stopp’d and look’d at Thalaba; // The Youth perform’d his prayer; // They 

knelt beside him while he pray’d; … 

381On Christmas Eve at twelve o`clock // The cattle kneel to pray, // And lamb and ox 

and crowing cock // Have human words to say… // But none except the pure of heart, 

// Who have an inner ear, // But none except the pure of heart may hear
.
 

382In God`s name, and the Prophet΄s! be its power // Good, let it serve the righteous; if 

for evil, // God, and my trust in Him, // shall hallow it
.
 

383“Blasphemer! dost thou boast of guiding me?» // Quoth Thalaba, with virtuous 

pride inflamed. // “Blindly the wicked work // The righteous will of Heaven! // Sayest 

thou that, diffident of God, // In Magic spells I trust ? // Liar! let witness this! « // And 

he drew off Abdaldar’s Ring, // And cast it in the gulf. // A skinny hand came up, // 

And caught it as it fell, // And peals of devilish laughter shook the Cave
.
 

384In God’s name and the Prophet’s! be its power // Good, let it serve the righteous! if 

for evil, // God and my trust in Him shall hallow it. 

385The Paradise of Irem this, // And this that wonder of the world, // The Palace built 

by Shedad in his pride… 

386<…> and darker grew // The deepening cloud above. // At length it open’d, 

and – O God! // O God! – There were no waters there! // There fell no kindly rain! // 

The Sarsar from its womb went forth, // The Icy Wind of Death. – // They fell around 

me; thousands fell around; // The King and all his people fell; // All! all! they 

perish’d all! // 1 – only I – was left. // There came a Voice to me, and said, // “In the 

Day of Visitation, // In the fearful Hour of Judgment, // God hath remember` d 

thee’(Thalaba the Destroyer (1801))  

 

387Black as the sulphur-cloud, // That through Vesuvius, or from Hecla’s mouth, // 

Rolls up, ascending from the infernal fires? 

388the Travellers // Saw a green meadow, fair with flowers besprent, // Azure and 

yellow, like the beautiful fields // Of England, when amid the growing grass // The 



420 
 
                                                                                                                                                                                                          

blue-bell bends, the golden king-cup shines, // And the sweet cowslip scents the genial 

air, // In the merry month of May! 

389His hair floats straight in the stream of the wind, // Like the weeds in the running 

brook 

390Dim as the shadow of a fire at noon, // Or pale reflection,on the evening brook, // 

Of glow-worm on the bank, // Kindled to guide her winged paramour. 

391<….Relieve the widow and the fatherless! // Blessed are they who succor the 

distress`d; // For them hath God appointed Paradise” 

392Great is the King! A God upon the Earth!” 

393Mother, He is not good!”<…>“O,God, forgive the child! // He knows not what he 

says; …” 

394REPENT AND BE FORGIVEN! 

395We mock`d the messenger of God; // We mock`d the Lord, long-suffering, slow to 

wrath. 

396Long-suffering is the Lord, and slow to wrath,// But heavy are his judgments! 

397Son of Hodeirah, not among thy crimes // That momentary murmur shall be written! 

398“Allah, thy will be done! // Beneath the dispensations of that will // I groan, but 

murmur not. // A day will come, when all things that are dark // Will be made clear; 

…” 

399…Go thou, and on the shore // Perform thy last ablutions, and with prayer // 

Strengthen thy heart – I too have need to pray. 

400It lay amid the flames, // Like Polycarp of old, // When, by the glories of the burning 

stake // O’er-vaulted, his gray hairs // Curl’d, life-like, to the fire // That hallowed 

round his saintly brow. 

401Дощ закінчився; небо було штормовим, // З його чорними хмарами, 

розтерзаними грозою. // І он, дивись! Так сталося, що серед бездонного // 

Неба зірка, // Що залишає за собою безперервне світло, // Раптово з’явилася 

на сході. // «Подивися на мого путівника!» Каже Талаба; // І, повертаючись, 
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він упав в // Останні обійми Старого Моафа, // І отримав останнє 

благословення доброго Старого» (Талаба-Руйнівник) 

 

402The undefended youth // Sprung forward, and he seized // Mohareb in his grasp, // 

And grappled with him breast to breast // Sinewy and large of limb Mohareb was, // 

Broad-shoulder’d, and bis joints // Knit firm, and in the strife // Of danger practised 

well. // Time had not thus matured young Thalaba; // But high-wrought feeling now, 

// The inspiration and the mood divine, // Infused a force portentous, like the strength 

// Of madness through his frame. 

403In awe the youth received the answering voice – // «Son of Hodeirah! thou hast 

proved it here; // The Talisman is Faith. 

404“Lo! how created things // Obey the written doom!” // Allah, who appoints // Yon 

swarms to be a punishment of man, // these also hath he doom`d to meet their way; // 

Both passive instruments // Of his all-acting will, // Sole mover He, and only spring of 

all
.
 

405The admiring girl survey`d // His outspread sails of green; // His gauzy underwings, 

// One closely to the grass-green body furl`d, // One ruffled in the fall, and half 

unclosed. // She view`d his jet-orb`d eyes, // His glossy gorget bright, // Green-

glittering in the sun; // His plumy, pliant horns, // That, nearer as she gazed, // Bent 

tremblingly before her breath. 

406Нow beautiful is night! // A dewy freshness fills the silent air; // No mist obscures, 

nor cloud, nor speck, nor stain, // Breaks the serene of heaven: ... 

407“Awhile he lay, and watch`d the lovely Moon,… 

408Oh, beautiful! the godlike Sun // Is rising o`er the sea! 

409The murmuring wind, the moving leaves, // Soothed him at length to sleep, // With 

mingled lullabies of sight and sound. 

410What sound is borne on the wind? // Is it the storm that shakes // The thousand oaks 

of the forest ? // But Thalaba’s long locks // Flow down his shoulders moveless, and the 

wind // In his loose mantle raises not a fold. // Is it the river’s roar // Dash’d down 
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some rocky descent? // Along the level plain // Euphrates glides unheard. // What sound 

disturbs the night, // Loud as the summer forest in the storm, // As the river that roars 

among rocks? 

411The babe in arms that meets her // Turns round with quick affright, // And 

clings to his nurse’s neck (Thalaba the Destroyer (1801))  

<…>the babe in arms, // Affrighted at his visage, turn’d away, // And clinging 

to the mother’s neck in tears, // Would yet again look up, and then again // Shrink 

back, with cry renew’d (Roderick.The last of the Goths(1814))  

 

412Even Khawla, fiercest of the enchanter brood, // Not without effort drew // Her fear-

suspended breath 

413She call`d him Brother; was it sister-love // For which the silver rings // 

Round her smooth ankles and her tawny arms // Shone daily brighten`d? for a 

brother`s eye // Were her long fingers tinged, // As when she trimm`d the lamp, // And 

through the veins and delicate skin // The light shone rosy?  

 

414The widow`d mother and the fatherless boy, // They, at this untimely hour, // 

Wander o`er the desert sands. 

415“Yesterday // I was a wife belowed, // The fruitful mother of a numerous race. // I 

am a widow now; Of all my offspring this alone is left…”; Alas!; 

 

416The single nightingale // Perch’d in the rosier by, so richly toned, // That never 

from that most melodious bird, // Singing a love-song to his brooding mate, // Did 

Thracian shepherd by the grave // Of Orpheus hear a sweeter melody,… 

 

417 O fool, to think thy human hand // Could check the chariot-wheels of Destiny! 

418A waste of ornament and labor characterizes all the works of the Orientalists. I 

have seen illuminated Persian manuscripts that must each have been the toil of many 

years, every page painted, not with representations of life and manners, but usually 
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like the curves and lines of a Turkey carpet, conveying no idea whatever, as absurd to 

the eye as nonsense-verses to the ear… 

419So one day may the Crescent from thy Mosques // Be pluck’d by wisdom, when the 

enlighten’d arm // Of Europe conquers to redeem the East! 

420So serious should my youth appear among // The thoughtless throng, // So would I 

seem amid the young and gay // More grave than they, // That in my age as cheerful I 

might be // As the green winter of the holly tree(The Holly Tree (1798) 
421…In a narrow sphere, // The little circle of domestic life, // I would be known and 

loved; the world beyond // Is not for me 
422The little of their literature that has reached us is equally worthless. Our barbarian  

scholars have called Ferdusi the Oriental Homer… 

423The future, yet methinks my soul descries // How in Pelayo should the purposes // 

Of Heaven be best accomplish’d. // All too long, // Here in their own inheritance, the 

sons // Of Spain have groan’d beneath a foreign yoke, Punic and Roman, Kelt, and 

Goth, and Greek:… 

424Georvyl and Rirdand Rodriand Llaianmay have charms fo rCambrian ears, but 

who can feel an interestinTezozomoc, Tlalala, 

orOcelopan<…>howcouldweswallowYuhidthiton, Coanocotzin, and, aboveall, 

theyawningsjaw-dislocatingAyayaca?–Thesetorturingwords, particularlythelatter, 

remindussostronglyoftheodiouscacophonyoftheNurseandChild, 

thattheyreallyarenottobetolerated 

425Rich is the freight, O Vessel, that thou bearest! // Beauty and Virtue, // 

Fatherly cares and filial veneration, // Hearts which are proved and strengthen`d by 

affliction, // Manly resentment, fortitude, and action, Womanly goodness; // All with 

which Nature halloweth her daughters, // Tenderness, truth, and purity, and 

meekness, // Piety, patience, faith, and resignation, // Love and devotement (The 

Curse of Kehama (1810))  

426<...>A fairer than the fairest have they brought, // A Maid of charms surpassing 

human thought // A Maid divine
466

 

427The wanderers journey’d on; till having cross’d // Rich Tagus, and the rapid 

Zezere, // They from Albardos` hoary height beheld // Pine-forest, fruitful vale, and 
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that fair lake // Where Alcoa, mingled there with Baza’s stream, // Rests on its 

passage to the western sea, // That sea the aim and boundary of their toil. 

428Thus travelling on, // He pass’d the vale where wild Arunca pours // Its wintry 

torrents; and the happier site // Of old Conimbrica, whose ruin’d towers // Bore 

record of the fierce Alani’s wrath. // Mondego, too, he cross’d, not yet renown’d // In 

poet’s amorous lay;  

429So saying, Adosinda left the King // Alone amid the ruins. There he stood, // As 

when Elisha, on the farther bank // Of Jordan, saw that elder prophet mount // The 

fiery chariot, and the steeds of fire, // Trampling the whirlwind, bear him up the sky: 

// Thus gazing after her did Roderick stand;  

430A man new-born; in second baptism named, // Like those who in Judea bravely 

raised // Against the Heathen’s impious tyranny // The banner of Jehovah, Maccabee; 

// So call mе. 

431My tale hath moved thee! it might move the dead // <…>Dealing with me as in the 

days of old // With that Bethulian Matron when she saved // His people from the 

spoiler 

432Her own deliverance, smiting in his tent // A lustful Moorish miscreant, as of yore // 

By Judith’s holy deed the Assyrian fell. 

433What! darest thou, thou infidel and slave, Strike a believer? and he aim’d a blow // 

At Roderick’s breast. But Roderick caught his arm // And closed, and wrench’d the 

dagger from his hold,– // Such timely strength did those emaciate limbs // From 

indignation draw, – and in his neck // With mortal stroke he drove the avenging steel 

// Hilt deep.  

434O force of faith! O strength of virtuous will! // Behold him in his endless 

martyrdom, // Triumphant still! The Curse still burning in his heart and brain; // And 

yet doth he remain // Patient the while, and tranquil, and content! // The pious soul 

hath framed unto itself // A second nature, to exist in pain // As in its own allotted 

element. 
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435Faith was their comfort, Faith their stay; // They trusted Woe would pass away, // 

And Tyranny would sink subdued, // And Evil yield to Good (The Curse of Kehama) 

436Call on God to preserve – for God only can save (The Convicts Of New South 

Wales).  

437But God, // Whose eye beholdeth all things, he had seen // The murder, and 

the murderer knew that God // Was witness to his crime. He fled the place; // But 

nowhere could he fly the avenging hand // Of Heaven! (The Grandmother`s Tale)  

 

438The Spirit. Founded on fact. 

439The Triumph Of Woman. The subject from the third and fourth chapters of the Book 

of Esdras. 

440The Funeral. The story related in this Eclogue is strictly true. I met the funeral, and 

learnt the circumstances, in a village in Hampshire. The indifference of the child was 

mentioned to me; indeed no addition whatever has been made to the story. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



426 
 
                                                                                                                                                                                                          

ДОДАТОК Б 

 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ І ВІДОМОСТІ 

ПРО АПРОБАЦІЮ ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ 

РОБОТИ 

Наукові праці, у яких опубліковані основні результати дисертації 

 

Монографії: 

 

1. Корнильева Л. Поэтический мир Р. Саути. Харьков: Точка, 2013. 350 с. 

(20,35 д.а.) 

2. Корнільєва Л. Романтична картина світу у поетичній творчості Роберта 

Сауті та художній історизм як її концептуальна домінанта. Харків:  

Планета-Принт, 2018. 316 с. (21,5 д.а.) 

 

Статті в наукових фахових виданнях України: 

 

3. Сахновская Л. Н. «Старуха из Беркли» в России. Наукові записки ХНПУ 

імені Г. С. Сковороди. Серія літературознавство. Вип. 4(44), ч. 2. Харків, 

2005. С. 45-53. (0,4 д. а.) 

4. Сахновская Л. Н. Творчество Р. Саути в работах советских 

литературоведов и критиков. Наукові записки ХНПУ 

імені Г. С. Сковороди. Серія літературознавство. Вип. 1(53), ч. 1. Харків, 

2008. С. 19-31. (0,7 д. а.) 

5. Сахновская Л. Н. История изучения творчества Р. Саути в западном 

литературоведении и критике. Наукові записки ХНПУ 

імені Г. С. Сковороди. Серія літературознавство. Вип. 1(53), ч. 2. Харків, 

2008. С. 21-30. (0,6 д. а.) 



427 
 
                                                                                                                                                                                                          

6. Сахновская Л. Н. Размышления У. Уордсворта и Р. Саути о старости и 

бедности, добре и зле в балладах «Гуди Блейк и Гарри Джил» и 

«Ведьма». Наукові записки ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Серія 

літературознавство. Вип. 2(54), ч. 1. Харків, 2008. С. 8-21. (0,7 д. а.) 

7. Сахновская Л. Н. Творчество Р. Саути в дореволюционной литературной 

критике. Наукові записки ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Серія 

літературознавство. Вип. 4(56), ч. 1. Харків, 2008. С. 15-28. (0,7 д. а.) 

8. Сахновская Л. Н. С. Т. Кольридж и Р. Саути о судьбах двух моряков. 

 Нова філологія. Запоріжжя, 2008. Вип. 31. С. 299-305. (0,4 д. а.) 

9. Сахновская Л. Н. Штрихи к портрету Англии XIV века в драматической 

поэме Р. Саути «Уот Тайлер». Література в контексті культури: Зб. 

наук. праць. Вип. 18. Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2008. С. 242-252 

10. Сахновская Л. Н. Художественное переосмысление периода правления 

Ричарда ІІ (на материале драмы Р. Саути «Уот Тайлер» и пьесы 

У. Шекспира «Ричард ІІ»). Наукові записки ХНПУ імені Г. С. Сковороди. 

Серія літературознавство. Вип. 4(56), ч. 2. Харків, 2008. С. 3-12. (0,5 д. а.) 

11. Сахновская Л. Н. Стихотворение Р. Саути «Роза»: опыт 

литературоведческого анализа.  Наукові записки ХНПУ 

імені Г. С. Сковороди. Серія літературознавство. Вип. 1(57), ч. 2. Харків, 

2009. С. 42-51. (0,5 д. а.) 

12. Сахновская Л. Н. Функции водной стихии в пейзажной лирике поэта 

«озерной школы» Р. Саути.  Наукові записки ХНПУ 

імені Г. С. Сковороди. Серія літературознавство. Вип. 2(58), ч. 3. Харків, 

2009. С. 3-12. (0,6 д. а.) 

13. Сахновська Л. М. Проблеми лінгво-культурологічного аналізу 

поетичного тексту (на матеріалі творчості Р. Сауті). Науковий вісник 

Волинського Національного університету імені Л. Українки. РОЗДІЛ ІІІ. 

Етнолінгвістика. Лінгвокультурологія. Серія мовознавства, Луцьк, 2009. 

№ 5. С. 147-152. (0,3 д. а.) 



428 
 
                                                                                                                                                                                                          

14. Корнильева Л. Н. Религиозные мотивы в творчестве Р. Саути. Наукові 

записки ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Серія літературознавство. Вип. 

3(63), ч. 1. Харків, 2010. С. 3- 15. (0,8 д. а.) 

15. Корнильева Л. Н. Мир природы глазами Р. Саути. Наукові записки ХНПУ 

імені Г. С. Сковороди. Серія літературознавство. Вип. 3(63), ч. 2. Харків, 

2010. С. 21-46. (1,6 д. а.) 

16. Корнильева Л. Н. История о монархах мира и их окружении в 

произведениях Р. Саути. Наукові записки ХНПУ імені Г. С. Сковороди. 

Серія літературознавство. Вип. 1(65), ч. 1. Харків, 2011. С. 12-41. (1,8 д. 

а.) 

17. Корнильева Л. Н. Поэтический текст «Жанны д’Арк»: об отличительных 

чертах поэзии Р. Саути. Наукові записки ХНПУ імені Г. С. Сковороди. 

Серія літературознавство. Вип. 2(66), ч. 3. Харків, 2011. С. 26-52. (1,6 д. 

а.) 

18. Корнильева Л. Н. Проблемы изучения и восприятия поэмы «Талаба-

Разрушитель» Р. Саути. Наукові записки ХНПУ імені Г. С. 

Сковороди. Серія літературознавство. Вип. 4(68), ч. 1. Харків, 2011. С. 58-

79. (1,3 д. а.) 

19. Корнильева Л. Н. Жизнь и смерть в творчестве Р. Саути. Наукові записки 

ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Серія літературознавство. Вип. 4(68), ч. 2. 

Харків, 2011. С. 80-90. (0, 6 д. а.) 

20. Корнильева Л. Н. Женские образы в поэзии Р. Саути. Наукові записки 

ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Серія літературознавство. Вип. 3(75), ч. 1. 

Харків, 2013. С. 83-90. (0, 5 д. а.) 

21. Корнильева Л. Н. К вопросу о самобытности поэзии Саути. Наукові 

записки ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Серія літературознавство. Вип. 

3(75), ч. 2. Харків, 2013. С.89-96 (0,4 д.а.)  

22. Корнильева Л. Н. Актуальные проблемы изучения творчества Р. Саути в 

контексте английского романтизма. Поетика лірики: Збірник наукових 



429 
 
                                                                                                                                                                                                          

праць пам’яті доктора філологічних наук, професора Тетяни Волкової. 

Studia Methodologica. Вип. 35. Тернопіль: ТНПУ, 2013. С. 61-68 (0,4 д.а.) 

23. Корнильева Л. Н. Особенности восприятия «страшных» баллад Саути на 

русской почве. Вопросы русской литературы. Межвузовский научный 

сборник. Вып. 30(87). Симферополь, 2014. C. 173-193. (1, 3 д. а.) 

 

Статті в наукових фахових виданнях України, які входять до 

міжнародних наукометричних баз даних: 

 

24. Корнильева Л. Н. Актуальные проблемы в изучении английского 

романтизма. Наукові записки ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Серія 

літературознавство. Вип. 1(80). Харків, 2015. С. 120-133. ( 0,8 д. а.)  

25. Корнільєва Л. М. Естетика англійського романтизму в сучасному 

науковому осмисленні. Наукові записки ХНПУ імені Г. С. Сковороди. 

Серія літературознавство. Вип. 1(85). Харків, 2017. С. 102-117. ( 0,9 д. а.)  

 

Статті в іноземних наукових виданнях 

 

26. Корнильева Л. Н. Поэмы 1801-1814-го гг. в системе произведений 

Р. Саути Филологические записки. Вестник литературоведения и 

языкознания. Выпуск 31. Воронеж: Издательско-полиграфический дом 

«Научная книга», Воронежский государственный университет, 2012-

2013. С. 101-112. (0,7д. а.) 

27. Корнильева Л. Н. Мифы и наука в поэтическом дискурсе Р. Саути. 

Научное обозрение: гуманитарные исследования.  № 10. М.: Буква, 2013. 

С. 51-56. (0, 3 д. а.) 

28. Kornilyeva, L. Southey`s verse against the most popular misconceptions about 

the poet Forum and Contemporary Issues in Language and Literature. New 



430 
 
                                                                                                                                                                                                          

approaches in language, literature and culture studies. Vol. 1. Siedlce, 2014. 

РР. 25-41. ( 1, 6 д. а.) 

29. Kornilyeva, L. Southey`s Lyrical Hero, Romantic Historicism and 

Shakespeare`s Influence in Southey`s Verse Forum and Contemporary Issues 

in Language and Literature. New approaches in language, literature and culture 

studies. Vol. 2. Siedlce, 2015.P. 11-22. ( 1, 5 д. а.) 

 

 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

 

30. Сахновская Л. «Нас семеро» У. Вордсворта и «Бленгеймский бой» 

Р. Саути в контексте творческого диалога поэтов-романтиков. Матеріали 

IV Міжвузівської конференції молодих учених «Сучасні проблеми та 

перспективи дослідження романських і германських мов і літератур» (1-

3 лютого 2006). Частина 2. Донецьк: ДонНУ, 2006. С. 261-263. ( 0, 1 д. а.) 

31. Cахновська Л. М. Р. Сауті у критиці Ф. Шаля. Тринадцатые 

международные чтения молодых учёных памяти Л. Я. Лившица. 

Харьков: ХНПУ имени Г. С. Сковороды, 2008. С. 80. ( 0, 1 д. а.) 

32. Корнильева Л. Английский без проблем для продвинутых. A cup of 

English: Britain and the British. М.: ЭКСМО, 2013. 608с. + 1 СDRom. (29,56 

д.а.). Про Р. Сауті див. стор. 28, 37, 474 – 476. (0,2 д.а.). 

33. Корнильева Л. Н. Своё и чужое: художественное пространство в 

литературном наследии Р. Саути и его русских переводах. «Восток – 

Запад»: Типология пространства в русской литературе и фольклоре. 

Сборник статей по итогам пятой международной научной конференции 

(заочной). (Волгоград, 19 ноября 2012 г.) Волгоград: Перемена, 2013. 

С. 14-19. ( 0, 3 д. а.) 

34. Корнільєва Л. Поезія Роберта Сауті у школі та ВНЗ. Матеріали II 

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Поєднання інноваційних 
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і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як 

чинник забезпечення дієвості знань» (Харківський торгівельно-

економічний інститут Київського національного торгівельно-

економічного університету). Харків, 2015. С. 93-95. ( 0, 1 д. а.) 

35. Корнильева Л. К вопросу о религиозном отступничестве Р. Саути в 

контексте английского романтизма. Вітчизняна наука на зламі епох: 

проблеми та перспективи розвитку. Матеріали XVIII Всеукраїнської 

науково-практичної Інтернет-конференції. (19-20 листопада 2015 р.) 

Переяслав-Хмельницький: Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2015. С. 344-346. (0, 2 

д. а.)  

36.Корнильева Л. Нравственный потенциал поэзии Р. Саути. Матеріали III 

міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми 

філології» (27-28 листопада 2015 року). Одеса, 2015. С. 70 - 74. ( 0, 25 д. а.) 

37. Корнільєва Л. Орієнталізм Р. Сауті. Матеріали міжнародної  конференції 

«Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в 

письменництво» («Постколоніальні стратегії»). (Харківський 

національний університет імені В. Н. Каразіна, 6-7 квітня 2018 р.). 

Харків: ХНУ, 2018. C. 65-66. ( 0, 1 д. а.) 

38. Корнільєва Л. Парадигма суверенної влади у поетичних творах Р. Сауті. 

Програма і тези доповідей Всеукраїнської науково-методичної 

конференції «Фрізманівські читання: науково-методична спадщина, 

продовження традицій» (Харків, 2020).  Харків: ХНПУ, 2020.С. 52-53 ( 0, 

1д.а.) 

Апробація матеріалів дисертації 

 

Основні положення дисертаційної роботи викладені в доповідях і 

виступах на міжнародних та всеукраїнських конференціях: 
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1) IV Міжвузівська конференція молодих учених «Сучасні проблеми 

та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур» 

(Донецьк, Донецький національний університет, 2006). Формат участі: виступ з 

доповіддю, опубліковано статтю. 

2) Тринадцяті Міжнародні читання молодих учених пам’яті 

Л. Я. Лівшиця (Харків, Харківський національний педагогічний університет 

імені Г. С. Сковороди, 2008). Формат участі: виступ з доповіддю, опубліковано 

тези. 

3) П’яті мистецтвознавчі читання «Драма, вистава, глядач», 

присвячені пам’яті доктора мистецтвознавства, професора В. М. Айзенштадта 

(Харків, Харківська державна академія культури, 2008). Формат участі: виступ 

з доповіддю, опубліковано тези. 

4) I Всеукраїнська наукова конференція молодих учених «Іноземна 

філологія у ХХI столітті» (Запоріжжя, Запорізький національний університет, 

2008). Формат участі: виступ з доповіддю, опубліковано статтю. 

5) Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 90-річчю ДНУ 

«Література в контексті культури» (Дніпропетровськ, Дніпропетровський 

національній університет імені О. Гончара, 2008). Формат участі: виступ з 

доповіддю, опубліковано статтю. 

6) III Міжнародна наукова конференція «Пріоритети германського та 

романського мовознавства» (Волинський національний університет імені Лесі 

Українки, Луцьк-Світязь, 2009). Формат участі: виступ з доповіддю, 

опубліковано статтю. 

7) V Міжнародна наукова конференція (заочна) «Схід-Захід» (19 

листопада 2012, Волгоград). Формат участі: заочна, опубліковано статтю. 

8) Всеукраїнська науково-практична конференція «Література в 

контексті культури» (Дніпропетровськ, Дніпропетровський національній 
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університет імені О. Гончара, 2015). Формат участі: виступ з доповіддю, 

опубліковано статтю. 

9) II Всеукраїнська науково-практична конференція «Поєднання 

інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов 

як чинник забезпечення дієвості знань» (Харків, Харківський торговельно-

економічний інститут Київського національного торговельно-економічного 

університету, 2015). Формат участі: виступ з доповіддю, опубліковано статтю. 

10) XVIII Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція (19-

20 листопада, Переяслав-Хмельницький, Державний вищий навчальний заклад 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Г. С. Сковороди», 2015). Формат участі: заочна, опубліковано статтю. 

11)  III Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні 

проблеми філології» (27-28 листопада, Одеса, 2015). Формат участі: заочна, 

опубліковано статтю. 

12)  Міжнародна конференція «Художні феномени в історії світової 

літератури: перехід мови в письменництво» («Постколоніальні стратегії») 

(Харків, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 6-7 квітня 

2018). Формат участі: виступ з доповіддю, опубліковано статтю. 

13) Всеукраїнська науково-методична конференція «Фрізманівські 

читання: науково-методична спадщина, продовження традицій» (Харків, 2020). 

Формат участі: виступ з доповіддю, опубліковано тези. 

 

 

 

 


