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Метценґерштайн
[Написано для «Суботнього кур’єра1»]

Pestis eram vivus – moriens tua mors ero2. 
Мартін Лютер

Жах і фатум чигали на людей у всі часи. Чому ж тоді стільки 
уваги приділяти історії, яку я оце збираюся оповісти? Вдоволь-
німося тим, що в період, про який я розповідаю, в глибинці 
Угорщини існувала тривка, хоч і прихована віра в доктрини ме-
темпсихозу3. Про самі доктрини – себто про їх фальшивість чи 
ймовірність – я не скажу нічого. А проте підозрюю, що наша 
недовірливість – як ла Брюєр4 казав про всі нещастя – «vient de 
ne pouvoir être seuls5, 6».

Проте є дещо в цих угорських забобонах [(які римляни по-
значали словом religio)], що стрімко зводить їх до абсурду. 
___________________

1 Тут і далі фрагменти, яких немає у посмертному виданні, наводяться 
у квадратних дужках. (Тут і далі - примітки перекладачів, якщо не зазна-
чено іншого).

2 Я, що був тобі чумою за життя, помираючи, стану смертю твоєю (лат.).
3 Релігійно-філософська доктрина про посмертне переселення душі з 

одного тіла в інше.
4 Жан де ла Брюєр (1645–1696) – французький письменник-мораліст, 

автор єдиного твору «Характери».
5 «...випливає з того, що ми не вміємо бути самі» (фр.).
6 Мерсьє у «L`an deux mille quatre cents quarante» («Рік дві тисячі чотири-

ста сороковий» – прим. перекл.) серйозно відстоює доктрини метемпсихозу, 
а І. Дізраелі каже, що «жодна система не є настільки проста і несуперечна для 
розуміння». Подейкують, що полковник Ітан Аллен, «Хлопець Зеленої Гори», 
також був великим послідовником вчення метемпсихозу (прим. автора).
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Вони – угорці, тобто – суттєво відрізнялися від своїх східних 
володарів. От, скажімо, «душа» – як-то казали (тут я наводжу 
слова одного парижанина, славного вельми гострим розумом 
та глибокою ерудицією) – «ne demeure qu’un seul fois dans un 
corps sensible: au reste – un cheval, un chien, un homme meme, 
n’est que la ressemblance peu tangible de ces animaux1».

Родини Берліфітцінґів та Метценґерштайнів століттями пе-
ребували на ножах. Ніколи ще два такі знакомиті доми не були 
затруєні такою обопільною ворожістю. [І направду, в той час, як 
спостерегла одна карга, зсохла і моторошна з виду, було так, що 
«швидше вогонь і вода змішаються, ніж Берліфітцінґ потисне 
руку Метценґерштайну»]. Коріння тієї ворожнечі належало шука-
ти в словах прадавнього пророцтва: «Страхітливе падіння спіткає 
шляхетний дім, коли, наче верхівець над конем, смертність Мет-
ценґерштайна здобуде гору над безсмертям Берліфітцінґа».

Звісно, що самі собою ці слова значили небагато, якщо взагалі 
мали якесь значення. Але навіть простіші речі спричинялися – і 
то геть нещодавно – до не менш трагічних наслідків. Тим паче, 
ці сусідні доми давно вже переживали ворожнечу, яка впливала 
навіть на політичну ситуацію в уряді. Ба більше, близькі сусіди 
рідко товаришують, а мешканці замку Берліфітцінґ зі своїх висо-
ких контрфорсів2 могли дивитися просто у вікна палацу Метцен-
___________________

1 Оригінальна цитата По дещо помилкова – важко сказати, що саме 
він мав на увазі. Бодлер реконструював цю фразу до вигляду «[L’âme] ne 
demeure qu’une seul fois dans un corps sensible. Ainsi, un cheval, un chien, un 
homme même, ne sont que la ressemblance illusoire de ces êtres». Це можна 
приблизно перекласти як «[Душа] тільки раз пробуває в чуттєвому (розум-
ному?) тілі. Отож кінь, собака, ба навіть сама людина є лише ілюзорними 
відбитками власного єства». Сам Бодлер у примітці до цитати писав: «Я не 
знаю, хто написав цей дивний і малозрозумілий текст, проте дозволив собі 
ледве його підкоригувати, адаптуючи до загального морального змісту іс-
торії». Бодлер у своїй адаптації покликається на теорію отця Кірхера про те, 
що всі тварини є поневоленими духами, і ми схильні з ним погодитися – в 
кожному разі, версія Бодлера є значно змістовнішою від оригіналу.

2 Вжите автором слово буквально означає «контрфорс» – зовнішню 
опору склепіння. Проте цей архітектурний елемент характерний пере-
важно для храмів, а в житловій архітектурі скоріш за все мається на увазі 
вузький балкон між вершиною стіни та краєм розпору даху, на який опи-
раються напіварки (аркбутани) для загального укріплення конструкції.



7

ґерштайн. І менш за все отаке постійне споглядання феодальної1 
розкоші сприяло послабленню роздратування з боку не настільки 
давніх та не настільки багатих Берліфітцінґів. То чи варто диву-
ватися, що слова цього пророцтва, хай навіть які безглузді, спри-
чинили та успішно підтримували розбіжності між двома родами, 
які й без того були схильні до сварок із приводу й без приводу 
через родові заздрощі? Тож це пророцтво начебто передбачило – 
якщо воно й справді що-небудь передбачувало – фінальний трі-
умф могутнішого дому; звісно, що дім слабший і не настільки 
впливовий добре це запам’ятав – і зачаїв гірку ворожість.

Вільгельм2, граф Берліфітцінґ, незважаючи на високий ро-
довий статус, був у часи цієї історії немічним та здитинілим ді-
дом, примітним хіба через неприродну та невгасиму особисту 
антипатію до родини свого неприятеля та сурозмірну їй любов 
до коней та мисливства – таку всеосяжну, що ні тілесна слаб-
кість, ні поважний вік, ані розумова неповносправність не за-
важали йому щодня поринати в небезпеки гонитви за звіром.

Натомість Фредерік3, барон Метценґерштайн, був іще не-
повнолітнім. Його батько, отець Ґ., помер ще замолоду. Його 
мати, леді Мері – невдовзі по тому. На той час Фредеріку було 
вісімнадцять. У містах вісімнадцять років – це небагато4, але 
у глушині – в такій пречудовій глушині, як їхнє старе князів-
ство – вагадло цокає в іншому ритмі.

[О, прегарна леді Мері! Як вона могла померти? – і то від 
сухот! Та вона пішла від нас шляхом, яким сподіваюся пройти і 
я. Хотів би я, щоб усі, кого я люблю, відійшли від цієї лагідної 
хвороби. Як же гарно – піти у зеніті молодості, з серцем, спо-
___________________

1 В англійській мові слово «feudal» означає також «зв’язаний клятвою 
кровної помсти».

2 Прототипом його є Авґуст Вільгельм фон Шлеґель (1767–1845) – ні-
мецький поет і науковець.

3 Його прототипом є брат Авґуста, Карл Вільгельм Фрідріх фон Шлеґель 
(1772–1829) – німецький філософ, письменник. У житті брати були близь-
кими друзями. Слід також зазначити, що батько Фрідріха Авґуста Фребеля 
(1782–1852), основоположника сучасної системи дошкільного виховання, 
був священником, а його мати померла, коли він був ще дитиною.

4 У першій редакції тексту Фредеріку було п’ятнадцять, окремі деталі 
опису також різнилися.
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вненим пристрасті, із охопленою вогнем уявою, посеред спо-
гадів про щасливіші дні, на заході року – і так спочити навіки 
під розкішним осіннім листям!

Отак померла леді Мері. Молодий барон Фредерік стояв, не 
маючи жодного живого родича, біля домовини своєї матері. Він 
поклав свою руку на її супокійне чоло. Ані здригнулась його 
делікатна постать – ані зітхання не вирвалось із його кам’яних 
грудей – ані затремтіла його королівська губа. Безсердечний, 
норовистий та свавільний від самого дитинства, він досягнув 
віку, про який я оповідаю, дорослішаючи в жорстокості, розпус-
ті та жахливому гріховодстві; він уже давно загатив той канал, 
яким до нього плинули святобливі помисли та лагідні спогади.]

З огляду на деякі специфічні умови, обумовлені в духівниці 
його батька, молодий барон, по смерті свого батька, незагайно 
перейняв володіння всіма солідними маєтностями. А доти не-
часто такі статки зосереджувалися в руках когось із угорських 
вельмож. Замки його були незліченні. Перлиною серед них за 
розкошами та розміром був палац Метценґерштайн. Точних 
меж його володінь не знав ніхто, проте сам тільки графський 
парк простягався навкруж на п’ятдесят миль.

Коли такий незчисленний спадок перейшов до настільки 
юних рук, і то до рук спадкоємця з такою знаною вдачею, довго 
гадати, якою буде його поведінка, не довелось. І справді, вже 
на третій день він успішно переіродив Ірода1, вразивши навіть 
тих, хто просторікував про це з особливим ентузіазмом. Ганебні 
бешкети, страхітливе віроломство, нечувані бузувірства швидко 
дали його переляканим васалам зрозуміти, що ніяка підлабуз-
ницька покора з їхнього боку, ніяке, навіть найретельніше, до-
тримання церемоніалу не могли з певністю гарантувати їм без-
пеку від безжальних ікл малого Каліґули2. У ніч на четвертий 

___________________

1 «Гамлет», дія ІІІ, сцена 2. Пер. Л. Гребінка. Це одна з улюблених фраз 
По, він вжив її також у «Вільямі Вілсоні» та «Масці Червоної Смерті».

2 Ґай Каліґула – римський імператор, який прославився жорстокою та 
ексцентричною поведінкою. Поява цього персонажа тут невипадкова – 
«англійським Каліґулою» називали принца Вельського Фредеріка Ганно-
верського. А ще особливою жорстокістю вирізнялися деякі угорські вель-
можі, наприклад графиня Ержебет Баторі та генерал Ференц Надашді.
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день у стайнях замку Берліфітцінґ спалахнув вогонь, а мешкан-
ці довколишніх земель одноголосно додали підпал до й без того 
страхітливого списку злочинних витівок барона.

Та поки навколо цієї події нуртував гамір, молодий шляхтич 
начебто цілком поринув у медитацію в просторому та порож-
ньому горішньому приміщенні родового палацу Метценґерш-
тайнів. Багаті, хоч уже й вицвілі гобелени, що тьмяно висіли 
на стінах, зображали потаємні та чарівні обриси тисяч його 
великих предків. Тут зодягнені в горностаєві хутра й архиєпар-
ші ризи жерці сиділи запанібрата з правителями та владика-
ми, накладали вето на бажання тимчасового короля чи указа-
ми Папської Святості відбивали удари Лукавого. Там тьмаві, 
високі постаті князів Метценґерштайнів, що їхні м’язисті коні 
топтали тіла повалених ворогів, вражали навіть найстійкіших 
людей могутністю, яка відображалася на їхніх обличчях; і тут-
таки розкішні лебедині постаті дам із давно пройдешніх днів 
наче відпливали геть у лабіринтах нереального танцю під ноти 
уявної мелодії.

Але поки барон слухав, чи то прикидався, що слухав, усе 
гучніше ревище у стайнях Берліфітцінґа, – або ж міркував, 
[ніби Нерон], над якимись іще ориґінальнішими, іще відверті-
шими зухвальствами, – очі його мимоволі зверталися до поста-
ті велетенського, незвичайної масті коня, витканого на гобеле-
ні, що буцімто належав сарацинському предкові ворожого роду. 
Сам кінь, виділяючись із тла всього зображення, стояв непо-
рушно, наче статуя, а далі, у глибині, його повалений вершник 
гинув від кинджала Метценґерштайна.

Фредерікові вуста скривилися в лютій гримасі, щойно він 
зрозумів, куди мимохіть націлився його погляд. Але він не від-
вів очей. Навпаки, він ніяк не міг пояснити самому собі невга-
симу тривогу, котра саваном опустилася на всі його почуття. 
Тільки великими зусиллями він примирив свої сновидчі, не-
певні почуття із достеменністю явного світу. Що довше він 
вдивлявся, що більше підпадав під чар зображення, то мен-
ше він був певен того, що коли-небудь зможе відвести погляд 
від предивного гобелена. Проте гамір нараз посилився, і він, 
із майже вимушеною напругою, звернув увагу на заграву ба-
гряного світла, яку крізь вікно його покою відкидали охоплені 
полум’ям стайні.
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Однак цей порух був хіба миттєвим, – його погляд негайно 
знову прикипів до гобелена. На превеликий жах і здивування 
барона, за той незначний час, що минув, голова скакуна змінила 
положення. Шия тварини, досі, наче співчутливо, вигнута ду-
гою над розпростертим тілом свого пана, тепер розпрямилася, 
повернувшись до барона. Очі коня, досі невидимі, зараз вража-
ли енергійним, майже людським виразом, виблискували вогнем 
і незрозумілою червінню; а закопилені губи тварини, вочевидь 
розлютованої, шкірилися велетенськими, гидотними зубами.

Заціпенілий від жаху, молодий шляхтич позадкував до две-
рей. І щойно він розчахнув їх, як спалах червоного світла, уві-
рвавшись до найдальших закутків кімнати, чітким обрисом 
відкинув його тінь на ворухкий гобелен, а барон, здригнув-
шись, збагнув, що тінь – принаймні поки він, вагаючись, стояв 
на порозі – ідеально лягла в контур, набувши тієї само пози, 
що й постать безжального тріумфатора, вбивці сарацина Бер-
ліфітцінґа.

Аби трохи збадьорити свій пригнічений дух, барон поква-
пився на свіже повітря. Біля головної брами палацу він зустрів 
трьох стайничих. Із величезними зусиллями та щомиті важачи 
життям, вони тримали за напнуту вуздечку жеребця кольору 
заграви.

– Чий це кінь? Де ви його взяли? – суворо запитав молодик, 
невдоволеним і різким тоном, нараз усвідомивши, що таємни-
чий скакун у покої з гобеленом є точною подобою цієї несамо-
витої тварини, що стояла просто перед ним.

– Він належить вам, пане, – відповів один зі стайничих. – 
Принаймні, більше ніхто не заявляв своєї власності на нього. 
Ми перейняли його на скаку, розпашілого і змиленого, на шля-
ху від стаєнь замку Берліфітцінґ. Подумали, що він, може, з та-
бунів старого графа, із тих чужоземних коней, то й відвели його 
назад. Але тамтешні конюхи заперечують будь-який стосунок 
до коня; це дивно, бо ж на ньому є чіткі відмітини, за якими 
можна впізнати, що він допіру рятувався з вогню.

– Та ще й літери В.Ф.Б., витаврувані на його чолі1, – перебив 
другий конюх. – Я їм і сказав, що то, певно, ініціали Вільгельма 
___________________

1 Тавро на чолі – натяк на знак Каїна.






