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»О Михаиле Лермонтове и поэме «Демон

על מיכאיל לרמונטוב ועל הפואמה "דימון"
על מיכאיל ורובל ועל ציוריו ואיוריו לפואמה "דימון"

»О Михаиле Врубеле и его иллюстрациях к поэме «Демон

על אנטון רובינשטין ועל האופרה שלו על-פי הפואמה "דימון"

»Об Антоне Рубинштейне и его опере «Демон

ֹלהים אֶ תְ -בנֹות הָ אָ ָדם כִּ י טֹ בֹת הֵ נָה וַיִּ ְקחּו לָ הֶ ם נ ִָּשים ִּמכֹל אֲ ֶשר בָ חָ רּו" (בראשית ו)2 ,
" וַיִּ ְראּו ְבנֵי-הָ אֱ ִּ
ִּית....
ֹלהים הָ י ָ
חֹותם ָתכְ נִּ ית ָמלֵ א חָ כְ ָמה וכְ ִּליל יֹ ִּפיְ :בעֵ ֶדן גַן-אֱ ִּ
ֵ
"אַ ָתה
ָת ִּמים אַ ָתה ִּב ְד ָרכֶיָך ִּמיֹום ִּהבָ ְראָ ְך עַ ד-נִּ ְמצָ א עַ וְלָ ָתה בָ ְך ...גָבַ ּה ִּל ְבָך ְבי ְָפיֶָך ִּשחַ ָת
(יחזקאל כח ,יב-יח)
חָ כְ ָמ ְתָך עַ לִּ -י ְפעָ ֶתָך עַ ל-אֶ ֶרץ ִּה ְשלַ כְ ִּתיָך"...
"וְאַ ָתה אָ ַמ ְר ָת ִּב ְלבָ ְבָך ...אֶ עֱלֶ ה עַ ל-בָ ָמ ֵתי עָ ב אֶ ַד ֶמה ְלעֶ ְליֹון :אַ ְך אֶ ל-
תּורד אֶ לַ -י ְרכְ ֵתי-בֹור( " ...ישעיהו יד,יג-יו)
ְשאֹול ָ

מיכאיל יוריביץ' לרמונטוב

דמֹון
סיפור מזרחי
1839

"דמֹון" – הפואמה מאת מיכאיל לרמונטוב ( )1841-1814נחשבת לאחד ההישגים של השירה הרוסית .הוא עמל על הנושא
במשך שנים רבות וכתב לפחות שמונה גירסאות של היצירה .הידועה מכולן היא זו שאותה הוא סיים בשנת  ,1839אך פירסומה
התאפשר רק בשנת  1861משום שהצנזורה הצארית ראתה בתוכנה חילול קודש .מאותה סיבה ,נאסרה בשנים הראשונות גם הצגת
האופרה "דימון" ,שחיבר המלחין אנטון רובינשטיין על-פי הפואמה של לרמונטוב.
דימון ( – δαίμων ,démonאלוה ,יוונית עתיקה) הוא יצור על-טבעי ,אחד מהמלאכים אשר מרדו באלוהים וגורשו מגן-העדן .לפי קללת
השם הוא נעשה גלמוד לעולמים ונהפך לרוח הרוע ,אך ניתנה לו שררה על בני-אדם בנסיונותיו להסית אותם מהדרך הישרה .כך הוא
מתואר באמונה הנוצרית ובאגדות הנוצריות.
בספרות הרומנטית של תחילת המאה התשע-עשרה אמנים שונים עשו מדימון גיבור החופש וההתנגדות למוסכמות החברה
הבורגנית  ,מקביל לשורה של גיבורים בשר-ודם שלא מצאו להם מקום וייעוד בחיים ונעשו נוודים (כמו ,לדוגמה ,גיבורים של ביירון
והוא עצמו) .גם בספרות הרוסית היו מספר גיבורים כאלה ,כשהבולטים שביניהם :אונייגין אצל פושקין ,פצ'ורין אצל לרמונטוב ("גיבור
זמננו") ,צ'אצקי אצל גריבויידוב ("צער מתוך חכמה") .לרמונטוב לא הסתפק בדמות אנושית מסוג זה ויצר דמות על-אנושית ,דימון.
לרמונטוב היה פסימי לגבי יכולתו של בן-אדם לשלוט בגורלו ולזכות בעתיד שיהיה יאה לו .גם שלילת ערכים מעוותים של החברה,
ללא כל נקודת מבט פוזיטיבית ,לא מאפשרת חיים באושר ,כל הנסיונות לאהוב ולהתפייס עם אנשים סופם כישלון חרוץ .גם דימון לא
יכול היה לשנות את טיבעו .למרות היותו רוח-הרוע ,מכונה דימון על-ידי לרמונטוב "נוגה,עצוב"; זוהי תפיסת המשורר הרואה גם בו
קורבן לאי-צדק של העולם.
בסוף המאה התשע-עשרה ,הצייר המוכשר מיכאיל וְרּובֵ ל הכין איורים לפואמה של לרמונטוב ,וגם צייר ציורי שמן על אותו הנושא,
והם הפכו ליצירות מופת ללא עוררין .רק לפי ציורי ורובל אנו מכירים את דימון ואת הנסיכה תמר – גיבוריו של המשורר.

מיכאיל ורובל "דימון בישיבה"

'חלק א

.I
ַמ ְלאָ ְך נּוגֶה גֹולֶ ה ֵמעֵ ֶדן
,עָ וֹון- ְפנֵי אֲ ְרצֹות-ָדאָ ה עַ ל
וְזִּ כְ רֹונֹות י ִָּפים ֶשל ֶק ֶדם
.צָ ְבאּו ִּמ ֶנגֶד כְ מֹו ָהמֹון
הַ ֹנגַּה-אֲ ַזי הּוא ְב ִּמ ְשכַן
;זָהַ ר – כְ רּוב טָ הֹור ָת ִּמים
אֲ זַי ַש ִּביט נְ טּול הָ ֹרגַע
ְַבחַ ְללֵ י עֹולָ ם אֱ ֹלּה
;ִּמהֵ ר ִּל ְמסֹ ר לֹו ִּחיּוכִּ ים
,אֲ זַי ְבע ֲָרפֶ ל ֶשל נֶצַ ח
צָ ֵמא ְלי ֶַדע הּוא עָ ַקב
- אֹורים נ ִָּדים ְב ֶרצֶ ף
ִּ אֵ יְך ְמ
;אֹורחֹות ְפזּורֹות ְבתֹוְך ֶמ ְרחָ ב
ְ
-  אָ ַהב,אֲ זַי הּוא הֶ אֱ ִּמין
ֲָלּומיה
ֶ עּול הַ ְב ִּריאָ ה ְבע
. ְָב ִּלי זַעַ ם ְוסָ פֵ ק כְ לַ פֶ יה
עֹוד ל ֹא ִּאיְ מּו עַ ל ִּבינָתֹו
... ַ ֲע ָקרּות ְבטּור ָיגֵע-ְשנֹות
...ִּע ָדן וְעֹוד ִּע ָדן כְ מֹותֹו
! ַיֹודע
ֵ ִּלזְ כֹר הַ כֹל הּוא ל ֹא

Часть 1
I.
Печальный Демон, дух изгнанья,
Летал над грешною землёй,
И лучших дней воспоминанья
Пред ним теснилися толпой;
Тех дней, когда в жилище света
Блистал он, чистый херувим,
Когда бегущая комета
Улыбкой ласковой привета
Любила поменяться с ним,
Когда сквозь вечные туманы,
Познанья жадный, он следил
Кочующие караваны
В пространстве брошенных светил;
Когда он верил и любил,
Счастливый первенец творенья!
Не знал ни злобы, ни сомненья,
И не грозил уму его
Веков бесплодных ряд унылый…
И много, много… и всего
Припомнить не имел он силы!

. II
, כְ מֹו ְב ִּמ ְדבָ ר,הּוא ִּביְקּום
. ַָדחּוי נ ַָדד ְב ִּלי ֵקן בָ טּוח
,ְב ִּע ְקבֹות דֹור עֹוד דֹור עָ בַ ר
ַכְ מֹו ֶרגַע הַ חֹולֵ ף בָ רּוח
.ְבסֶ ֶדר חַ ְדגֹונִּ י מֻ גְ ָדר
אַ ְפסּות ָש ַרר-הּוא עַ ל כָל ְבנֵי
. ַזֹורעַ רֹע
ֵ ְב ִּלי הֲ נָאָ ה
אֶ ת ְמלָ אכָתֹו ִּמן הֶ ָהמֹון
ַגַם לּו אֶ חָ ד ל ֹא ָקם ִּל ְמנֹע
.וְאָ ז נִּ ְמאַ ס לֹו ִּמזָ דֹון
.ןןן
ַפֹורח
ֵ וְהַ גֹולֶ ה עָ גּום
.ֵמעַ ל ְפסָ גֹות ַקו ְַקז בָ רֹום
ַזֹורח
ֵ ְל ַמטָ ה הַ ר ַקזְ בֶ ק
,עַ ד כְ ַיהֲ לֹום-ְב ֶשלֶ ג
ַמֹופיע
ִּ בָ עֹ ֶמק ַגיְא ַד ְריאָ ל
ַכְ מֹו ֵקן נָחָ ש ְבתֹוְך ְב ִּקיע
,ּומ ְתפַ ֵתל ָשחֹור בַ ְתהֹום
ִּ
- וְטֶ ֶרק ִּב ְק ִּפיצֹות הַ ֶשצֶ ף
- לָ ִּביא ְב ַרע ֲַמת הָ ֶקצֶ ף
, חַ יַת הַ ִּרים וְעֹוף.שֹואֵ ג
,ֶשחָ ג ְלאַ ט ֵמעַ ל הַ נֹוף
,ִּה ְק ִּשיבּו ְל ִּד ְב ֵרי הַ ַמ ִּים

II.
Давно отверженный блуждал
В пустыне мира без приюта:
Вослед за веком век бежал,
Как за минутою минута,
Однообразной чередой.
Ничтожной властвуя землёй,
Он сеял зло без наслажденья.
Нигде искусству своему
Он не встречал сопротивленья –
И зло наскучило ему.
ןןן.
И над вершинами Кавказа
Изгнанник рая пролетал:
Под ним Казбек, как грань алмаза,
Снегами вечными сиял,
И, глубоко внизу чернея,
Как трещина, жилище змея,
Вился излучистый Дарьял,
И Терек, прыгая, как львица
С косматой гривой на хребте,
Ревел, и горный зверь и птица,
Кружась в лазурной высоте,
Глаголу вод его внимали;

הר קזבק

ְו ֲע ָננֵי הַ פַ ז ֶשל יֹום
הַ ָדרֹום-אֹותֹו ֵמאֶ ֶרץ
.ִּלּוּו צָ פֹונָה בַ ָש ַמיִּם
,צּוקים גָדֹולים
ִּ ,ֵמעֵ ין ָקהָ ל
,אשים ִּה ְרכִּ ינּו
ִּ ֵמעַ ל הַ גַיא ָר
הּורים
ִּ ְמלֵ אֵ י נִּ ְמנּום ו ְִּה ְר
.ְבכָל ְתנּועֹות הַ גַל ִּה ְב ִּחינּו
ֵמהַ ְסלָ ִּעים צָ פּו ִּטירֹות
:קֹוד ֶרת
ֶ תֹוְך עַ ְר ִּפ ִּלית ְס ִּמיכָה
– שֹומ ִּרֹות
ְ
הֵ ן עַ ל הַ ֵרי ָקו ְָקז
.ילים עַ ל הַ ִּמ ְש ֶמ ֶרת
ִּ הַ נְ ִּפ
, כְ מֹו ֶשנִּ ְב ָרא,עֹולַ ם נִּ ְפלָ א
אֲ בָ ל הַ ְדמּות הַ י ְִּה ָירה
ַצָ ְפ ָתה ִּביְצִּ ַירת אֱ ֹלּה
ְבבּוז ְלל ֹא כָבֹוד ָראּוי
וְעַ ל הַ ֵּמצַ ח הַ ָּגב ַֹה
* .ידי ִביטּוי
ֵּ ְמאּום ל ֹא בָּ א ִל
.IV
:עַ כְ ָשו ְתמּונָה חַ יָה אַ חֶ ֶרת
ְשפֵ לות ֶש ִּמ ְש ַת ְר ְעֹות לָ רֹוב
- ֶשל גְ רּוזִּ יָה** הַ ְמאֻ ֶש ֶרת
;ָש ִּטיחַ ְמפֹ אָ ר ְב ִּלי סֹוף
"פושקין "שבוי בקווקז.ס.* ציטוט מהפואמה של א
 מכאן –גרוזיה,' ְגּורג
ְ ** בגרוזינית – סָ ָק ְר ְתוֶלֹו (בארצות מזרח המדינה נקראת
 לפי.פי שם של גאורגיוס הקדוש-ברוסית; במערב המדינה נקראת גאורגיה על
.המסורת הכנסייתית – גאורגיה היא ארץ חסינותו

И золотые облака
Из южных стран, издалека
Его на север провожали;
И скалы тесною толпой,
Таинственной дремоты полны,
Над ним склонялись головой,
Следя мелькающие волны;
И башни замков на скалах
Смотрели грозно сквозь туманы –
У врат Кавказа на часах
Сторожевые великаны!
И дик и чуден был вокруг
Весь божий мир; но гордый дух
Презрительным окинул оком
Творенье бога своего,
И на челе его высоком
Не отразилось ничего. *
IV.
И перед ним иной картины
Красы живые расцвели:
Роскошной Грузии ** долины
Ковром раскинулись вдали;
* Цитата из поэмы "Кавказский пленник" А.С.Пушкина
** По-грузински – Сакартвело; в странах востока Гурдж, отсюда русское Грузия, на западе – Георгия,
по имени св.Георгия –покровителя Грузии

:שֹופֵ עַ ּו ַמ ְר ִּהיב הַ נֹוף
,עַ ל נִּ זְ ֶקפֶ ת-הַ צַ ְפצָ פָ ה אֶ ל
בֵ ין אֲ בָ נִּ ים ִּב ְשלַ ל צְ בָ ִּעים
.לּולים חֹולֶ פֶ ת
ִּ ְימת ְפלָ גִּ ים צ
ַ זְ ִּר
ִּב ְסבַ ְך ו ְָר ִּדים ִּש ַירת זְ ִּמ ִּירים
טֹור ִּחים ִּלגְ רֹם ְל ֶרטֶ ט
ְ ְל ָשוְא
;הפיֹות ְברֹון ִּש ִּירים
ִּ ֵיְפ
,י ַָדיִּם- עֵ ץ ְרחַ ב,ָשם דֹלֶ ב
,עָ טּור כֻלֹו ִּקיסֹוס עָ בֹות
לֵ ב ִּב ְמעָ רֹות-ּוצְ ִּבי מּוג
.מֹוצֵ א ִּמ ְקלָ ט ְבצָ הֳ ַריִּם
, ִּר ְשרּוש עָ ִּלים, חַ ייִּם,בָ ָרק
,עֹולים
ִּ קֹולֹות ְב ַמ ְקהֵ לָ ה
;אַ ְלפֵ י צְ ָמ ִּחים יְפֵ י עֵ י ַניִּם
,גַם עֹ נֶג ֶש ֶמש בֹועֵ ָרה
,גַם אֲ פֵ לָ ה צֶ חָ ה ְק ִּר ָירה
, ַפֹורח
ֵ  ַהכֹל,נֹושם
ֵ הַ כֹל
ַזֹורח
ֵ אֹור כֹוכ ִָּבים ַמ ְב ִּריק
..!כְ עֵ יִּן גְ רּוזִּ ינִּ ית צְ ִּע ָירה
ַאַ ְך זִּ יו הַ טֶ בַ ע ל ֹא ִּהצְ ִּליח
ִּלגְ רֹם ְלנֶפֶ ש ע ֲָק ָרה
ַ ו ְַרק הֵ נִּ יח,ְל ִּה ְתחַ ֵדש
.ִּרגְ ֵשי ִּקנְ אָ ה עַ זָ ה ָק ָרה
ְלכֹל אֲ ֶשר ָראָ ה בַ ֶד ֶרְך
. ָשלַ ל כָל עֶ ֶרְך,הּוא חָ ש ִּשנְ אָ ה

Счастливый, пышный край земли!
Столпообразные раины *,
Звонко-бегущие ручьи
По дну из камней разноцветных,
И кущи роз, где соловьи
Поют красавиц безответных
На сладкий голос их любви;
Чинар развесистые сени,
Густым венчанные плющом,
Пещеры, где палящим днём
Таятся робкие олени;
И блеск, и жизнь, и шум листов,
Стозвучный говор голосов,
Дыханье тысячи растений!
И полдня сладострастный зной,
И ароматною росой
Всегда увлажненные ночи,
И звёзды яркие, как очи,
Как взор грузинки молодой!..
Но, кроме зависти холодной,
Природы блеск не возбудил
В груди изгнанника бесплодной
Ни новых чувств, ни новых сил;
И всё, что пред собой он видел,
Он презирал иль ненавидел.
* Пирамидальные тополя

.V
גּודל הַ ָשב ִּמזְ ַמן הֵ ִּרים
ָ
 חָ צֵ ר נִּ ְרחֶ בֶ ת,ִּמ ְשכָן גָדֹול
 ִּבכְ יָה כֹואֶ בֶ ת,ִּב ְמ ִּחיר עָ ָמל
.ֶשל עֲבָ ִּדים הַ צַ יְ ָתנִּ ים
ִּמ ְשעֹות הַ ב ֶֹקר עַ ל ַה ִּרים
,ֹתל צֵ ל אָ רְֹך נֹוטֶ לֶ ת
ֶ הַ כ
שּורת הַ ַמ ְד ֵרגֹות נִּ ְפ ֶתלֶ ת
ַ
 ְוכָאן,ִּמצְ ִּריחַ ִּפנ ִָּתי
– עֹומ ֶדת
ֶ ַרק ֶרגַע ָקט עַ ְל ָמה
מֻ ְס ֶת ֶרת ְבצָ ִּעיף לָ בָ ן
יֹור ֶדת
ֶ הַ נְ ִּסיכָה ָת ָמר
בַ ַמיִּם ְל ַמלֵ א ַקנְ ַקן
.VI
הָ עַ יִּן-קֹודר
ֵ ,ָת ִּמיד ִּאלֵ ם
,עַ ל הַ ִּב ְקעָ ה צָ פָ ה בֵ יִּתֹו
- הַ יֹום – ִּש ְמחָ ה פָ ְק ָדה אֹותֹו
:  חָ ִּליל ְו ַייִּן, תֻ ִּפים,ִּמ ְש ֶתה
,גּודל ִּש ֵדְך אֶ ת י ְַל ָדתֹו
ָ
.ִּהזְ ִּמין לַ חַ ג כָל ִּמ ְשפַ ְחתֹו
יֹושבֶ ת
ֶ יחים
ִּ עַ ל גַג ָרפּוד ְש ִּט
,רֹותיהָ ַהכַלָ ה
ֶ ִּעם חֲ ְב
.ְב ַשעֲ שּועַ ְמבַ לָ ה
,חַ ָמה ְל ֶרכֶס ִּמ ְת ָק ֶרבֶ ת
. ִּעגּול נְ ְבלַ ע- חֲ צִּ י,ִּהנֵה

V.
Высокий дом, широкий двор
Седой Гудал себе построил…
Трудов и слёз он много стоил
Рабам послушным с давних пор.
С утра на скат соседних гор
От стен его ложатся тени.
В скале нарублены ступени;
Они от башни угловой
Ведут к реке, по ним мелькая,
Покрыта белою чадрой,
Княжна Тамара молодая
К Арагве ходит за водой.
VI.
Всегда безмолвно на долины
Глядел с утёса мрачный дом;
Но пир большой сегодня в нём –
Звучит зурна, и льются вины –
Гудал сосватал дочь свою,
На пир созвал он всю семью.
На кровле, устланной коврами,
Сидит невеста меж подруг:
Средь игр и песен их досуг
Проходит. Дальними горами
Уж спрятан солнца полукруг;

,הֹולמֹות כַפֹות ְב ֶרצֶ ף
ְ כֻלָ ן
 ִּמ ְריָם- כַלָ ה ְבתֹף.ָשרֹות
,ִּש ָירה זֹו ְמלַ ּוָה ְב ֶקצֶ ב
.מּורם
ָ כְ ֶש ַהטַ נְ בּור ְביָד
,ו ְָק ָמה ְלעֵ ינֶי כֻלָ ם
עָ ְמ ָדה ְל ֶרגַע ו ְִּה ְת ִּחילָ ה
...ִּרקּוד ָמ ִּהיר כְ ֶשל צִּ פֹור

В ладони мерно ударяя,
Они поют – и бубен свой
Берёт невеста молодая.
И вот она, одной рукой
Кружа его над головой,
То вдруг помчится легче птицы,
То остановится, глядит –

 ַמבָ ט טָ הֹור.ְו ֶנעֱצְ ָרה
...יסים לַ ִּחים ִּה ְש ִּפילָ ה
ִּ ַתחַ ת ִּר
;ּומיָד זְ קּופָ ה
ִּ ִּהיא ָשחָ ה
;ֶשת
ֶ גַם הַ גַבָ ה ֶשלָ ּה רֹוג
 יָפָ ה,יחים זְ ִּריזָה
ִּ  ְפנֵי ְש ִּט-עַ ל
.לֹוהית גֹולֶ ֶשת
ִּ ֱַרגְ לָ ּה הָ א
– ּומחַ ֶיכֶת הַ כַלָ ה
ְ
.ְשטּופַ ת ָששֹון י ְַל ָדה ַקלָ ה
ִּמ ֶק ֶרן אֹור אֲ ֶשר בַ ַמיִּם
ְמ ַשעֲ ַשעַ ת פֹ ה ו ָָשם
יֹותר ִּחיּוְך ְשפָ ַתיִּם
ֵ יָפֶ ה
,עּורים עַ צְ ָמם
ִּ ְהַ חַ י כְ מֹו נ
.VII
אֲ נִּ י נִּ ְשבַ ע ְב ֵשם כֹוכָב
 נִּ ְשבַ ע בַ פֶ לֶ א,הַ לֵ יל-חֲ צֹות
:ּומ ֲע ָרב
ַ ֶשל אֹור ִּמזְ ָרח
ַש ִּליט פָ ַרס כֻלָ ה זָהָ ב
.עֲי ַניִּם ל ֹא נ ַָשק כָאֵ לֶ ה
ּובהַ ְרמֹון שּום ִּמזְ ָר ָקה
ְ
אֶ ת טַ ל ַמ ְרג ִָּליֹות הַ ַמיִּם
ְבלַ הַ ט ְשעַ ת הַ צֳהָ ַריִּם
.עַ ל גֵו כַזֶ ה עֹוד ל ֹא ז ְָר ָקה
,אָ ָדם נִּ ְרגֶשת-שּום יָד ֶשל בֶ ן
ֶשת
ֶ ֲע ַדיִּן ל ֹא זָכְ ָתה לָ ג
;וְזּוג צַ מֹות דֹומֹות ִּל ְפ ֹרם
,ֵמאָ ז גֹ ַר ְשנּו ִּמ ְל ַמ ְעלָ ה

И влажный взор её блестит
Из под завистливой ресницы;
То чёрной бровью поведёт,
То вдруг наклонится немножко,
И по ковру скользит, плывёт
Её божественная ножка;
И улыбается она,
Веселья детского полна.
Но луч луны, по влаге зыбкой
Слегка играющий порой,
Едва ль сравнится с той улыбкой,
Как жизнь, как молодость, живой.
VII.
Клянусь полночною звездой,
Лучом заката и востока,
Властитель Персии златой
И ни единый царь земной
Не целовал такого ока;
Гарема брызжущий фонтан
Ни разу жаркою порою
Своей жемчужною росою
Не омывал подобный стан!
Ещё ничья рука земная,
По милому челу блуждая,
Таких волос не расплела;
С тех пор, как мир лишился рая,

דֹומה לָ ה
ָ  יְפֵ ְה ִּפיָה,נִּ ְשבַ ע
.ל ֹא ָק ָמה ַתחַ ת ְש ֵמי ָדרֹום
.VIII
.רֹוק ֶדת
ֶ ִּרקּוד נֹועֵ ל ָת ָמר
עֹומ ֶדת
ֶ גּודל
ָ יֹור ֶשת ֶשל
ֶ
.ָמחָ ר הַ ְשכֵם ִּמכָאן לָ ֶר ֶדת
:חֶ ְל ָקּה- ְמנַת- להיות ִּש ְפחָ ה
- הֹוק ָירה
ִּ ִּב ְמקֹום הַ ְדרֹור ֶשכֹה
,הַ ִּמ ְשפָ חָ ה ֶשל ֹא ִּהכִּ ָירה
.חוקה
ָ  ָשם ְבאֶ ֶרץ ְר-אֵ י
, ָּול ִּע ִּתים אֻ ְפלּו פָ נֶיה
ְ
, אּולַ י גַם כְ אֵ ב,ִּב ְטאּו ִּהסּוס
, ָנּועֹותיה
ֶ
ְוכָל ְתנּועָ ה ִּמ ְת
, ִָּש ְקפה בַ חֵ ן אֶ ת ִּרגְ שותיה
.ִּש ְקפה פַ ְשטּות כֹובֶ ֶשת לֵ ב
וְלּו עַ כְ ָשו עָ לֶ יהָ ֵדמֹון
,הָ יָה ָמ ִּביט ו ְִּמ ְת ַק ֵרב
,עֵ ֶדן-הָ יָה נִּ זְ כָר ִּב ְבנֵי גַן
...ְונֶאֱ נָח ְו ִִּּמ ְתעַ צֵ ב

Клянусь, красавица такая
Под солнцем юга не цвела.
VIII.
В последний раз она плясала.
Увы! Заутра ожидала
Её, наследницу Гудала,
Свободы резвую дитя,
Судьба печальная рабыни,
Отчизна, чуждая поныне,
И незнакомая семья.
И часто тайное сомненье
Темнило светлые черты;
И были все её движенья
Так стройны, полны выраженья,
Так полны милой простоты,
Что если б Демон, пролетая,
В то время на неё взглянул,
То прежних братий вспоминая,
Он отвернулся б – и вздохнул…

מיכאיל ורובל איור לפואמה "דימון "
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IX.

... ַד ָקה עֹובֶ ֶרת...וְהּוא ִּה ִּביט
 ְמתֹאֶ ֶרת-ְב ִּה ְת ַרגְ שּות ל ֹא
.ִּפ ְתאֹ ם כֻלֹו הּוא ִּמ ְת ַמלֵ א
בַ נֶפֶ ש כְ ִּמ ְדבָ ר ִּאלֶ ֶמת
- צְ ִּליל ְמבַ ֵשר טֹובֹות עֹולֶ ה
שּוב הּוא תֹופֵ ס ְקדֻ ָשה קֹוסֶ ֶמת
.ֶשל יֹ ִּפי אַ הֲ בָ ה ְוטּוב
וְהּוא זְ ַמן ַרב ֵמזִּ ין עֵ י ַניִּם
 וְשּוב,ְבחֵ ן ֶשל הַ ְתמּונָה
.חָ ש אֹ ֶשר ֶשל חַ יֵי ָש ַמיִּם
כְ ִּאלּו כֹוכ ִָּבים בָ אֹור
.ִּמ ְתג ְַלגְ ִּלים מּולֹו ְבתֹור
, ַיָדּוע-ָרתּוק ְבכֹחַ ל ֹא
,ִּהכִּ יר עַ צְ בּות ְונֶאֱ נַח
– ? ַו ְֶרגֶש בֹו ִּדבֵ ר – ַמדּוע
.הָ אֵ ם ֶשהּוא ָשכַח-ִּב ְשפַ ת
?ימן ְת ִּחיָה נִּ ְשלַ ח
ָ אּולַ י ִּס
?אּולַ י ִּקבֵ ל הּוא אֹות ְב ָרכָה
... ִַּמלֹות ִּפתּוי ִּל ְמצ ֹא אֵ ין כֹח
,הָ אֵ ל בָ צַ ר בֹו ִּשכְ חָ ה
..! ַוְהּוא גָם ל ֹא ָרצָ ה ִּל ְשכֹח

И Демон видел… На мгновенье
Неизъяснимое волненье
В себе почувствовал он вдруг.
Немой души его пустыню
Наполнил благодатный звук –
И вновь постигнул он святыню
Любви, добра и красоты!..
И долго сладостной картиной
Он любовался – и мечты
О прежнем счастье цепью длинной,
Как будто за звездой звезда,
Пред ним катилися тогда.
Прикованый незримой силой,
Он с новой грустью стал знаком;
В нём чувство вдруг заговорило
Родным когда-то языком.
То был ли признак возрожденья?
Он слов коварных искушенья
Найти в уме своём не мог…
Забыть? Забвенья не дал бог;
Да он и не взял бы забвенья!..
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– ָיגַע סּוסֹו הַ נֶאֱ ָמן
רֹוחַ הֶ חָ ָתן-ְבקֹ צֶ ר
ִּמהֵ ר לָ בֹוא בַ זְ ַמן ְלסֶ ֶרְך
הֹובילָ ה ֶד ֶרְך
ִּ .ֶשל נִּ שּואָ יו
.ִּלגְ דֹות אָ ַראגְ ִּוי יְרֻ קֹות
עָ מּוס ְב ֶשפַ ע ַה ְתשּורֹות
ַבֹותיו ְלאַ ט פֹוסֵ ע
ָ ְב ִּע ְק
,ּומ ְש ָת ֵרְך טּור הַ גְ ַמ ִּלים
ִּ
ַשֹומע
ֵ
וְהֵ לֶ ְך ֵמ ָרחֹוק
.פַ עֲמֹונִּ ים ְמצַ ְלצְ ִּלים
ינֹודל ְבנַחַ ת
ָ ָש ִּליט ֶשל ִּס
- רֹוכֵב בָ ר ֹאש הַ ַשיֹ ָָרה
גֹורה
ָ ֲ עַ ל ח,גִּ זְ ָרה ְת ִּמ ָירה
ְזֹורחַ ת
ַ  ו,ִּפגְ יֹון וָחֶ ֶרב
 עָ לָ יו.ִּמ ְסג ֶֶרת הַ נְ ָדן
;ז ַַהב-יּורי
ֵ ִּרֹובֶ ה ִּעם צ
עֶ ֶרב ְמ ַשחֶ ֶקת- ַוְרּוח
- * וּולים ֶשל הַ צ'ּוחָ ה
ִּ ְב ַש ְר
.ֲעלֵ י שּולֶ יהָ הֹוד ְשרֹוכָּה
, ְמלָ אכַת הַ ֶקסֶ ם- ִּר ְקמת אֻ כָף
,שּורה ֶשל צִּ יצִּ יֹות לַ ֶרסֶ ן
ָ
,ְבגֹון זָהָ ב סּוסֹו נֹועָ ז
. ל ֹא יְסֻ לָ א בַ פָ ז,נ ִָּדיר
.) ַ(מחֶ בֶ ל ַק ַרבַ ְך ִּהגִּ יע
ֵ
* בֶ גד עליון עם שרוולים מתקפלים – הערת לרמונטוב

X.
Измучив доброго окня,
На брачный пир к закату дня
Спешил жених нетерпеливый.
Арагвы светлой он счастливо
Достиг зелёных берегов.
Под тяжкой ношею даров
Едва, едва переступая,
За ним верблюдов длинный ряд
Дорогой тянется, мелькая:
Их колокольчики звенят.
Он сам, властитель Синодала,
Ведёт богатый караван.
Ремнём затянут ловкий стан;
Оправа сабли и кинжала
Блестит на солнце; за спиной
Ружьё с насечкой вырезной.
Играет ветер рукавами
Его чухи, - кругом она
Вся галуном обложена.
Цветными вышито шелками
Его седло; узда с кистями;
Под ним весь в мыле конь лихой
Бесценной масти, золотой.
Питомец резвый Карабаха

, ַחֹושש אָ זְ נָיו ֵמנִּ יע
ֵ
הַ סּוס
 ַמ ִּביט בַ אֲ לַ כְ סֹון,נֹוחֵ ר
.עַ ל ֶקצֶ ף גַל ֶשבַ ִּמ ְדרֹון
: ל ֹא ְבטּוחָ ה הַ ֶד ֶרְך,צַ ָרה
,ִּמ ְשמ ֹאל נָהָ ר ָמלֵ א חָ רֹון
,כֵף ִּמי ִָּמין חָ לָ ק כְ מֹו ֶק ַרח
? ַ הֵ יכָן י ֵָרח...וְאֲ פֵ לָ ה
.נֹורא
ָ כָל הַ ְס ִּביבָ ה נִּ ְראֵ ית
.הֹוסיפָ ה אּוץ ַה ַשי ָָרה
ִּ
.XI
 ל ֹא גָרּו. ְת ִּפילָ ה-יתן
ָ ִּהנֵה ִּב
ימים עָ בַ רּו
ִּ  אַ ְך ִּב,כָאן ֶקבַ ע
)נִּ ְקבַ ר נ ִָּסיְך (עַ כְ ָשו ָקדֹוש
.אֱ נֹוש-ֶש ֵמת ְבגִּ ין נִּ ְק ַמת
 כָל הֵ לֶ ְך ֶש ִּחכָה לֹו,ֵמאָ ז
,ְבסֹוף כְ יַעַ ד ְק ָרב אֹו חָ ג
עָ צַ ר ו ְִּה ְס ַתכֵל ְל ַמ ְעלָ ה
 ְל ִּפי ִּמנְ הָ ג.ו ְִּה ְתפַ לֵ ל
)ְת ִּפלָ ה ָש ְמ ָרה (קֹול עֲ ָמ ִּמי
.ֵמהַ ִּפגְ יֹון הַ מֻ ְס ְל ִּמי
אַ ְך הֶ חָ ָתן אָ ז ל ֹא ָדאַ ג
- ו ְִּה ְתעַ לֵ ם ִּמן הַ ִּמנְ הָ ג
:חָ לַ ם חֲ לֹום ַתחַ ת ָש ַמיִּם
ִּפ ָתהּו ֵדמֹון זֶה עַ ָתה
כִּ י ְמנ ֵַשק הּוא ִּל ְשפָ ַתיִּם
.ֶשל כַלָ תֹו ְב ֲעלָ טָ ה

Прядёт ушьми и, полный страха,
Храпя косится с крутизны
На пену скачущей волны.
Опасен, узок путь прибрежный!
Утёсы с левой стороны,
Направо глубь реки мятежной.
Уж поздно. На вершине снежной
Румянец гаснет; встал туман…
Прибавил шагу караван.
XI.
И вот часовня на дороге…
Тут с давних пор почиет в боге
Какой-то князь, теперь святой,
Убитый мстительной рукой.
С тех пор на праздник иль на битву,
Куда бы путник не спешил,
Всегда усердную молитву
Он у часовни приносил;
И та молитва сберегала
От мусульманского кинжала.
Но презрел удалой жених
Обычай прадедов своих.
Его коварною мечтою
Лукавый Демон возмущал:
Он в мыслях, под ночною тьмою,
Уста невесты целовал.

ְשנֵי אֲ נ ִָּשים חָ ְלפּו ְוגָזּו
? ַמה זֶה... צְ ִּליל י ְִּרי... עֹוד... ְלפֶ ַתע
,ִּהנְ ִּמיְך פַ פַ ח* נ ִָּסיך נֹועָ ז
,תּורכִּ י ְביָד אָ חַ ז
ְ ָקנֶה
- ִּמהֵ ר ְלעֵ בֶ ר הֶ ְמיָה
,זָקּוף ְב ִּמ ְשוָרֹות ַרגְ לַ יִּם
,ְבשּוט ִּהצְ ִּליף הּוא פַ ע ֲַמיִּם
...  י ְִּריָה...ימה
ָ פָ ַרץ ָק ִּד
 גְ נִּ יחֹות ְקלּושֹות,צְ וָחָ ה ְפ ָר ִּאית
.חָ ְלפּו בַ עֵ ֶמק ְונָמֹוגּו
הַ ְק ָרב הָ יָה ָקצָ ר ְמאֹ ד
.לֵ ב נָסֹוגּו-גְ רּוזִּ ינִּ ים מּוגֵי
.XII
.ָש ְקטּו ְב ֲעלָ טָ ה ְסלָ ִּעים
,טֹופפּו בַ ַגיְא גְ ַמ ִּלים
ְ ְִּהצ
.ִּה ִּביטּו עַ ל גְ וִּיֹות ְבפַ חַ ד
הָ יָה צִּ ְלצּול פַ עֲמֹונִּ ים
.דּומיָה רֹווַחַ ת
ִּ עָ מּום ְב
.דּודה ַה ַשי ָָרה כ ִָּליל
ָ ְש
ֵמעַ ל גּופֹות נֹוצְ ִּרים בַ לֵ יל
, צֹופֶ ה בַ טֶ ֶרף,דֹורס
ֵ חָ ג עֹוף
וְל ֹא יִּזְ כּו ִּלישֹן ְב ֶק ֶרב
ְקבָ רֹות ְשלֵ וִּים ְליַד אָ בֹות
;הֶ ם ַתחַ ת רֹבֶ ד ַמ ְרצָ פֹות
ה פרוות כבש/ה עשוי/מצנפת גבוה/* פפח – כובע

Вдруг впереди мелькнули двое,
И больше – выстрел! – что такое?..
Привстав на звонких стременах,
Надвинув на брови папах,
Отважный князь не молвил слова;
В руке сверкнул турецкий ствол,
Нагайка щёлк – и, как орёл,
Он кинулся… и выстрел снова!
И дикий крик и стон глухой
Промчались в глубине долины –
Недолго продолжался бой:
Бежали робкие грузины!
XII.
Затихло всё; теснясь толпой
На трупы всадников порой
Верблюды с ужасом глядели;
И глухо в тишине степной
Их колокольчики звенели.
Разграблен пышный караван;
И над телами христиан
Чертит круги ночная птица!
Не ждёт их мирная гробница
Под слоем монастырских плит,
Где прах отцов их был зарыт;

דּומם ִּמ ֶנגֶד
ָ ל ֹא ַיע ְֲמדּו
,הָ ִּא ָמהֹות ִּב ְשחֹור הַ בֶ גֶד
,עֹורגֶת
ֶ ּוב ְתפילָ ה
ִּ ִּב ְבכִּ י
,בָ אֹות לַ ֶקבֶ ר ֵמ ָרחֹוק
ַיֹודע
ֵ ישהּו ִּמנְ הָ ג
ֶ אַ ְך ִּמ
, ַ ְל ִּאיש ִּמ ְתגַעֲ גֵע,ָת ִּקים
.צְ לָ ב זִּ כָרֹון עַ ל צּוק ָירֹק
, ִַּקיסֹוס בַ ַקיִּץ י ְִּש ַת ֵרע
,יֹוריד כְ ֶר ֶשת צֵ ל
ִּ עַ ל צְ לָ ב
. ְַוי ְִּת ַרפֵ ק עָ לָ יו כְ ֵרע
ַוְהֵ לֶ ְך ִּל ְמנּוחָ ה כ ֵָמּה
אֹותּה ְביֹום אֹו לֵ יל
ָ
י ְִּמצָ א
.ִּמ ַתחַ ת ְלצִּ לֹו ֶשל אֵ ל
.XIII
ַהַ סּוס דֹוהֵ ר ַמהֵ ר ֵמרּוח
: ַכְ ִּאלּו חָ ש ִּל ְק ָרב בָ טּוח
,פַ עַ ם ִּמן הָ ִּריצָ ה עֹוצֵ ר
,ַמ ְק ִּשיב ְלרּוחַ וְנֹוחֵ ר
;ַמ ְר ִּחיב ְב ֶרטֶ ט נְ ִּח ַיריִּם
,רֹוקעֹות ְפ ָרסֹות ַרגְ לַ יִּם
ְ פַ עַ ם
,דֹומה ְלנֵץ
ֶ , וְאָ ז...ְק ִּפיצָ ה
,ימה עָ ט ָמ ִּהיר כְ מֹו חֵ ץ
ָ ָק ִּד
. ְַב ַרע ֲָמה ְפרּועָ ה ַמנִּ יע
. ַעָ לָ יו רֹוכֵב פָ ָרש ְב ִּלי נִּ יע
,ִּפ ְתאֹ ם פֹועֵ ם הּוא בָ אֻ כָף
.ָנח עַ ל צַ ּוַאר הַ סּוס ָהעָ ף

Не придут сёстры с матерями,
Покрыты длинными чадрами,
С тоской, рыданьем и мольбами,
На гроб их из далёких мест!
Зато усердною рукою
Здесь у дороги, над скалою
На память водрузится крест;
И плющ, разросшийся весною,
Его, ласкаясь, обовьёт
Своею сеткой изумрудной;
И, своротив с дороги трудной,
Не раз усталый пешеход
Под божьей тенью отдохнёт.
XIII.
Несётся конь быстрее лани,
Храпит и рвётся, будто к брани;
То вдруг осадит на скаку,
Прислушается к ветерку,
Широко ноздри раздувая;
То, разом в землю ударяя
Шипами звонкими копыт,
Взмахнув растрёпанною гривой,
Вперёд без памяти летит.
На нём есть всадник молчаливый!
Он бьётся на седле порой,
Припав на гриву головой.
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, ַעָ זַב ִּר ְסנֹו פָ ָרש ָשחּוח
,ְתקּועֹות ְב ִּמ ְשוָרֹות ַרגְ לָ יו
ַו ְָדם ִּמפֶ צַ ע כְ ִּקלּוח
זֹורם ְלרֹחַ ב הָ אֻ כָף
ֵ
, ַאֶ ת אֲ דֹונְ ָך ִּמ ְק ָרב ַמכְ ִּריע
!נֹושע
ַ  ל ֹא. ִּה ְרחַ ְק ָת,חֵ ץ-סּוס
ִַּה ִּשיג אֹותֹו בַ לֵ יל ָק ִּליע
!ֶשל אֹוסֶ ִּטינִּ י ְמרֻ ָשע
.XIV
גּודל ִּבכְ יָה נִּ ְבהֶ לֶ ת
ָ ְבבֵ ית
:עֹומד
ֵ הַ מֹון אָ ָדם הָ מּום
,גּופָ ה עַ ל גַב הַ סּוס מֻ טֶ לֶ ת
.ּומת
ֵ  ָנפַ ל,ֶשבָ א דֹוהֵ ר
? ַ פָ ָרש צָ ִּעיר ָמנֹוח,ִּמי הּוא
. ִַּמ ְש ֶדה הַ ְק ָרב הּוא בָ א ְב ִּלי רּוח
,שֹומרֹות ִּרכּוז
ְ
פָ נָיו ְשחּומֹות
,ָדמֹו כִּ סָ ה ְבג ִָּדים ָונ ֶֶשק
ּובַ ְתנּועָ ה ְפ ָר ִּאית כֹובֶ ֶשת
.יָדֹו אֶ ת צַ ּוָארֹו ֶשל סּוס
...נִּ ְשאֶ ֶרת הַ כַלָ ה ְבהֶ לֶ ם
: אֵ יְך חֲ ָתנְֵך אָ ִּמין,ְר ִּאי
 ָהעֶ לֶ ם,אַ חַ ר ִּמלַ ת נ ִָּסיך
.שּואין
ִּ ִּעָ ַמד ּובָ א ְלנ
, ַגֹורל אֹותֹו ִּהכְ ִּריע
ָ ,אֲ בֹוי
... ַרֹוכֵב עַ ל סּוס שּוב ל ֹא יַגִּ יע

Уж он не правит поводами,
Задвинул ноги в стремена,
И кровь широкими струями
На чепраке его видна.
Скакун лихой, ты господина
Из боя вынес как стрела,
Но злая пуля осетина
Его во мраке догнала!
XIV.
В семье Гудала плач и стоны,
Толпится на дворе народ:
Чей конь примчался запалённый
И пал на камни у ворот?
Кто этот всадник бездыханный?
Хранили след тревоги бранной
Морщины смуглого чела.
В крови оружие и платье;
В последнем бешеном пожатье
Рука на гриве замерла.
Недолго жениха младого,
Невеста, взор твой ожидал:
Сдержал он княжеское слово,
На брачный пир он прискакал…
Увы! но никогда уж снова
Не сядет на коня лихого!..

.XV
 ְשלֵ וָה,עַ ל ִּמ ְשפָ חָ ה ְש ֵמחָ ה
.ַמכַת הָ אֵ ל כְ ַרעַ ם צֹונַחַ ת
,נ ְָפלָ ה ָת ָמר עַ ל ִּמ ְשכָבָ ּה
 ִּמ ְתיַפַ חַ ת,ִּהיא ִּמ ְתיַסֶ ֶרת
,ַש ֶמת ִּמ ִּק ְרבָ ּה
ֶ ּומ ְתנ
ִּ
...ִּד ְמעָ ה אַ חַ ר ִּד ְמעָ ה זֹולֶ גֶת
, מֻ ְדאֶ גֶת,ְואָ ז לֹוכ ֶֶדת ִּהיא
:קֹול ְב ִּק ְסמֹו שֹובֶ ה ִּלבָ ּה
! עָ ָמל עֵ י ַניְִּך, י ְַל ָדה,"ל ָשוא
ְ
עֹותיְִּך
ַ  ְת ִּחיָה כָל ִּד ְמ-כְ מֹו טַ ל
,נֹופלֹות
ְ עַ ל גּוף ִּאלֵ ם אֵ ינָן
צֹורפֹות ְשפָ ַתיְִּך
ְ וְהֵ ן ְל ָשוְא
.ּו ְלחָ ַייְִּך ְבתּולֹות
ַחָ ְתנְֵך כָל כְָך ָרחֹוק ִּהגִּ יע
 כֻלֹו עָ טּוף,יה ֵתְך
ָ ִּמכְ ִּמ
ַּומלַ טֵ ף ָר ִּקיע
ְ ,ְבאֹור
.אֶ ת ַמבָ טו נָטּול הַ גּוף
.קֹושבֶ ת
ֶ
אָ זְ נֹו ִּשיר ַמ ְלאָ כִּ ים
!חֲ לֹום חַ יִּ ים ָשוֶה ְפרּוטָ ה
בָ עֵ ֶדן כְ לָ ל אֵ ינָּה נִּ ְח ֶשבֶ ת
.ִּד ְמעָ ה ֶשל ַנ ֲע ָרה ְפשּוטָ ה
,יֹותר ֵמהֶ גֶה
ֵ ל ֹא! ל ֹא ָשוִּים
, ַמ ְלאָ ְך,אֵ לָ ה אַ ְרצִּ ית ֶש ִּלי
חַ יֵי אָ ָדם כְ ֶנגֶד ֶרגַע
!הָ עֶ צֶ ב הַ י ָָקר ֶשלָ ְך

XV.
На беззаботную семью
Как гром слетела божья кара!
Упала на постель свою,
Рыдает бедная Тамара;
Слеза катится за слезой,
Грудь высоко и трудно дышит;
И вот она как будто слышит
Волшебный голос над собой:
"Не плачь, дитя! Не плачь напрасно!
Твоя слеза на труп безгласный
Живой росой не упадёт:
Она лишь взор туманит ясный,
Ланиты девственные жжёт!
Он далеко, он не узнает,
Не оценит тоски твоей;
Небесный свет теперь ласкает
Бесплотный взор его очей;
Он слышит райские напевы…
Что жизни мелочные сны,
И стон и слёзы бедной девы
Для гостя райской стороны?
Нет, жребий смертного творенья,
Поверь мне, ангел мой земной,
Не стоит одного мгновенья
Твоей печали дорогой!
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 ְפנֵי ָש ַמיִּם-אַ ט ָשטֹות עַ ל
,ְב ִּלי ִּמ ְפ ָרש וְהֲ ג ִָּאים
ע ֲָרפֶ ל חָ צֹות כְ ַמיִּם
.אֹורים
ִּ ַמ ְקהֶ לֹות ַה ְמ
- ַבָ אֵ ינְ סֹוף ֶשל ְשדֹות ָר ִּקיע
נֹוד ִּדים
ְ – צֶ ֶמר-עֶ ְד ֵרי
ַ ְב ִּלי כֹחַ נִּ יע,ְב ִּלי עָ ֵקב
.ֲענָנִּ ים חֲ ַמ ְק ַמ ִּקים
, ַישה ל ֹא ְמ ַש ֵמח
ָ ִּיֹום ְפג
,יֹום ְפ ֵר ָדה אֵ ינֹו ַמכְ ִּביד
, ַבֹורח
ֵ ל ֹא חֲ בָ ל עַ ל זְ ַמן
.ְש ִּאיפֹות אֵ ין לָ עָ ִּתיד
ַּוביֹום אָ סֹון ַיגֵע
ְ
:אֹותן לָ ְך ְלדֻ גְ ָמא
ָ
ְק ִּחי
ַ כְ לּום ל ֹא נֹוגֵע,הֵ ן ְשלֵ וֹות
. ְפנֵי הָ אֲ ָד ָמה-בָ ן עַ ל
בָ ֶרגַע ֶש ָי ִּשים אַ ֶד ֶרת
,הַ לַ יְלָ ה עַ ל ְפסָ גֹות ַקו ְַקז
בָ ֶרגַע ֶש ִּמלָ ה נִּ ְס ֶת ֶרת
,ִּת ְשלַ ח עַ ל כָל הָ אָ ֶרץ הַ ס
ַבָ ֶרגַע ֶש ַמ ָשב הָ רּוח
, ַיָנִּ יד הָ עֵ ֶשב ַה ָשחּוח
וְהַ צִּ פֹור ֶשנָחָ ה בֹו
,תּוכַל לָ עּוף ִּמהַ ַמ ְחבֹוא

На воздушном океане,
Без руля и без ветрил,
Тихо плавают в тумане
Хоры стройные светил;
Средь полей необозримых
В небе ходят без следа
Облаков неуловимых
Волокнистые стада.
Час разлуки, час свиданья –
Им ни радость, ни печаль;
Им в грядущем нет желанья
И прошедшего не жаль.
В день томительный несчастья
Ты об них лишь вспомяни;
Будь к земному без участья
И беспечна, как они!
Лишь только ночь своим покровом
Верхи Кавказа осенит,
Лишь только мир, волшебным словом
Заворожённый, замолчит;
Лишь только ветер над скалою
Увядшей шевельнёт травою,
И птичка, спрятанная в ней,
Порхнёт во мраке веселей;

ּופֶ ַרח לֵ יל י ְִּפ ַתח עֵ ְי ַניִּם
, ַמ ָתת ָש ַמיִּם,ִּל ְבֹלע טַ ל
,בַ צֵ ל ִּמ ַתחַ ת ְלעָ נָף
כְ ֶש ַהי ֵָרחַ הַ זְ הַ ְב ַהב
,בָ אֹ פֶ ל ַי ֲעלֶ ה כְ מֹו ֶכ ֶתר
- ,עָ לַ יְִּך י ְִּס ַתכֵל ְבסֵ ֶתר
,אַ זֲי אָ בֹוא אֲ נִּ י כְ ָרז
, ַאֹורח
ֵ עַ ד ַשחַ ר אֶ ָשאֵ ר
ַיסים שֹוטֵ ח
ִּ עַ ל ֶמ ִּשי הָ ִּר
"...ַש ְר ֶש ֶרת חֲ לֹומֹות ֶשל פָ ז
.XVI
,ִּמלָ ה אַ חַ ר ִּמלָ ה נִּ ג ֶֶרת
. ל ֹא ָשב,צְ ִּליל אַ חֲ רֹון נָמֹוג
 ַמ ִּביטָ ה ְל ָשוְא,ִּהיא ָק ָמה
. ְמתֹאֶ ֶרת-ִּב ְמבּוכָה ל ֹא
,עֵ צֹות ּופַ חַ ד ַרב-אָ ְב ַדן
...ִּה ְתלַ הֲ בּות בַ גּוף עֹובֶ ֶרת
,רֹות ִּחים עַ כְ ָשו
ְ כָל ְרגָשֹות
,אֶ ת הַ ּוְ ִּר ִּידים לַ בָ ה ִּמ ְלאָ ה לָ ה
,קֹורעַ ְת אֲ זִּ ִּיקים
ַ נ ְַפ ָשּה
,וְקֹול הַ פֶ לֶ א ִּמ ְל ַמ ְעלָ ה
. ְמ ַדבֵ ר ִּב ְפנִּ ים,נִּ ְד ֶמה לָ ּה
ַרק ִּל ְפנֹות ב ֶֹקר ִּהיא נִּ ְר ֶד ֶמת
,ַש ְלוָה נִּ כְ סֶ פֶ ת ְלהַ ִּביא
בּואי
ִּ ְאַ ְך הַ חֲ לֹום הַ נ
:אֹותּה ִּל ְהיֹות נִּ ְדהֶ ֶמת
ָ
כָפָ ה

И под лозою виноградной,
Росу небес глотая жадно,
Цветок распустится ночной;
Лишь только месяц золотой
Из-за горы тихонько встанет
И на тебя украдкой взглянет, К тебе я стану прилетать;
Гостить я буду до денницы
И на шелковые ресницы
Сны золотые навевать…"
XVI.
Слова умолкли в отдаленье,
Вослед за звуком умер звук.
Она, вскочив, глядит вокруг…
Невыразимое смятенье
В её груди: печаль, испуг,
Восторга пыл – ничто в сравненье,
Все чувства в ней вскипели вдруг;
Душа рвала свои оковы,
Огонь по жилам пробегал,
И этот голос чудно-новый,
Ей мнилось, всё ещё звучал.
И перед утром сон желанный
Глаза усталые смежил;
Но мысль её он возмутил
Мечтой пророческой и странной.

 גֵר,ְדמּות עַ ְר ִּפ ִּלית ִּעלֶ ֶמת
,ְביֹ ִּפי ל ֹא אַ ְרצִּ י זֹוהֵ ר
, ָשֹותיה
ֶ ֲַמ ְרכִּ ין ר ֹאשֹו ִּל ְמ ַרא
, ְָבאַ הֲ בָ ה ַרבָ ה כְ לַ פֶ יה
ַמ ִּביט ְבעֶ צֶ ב ְב ִּלי ִּמלָ ה
.כְ ִּאלּו הּוא כֻלֹו חֶ ְמלָ ה
, ַיֹושב ָר ִּקיע
ֵ אֵ ין זֶה ַמ ְלאָ ְך
; ַ ִּל ְשמֹר ַמגִּ יע,ֵמגֵן ֶשלָ ּה
ַק ְרנֵי הַ ֶק ֶשת ְב ִּהירֹות
;אֶ ת ַת ְל ַתלָ יו ל ֹא ַמ ִּקיפֹות
, ַאֲ בָ ל גַם ל ֹא ָשטָ ן ָקשּוח
,ּומ ְתעַ לֵ ל
ִּ ַמ ִּדיחַ ָקר
- ַאֶ לָ א כְ מֹו עֶ ֶרב צַ ח ְב ִּלי רּוח
..! ל ֹא אֹור ל ֹא צֵ ל,ל ֹא יֹום ל ֹא לֵ יל

Пришлец туманный и немой,
Красой блистая неземной,
К её склонился изголовью;
И взор его с такой любовью,
Так грустно на неё смотрел,
Как будто он об ней жалел.
То не был ангел-небожитель,
Её божественный хранитель;
Венец из радужных лучей
Не украшал его кудрей.
То не был ада дух ужасный,
Порочный мученик – о нет!
Он был похож на вечер ясный:
Ни день, ни ночь, - ни мрак, ни свет!..

'חלק ב

.I
, ֲעזֹב ִּמלָ ה זֹועֶ פֶ ת,"אָ ִּבי
!הַ ְפסֵ ק ְבבַ ת ָת ָמר ִּלנְ ֹזף
 ִּד ְמעָ ה שֹואֶ פֶ ת,אֲ נִּ י בֹוכָה
.יֹותיהָ לַ עֲ קֹ ף
ֶ ָאֶ ת אֲ ח
לָ ִּריק הֶ חָ ָתנִּ ים כְ מֹו אֶ ֶשד
...זֹול ִּפים ִּמכָל הַ ְמקֹומֹות
ְ
,יֵש ַדי בַ גְ רּוזִּ יָה כַלֹות
..!אֲ נִּ י ְל ִּאיש ל ֹא ְמ ֻק ֶד ֶשת
;לַ הַ ְת ָרסֹות כְ בָ ר אֵ ין ָמקֹום

Часть 2
I.
"Отец, отец, оставь угрозы,
Свою Тамару не брани;
Я плачу: видишь эти слёзы,
Уже не первые они.
Напрасно женихи толпою
Спешат сюда из дальних мест…
Немало в Грузии невест;
А мне не быть ничьей женою!..
О, не брани, отец, меня.

 ִּמיֹום ְליֹום:אַ ָתה רֹואֶ ה
 נֹובֶ לֶ ת, ָק ְרבָ ן ְלסַ ם,אֲ נִּ י
,אֹותי הָ רּוחַ ְמחַ בֶ לֶ ת
ִּ
;שֹובָ ה ִּל ִּבי ְבחֲ לֹומֹות
!אַ ל נָא ִּת ֵתן לַ בַ ת לָ מּות
, ָ הַ ְק ֵדש לָ אֱ ֹלהֶ יה,ַרחֵ ם
; ְתבּונָה-ְשלַ ח אֶ ת ִּב ְתָך חַ ְס ַרת
ָּובַ ִּמנְ זָר ָיגֵן עָ לֶ יה
.גֹואֵ ל ָקשּוב ְלכָל ְתלּונָה
... נ ְַפ ִּשי סֹובֶ לֶ ת,אֵ ין ִּבי חֶ ְדוָוה
:אּולַ י אֶ זְ כֶה ְבאֹור אֱ ֶמת
י ְִּהיֶה ָתא נְ זִּ ָירה קֹובֶ לֶ ת
"... ֵמ ִּתים ִּלי טֶ ֶרם עֵ ת-אֲ רֹון

Ты сам заметил: день от дня
Я вяну, жертва злой отравы!
Меня терзает дух лукавый
Неотразимою мечтой;
Я гибну, сжалься надо мной!
Отдай в священную обитель
Дочь безрассудную свою;
Там защитит меня спаситель,
Пред ним тоску свою пролью.
На свете нет уж мне веселья…
Святыни миром осеня,
Пусть примет сумрачная келья,
Как гроб, заранее меня…"

.II
:אֶ ת ַהכַלָ ה ְלאֵ ל ִּה ְק ִּדישּו
ִּלּוּו ְבצַ עַ ר לַ ִּמנְ זָר
ימה ִּה ְל ִּבישּו
ָ ִּמצֶ ֶמר גַס גְ ִּל
.עַ ל רְֹך חָ זֶהָ ּה ֶשל ָת ָמר
, ַאַ ְך גַם עָ טּוף ְלבּוש צָ נּוע
,כְ מֹו ַתחַ ת ֶמ ִּשי ְוזָהָ ב
ִּלבָ ּה פָ עַ ם ְבכֹחַ ַרב
... ַכֻלֹו נִּ ְשבָ ה חֲ לֹום פָ רּוע
;עַ ל הַ ִּמזְ בֵ חַ נֵר מּונַח
,נִּ גְ ֶמ ֶרת-ְבעֵ ת ְת ִּפילָ ה ִּב ְל ִּתי
,שֹור ֶרת
ֶ כְ ֵשרּוחַ חֲ גִּ יגִּ ית
.נִּ ְש ַמע לָ ּה קֹול מֻ כָר כָל כְָך
ְבאֹור ָקלּוש ִּב ְשעַ ת אַ ְשמ ֶֹרת
 ִּל ְפעָ ִּמים,הַ ְדמּות מֻ כ ֶֶרת
לל ֹא ִּמ ִּלים,בֹות
ְ
ְב ִּלי ע ֲֵק
.ג ְָל ָשה ְבע ֲָרפֶ ל ַה ְקטֹ ֶרת
,ִּהיא כְ מֹו כֹוכָב ָש ֵקט ז ְָרחָ ה
..?אֹותה ָמ ְשכָה
ָ
אַ ְך ְלהֵ יכָן
.ןןן
ִּמנְ זָר ָקדֹוש נִּ ְס ַתר ֵמעַ יִּן
.מֻ צָ ל ְבאֲ ִּמ ֵירי ְדלָ ִּבים
הַ צַ ְפצָ פֹות ְסדּורֹות ִּב ְש ַתיִּם
, ְלעֵ ִּתים.הֹובילּו
ִּ אֶ לָ יו
,יקה
ָ כְ ֶש ֲעלָ טָ ה לַ ַגיְא הֶ חֱ ִּל

II.
И в монастырь уединенный
Её родные отвезли,
И власяницею смиренной
Грудь молодую облекли.
Но и в монашеской одежде,
Как под узорною парчой,
Всё беззаконною мечтой
В ней сердце билося, как прежде.
Пред алтарём, при блеске свеч,
В часы торжественного пенья,
Знакомая, среди моленья,
Ей часто слышалася речь.
Под сводом сумрачного храма
Знакомый образ иногда
Скользил без звука и следа
В тумане лёгком фимиама;
Сиял он тихо, как звезда;
Манил и звал он… но – куда?..
ןןן.
В прохладе меж двумя холмами
Таился монастырь святой.
Чинар и тополей рядами
Он окружён был – и порой,
Когда ложилась ночь в ущелье,

יקה
ָ ִּהַ נְ זִּ ָירה ִּה ְבז-ְב ָתא
.נֹורה ֶשל ִּאיקֹונִּ ין
ָ הַ ְמ
ְבצֵ ל הַ ְש ֵק ִּדיֹות נִּ צֶ בֶ ת
,שּורת צְ לָ ִּבים ִּס ְמלֵ י עַ צֶ בֶ ת
ַ
;ֹומ ִּרים עַ ל ַמצֵ בֹות
ְ אֲ ֶשר ש
;נִּ ְש ַמע ִּשיר צִּ פ ֳִּרים ְקטַ נֹות
, ִּמ ַמ ֲעיָן קֹולַ חַ ת,ימה
ָ זְ ִּר
;יָצְ ָרה ִּסילֹון ָק ִּריר חָ בּוי
ְל ַמ ְרגְ לֹות ֶשל כֵף ָתלּוי
הּוא ִּה ְת ַמזְ ג בַ ַגיְא ְביַחַ ד
יחים
ִּ ִּעם אֲ חֵ ִּרים בֵ ין הַ ִּש
.הַ ְמכ ִֻּסים ִּבכְ פֹור ְפ ָר ִּחים
.IV
...ּומזְ ָרחָ ה
ִּ הָ ִּרים צָ פֹונָה
 ַשחַ ר-ְלאֹור ֲע ִּדין אַ יֶלֶ ת
עֵ ת כְ ֶשעָ ָשן כָחֹ ל ָדעַ ְך
,)עֹותיו ָיסּורּו
ָ ַ(לַ ַגיְא טַ ב
ּובַ פָ נִּ ים כְ לַ פֵ י ִּמזְ ַרח
;"!פֹות ִּחים ְב"עּורּו
ְ מּואַ זִּ ינִּ ים
עֵ ת פַ עֲמֹון ְבקֹול צָ לּול
 עֵ ת כְ ֶשנִּ ְפ ֶר ֶדת,ֵמ ִּעיר ִּמנְ זָר
,ַש ְלוַת הַ לֵ יל ִּמכֵף ָתלּול
יֹור ֶדת
ֶ גְ רּוזִּ ינִּ ית צְ ִּע ָירה
, אָ רְֹך צַ וָאר,ִּעם כַד ֶשלָ ּה
- ְביָד ְל ַמ ְרגֵלֹות הַ הַ ר
,ְפסָ גֹות הָ ֶרכֶס מֻ ְשלָ גֹות

Сквозь них мелькала в окнах кельи,
Лампада грешницы младой.
Кругом, в тени дерев миндальных,
Где ряд стоит крестов печальных,
Безмолвных сторожей гробниц,
Спевались хоры лёгких птиц.
По камням прыгали, шумели
Ключи студёною волной ,
И под нависшею скалой,
Сливалясь дружески в ушелье,
Катились дальше, меж кустов,
Покрытых инеем цветов.
IV.
На север видны были горы.
При блеске утренней Авроры,
Когда синеющий дымок
Курится в глубине долины,
И, обращаясь на восток,
Зовут к молитве муэцины,
И звучный колокола глас
Дрожит, обитель пробуждая;
В торжественный и мирный час,
Когда грузинка молодая
С кувшином длинным за водой
С горы спускается крутой,
Вершины цепи снеговой

,ְבאֹור סָ גֹ ל בָ ִּהיר צְ בּועֹות
 ְפנֵי ָר ִּקיעַ טּור ֵה ִּקימּו-עַ ל
ּובַ ְש ִּקיעָ ה הֵ ן ֶהאֱ ִּדימּו
.ילים
ִּ חֹורי הָ עַ ְר ִּפ
ֵ ֲֵמא
, ַבֹוקע
ֵ ֵמעַ ל הָ ֲענָנִּ ים
גָדֹול ֵמעֵ ֶדר הֶ הַ ִּרים
, ַ ְב ִּלי ֵרע, ַש ִּליט ַקו ְַקז,ַקזְ בֵ ק
. ר ֹאש הֵ ִּרים,חָ בּוש ִּמצְ נֶפֶ ת
.V
פֹושעַ ת
ַ
אַ ְך ַמחֲ ָשבָ ה אַ חַ ת
ִּמלֵ ב ָת ָמר עַ כְ ָשו מֹונַעַ ת
 ּו ְבגִּ י ָנה,ָששֹון טָ הֹור
– ּומר לָ ּה
ַ קֹודר
ֵ כָל הָ עֹולָ ם
 גַם חֹ ֶשְך לַ יְלָ ה,גַם ֶק ֶרן אֹור
.ִּסּורים ִּעלָ ה
ִּ  ְלי- הַ כֹל
 כְ ֶש ַרק עֹוטֶ פֶ ת,ּולעֵ ִּתים
ְ
,ילית אֶ ת ַה ְס ִּביבָ ה
ִּ ְֵק ִּרירּות ל
מּול ִּאיקֹונִּ ין כְ מֹו ְמטֹ ֶרפֶ ת
 ּויְבָ בָ ה,ִּהיא ִּמ ְש ַתחֲ וָה
טֹורפֶ ת ֶש ֶקט
ֶ ָק ָשה ֶשלָ ּה
;ּו ִּב ְד ָמ ָמה ִּפ ְתאֹ ם זֹועֶ ֶקת
ְו ִּאיש ְבאֲ פֵ לָ ה חֹובֶ ֶקת
ַהַ ר גֹונֵח- ַ "זֶה רּוח:חֹושב
ֵ
- "!הַ ְמרֻ ָתק ִּב ְמע ֲָרה
ַּו ְמבֹהָ ל ִּמצְ ִּליל פֹולֵ ח
ֵמ ִּאיץ סּוסֹו ִּל ְד ִּה ָירה

Светло-лиловою стеной
На чистом небе рисовались,
И в час заката одевались
Они румяной пеленой;
И между них, прорезав тучи,
Стоял, всех выше головой,
Казбек, Кавказа царь могучий,
В чалме и ризе парчевой.
V.
Но, полно думою преступной,
Тамары сердце недоступно
Восторгам чистым. Перед ней
Весь мир одет угрюмой тенью;
И всё ей в нём предлог мученью –
И утра луч и мрак ночей.
Бывало, только ночи сонной
Прохлада землю обоймёт,
Перед божественной иконой
Она в безумье упадёт
И плачет; и в ночном молчанье
Её тяжёлое рыданье
Тревожит путника вниманье;
И мыслит он: "То горный дух
Прикованный в пещере стонет!"
И чуткий напрягая слух,
Коня измученного гонит.

.VI
ְמלֵ אַ ת יָגֹון וְחֲ ָרדֹות
ְליַד חַ לֹון ָת ָמר ְתקּופֹות
ְב ַש ְרעָ פֶ יהָ ִּמ ְס ַתגֶפֶ ת
 עֵ ְינָּה חֹולֵ פֶ ת,ְבאֲ נָחֹות
ְל ֵמ ָרחֹוק ִּמתֹוְך ִּמ ְסתֹור
! הּוא יַחֲ זֹור:שֹומעַ ת לַ חַ ש
ַ
, ָלֹומֹותיה
ֶ
ֲל ֹא ְס ָתם ִּל ְטפּו ח
,ל ֹא ְס ָתם הּוא בָ א אֵ לֶ יהַ ָשם
, ָּובעַ צְ בּות ִּה ִּביט עָ לֶ יה
ְ
!ְברֹוְך מֻ ְפלָ א ִּדבֵ ר ל ֹא ְס ָתם
כְ בָ ר זְ ַמן אָ רְֹך ְב ִּלי ַדעַ ת לָ ָמה
;יֹומם וָלֵ יל
ָ עֹורגֶת ִּהיא
ֶ
– ִּל ְקרֹוא ְת ִּפילֹות ְקדֹושֹות ִּהיא ָק ָמה
.אֶ לַ יו הַ לֵ ב ַר ְק ִּמ ְתפַ לֵ ל
,ְב ַמאֲ בָ ק זֶה ִּמ ְתעַ יֶפֶ ת
,רֹוצָ ה ִּל ְברֹחַ ו ְִּלשֹון
!שֹורפֶ ת
ֶ אַ ְך הַ כ ִַּרית כְ מֹו אֵ ש
;ְבפַ חַ ד ָרצָ ה לַ חַ לֹון
... נָסּו,הַ חֲ לֹומֹות נָמֹוגּו
!הַ ְלחָ ַייִּם בֹועֶ רֹות
 נ ַָמסּו,חֹובקֹות אֲ וִּיר
ְ זְ רֹועֹות
...עַ ל הַ ְשפָ ַתיִּם נְ ִּשיקֹ ות
. . . . . .
. . . . . .

VI.
Тоской и трепетом полна,
Тамара часто у окна
Сидит в раздумье одиноком
И смотрит вдаль прилежным оком,
И целый день, вздыхая, ждёт…
Ей кто-то шепчет: он придёт!
Недаром сны её ласкали,
Недаром он являлся ей,
С глазами, полными печали,
И чудной нежностью речей.
Уж много дней она томится,
Сама не зная почему;
Святым захочет ли молиться –
А сердце молится ему;
Утомлена борьбой всегдашней,
Склонится ли на ложе сна:
Подушка жжёт, ей душно, страшно,
И вся, вскочив, дрожит она;
Пылают грудь её и плечи,
Нет сил дышать, туман в очах,
Объятья жадно ищут встречи,
Лобзанья тают на устах…
. . . . . .
. . . . . .

מיכאיל ורובל איור לפואמה "דימון "

.VII
.גְ בָ עֹות ֶשל גְ רּוזִּ יָה נ ַָדמּו
. עָ ֵרב, חָ ִּמים,בָ א עֶ ֶרב צַ ח
וְלַ ִּמנְ זָר ִּהגִּ יעַ ֵדמֹון
.כְ הֶ ְרגֶלֹו ַמ ְרנִּ ין הַ לֵ ב
,אַ ְך ל ֹא הֵ עֵ ז ְל ִּה ְת ָק ֵרב
 ִּלגְ רֹם ְלפֶ גַע,ְל ִּה ָכנֵס
ְבקֹ ֶֹדש הַ ָמקֹום; ְל ֶרגַע
ֹומה כִּ י הּוא נָכֹון
ֶ הָ יָה ד
, ַֹתל הַ גָבֹוּה
ֶ יַד הַ כ-עַ ל
, ַַרק כְ ֵדי אֶ ת הָ אָ סֹון ִּל ְמנֹע
...כְ בָ ר ְלּו ֵַתר עַ ל הַ זָ דֹון
; עַ ְלוָה נִּ צְ ֶמ ֶדת, הּוא ִּמ ְתהַ לֵ ְך
ַמ ִּביט ְל ַמ ְעלָ ה – חַ לֹונָּה
...נֹורה רֹועֶ ֶדת
ָ מּואָ ר ִּב ְמ
!ִּהיא ְמחַ כָה ְבכָל אֹונָּה
- , תֹוְך ַרחַ ש מֹונֹוטֹונִּ י,ִּפ ְתאֹ ם
...ַתצְ ִּליל צִּ 'ינְ גּור* נ ִָּעים הַ ְרמֹונִּ י
;ישהּו ְב ִּשיר פָ ַתח
ֶ ּומ
ִּ
,ילים כֹה ַרְך
ִּ ְוז ֶֶרם הַ צְ ִּל
.כְ ֶשל זְ ִּליגַת ִּד ְמעָ ה ֵמעַ יִּן
הּושר
ָ
ו ְִּשיר כָל כְָך יָפֶ ה
כְ ִּאלּו הּוא כֻלֹו חּובָ ר
הָ עֵ ֶדן וְנִּ ְמסַ ר-ְבגַן
.ְלאֶ ֶרץ ֶש ִּחכְ ָתה ֲע ַד ִּין
)סוג של גיטרה (הערת לרמונטוב

*

VII.
Вечерней мглы покров воздушный
Уж холмы Грузии одел.
Привычке сладостной послушный
В обитель Демон прилетел.
Но долго, долго он не смел
Святыню мирного приюта
Нарушить. И была минута,
Когда казался он готов
Оставить умысел жестокой.
Задумчив, у стены высокой
Он бродит: от его шагов
Без ветра лист в тени трепещет.
Он поднял взор: её окно,
Озарено лампадой, блещет;
Кого-то ждёт она давно!
И вот средь общего молчанья
Чингура стройное бряцанье
И звуки песни раздались;
И звуки те лились, лились,
Как слёзы, мерно друг за другом;
И эта песнь была нежна,
Как будто для земли она
Была на небе сложена!
Не ангел ли с забытым другом

,הֲ ִּאם ַמ ְלאָ ְך הּוא זֶה ֶש ָשר
 ֶש ִּמכְ בָ ר,וְאֶ ל ֵרעֵ הּו
,נִּ ְשכַח ְוזֶה עַ ָתה נִּ זְ כַר
?י ַָרד כְ ֵדי ְלהַ ְמ ִּתיק לֹו סֵ בֶ ל
אֶ ת אַ הֲ בָ ה כְ אֹור ְוכֶבֶ ל
.חָ ש ֵדמֹון אָ ז ְל ִּראשֹונָה
סֹומ ֶרת
ֶ
רֹוצֶ ה לָ נּוס – כְ נָפֹו
;ּובֶ הָ לָ ה ִּפ ְתאֹ ם גֹובֶ ֶרת
- , ֶש ִּמזְ ַמן ְשחּונָה,ֵמעַ יִּן
...נֹוש ֶרת
ֶ  ִּד ְמעָ ה כְ בֵ ָדה- ! נֵס,הֹו
ְועַ ד הַ יֹום מֻ טֶ לֶ ת ָשם
עַ ד עֹ ֶמק אֶ בֶ ן ְמנ ֶֻקבֶ ת
,צֹורבֶ ת
ֶ ְבאֵ ש ִּד ְמעָ ה אַ חַ ת
.ִּד ְמעָ ה ֶשל ֹא ֵמעֵ ין אָ ָדם
.VIII
ַוְהּוא נִּ כְ נָס כְ ֶשהּוא פָ תּוח
,ּולטֹובָ ה
ְ ְלאַ הֲ בָ ה
: ַוְהּוא ְבנִּ ְש ָמתֹו בָ טּוח
.הַ גְ אֻ לָ ה ֶשלֹו ְקרֹובָ ה
,ִּמ ֶנ ֱעלָ ם ִּאלֵ ם בָ א פַ חַ ד
,חּוש צִּ ִּפיָה ל ֹא נְ ִּה ָירה
כְ ִּאלּו הֵ ם ִּהכִּ ירּו יַחַ ד
- אֶ ת גָאֲ וַת הַ נְ ָש ָמה
!ימה
ָ ֵָמצָ ב הַ ְמבַ ֵשר א
 רֹואֶ ה ִּמ ֶנגֶד,וְהּוא נִּ כְ נַס
, ,הָ עֵ ֶדן- ָש ִּליחַ גַן,כְ רּוב

Вновь повидаться захотел,
Сюда украдкою слетел
И о былом ему пропел,
Чтоб усладить его мученье?..
Тоску любви, её волненье
Постигнул Демон в первый раз;
Он хочет в страхе удалиться…
Его крыло не шевелится!
И, чудо! Из померкших глаз
Слеза тяжёлая катится…
Поныне возле кельи той
Насквозь прожжённый виден камень
Слезою жаркою, как пламень,
Нечеловеческой слезой!..
VIII.
И входит он, любить готовый,
С душой, открытой для добра,
И мыслит он, что жизни новой
Пришла желанная пора.
Неясный трепет ожиданья,
Страх неизвесности немой,
Как будто в первое свиданье
Спознались с гордою душой.
То было злое предвещанье!
Он входит, смотрит – перед ним
Посланник рая, херувим,

,שֹומר נִּ ְפ ַשעַ ת ְמיֻסֶ ֶרת
ֵ
נָע ְמחַ יְֵך לֹו ְבאֲ וִּיר
ּומאֹויֵב ִּבכְ נָף זֹוהֶ ֶרת
ֵ
.אֹותּה ְב ֲע ִּדינּות ַמ ְס ִּתיר
ָ
הּוצָ ף כֻלֹו ִּפ ְתאֹ ם ְב ֹנגַּה
ֹלּה
ַ ֱּומסֻ נְ וָר ֵמאֹור א
ְ
ִּב ְמקֹום ִּמלֹות ְב ָרכָה חַ מֹות
:שֹומעַ ֵדמֹון תֹוכָחֹות
ֵ
.IX
,תפֶ ת
ֹ - בֵ ן, מֻ ְשחֶ ֶת,קֹודר
ֵ "יִּצּור
?ִּמי כָאן ָק ָרא ְלָך בָ אֹ פֶ ל
,פֹ ה אֵ ין ְלָך ַמע ֲִּריצִּ ים
.עֹודנּו
ֵ כָאן רֹעַ ל ֹא נ ַָשם
,דֹושת אַ הֲ בָ ֵתנּו
ַ ְואֶ ל ְק
"! אַ ל ִּת ְסֹלל ְד ָרכִּ ים, ַפֹושע
ֵ
,ו ְֵדמֹון אַ ט ר ֹאשֹו ֵמ ִּרים
ַעֹונֶה ִּבצְ חֹוק זְ דֹונִּ י ָזחּוח
; ִּקנְ אָ ה-ּומבָ טֹו כְ אֵ ש
ַ
ַעֹורר ְבלֵ ב ָקשּוח
ֵ שּוב ִּה ְת
: אֶ ֶרס ֶשל ִּשנְ אָ ה,ְשנֹות נֶצַ ח
- , אָ ַמר ְבזַעַ ם- ,""היא ַרק ֶש ִּלי
ִּ
! אֲ ְב ָדה הַ עֵ ת,אֹותּה
ָ
"הַ ְשאֵ ר
, ִּאחַ ְר ָת כְ בָ ר הַ פַ עַ ם,ֵמגֵן
. אֵ ינְ ָך שֹופֵ ט, לא לָ ּה,לא ִּלי
ְחֹות ְמ ִּתי ִּמזְ ַמן בֹולֶ טֶ ת
ַ ו

Хранитель грешницы прекрасной,
Стоит с блистающим челом
И от врага с улыбкой ясной
Приосенил её крылом;
И луч божественного света
Вдруг ослепил нечистый взор,
И вместо сладкого привета
Раздался тягостный укор:
IX.
"Дух беспокойный, дух порочный,
Кто звал тебя во тьме полночной?
Твоих поклонников здесь нет,
Зло не дышало здесь поныне;
К моей любви, к моей святыне
Не пролагай преступный след.
Кто звал тебя?"
Ему в ответ
Злой дух коварно усмехнулся;
Зарделся ревностию взгляд;
И вновь в душе его проснулся
Старинной ненависти яд.
"Она моя! – сказал он грозно, Оставь её, она моя!
Явился ты, зашитник, поздно,
И ей, как мне, ты не судья.
На сердце, полное гордыни,

.ְתנִּ י
ָ ֲעלֵ י הַ לֵ ב גַאַ ו
:דּוש ְתָך אֵ ינָה שֹולֶ טֶ ת
ָ כָאן ְק
..."! אֹוהֵ ב כָאן ַרק אֲ נִּ י,שֹולֵ ט
אֲ זַי ַמ ְלאָ ך עָ צּוב עֵ י ַניִּם
עַ ל הַ ָק ְרבָ ן ַמבָ ט הֵ ִּרים
יטי כְ נָפַ יִּם
ִּ ּוב ִּר ְפרּוף ִּא
ְ
.רֹומים
ִּ טָ בַ ע ְבאֶ ֶתר הַ ְמ
. . . . . .
.X
:ָת ָמר
.ימה גֹובֶ ֶרת
ָ ֵלֹותָך א
ְ ִּמ ִּמ
? ִּמעֶ ֶדן ִּלי נִּ ְשלַ ח,ִּמ ְשאֹול
?ַמה ְרצֹונְ ָך
:ֵדמֹון

Я наложил печать мою;
Здесь больше нет твоей святыни,
Здесь я владею и люблю!"
И Ангел грустными очами
На жертву бедную взглянул
И медленно, взмахнув крылами,
В эфире неба потонул.
. . . . . .
X.
Тамара
О! кто ты? Речь твоя опасна!
Тебя послал мне ад иль рай?
Чего ты хочешь?
Демон

!אַ ְת נ ְֶה ֶד ֶרת

Ты прекрасна!
:ָת ָמר

! ְפ ַתח,אָ ְך ִּמי אַ ָתה? ת ַֹמר ִּלי
:ֵדמֹון
נ ְַפ ֵשְך ְב ֶק ֶשב הֶ אֱ זִּ ינָה

Тамара
Но молви, кто ты? отвечай…
Демон
Я тот, которому внимала

,ִּלי ְבלֵ ילֹות ִּמחַ לֹונְֵך
,אֶ ת לַ חַ ש ַש ְרעָ פַ י הֵ ִּבינָה
.אּולַ י ְבעַ צְ בּו ִּתי ִּה ְב ִּחינָה
.לֹומְך
ֵ ֲית ְבח
ְ מּותי ָר ִּא
ִּ ְד
,אֲ נִּ י ָשנּוא עַ ל ְבנֵי הַ חֶ לֶ ד
ִּת ְק ָוה ִּמ ַמבָ ִּטי נֹובֶ לֶ ת
;ְלעֲבָ ַדי אֲ נִּ י – ַמגְ לֵ ב
; חֹ פֶ ש ֶקבַ ע,אֲ נִּ י ַשר ַדעַ ת
... ָרעָ ה ְלטֶ בַ ע,אֹויֵב לַ אֵ ל
!ּול ַרגְ לַ יְִּך ִּמ ְשתֹופֵ ף
ְ
לָ ְך ְב ִּה ְתמֹוגְ גּות ָמסַ ְר ִּתי
,ְת ִּפילֹות ֶשל אַ הֲ בָ ה ְש ֵקטֹות
ִּענּוי ִּראשֹון ֶשכָאן עָ בַ ְר ִּתי
.עֹותי הָ ִּראשֹונֹות
ַ ְּוד ָמ
!יבי
ִּ  הַ ְק ִּש,ִּמתֹוְך הָ ַרחֲ ִּמים
יבי
ִּ אֹותי לַ אֵ ל וָטּוב ַת ִּש
ִּ
!לֹותיְִּך אַ ִּדיר
ַ ְבכֹחַ ִּמ
עָ טּוי ְבאֹור ָקדֹוש עֵ י ַניְִּך
– ִּיתי עֹול הַ חֵ ְטא ֵמ ִּסיר
ִּ הָ י
.ַמ ְלאָ ְך חָ ָדש ְבזִּ יו ָש ַמיְִּך
:הַ לֵ ב-יבי ִּלנְ ִּה ַמת
ִּ הַ ְק ִּש
!אֹותְך אֹוהֵ ב
ָ
עַ ְב ֵדְך נִּ ְרצַ ע
יתי
ִּ אֹותְך ָר ִּא
ָ ֵמ ֶרגַע ֶש
ִּיתי
ִּ  כ ִֹּחי הָ י,מֹותי
ִּ אֶ ת אַ ְל
.מּוכָן ִּל ְשנ ֹא ְב ֶק ֶרב לֵ ב
ּול ִּש ְמחָ ה אַ ְרצִּ ית הַ פַ עַ ם
ְ
. גָם ִּאם ִּהיא ְקצָ ָרה,ִּקנ ְֵא ִּתי
,ִּל ְחיֹות ל ֹא כְ מֹו ֶשאַ ְת אֵ ין טַ עַ ם

Ты в полуночной тишине,
Чья мысль душе твоей шептала,
Чью грусть ты смутно отгадала,
Чей образ видела во сне.
Я тот, чей взор надежду губит,
Я тот, кого никто не любит,
Я бич рабов моих земных,
Я царь познанья и свободы,
Я враг небес, я зло природы,
И, видишь, я у ног твоих!
Тебе принёс я в умиленье
Молитву тихую любви,
Земное первое мученье
И слёзы первые мои.
О! Выслушай – из сожаленья!
Меня добру и небесам
Ты возвратить могла бы словом.
Твоей любви святым покровом
Одетый, я предстал бы там,
Как новый ангел в блеске новом;
О! только выслушай, молю, Я раб твой, - я тебя люблю!
Лишь только я тебя увидел –
И тайно вдруг возненавидел
Бессмертие и власть мою.
Я позавидовал невольно
Неполной радости земной;
Не жить, как ты, мне стало больно,

!נֹורא
ָ ּו ִּב ְלעָ ַדיְִּך – זֶה
ְבלֵ ב חָ לּול נִּ צְ נֵץ ְלפֶ ַתע
,ְבאֹ פֶ ל ֶק ֶרן אֹור חָ ָדש
וְעֶ צֶ ב עַ ל ַת ְח ִּתית הַ פֶ צַ ע
.הֵ חֵ ל לָ נּועַ כְ נָחָ ש
אֵ ין ִּב ְלעַ ַדיְִּך שּום תֹועֶ לֶ ת
, ִּל ְש ִּליטָ ה עַ ל חֶ לֶ ד,ְלנֶצַ ח
,חַ ְס ַרת כָל עֵ ֶרְך כָל ִּמלָ ה
.ִּמ ְק ָדש ָרחָ ב ְלל ֹא אֵ לָ ה
:תמר
! אַ ל ְת ַש ֵקר ִּלי,אֹותי
ִּ ֲעזֹב
.ית כְ בָ ר ְבכָל ִּמלָ ה
ָ ִּר ִּמ
בֹורא עֹולָ ם! ל ֹא יְכֹולָ ה
ֵ
... הַ לֵ ב אֹו ֵמר ִּלי...ְל ִּה ְתפַ לֵ ל
!ִּשכְ ִּלי מֻ ְרעָ ל ְונֶחֱ לָ ש
... ַאַ ל ִּת ְק ְטלֵ נִּ י! לֵ ב ָקרּוע
!לֹותיָך סַ ם וָאֵ ש
ֶ כָל ִּמ
? ַ ָמדּוע,אֹוהב? אֱ מֹר
ֵ אַ ָתה
:ֵדמון
, פֶ לֶ א ֶשל ִּא ָשה..? ַָמדּוע
 אַ ְך ִּה ְת ַמסַ ְר ִּתי,אֵ ין ִּלי הֶ ְסבֵ ר
ֹאשי הַ ְמ ֻר ָשע
ִּ ּומר
ֵ
.ְבגַאֲ וָה זֵר ְסנֵה הֵ סַ ְר ִּתי
.ִּת ְר ִּתי עַ ל כָל עֲבַ ִּרי
ַ ו

И страшно – розно жить с тобой.
В бескровном сердце луч нежданный
Опять затеплился живей,
И грусть на дне старинной раны
Зашевелилася, как змей.
Что без тебя мне эта вечность?
Моих владений бесконечность?
Пустые звучные слова,
Обширный храм без божества.
Тамара
Оставь меня, о дух лукавый!
Молчи, не верю я врагу…
Творец! Увы! я не могу
Молиться… гибельной отравой
Мой ум слабеющий объят!
Послушай, ты меня по чгубишь;
Твои слова – огонь и яд…
Скажи, зачем меня ты любишь!
Демон
Зачем, красавица? Увы,
Не знаю!.. Полон жизни новой,
С моей преступной головы
Я гордо снял венец терновый,
Я всё былое бросил в прах:

. ְתפָ ִּתי,ְב ַמבָ טֵ ְך – עֵ ְדנִּ י
, ָמ ֶות-אֹותְך לא כְ מֹו בֶ ן
ָ
אֹוהֵ ב
:אַ ְת לא תּוכְ ִּלי כְָך לֶ אֱ הֹ ב
 ְבכָל הַ לַ ַהט,ְבכָל כֹחָ ם
.סֹוף- חֲ לֹום אֵ ין,ַש ְרעָ ף נִּ צְ ִּחי
מּורה ְבסֵ ֶתר
ָ ִּמיֹום ְב ִּריאָ ה ְש
,מּותְך עָ מֹק ְבנִּ ְש ָמ ִּתי
ֵ ְד
ותי
ִּ ֹו ְִּהיא ָת ִּמיד ִּלּוְ ָתה א
.ְבנֹוף ִּמ ְדבָ ר נִּ צְ ִּחי ֶשל אֶ ֶתר
תֹונֹותי
ַ
עֹורר עֶ ְש
ֵ זְ ַמן ַרב
. ְַש ֵמְך ַרְך ָמתֹוק לַ לֵ ב ַמ ְב ִּקיע
נֹותי
ַ עֵ ֶדן כל ְש-ְבאֹ ֶשר
. ַַרק אַ ְת חָ סַ ְר ְת ִּלי בַ ָר ִּקיע
 לּו ַרק אַ ְת תּוכְ ִּלי ִּל ְקֹלט,הֹו
,חּושה נֹואֶ ֶשת
ָ  ְת,כ ַָמה ָמ ָרה
, ְב ִּלי הַ ְב ָדלָ ה נִּ ְד ֶר ֶשת,לָ עַ ד
,בֵ ין כְ אֵ ב ְלעֶ ְד ָנה ִּלנְ דֹד
,ִּלגְ מּול עַ ל טֹוב ל ֹא ְלחַ כֹות
; ַכְ ֶשגַם עַ ל ַרע גְ מּול ל ֹא ַמגִּ יע
 לָ חּוש אָ ֵשם,בֹודד
ֵ ִּל ְחיֹות
– וְאֶ ת עַ צְ ִּמי ְמ ַשע ֲֵמם
... ְַלסֹוף אֵ יבָ ה אֵ ינְ ָך ַמגִּ יע
, ָת ִּמיד שֹולֵ ל,ָת ִּמיד רֹוגֵז
– ַשֹומע
ֵ
, רֹואֶ ה,כָל ַמה ֶשחָ ש
, ַיֹודע
ֵ  ַהכֹל,הַ כֹל שֹונֵא
. ְמז ְַלזֵל,ְלכָל ָדבָ ר בָ ז
,בָ ֶרגַע ֶשבָ אֵ ל ָמ ַר ְד ִּתי
,הָ לַ ם ִּבי ַרעַ ם ִּדין הַ ֵשם

Мой рай, мой ад в твоих очах.
Люблю тебя нездешней страстью,
Как полюбить не можешь ты:
Всем упоением, всей властью
Бессмертной мысли и мечты.
В душе моей, с начала мира,
Твой образ был запечатлён,
Передо мной носился он
В пустынях вечного эфира.
Давно тревожа мысль мою,
Мне имя сладкое звучало;
Во дни блаженства мне в раю
Одной тебя недоставало.
О! если б ты могла понять,
Какое горькое томленье
Всю жизнь, века без разделенья
И наслаждаться и страдать,
За зло похвал не ожидать,
Ни за добро вознагражденья;
Жить для себя, скучать собой
И этой вечною борьбой
Без торжества, без примиренья!
Всегда жалеть и не желать,
Всё знать, всё чувствовать, всё видеть,
Стараться всё возненавидеть
И всё на свете презирать.
Лишь только божие проклятье
Исполнилось, с того же дня

- ֵמהַ ָמרֹום מֻ בָ ס נִּ ְפ ַר ְד ִּתי
...שֹומם,ר
ֵ
ִּחבּוק ַהטֶ בַ ע ַק

Природы жаркие объятья
Навек остыли для меня;

" "דימון המומט.מיכאיל ורובל

;ֵתבֶ ל כְ חֻ לָ ה סָ ִּביב זֹוהֶ ֶרת
יתי נִּ ְפלָ אֹות אַ ֶד ֶרת
ִּ ָר ִּא

Синело предо мной пространство;
Я видел брачное убранство

:אֹורים ִּלי מֻ כ ִָּרים
ִּ ֶשל ְמ
– כְ ִּאלּו חֲ תּונָה ִּה ְת ִּחילָ ה
...ֲתרֹות ָו ִּהילָ ה
ָ כֻלָ ם ְבע
.אֹותי ל ֹא ְמז ִַּהים
ִּ אַ ְך הֵ ם
 מֻ כִּ ים בָ ַרעַ ם,ְמגֹ ָר ִּשים
,ִּחפַ ְש ִּתי חֲ בֵ ִּרים ֶש ִּלי
 פָ נִּ ים ְבזַעַ ם,אַ ְך ַמבָ ִּטים
.יתי ְבעַ צְ ִּמי
ִּ כְ לָ ל ל ֹא זִּ ִּה
, ְב ַמ ַשק כְ נָפַ יִּם,נִּ ְבהַ ְל ִּתי
,ַרק כְ ֵדי ְל ִּהפַ ֵרד ֵמהֶ ם
?! ָש ַמיִּם, אַ ך ְלאָ ן...ָדהַ ְר ִּתי
, כְ מֹו לַ הֵ ם. ַיֹודע
ֵ אֵ ינִּ י
. ִּאלֵ ם,כָל הָ עֹולָ ם חֵ ֵרש
,כְָך ְב ִּלי ִּמ ְפ ָרש וְהֶ גֶה ָשטָ ה
 ִּס ָירה,ִּבגְ לַ ל ְפגִּ יעָ ה ָק ָשה
שּורה
ָ ְלז ֶֶרם ִּמ ְש ַתנֶה ְק
; עָ גְ נָּה ל ֹא ָש ָתה,ְב ִּלי ַמטָ ָרה
כְָך אַ חֲ ֵרי הַ ְסעָ ָרה
חֹורה
ָ ִּפסָ ה ֶשל ֲע ָננָה ְש
בָ ָדד ְבכָל הַ ְתכֶלֶ ת עָ טָ ה
,ְב ִּלי עֹ ז ְל ִּה ְס ַתכֵל ְל ַמטָ ה
– ְל ִּהעָ צֵ ר ְבשּום ָמקֹום
. ל ֹא בַ ָדרֹום,ל ֹא בַ צָ פֹון
, ָמה נָהַ גְ ִּתי-אָ ָדם זְ ַמן-ִּב ְבנֵי
,ִּל ַמ ְד ִּתי חֲ טָ ִּאים הַ ְרבֵ ה
,כָל ַנ ֲעלֶ ה ֶשיֵש הָ ַרגְ ִּתי
.ִּה ְשחַ ְר ִּתי כָל ָדבָ ר יָפֶ ה
יתי
ִּ יב
ִּ ִּאֵ ש אֱ מּונָה ַזכָה כ

Светил, знакомых мне давно…
Они текли в венцах из злата;
Но что же? Прежнего собрата
Не узнавало ни одно.
Изгнанников, себе подобных,
Я звать в отчаянии стал,
Но слов и лиц и взоров злобных,
Увы! я сам не узнавал.
И в страхе я, взмахнув крылами,
Помчался – но куда? Зачем?
Не знаю… прежними друзьями
Я был отвергнут; как эдем,
Мир для меня стал глух и нем.
По вольной прихоти теченья
Так повреждённая ладья
Без парусов и без руля
Плывёт, не зная назначенья;
Так ранней утренней порой
Отрывок тучи громовой,
В лазурной вышине чернея,
Один, нигде пристать не смея,
Летит без цели и следа,
Бог весть откуда и куда!
И я людьми не долго правил,
Греху недолго их учил,
Всё благородное бесславил
И всё прекрасное хулил;
Недолго… пламень чистой веры

,דֹולים
ִּ ְְלל ֹא ַמאֲ ָמצִּ ים ג
בּועים
ִּ ְאַ ְך ל ֹא הָ יּו ִּט ְפ ִּשים צ
.יתי
ִּ ָשוִּים כָל ָמה ֶשאָ ז עָ ִּש
 וְאֹור,נִּ ְמלַ ְט ִּתי ִּל ְב ָקעֹות
יתי ָשם כְ מֹו ֶמטֶ אֹור
ִּ ז ִָּר
...עָ מֹק ְבלַ יְלָ ה ְבצַ ְל ָמוֶת
- פָ ָרש ג ְַלמּוד ִּד ְרבֵ ן ְבחֶ בֶ ט
- ְבזִּ יק ָקרֹוב הָ לֵ ְך שֹולָ ל
,ְו ִּעם סּוסֹו ִּל ְתהֹום נָפַ ל
ַּוב ִּשפּוע
ְ ...ָק ָרא לָ ִּריק
...נִּ ְשאַ ר עָ ֵקב ֶשל ָדם ָקטָ ן
ַאֶ ת ַרצְ חָ נּות הַ ַשעֲשּוע
.זְ ַמן-אָ הַ ְב ִּתי ַרק ְלפֶ סֶ ק
,עָ טּוף ְבע ֲָרפֵ ל ו ַָרעַ ם
,ִּעם הַ סּופָ ה ְב ַמאֲ בָ ק
– ָדהַ ְר ִּתי גַם אֲ נִּ י ל ֹא פַ עַ ם
!ֵמעַ ל הַ ִּרים עָ לָ ה אָ בָ ק
ַ ַהטֶ בַ ע ֹנח-יתנֵי
ָ ִֵּעם א
ְשם הּוא נָח
ָ  ו,יֹותר לַ לֵ ב
ֵ
ַ נִּ סָ ה ִּל ְשכֹח,ְב ִּלי ַמחֲ ָשבָ ה
.נִּ ְשכָח-ִּמכָל ָדבָ ר ִּב ְל ִּתי
לֹומר עַ ל הֶ בֶ ל
ַ קֹורטֹוב
ְ כְ לּום יֵש
,דֹורֹות ֶש ִּאיש ל ֹא יִּזָ כֵר
,גֹורלָ ם – עָ ָמל וְאֵ בֶ ל
ָ ֶש
הֶ כֵר-ְבהַ ְשוָאָ ה ְל ִּאי
?ֶשל ֶרגַע ָקט בֹו חַ ְש ִּתי סֵ בֶ ל
?אֱ ֶמת-הֲ ִּאם אָ ָדם יְצּור
...ּומת
ֵ  ז ֵָקן, בֹוגֵר,יִּלֹוד

Легко навек я залил в них…
А стоили ль трудов моих
Одни глупцы да лицемеры?
И скрылся я в ущельях гор;
И стал бродить, как метеор,
Во мраке полночи глубокой…
И мчался путник одинокой,
Обманут близким огоньком;
И в бездну падая с конём,
Напрасно звал – и след кровавый
За ним вился по крутизне…
Но злобы мрачные забавы
Недолго нравилися мне!
В борьбе с могучим ураганом,
Как часто, подымая прах,
Одетый молньей и туманом,
Я шумно мчался в облаках,
Чтобы в толпе стихий мятежной
Сердечный ропот заглушить,
Спастись от думы неизбежной
И незабвенное забыть!
Что повесть тягостных лишений,
Трудов и бед толпы людской
Грядущих, прошлых поколений,
Перед минутою одной
Моих непризнанных мучений?
Что люди? что их жизнь и труд?
Они прошли, они пройдут…

,אַ ְך עֹוד עָ ִּתיד ְל ִּה ְתחַ ֵרט
! ַצֹודק יָכֹול ִּל ְסֹלח
ֵ ְו ִּדין
 ְבי ֶֶתר ְשאֵ ת:ִּלי אֵ ין ִּת ְקוָה
. ַאֶ ְתגַעֲ גֵעַ ְב ִּלי ִּל ְשכֹח
; ְקבָ רֹות-ְלתּוג ִָּתי אֵ ין בֵ ית
, ַשר עֲ וֹונֹות,ִּהיא כְ מֹו נָחָ ש
... ַכְ מֹו סֶ לַ ֲע הַ לֹוחֵ ץ עַ ל מֹח
– ַיקה בַ ָדם ִּל ְרתֹח
ָ ל ֹא ַמ ְפ ִּס
ַמאּוזֹולֵ יאּום בַ ל יִּמֹוט
.ְתאֲ וֹות
ַ גָדּוש ִּת ְקוֹות ו
:ָת ָמר
.עַ ל צַ עַ ְרָך ַמ ְס ִּפיק ָש ַמ ְע ִּתי
כָל ַשעַ ְלָך ָת ִּמיד ִּל ְק ַראת
...הַ חֵ טא
:ֵדמֹון

Надежда есть – ждёт правый суд:
Простить он может, хоть осудит!
Моя ж печаль бессменно тут,
И ей конца, как мне, не будет;
И не уснуть в могиле ей!
Она то ластится, как змей,
То жжёт и плещет, будто пламень,
То давит мысль мою, как камень –
Надежд погибших и страстей
Несокрушимый мавзолей.
Тамара
Зачем мне знать твои печали,
Зачем ты жалуешься мне?
Ты согрешил…
Демон
Против тебя ли?

?הָ ִּאם נֶגְ ֵדְך חָ טַ ְא ִּתי
:ָת ָמר
...ַמאֲ זִּ ינִּ ים
:ֵדמֹון

Тамара
Нас могут слышать!..
Демон

Мы одне.

.ל ֹא! אַ ף אֶ חָ ד
:ָת ָמר
!?הָ אֵ ל
:ֵדמֹון
,אֵ ינֹו עֹוסֵ ק בַ חֶ לֶ ד
! ל ֹא ִּבי,וְל ֹא י ִָּביט ל ֹא בָ ְך
:ָת ָמר
? אֵ ש קֹוטֶ לֶ ת,אַ ְך עֹ נֶש תֹפֶ ת
:ֵדמֹון
!אָ ז ַמה? גַם ָשם ִּת ְהיִּי ִּע ִּמי
: ָת ָמר
, ְב ֶק ֶשב י ֶֶתר, ָרז- ַאֹורח
ֵ
,גַם ִּאם אֶ גְ רֹס אֶ ת ַה ַש ְלוָה
ִּמ ְב ִּלי ֵמ ִּשים אֲ נִּ י בַ סֶ ֶתר
.ְלָך ְבנַחַ ת ַמ ְק ִּשיבָ ה
ַאַ ְך ִּאם ָרק ְב ָכזָב ַמנִּ יח
..! חֲ בָ ל...לָ צּוד אֶ ת נִּ ְש ָמ ִּתי
? ַ חּוס עָ לַ י! הֲ ִּאם ַת ְרּוִּ יח,הֹו

Тамара
А бог!
Демон
На нас не кинет взгляда:
Он занят небом, не землёй!
Тамара
А наказанье, муки ада?
Демон
Так что ж? Ты будешь там со мной!
Тамара
Кто б ни был ты, мой друг случайный, Покой навеки погубя,
Невольно я с отрадой тайной,
Страдалец, слушаю тебя.
Но если речь твоя лукава,
Но если ты, обман тая…
О! пощади! Какая слава?

?ְב ַמה ְל ִּה ְתפַ אֵ ר תּוכַל
הַ ִּאם ִּבי עֵ ֶרְך ַרב מּול אֵ לֶ ה
?נ ִָּשים ֶשל ֹא חָ פֵ ץ אַ ָתה
,גַם הֵ ן נ ְֶה ַדרֹות ְלפֶ לֶ א
ְס ִּדינֵי הַ ְבתּולֹות הָ אֵ לֶ ה
...מּותה עֹוד ל ֹא ִּק ְמטָ ה
ָ  ְת-יָד בֶ ן
...גֹורל ַמכְ ַרעַ ת
ָ ל ֹא! ֵתן ְשבּועָ ה
! אֲ נִּ י ִּמ ְתג ְַעגַעַ ת,ְראֵ ה
לֹומֹותי
ַ
ֲָקשּוב ְלכָל ח
, ַוְפַ חַ ד ִּמנ ְַפ ִּשי מֹונֵע
ַיֹודע
ֵ  אַ ָתה,אַ ָתה ְמ ִּבין
!הֵ ן ְת ַרחֵ ם עָ לַ י ו ַַדאי
 ְשבּועָ ה חַ ּוֵה ִּלי,ֵתן נ ֶֶדר ִּלי
!ִּמ ְמזִּ ימֹות ְל ִּהפָ טֵ ר
יֹותר ְשבּועֹות כָאֵ לֶ ה
ֵ כְ לּום אֵ ין
..?ֶשל ֹא נִּ ַתן עֹוד ְלהָ פֵ ר
:ֵדמֹון
,ְביֹום ֵראשית ְב ִּריאָ ה נִּ ְשבָ ע לָ ְך
,בַ יֹום בֹו נֵס ְב ִּריאָ ה הֻ ְשבַ ת
,בַ ִּבזָ יֹון ְבזִּ יזָה וְטֶ בַ ח
,לָ עַ ד-בַ נִּ צַ חֹון אֱ ֶמת
,ּו ִּביסּו ֵרי ִּא ָשה מֻ כְ ֶת ֶמת
,חֲ לֹום חֹולֵ ף ֶשל הַ כְ ָרעָ ה
יש ֵתנּו הַ ְקצָ ָרה
ָ ִִּּבפג
.ּובַ ְפ ֵר ָדה הַ ְמאַ י ֶֶמת
- נִּ ְשבָ ע ְבהָ מֹונֵי רּוחֹות

На что душа тебе моя?
Ужели небу я дороже
Всех, не замеченных тобой?
Они, увы! прекрасны тоже;
Как здесь, их девственное ложе
Не смято смертною рукой…
Нет! Дай мне клятву роковую…
Скажи, - ты видишь: я тоскую;
Ты видишь женские мечты!
Невольно страх в душе ласкаешь…
Но ты всё понял, ты всё знаешь –
И сжалишься, конечно, ты!
Клянися мне… от злых стяжаний
Отречься ныне дай обет.
Ужель ни клятв, ни обещаний
Ненарушимых больше нет?..
Демон
Клянусь я первым днём творенья,
Клянусь его последним днём,
Клянусь позором преступленья
И вечной правды торжеством.
Клянусь паденья горькой мукой,
Победы краткою мечтой;
Клянусь свиданием с тобой
И вновь грозящею разлукой.
Клянуся сонмищем духов,

– ִַּל ְשֹלט בָ הֶ ם נִּ ַתן ִּלי כֹח
, ַרּוח-ְבחֶ ֶרב כָל ַמ ְלאָ ְך ָקר
,ֶשהּוא אֹויֵב ֶשלי עַ ד כְ לֹות
, זִּ יו פָ ַניְִּך,בַ בֹור וָעֵ ֶדן
,ְבכָל ְקדֻ ָשה אַ ְרצִּ ית ּובָ ְך
,ְבאַ חֲ רֹון ִּמ ַמבָ טַ יְִּך
,בַ ֶד ַמע הָ ִּראשֹון ֶשלָ ְך
,ֶשת
ֶ ימּותְך הַ ְמ ַרג
ֵ
ִּב ְת ִּמ
,אשר ִּעלָ ִּאי
ֶ ,ְבסֵ בֶ ל
, ֶמ ִּשי-ְבאֶ ֶשד ַת ְל ַתלַ יְִּך
:נִּ ְשבָ ע בָ אַ הֲ בָ ה ֶש ִּלי
נִּ ְשבָ ע אֲ נִּ י לַ ְחדֹל ֵמ ַרחַ ש
!ֶשל גַאֲ וָה ּונְ ָק ָמה
ִּמכָאן הַ חֲ נּופָ ה ְבלַ חַ ש
;אַ ְר ִּסית ִּת ְפסַ ח כָל נְ ָש ָמה
,אֲ נִּ י אַ ְש ִּלים ִּעם הַ ָש ַמיִּם
אֹ הַ ב וְאֶ ְתפַ לֵ ל! ַמה נ ִָּעים
!ְלהַ אֲ ִּמין לַ חֶ סֶ ד ַרק
ִּב ְבכִּ י וְחֲ ָרטָ ה אֶ ְמחַ ק
- ַע ֲֵקב הָ אֵ ש – ַמכַת ְאֹלּה
,ִּמ ֵמצַ ח ֶש ָראּוי גַם לָ ְך
– וְהָ עֹולָ ם הַ בּור ְב ֹרגַע
.נִּ יחָ א! –הּוא ִּב ְלעָ ַדי י ְִּפ ַרח
, הַ אֲ ִּמינִּ י, אָ נֹכִּ י ַרק,הֹו
.אֹותְך ְלהַ ע ֲִּריְך ָיכֹל
ָ
, ו ְִּש ְמ ִּרינִּ י,הֲ יִּי ִּלי קֹ ֶדש
.הֵ נ ְַח ִּתי ְל ַרגְ לֵ ְך הַ כֹל
,ְלאַ הֲ בֵ ְך ַמ ְמ ִּתין הַ פַ עַ ם

Судьбою братий мне подвластных,
Мечами ангелов бесстрастных,
Моих недремлющих врагов;
Клянуся небом я и адом,
Земной святыней и тобой.
Клянусь твоим последним взглядом,
Твоею первою слезой.
Незлобных уст твоих дыханьем,
Волною шёлковых кудрей,
Клянусь блаженством и страданьем,
Клянусь любовию моей:
Я отрекся от старой мести,
Я отрекся от гордых дум;
Отныне яд коварной лести
Ничей уж не встревожит ум;
Хочу я с небом примириться,
Хочу любить, хочу молиться,
Хочу я веровать добру.
Слезой раскаянья сотру
Я на челе, тебя достойном,
Следы небесного огня –
И мир в неведенье спокойном
Пусть доцветает без меня!
О! верь мне: я один поныне
Тебя постиг и оценил:
Избрав тебя моей святыней,
Я власть у ног твоих сложил.
Твоей любви я жду, как дара,

;אֶ ֵתן לָ ְך נֵצַ ח עֲבּור נִּ יד
,ְבאַ הֲ בָ ה כְ מֹו גַם ְבזַעַ ם
. אֲ נִּ י גָדֹול ָת ִּמיד,ָת ָמר
,חֹורין ֶשל אֶ ֶתר
ִּ  כְ בֵ ן,אֲ נִּ י
,רֹומים
ִּ אֹותְך אֶ ל הַ ְמ
ָ
אֶ ַקח
,אֶ ֵתן לָ ְך ָשם ַמ ְלכּות ָו ֶכ ֶתר
!ַר ְעי ִָּתי ְלעֹולָ ִּמים
,יטי הֵ נָה
ִּ ְבאֲ ִּדישּות ַת ִּב
:ְב ִּלי ַרחֲ ִּמים ו ְִּהזְ ַדהּות
, ָי ִּמים אֵ ינֶנּו-כָאן נֹוי אָ רְֹך
.אֲ ִּמיתּות-וְאֹ ֶשר אֵ ין בַ ר
,כָאן עַ ל כָל ַשעַ ל שֹוד ּופַ חַ ת
,ְוהַ ְתשּוקֹות כָאן ְרדּודֹות
יֹוד ִּעים אֱ הֹ ב ְב ִּלי פַ חַ ד
ְ כָאן ל ֹא
.ְוגַם ִּל ְשנ ֹא ְלל ֹא גְ בּולֹות
יֹודעַ ת ַמה הּוא עֵ ֶרְך
ַ הֲ ֹלוא
?אָ ָדם-הַ אַ הֲ בָ ה ֶשל ְבנֵי
– ַרֹותח
ֵ ְבבַ חֲ רּות הַ ָדם
! ֶרגַע ִּמ ְת ַק ֵרר הַ ָדם-ִּבן
ַישהּו יִּצְ בֹר לֹו כֹח
ֶ כְ לּום ִּמ
,אֶ ל מּול ְפ ֵר ָדה ו ְִּש ֲעמּום
ַ כְ ֵדי ִּל ְפסֹ ח...ִּפתּוי הַ יֹ ִּפי
?הַ גַחֲ ָמנּות ֶשל הַ חֲ לֹום
,קֹודר לָ ְך
ֵ גֹורל
ָ ל ֹא ְמחַ כֶה
, כְ רּוב,הֹו ַר ְעי ִַּתי לָ עַ ד
 ִּל ְקמֹל כְ פֶ ַרח,ִּל ְהיֹות ָק ְרבָ ן
,ִּבגְ לַ ל ִּקנְ אָ ה גַסָ ה ִּבכְ לּוב
 ִּמקֹ ֶמץ,ֵמחַ ָששֹות ַמרֹות

Я вечность дам тебе за миг;
В любви, как в злобе, верь, Тамара,
Я неизменен и велик.
Тебя я, вольный сын эфира,
Возьму в надзвездные края;
И будешь ты царицей мира,
Подруга первая моя;
Без сожаленья, без участья
Смотреть на землю станешь ты,
Где нет ни истинного счастья,
Ни долговечной красоты,
Где преступленья лишь да казни,
Где страсти мелкой только жить;
Где не умеют без боязни
Ни ненавидеть, ни любить.
Иль ты не знаешь, что такое
Людей минутная любовь?
Волненье крови молодое, Но дни бегут и стынет кровь!
Кто устоит против разлуки,
Соблазна новой красоты,
Против усталости и скуки
И своенравия мечты?
Нет! не тебе, моей подруге,
Узнай, назначено судьбой
Увянуть молча в тесном круге
Ревнивой грубости рабой,
Средь малодушных и холодных,

 תֹוְך ַמאֲ בָ ק,ִּת ְקוֹות ֵריקֹות
,אֹ ֶמץ- חֹ סֶ ר,ְבקֹ ר הַ נֶפֶ ש
.עָ ָמל הַ ְמ ַיגֵעַ ְס ָרק
,אַ ְת ל ֹא ִּתכְ ִּבי ָשם ִּמ ְתאַ בֶ לֶ ת
מֻ ֶקפֶ ת ִּקיר ֶשל אֲ בָ נִּ ים
ָרחֹוק ְבאֶ ְמצַ ע ִּמ ְתפַ לֶ לֶ ת
.ֹלהים ְלאֲ נ ִָּשים
ִּ ֱבֵ ין א
, ְב ִּריָה מֻ ְשלֶ ֶמת,עָ ִּתיד אַ חֵ ר
: עֶ ְדנָה,לָ ְך ְמחַ כֶה – יָגֹון
,גֹור ֶמת
ֶ צָ ָרה ָק ָשה כְ אֵ ב
.וְעֹ ֶמק ַה ְת ַרגְ שּות שֹונָה
גֹורלֹו הַ ְש ִּא ִּירי פֶ לַ ח
ָ ְל
;הָ אֲ ָד ָמה הָ אֻ ְמלָ לָ ה
תֹודעָ ה אַ ְראֶ ה לָ ְך
ָ ַאֶ ת ְתהֹום ה
.הַ ְמ ַר ֶת ֶקת ְוגֵאָ ה
הָ מֹון רּוחֹות ְקשּורֹות ְל ֶרסֶ ן
,שּותְך ִּמיָד אַ ִּביא
ֵ ִּל ְר
 פֵ ירֹות הַ ֶקסֶ ם,ְשפָ חֹות ַקלֹות
.יפיָה ֶש ִּלי
ִּ ֵ יְפ,אֶ ֵתן
ּוב ְש ִּבילֵ ְך אֶ ַקח ַהכ ֵֶתר
ִּ
, ִּמכֹֹוכָב ָרחֹוק,בַ ֶק ֶדם
ּובחַ צֹות הַ לֵ יל ְבסֵ ֶתר
ְ
.ְבטַ ל ְפ ָר ִּחים אֹותֹו אֶ ְבזֹק
, כְ מֹו ְבסֶ ֶרט,אֶ כְ רְֹך ָמ ְת ַניְִּך
,ְב ֶק ֶרן ֶשל ְש ִּקיעָ ה ו ְֻר ָדה
רֹומה ְמ ַשכ ֶֶרת
ָ ְֲבגַל א

Друзей притворных и врагов,
Боязней и надежд бесплодных,
Пустых и тягостных трудов!
Печально за стеной высокой
Ты не угаснешь без страстей,
Среди молитв, равно далёко
От божества и от людей.
О нет, прекрасное созданье,
К иному ты присуждена;
Тебя иное ждёт страданье,
Иных восторгов глубина;
Оставь же прежние желанья
И жалкий свет его судьбе:
Пучину гордого познанья
Взамен открою я тебе.
Толпу духов моих служебных
Я приведу к твоим стопам;
Прислужниц лёгких и волшебных
Тебе, красавица, я дам;
И для тебя с звезды восточной
Сорву венец я золотой;
Возьму с цветов росы полночной;
Его усыплю той росой;
Лучом румяного заката
Твой стан, как лентой, обовью,
Дыханьем чистым аромата

.אֲ וִּיר לָ ְך ְלהַ ְרוֹות אֵ ַדע
אֹותְך בַ ֶר ַקע
ָ
כְ ֵדי ְלעַ נֵג
.אַ ְש ִּמיעַ לָ ְך קֹול נֵבֶ ל בַ ר
-  ֶרגַע-אֲ ְרמֹון אַ ִּדיר אֶ ְבנֶה ִּבן
. בָ ֶר ֶקת ו ְִּענְ בָ ר,טּור ִּקיז
ְ
,אֶ ל ַק ְר ָק ִּעית הַ יָם אֶ ֶר ָדה
,אָ עּוף ֵמעַ ל ְל ֲענָנִּ ים
–  י ֶַדע,אֶ ֵתן הַ כֹל לָ ְך – אֹ ֶשר
..!אֶ הֱ ִּבינִּ י

Окресный воздух напою;
Всечасно дивною игрою
Твой слух лелеять буду я;
Чертоги пышные построю
Из бирюзы и янтаря;
Я опущусь на дно морское,
Я полечу за облака,
Я дам тебе всё, всё земное –
Люби меня!..
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וְהּוא ַמ ְד ִּהים
ְבאֵ ש ְשפָ ָת ִּיו הֵ חֵ ל לָ ַגעַ ת
,עַ ד פֵ ה רֹועֵ ד ֶשל ְמעֻ נָה
ּוב ִּמלַ ת ִּפתּוי ַמכְ ַרעַ ת
ְ
.עָ נָה ִּמיָד עַ ל כָל ְת ִּחינָה
ַָמבָ ט אַ ִּדיר ָש ַרף עֵ ינֶיה
ְבאֲ פֵ לָ ה ְס ִּמיכָה עָ לֶ י ָה
, כְ מֹו ִּפגְ יֹון ְביָד נ ְֻק ָשה,הּוא
.ֹאשּה
ָ ז ַָרח י ָָשר ֵמעַ ל ר
!ִּהכְ ִּריעָ ה רּוחַ ְר ָשעָ ה
יקה מֻ ְפנ ֶֶמת
ָ ַרעֶ לֶ ת נְ ִּש
, וְצְ עָ ָקה,ְבגּוף ֶשלָ ּה
,נֹוראָ ה וְאֲ רֻ כָה
ָ כֹה
.ִּב ְש ַנת הַ לֵ יל ִּפ ְתאֹ ם רֹועֶ ֶמת
ּובָ ּה נִּ ְש ַמת ָת ָמר יֹו ֶק ֶדת
 ִּת ְקוָה,אָ ְמ ָרה הַ כֹל – ְת ִּחינָה
ֶשל צְ ִּע ָירה אֲ ֶשר נִּ ְפ ֶר ֶדת
. ֵמאַ הֲ בָ ה,ֵמהַ חַ יִּ ים
.XII
ַאֹותה ָשעָ ה ִּה ְמ ִּשיְך לָ נּוע
ָ
לּולים ְלאַ ט
ִּ ְס ִּביב ַהכְ ָת ִּלים ְת
, ַֹומר צָ נּוע
ֵ  ש- ַרק ִּאיש אֶ חָ ד

XI.
И он слегка
Коснулся жаркими устами
Её трепещущим губам;
Соблазна полными речами
Он отвечал её мольбам.
Могучий взор смотрел ей в очи!
Он жёг её. Во мраке ночи
Над нею прямо он сверкал,
Неотразимый, как кинжал.
Увы! злой дух торжествовал!.
Смертельный яд его лобзанья
Мгновенно в грудь её проник.
Мучительный, ужасный крик
Ночное возмутил молчанье.
В нём было всё: любовь, страданье,
Упрёк с последнею мольбой
И безнадёжное прощанье –
Прощанье с жизнью молодой.
XII.
В то время сторож полуночный,
Один вокруг стены крутой
Свершая тихо путь урочный,

.*ִּעם לּוחַ הַ ָק ָשה בַ יָד
,אַ ְך ְמבּו ָכה אֹותֹו בֹולֶ ֶמת
ָקרֹוב ְל ָתא הַ ַנע ֲָרה
 יָד מֻ ֶר ֶמת,ִּפ ְתאֹ ם ִּמלֶ כֶת
.ֵמעַ ל הַ לּוחַ ֶנעֱצְ ָרה
ְש ַמיִּם
ָ תֹוְך אֵ לֶ ם אֶ ֶרץ ו
יקה
ָ ָש ַמע הּוא צְ ִּליל הַ נְ ִּש
...שּוקה ֶשל ְש ֵתי ְשפָ ַתיִּם
ָ ְמלֵ אַ ת ְת
... גְ נִּ יחָ ה כֵהָ ה,צְ וָחָ ה ְקצָ ָרה
 ְל ַמ ְעלָ ה...ִּהסּוס חֹוטֵ א ִּה ְרגִּ יש
, ִּה ְמ ִּשיְך ִּל ְשתֹק,הּוא ִּה ְס ַתכֵל
 ו ְַה ְלאָ ה,אַ ְך ֶרגַע ָקט חָ לַ ף
ּומ ָרחֹוק
ֵ ...הַ כֹל נ ַָדם
ַמ ָשב הָ רּוחַ בָ א ִּל ְבדֹק
ֹתל
ֶ ַמה כָאן ִּאּוְ ָשה עַ ְלוָה לַ כ
ּומה ָשם ִּלגְ ָדתֹו ְבאֹ פֶ ל
ַ
...לָ חַ ש נַהַ ר ְב ַגיְא עָ מֹק
, ַָק ִּשיש ִּמהֵ ר ִּמיָד ִּלכְ רֹע
לֹומר
ַ ְת ִּפילַ ת ָקדֹוש חָ שּוב
ַ ֹרע- ַכְ ֵדי ֶש ִּדבּוק ֶשל רּוח
...ֵמ ַר ְעיֹון טָ ֵמא יּוסַ ר
 ַמצְ ִּליב ְביָד רֹועֶ ֶדת,נִּ ְבהָ ל
,חָ זֶה נִּ ְפעָ ם ֵמחֲ לֹומֹות
ּוב ֶרגֶל חַ לָ ָשה מֹועֶ ֶדת
ְ
.שּוב נָע ְלאֹ ֶרְך הַ חֹומֹות
ביניים בלילה ברחבות הערים היו עוברים שומרים ומדי פעם הקישו בלוח-* בימי
. כדי שהתושבים היו בטוחים כי השומרים לא נרדמו,"! "שקט בעיר:או צעקו

Бродил с чугунною доской,
И возле кельи девы юной
Он шаг свой мерный укротил
И руку над доской чугунной,
Смутясь душой, остановил.
И сквозь окрестное молчанье,
Ему казалось, слышал он
Двух уст согласное лобзанье,
Минутный крик и слабый стон.
И нечестивое сомненье
Проникло в сердце старика…
Но пронеслось ещё мгновенье,
И стихло всё; издалека
Лишь дуновенье ветерка
Роптанье листьев приносило,
Да с тёмным берегом уныло
Шепталась горная река.
Канон угодника святого
Спешит он в страхе прочитать,
Чтоб наважденье духа злого
От грешной мысли отогнать;
Крестит дрожащими перстами
Мечтой взволнованную грудь
И молча скорыми шагами
Обычный продолжает путь.

.

.

.

.

.

.
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ְתה ָת ָמר ְבאֲ רֹונָּה
ָ הָ י
. נִּ ְר ְד ָמה ְלנֶצַ ח.כְ פֶ יָה
 עֹורֹו הַ ֵמצַ ח,לָ בָ ן ְוצַ ח
.זָהַ ר כְ אֹור הַ ְלבָ נָה
... ְָלעַ ד כְ בָ ר ֶנעֱצְ מּו עֵ ינֶיה
: ָש ַמיִּם! ל ֹא יַגִּ יד,אַ ְך ִּמי
בָ רּור ֶש ְמחַ כֶה ָת ִּמיד
יקה אֹו ַשחַ ִּרית
ָ ִּלנְ ִּש
? ַָמבָ ט מֻ צָ ל ַתחַ ת ִּריסֶ יה
פָ ז ֶשל יֹום-אֲ בָ ל לָ ִּריק אֹור
;ָגלַ ש ֲעלֶ יהָ ִּמ ָמרֹום
אֹותם ְב ֶרצֶ ף
ָ
לַ ָשוְא נ ְָשקּו
...ִּש ְפ ֵתי ְקרֹו ִּבים ְבאֵ לֶ ם עֶ צֶ ב
שּום כֹחַ אַ חֲ ֵרי ְפ ִּט ָירה
!אֶ ת ָתו הַ ָמוֶת ל ֹא י ְִּק ַרע
.XIV
גַם ְבחַ גִּ ים אֹו יֹום הֻ לֶ ֶדת
– ל ֹא ִּה ְתלַ ְב ָשה ְבהֹוד כַזֶ ה
,כָל ַתכְ ִּשיטֶ יהָ עַ ל חָ זֶה
וְהַ ְפ ָר ִּחים ִּמכַר מֹולֶ ֶדת
בֹול ִּטים
ְ )(ל ִּפי ִּמנְ הָ ג עַ ִּתיק
ְ
– ִּב ְשלָ ל נִּ יחֹוחַ ּוצְ בָ ִּעים

.

.

.

.

.

.

XIII.
Как пери спящая мила,
Она в гробу своём лежала,
Белей и чище покрывала
Был томный цвет её чела.
Навек опущены ресницы…
Но кто б, о небо! не сказал,
Что взор под ними лишь дремал
И, чудный, только ожидал
Иль поцелуя, иль денницы?
Но бесполезно луч дневной
Скользил по ним струёй златой,
Напрасно их в немой печали
Уста родные целовали…
Нет! смерти вечную печать
Ничто не в силах уж сорвать.
XIV.
Ни разу не был в дни веселья
Так разноцветен и богат
Тамары праздничный наряд.
Цветы родимого ущелья
(Так древний требует обряд)
Над нею льют свой аромат

И, сжаты мёртвою рукою,
!Как бы прощаются с землёю

ְמ ֻכּוָצִּ ים ְביָד ְב ִּלי ֶמ ֶרץ
כְ ִּאילּו נִּ ְפ ָר ִּדים ֵמאֶ ֶרץ.
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וְל ֹא הָ יָה עַ ל הַ פָ נִּ ים
שּום ֶר ֶמז כִּ י ַה ֵקץ ִּה ְש ִּלים
.שּוקה וְלַ הַ ט עֹ נֶג
ָ ִּרגְ עֵ י ְת
הָ יּו ַקוֵי פָ נִּ ים ְשלֵ וִּים
ְביֹ ִּפי ְמיֻחָ ד ְמלֵ ִּאים
כְ מֹו ַשיִּש ַקר אָ ִּדיש ְב ִּלי עֹ ֶמק
,ֶשל ַש ְרעַ ִּפים ְּורגָשֹות
.כְ מֹו סֹוד הַ ָמוֶת ְלדֹורֹות
,ִּחיּוְך מּוזָר ָשטַ ף ְשפָ ַתיִּם
עַ ל עֶ צֶ ב וְעַ ל ַמחֲ ָשבֹות
ִּדבֵ ר ְב ִּלי הֶ גֶה ְלעֵ י ַניִּם
:אֲ ֶשר ְמסֻ גַלֹות ִּל ְראֹות
ַהָ יּו בֹו בּוז צֹונֵן ָרגּוע
,ֶשל נֶפֶ ש ֶשכִּ ְמעַ ט ָק ְמלָ ה
, ַיָדּוע-אֲ ֶר ֶשת ֶרגֶש ל ֹא
.ישת ָשלֹום ְלל ֹא ִּמלָ ה
ַ ְד ִּר
ִּחיּוְך ָכזֶה עַ ל ַה ְשפָ ַתיִּם
ִּה ְש ִּאיר פָ חֹות ִּת ְקוֹות ְקלּושֹות
ְלאֵ לֶ ה ֶשחַ יִּים ֲע ָדיִּן
.ִּמ ֶשל עֵ י ַניִּם עֲצּומות
ִּב ְשעַ ת ְש ִּקיעָ ה ְבהֹוד אַ ֶד ֶרת
:דֹוה ֶרת
ֶ כְָך ֶמ ְרכָבַ ת הַ יֹום
,ִּסיְ ָמה ַד ְרכָּה ְו ֶנ ֱע ְל ָמה
 ַקו ְַקז עֲ ֶת ֶרת-אַ ְך עֹוד ִּש ְלגֵי
שֹולַ חַ ת אֶ ל הָ אֲ ָד ָמה
.בָ אֹ פֶ ל זִּ יו ְבגֹון הַ ּו ֶֶרד
חָ יָה-ְב ַרם ֶק ֶרן זֹו חֲ צִּ י
,אֹור גָם ְבאַ ְק ַראי לָ ּה-וְאֵ ין בַ ת

И ничего в её лице
Не намекало о конце
В пылу страстей и упоенья;
И были все её черты
Исполнены той красоты,
Как мрамор, чуждой выраженья,
Лишённой чувства и и ума,
Таинственной, как смерть сама.
Улыбка странная застыла,
Мелькнувши по её устам.
О многом грустном говорила
Она внимательным глазам:
В ней было хладное презренье
Души, готовой отцвести,
Последней мысли выраженье,
Земле беззввучное прости.
Напрасный отблеск жизни прежней,
Она была ещё мертвей,
Ещё для сердца безнадежней
Навек угаснувших очей.
Так в час торжественный заката,
Когда, растаяв в море злата,
Уж скрылась колесница дня,
Снега Кавказа, на мгновенье
Отлив румяный сохраня,
Сияют в тёмном отдаленье.
Но этот луч полуживой
В пустыне отблеска не встретит,

ִּהיא ֶד ֶרְך ל ֹא ָת ִּאיר בַ לַ יְלָ ה
.ֵמהַ ִּפ ְסגָה ְבקֹ ר ְשבּויָה
.XV
.כְ בָ ר ִּה ְתכַנְ סּו כֻלָ ם ְבאֵ לֶ ם
,גּודל תֹולֵ ש אֶ ת ֵשיבָ תֹו
ָ
...ּובַ חָ זֶה ַמכֶה ְבהֶ לֶ ם
,עֹוזֶבֶ ת ַשי ָָרה בֵ יתֹו
וְהּוא רֹוכֵב ְבעֹ ל ּופֶ ֶרְך
.נֹור ִּאים
ָ ַהָ עֶ ְשתֹונֹות ה
לֹושה י ִָּמים
ָ  ְש,לֹושה לֵ ילֹות
ָ ְש
:עֹוד ִּת ָמ ֵשְך לָ הֶ ם הַ ֶד ֶרְך
דּומים
ִּ בֵ ין עֲצָ מֹות דֹורֹות ְק
.ִּמ ְפלָ ט ָשלֵ ו לָ ּה אָ ב ֵה ִּקים
,ִּמן הָ אָ בֹות ִּל ְס ִּטים הָ יָה לֹו
.ֹודד בַ ֶד ֶרְך ּובַ כְ פָ ר
ֵ ש
 הַ לָ ה,ּוכְ ֶשהָ לַ ם בֹו חֹ ִּלי
.ְבחַ ָרטָ ה ִּפ ְתאֹ ם נִּ זְ כַר
,כְ ֵדי ְלכַפֵ ר עַ ל חֵ ְטא ּופֶ ַשע
יח כְ נ ִֵּסיָה
ֹ ַ ִּל ְבנֹות ִּה ְב ִּט
.ֵמעַ ל הַ ְתהֹום ְבהַ ר ְתלּויָה
ישה
ָ חֹ ֶרף ַרק ִּה ִּק- ַָשם רּוח
.ו ְָק ְרבָ נֹות ִּח ְפ ָשה ַדיָה
ָבֹוּה
ַ ּוב ִּש ְלגֵי ַקו ְַקז ג
ְ
:ִּמ ְק ָדש בָ נּו ְבהַ נָחָ ה
ַהָ רֹע-ְלעֲצָ מֹות ֶשל ִּאיש
.ָשם ִּת ָמצֵ א כְ בָ ר ְמנּוחָ ה

И путь ничей он не осветит
С своей вершины ледяной.
XV.
Толпой соседи и родные
Уж собрались в печальный путь.
Терзая локоны седые,
Безмолвно поражая грудь,
В последний раз Гудал садится
На белогривого коня.
И поезд тронулся. Три дня,
Три ночи путь их будет длиться:
Меж старых дедовских костей
Приют покойный вырыт ей.
Один из праотцев Гудала,
Грабитель странников и сёл,
Когда болезнь его сковала
И час раскаянья пришёл,
Грехов минувших в искупленье
Построить церковь обещал
На вышине гранитных скал,
Где только вьюги слышно пенье,
Куда лишь коршун залетал.
И скоро меж снегов Казбека
Поднялся одинокий храм,
И кости злого человека
Вновь успокоилися там;

–  ְקבָ רֹות הָ פַ ְך ַהסֶ לַ ע-ְלבֵ ית
,ְקרֹוב ִּמ ְשפָ חָ ה ֶשל עֲ נָנִּ ים
כְ ִּאלּו ְבכ ִֵּפים הָ אֵ לֶ ה
,יֹותר חָ ִּמים
ֵ י ְִּהיֶה לַ ֵמת
כְ ִּאלּו בַ ָמקֹום הַ זַ ר
... ַל ֹא ְתשֻ בַ ש ְשנַת הַ ָמנֹוח
ַ לָ נּוח- גֹורל ֵמ ִּתים
ַ !לָ ִּריק
.ְב ִּלי עֶ צֶ ב ו ְִּש ְמחַ ת עָ בָ ר
.XVI
ְב ֶמ ְרחָ בֵ ים כְ חֻ ִּלים ֶשל אֶ ֶתר
ַמ ְלאָ ְך ָקדֹוש ִּהילָ ה מֻ ָקף
, ָז ָהב-ָדאַ ה לֹו עַ ל כַנְ פֵ י
,ְונֶפֶ ש ֶשחָ ְטאָ ה בַ סֵ ֶתר
.נ ָָשא ִּמחֶ לֶ ד ִּבזְ רֹועָ יו
הּוא ְב ִּמ ִּלים צְ לּולֹות כְ נֵבֶ ל
,ִּפ ֵזר ִּה ְתלַ ְבטּויֹות ָקשֹות
עָ ֵקב ֶשל עֲבֵ ָרה וְסֵ בֶ ל
.הֵ ִּסיר ִּמ ֶמנָה ִּב ְד ָמעֹות
כְ ֶש ֵמ ָרחֹוק צְ ִּלילֵ י הָ עֵ ֶדן
 ִּפ ְתאֹ ם,כְ בָ ר נִּ ְש ְמעּו לָ הֶ ם
חֹוסֵ ם נ ִָּתיב חָ ְפ ִּשי ִּמ ֶק ֶדם
;יֹושב ְשאֹול פָ ַרץ ִּמ ְתהֹום
ֵ
, ֵמצַ ח-כֻלֹו טֵ רּוף וְעַ זּות
, ֹכחַ כְ מֹו בָ ָרק אַ כְ זָר-ַרב
,נֹורא כְ מֹו ֶרצַ ח
ָ ,ַמ ְב ִּריק כְ מֹו אֵ ש
."רק ִּלי ַש ֶיכֶת ִּהיא!" אָ ַמר
ַ

И превратилася в кладбище
Скала, родная облакам:
Как будто ближе к небесам
Теплей посмертное жилище?..
Как будто дальше от людей
Последний сон не возмутится…
Напрасно! мертвым не приснится
Ни грусть, ни радость прошлых дней.
XVI.
В пространстве синего эфира
Один из ангелов святых
Летел на крыльях золотых,
И душу грешную от мира
Он нёс в объятиях своих.
И сладкой речью упованья
Её сомненья разгонял,
И след проступка и страданья
С неё слезами он смывал.
Издалека уж звуки рая
К ним доносилися - как вдруг,
Свободный путь пересекая,
Взвился из бездны адский дух.
Он был могуч, как вихорь шумный,
Блистал, как молнии струя,
И гордо в дерзости безумной
Он говорит: "Она моя!"

מיכאיל ורובל" .מלאך"

ָת ָמר ְל ֵמ ֵגנָּה נִּ צְ ֶמ ֶדת
,ּומנַסָ ה ִּל ְקר ֹא ְת ִּפילָ ה
ְ
כְ ֵדי פַ חַ ד ְלהַ ְש ִּתיק ֶשלָ ּה
... כֻלּה רֹועֶ ֶדת,ִּמ ְפנֵי עָ ִּתיד
 אַ ְך ְבפָ נָיו,הּוא שּוב מּולָ ּה
?ִּמי ִּיזַהֶ ה אֹותֹו עַ כְ ָשו
ִּה ִּביט ְבזַעַ ף ְלכָל עֵ בֶ ר
, ֶדבֶ ר-ָמלֵ א ִּשנְ אָ ה וְאֶ ֶרס
;ָמלֵ א ְלל ֹא ְפ ָשרות אֵ יבָ ה
נ ַָשב אֵ לֶ יהַ קֹ ר ֶשל ֶקבֶ ר
.ֵמהַ פַ ְרצּוף נָטּול ַמבָ ע
– !קֹוד ֶרת
ֶ כְ ִּפ ָירה- ְב ִּריַת,"עזְ ִּבי
ִּ
- ֹלהים
ִּ ֱעָ נַה ָש ִּליחַ א
 אֶ ת עַ צְ ָמה לַ ִּדין.חָ גַגְ ְת כְ בָ ר
,ָת ָמר חַ יֶבֶ ת ְלהַ כִּ ין
:אֹומ ֶרת
ֶ וְהַ ְחלָ טַ ת הַ ִּדין
ְתקּופַ ת הַ נִּ סָ יֹון עָ ְב ָרה
ִּעם ְק ִּלפָ ָתּה אָ ְרצִּ ית ְש ִּב ָירה
.כ ְַבלֵ י הָ רֹעַ ִּהיא הֵ ִּס ָירה
– אֹותּה ִּהכִּ ירּו
ָ
בַ עֵ ֶדן כְ בָ ר

К груди хранительной прижалась,
Молитвой ужас заглуша,
Тамары грешная душа.
Судьба грядущего решалась,
Пред нею снова он стоял,
Но, боже, кто б его узнал?
Каким смотрел он злобным взглядом,
Как полон был смертельным ядом
Вражды, не знающей конца, И веяло могильным хладом
От неподвижного лица.
"Исчезни, мрачный дух сомненья! –
Посланник неба отвечал: Довольно ты торжествовал;
Но час суда теперь настал –
И благо божие решенье!
Дни испытания прошли;
С одеждой бренною земли
Оковы зла с неё ниспали.
Узнай! давно её мы ждали!

כָאֵ לֶ ה נֹועַ דּו הֵ ן ַרק
, ְקצָ ִּרים ִּמ ֶרגַע,ִּל ְסבֹל חַ יִּ ים
ִּסּורים ָק ִּשים ּופֶ גַע
ִּ ֶשל י
.מֻ ָשג-ְועֹ נֶג ָרם ִּב ְל ִּתי
הָ אֵ ל בָ ָרא ִּמטּוב הָ אֶ ֶתר
;ית ִּרים ְבנִּ ְש ָמ ָתן
ָ כָל ֵמ
,ל ֹא נִּ ְב ְראּו כְ מו כָל ַהי ֶֶתר
.וְהָ עֹולָ ם – ל ֹא ִּב ְש ִּבילָ ן
יה
ָ ְֶמ ִּחיר אַ כְ זָר עַ ל ִּהסּוס
! ִּהיא כֹה הַ ְרבֵ ה סָ ְבלָ ה,ִּש ְל ָמה
- ָָת ִּמיד ְלאַ הֲ בָ ה פָ נֶיה
"!נִּ ְפ ַתח הָ עֵ ֶדן ִּב ְש ִּבילָ ה
אֲ זַי ַמ ְלאָ ך חָ מּור עֵ י ַניִּם
עַ ל ֵדמֹון ַמר ַמבָ ט הֵ ִּרים
ּוב ִּר ְפרּוף ָרחָ ב כְ נָפַ יִּם
ְ
.רֹומים
ִּ טָ בַ ע ְבזֹהַ ר הַ ְמ
ַו ְֵדמֹון ְמנֻצָ ח שֹולֵ ח
,ְקלָ לֹות ָמרֹות ְלכָל ִּת ְקוָה
- ַּובַ יְ קּום נִּ ְשאָ ר א ֵֹורח
, ַ י ִָּהיר וְל ֹא סֹולֵ ח,ג ְַלמּוד
..!ּולים וְאַ הֲ בָ ה
ִּ ְב ִּלי ִּאח
_____

Её душа была из тех,
Которых жизнь – одно мгновенье
Невыносимого мученья,
Недосягаемых утех:
Творец из лучшего эфира
Соткал живые струны их,
Они не созданы для мира,
И мир был создан не для них!
Ценой жестокой искупила
Она сомнения свои…
Она страдала и любила –
И рай открылся для любви!"
И ангел строгими очами
На искусителя взглянул
И, радостно взмахнув крылами,
В сиянье неба потонул.
И проклял Демон побежденный
Мечты безумные свои,
И вновь остался он надменный,
Один, как прежде во вселенной
Без упованья и любви!..
_____

מיכאיל ורובל" .דימון המומט" (מיקטע)

עַ ל הַ ִּשפּועַ ֶשל הַ הַ ר
,אּורה
ָ קֹוש
ָ
ֵמעַ ל הָ עֵ ֶמק
- אֶ ְפ ָשר ִּל ְראֹות אֶ ת ַה ִּמ ְבצָ ר
. ִַּמ ְבנֶה י ָָשן ו ְִּקיר ָרעּוע
פּורי הַ יְ לָ ִּדים
ֵ ְב ִּס
,ּובאַ גָדֹות נִּ זְ כָר כ ֶָרגַע
ְ
– כְ מֹו רּוחַ ְרפָ ִּאים ְב ִּלי הֶ גֶה
.סּומים
ִּ עָ בָ ר ְק-עֵ ד ְלי ֵָמי
ְביַעַ ר הַ ִּט ָירה מֻ נַחַ ת
, ְל ָמטָ ה כְ פָ ר.כְ צֵ ל ָשחֹור
,פֹורחַ ת
ַ הָ אֲ ָד ָמה ִּע ְש ִּבית
... ְמסֻ ָדר-ְשאֹון קֹולֹות ל ֹא
ַהַ ַשיָרֹות ְבטּור ָיגֵע
;עֹוברֹות ִּמכָל ִּקצֵ י ֵתבֵ ל
ְ
ַזֹורע
ֵ  זִּ ִּיקים,נָהָ ר ַמ ְקצִּ יף
.וְאָ ז נַחֵ ת תֹוְך ע ֲָרפֶ ל
– ֵמהַ חַ יִּ ים י ִָּפים כְ מֹו אֶ ֶמש
– ְש ֶמש
ֶ  ְק ִּרירּות ו, אָ ִּביב,ִּמ ְס ָתיו
הַ טֶ בַ ע ָשש ו ְַר ֲענָן
.כְ מֹו ַה ִּתינֹוק הַ ַשאֲ נָן
,ֲגּומה ִּט ָירה מֻ זְ נַחַ ת
ָ ַמה ע
– כְ מֹו ִּאיש ֶשהֶ אֱ ִּריְך י ָָמיו
, ְב ִּלי ִּש ְמחָ ה ְונַחַ ת, ְַב ִּלי ֵרע
.ְב ִּלי ִּמ ְשפָ חָ ה ֶשכֹה אָ הַ ב

На склоне каменной горы
Над Койшаурскою долиной
Ещё стоят до сей поры
Зубцы развалины старинной.
Рассказов, страшных для детей,
О них ещё преданья полны…
Как призрак, пямятник безмолвный,
Свидетель тех волшебных дней,
Между деревьями чернеет.
Внизу рассыпался аул,
Земля цветёт и зеленеет;
И голосов нестройный гул
Теряется, и караваны
Идут, звеня, издалека,
И, низвергаясь сквозь туманы,
Блестит и пенится река.
И жизнью вечно молодою,
Прохладой, солнцем и весною
Природа тешится шутя,
Как беззаботная дитя.
Но грустен замок, отслуживший
Когда во очередь свою,
Как бедный старец, переживший
Друзей и милую семью.

ּומחַ כִּ ים ִּל ְשעֹות הַ חֹ ֶשְך
ְ
–  נִּ ְר ִּאים-הַ ַדי ִָּרים הַ ל ֹא
:אֲ זַי יֵש חַ ג לָ הֶ ם וְחֹ פֶ ש
... ִּמ ְתרֹוצְ צִּ ים,ְמז ְַמזְ ִּמים
, ַאֹו ֵרח- נָזִּ יר,הָ עַ כ ִָּביש
, ִַּר ְשתֹו ִּעם ְש ִּתי חָ ָדש פֹו ֵתח
זּוג ְלטָ אֹות יְ ַר ְק ַרקֹות
; ְַמ ַשחֵ קֹות עַ ל גָג ָרעּוע
נָחָ ש ז ִָּהיר בַ ִּמ ְרצָ פֹות
ַהַ חֲ שּוכֹות זֹוחֵ ל ָשקּוע
ְבעֶ ְשתֹונֹות; ִּפ ְתאֹ ם ַמהֵ ר
ּומ ְתי ֵַשר
ִּ ...הּוא ִּמ ְתכ ֵַרְך
דֹומה לַ חֶ ֶרב
ֶ כְ פַ ס אָ רְֹך
, ְק ָרב שֹולַ חַ ת אֹור-ֶש ִּב ְש ֵדה
אַ ְך אֵ ין בָ ּה צ ֶֹרְך ְלגִּ בֹור
.ֶש ֵמת ִּמזְ ַמן – ְלנ ֶֶשר טֶ ֶרף
 אֵ ין ע ֲֵקבֹות,הַ כֹל ְפ ָר ִּאי
;ֶשל הַ חַ יִּ ים ָשנִּ ים ַרבֹות
,עֹושה ִּבקֹ ֶרת
ָ
הַ זְ ַמן-כָאן ַיד
; ַמ ְח ִּריבָ ה,הַ כֹל מֹוחֶ ֶקת
גּודל כְ בָ ר אֵ ין ִּתזְ כ ֶֹרת
ָ ְל ֵשם
!ּול ִּבתֹו הַ חֲ ִּביבָ ה
ְ

И только ждут луны восхода
Его незримые жильцы:
Тогда им праздник и свобода!
Жужжат, бегут во все концы.
Седой паук, отшельник новый,
Прядёт сетей своих основы;
Зелёных ящериц семья
На кровле весело играет;
И осторожная змея
Из тёмной щели выползает
На плиту старого крыльца,
То вдруг совьётся в три кольца,
То ляжет длинной полосою
И блещет, как булатный меч,
Забытый в поле давних сеч,
Ненужный падшему герою!..
Всё дико; нет нигде следов
Минувших лет: рука веков
Прилежно, долго их сметала,
И не напомнит ничего
О славном имени Гудала,
О милой дочери его!

אַ ְך כְ נ ִֵּסיָה ְלהַ ר נִּ צְ ֶמ ֶדת
,מֹותיהֶ ם ָק ְברּו
ֵ ָבָ ה עֲצ
,בַ הַ ְשגָחָ ה הֵ ם נִּ ְש ְמרּו

Но церковь на крутой вершине,
Где взяты кости их землёй,
Хранима властию святой,

.עֹומ ֶדת
ֶ עֹודּה
ָ בֵ ין הָ עָ ִּבים
, ִּל ְשמֹר נָכֹון,ּובַ ָשעָ ר
,נִּ ְראֶ ה ָמצֹוק ָשחֹור ִּמ ַשחַ ם
,ְמ ִּעיל הַ ֶשלֶ ג עַ ל ַה ֶשכֶם
, ִּב ְמקֹום ִּש ְריֹון,עַ ל הֶ חָ זֶה
. ָת ִּמיד ַק ְרחֹון-זֹוהֵ ר ְבאֵ ש
ַמפֹ לֶ ת ְבנִּ ְמנּום אֲ ֶר ֶשת
עַ ל ַמ ְד ֵרגָה ְתלּויָה כְ אֶ ֶשד
ֶשקֹ ר ָתפַ ס אֹותֹו ִּפ ְתאֹ ם
.וְהּוא ָקפָ א כָאן בַ ָמקֹום
שֹור ֶקת
ֶ  ְשלָ גִּ ים-ו ְַרק סּופַ ת
,ּומיַלֶ לֶ ת ִּשיר
ְ ְב ִּלי סֹוף
בֹוד ֶקת
ֶ אֶ ת הַ זָ ִּקיף ָת ִּמיד
;ְו ַמ ִּס ָירה אָ בָ ק ִּמ ִּקיר
שֹורה זֹו ִּמ ְתגַבֶ ֶשת
ָ כְ ֶש ְב
 ַרק ֲענָנִּ ים,עַ ל הַ ִּמ ְק ָדש
ִּלגְ רּוזִּ יָה כֻלָ ם חָ ִּשים
,ֲבֹודה הַ ִּמ ְתבַ ֶק ֶשת
ָ ְלע
,אַ ְך ִּאיש ל ֹא בָ א ְלכָאן זְ ַמן ַרב
.מּול ַמצֵ בֹות ל ֹא ֶנעֱצַ ב
אֹותם כְ טֶ ֶרף
ָ
שֹומר
ֵ
ַקזְ בֵ ק
 ְול ֹא י ְַש ִּבית.ְב ַקנָאּות
- אָ ָדם – רֹוטֵ ן נִּ צְ ִּחי ְב ִּלי הֶ ֶרף
.ְמנּוחָ ָתם ָהעֹולָ ִּמית

Видна меж туч ещё поныне.
И у ворот её стоят
На страже чёрные граниты,
Плащами снежными покрыты;
И на груди их вместо лат
Льды вековечные горят.
Обвалов сонные громады
С уступов, будто водопады,
Морозом схваченные вдруг,
Висят, нахмурившись, вокруг.
И там метель дозором ходит,
Сдувая пыль со стен седых,
То песню долгую заводит,
То окликает часовых;
Услыша вести в отдаленье
О чудном храме, в той стране,
С востока облака одне
Спешат толпой на поклоненье;
Но над семьёй могильных плит
Давно никто уж не грустит.
Скала угрюмого Казбека
Добычу жадно сторожит,
И вечный ропот человека
Их вечный мир не возмутит.

על מיכאיל לרמונטוב ועל הפואמה "דימון"
מיכאיל יורייביץ' לֶ ְרמֹונְ טֹוב  ;15.07.1841 - 3.10.1814 :כך על פי הלוח היוליאני ,שהיה בתוקף בתקופתו (על פי הלוח הגרגוריאני  15באוקטובר
  27ביולי)  -הוא סופר ,משורר ומחזאי רומנטי (שילוב נדיר בספרות עולמית) .לרמונטוב נחשב למשורר הרוסי הגדול ביותר בתקופה לאחרמות אלכסנדר פושקין ועד פטירתו .באחד משיריו הידועים מ 1840,תיאר את האינטונציות שלו "חרוזי ברזל ספוגים מרירות וחימה".

לרמונטוב נולד במוסקבה למשפחה ממעמד מכובד ,וגדל בכפר במחוז פנזה של היום .שיערו שמוצאו של לרמונטוב הוא ממשפחת
אצילים סקוטית  (Earls of Learmont).לפי עדויות ,שירת אציל סקוטי ממשפחה זו בצבא הפולני ,נשבה במהלך הקרבות ,עבר לשירות הצאר
הרוסי ונהרג בקרב ליד סמולנסק בשנת 1633.
כיוון שלא עלה בידי משפחתו להסתדר כלכלית ,נאלץ אביו של לרמונטוב ,כמו אביו שלו לפניו ,להתגייס לצבא .בעלותו לדרגת קפטן ,הוא
נישא למריה ארסנייבה בת השש עשרה .שנה לאחר נישואיהם נולד מיכאיל לרמונטוב .זמן קצר אחרי לידתו ,פרץ ריב בין אביו לבין סבתו מצד
אימו .האֵ ם אשר לא הצליחה לעמוד בעין הסערה ,נפלה למשכב ומתה בגיל  21ב . 1817-לאחר מות בתה ,הקדישה סבתו את כל זמנה
ללרמונטוב הפעוט ,בפחדה כי יילקח הילד ממנה בידי אביו .ייתכן כי בשל הדאגה היתרה או בשל המתחים המתמשכים במשפחתו בימי צעירותו,
פיתח לרמונטוב מזג שהיה יהיר .בגיל  10הוא חלה ,וכדי לרפא את מחלתו לקחה אותו סבתו אל חבל הקווקז.
בילדותו המוקדמת התחנך לרמונטוב בידי צרפתי ואחר כך  -בידי מחנך גרמני; אז נחשף לגתה ושילר ,וזמן קצר אחר כך החל בלימודיו
בגימנסיון אקדמי .הוא הוכיח עצמו כתלמיד מוכשר מעבר למקובל .בגימנסיון הכיר את שירתם של פושקין וז'וקובסקי .אחת מחברותיו תארה אותו
כ"נשוי לכרך עבה של ביירון" .אותה נערה הייתה לאחד ממושאי תשוקתו של לרמונטוב ועליה כתב את השיר הבלתי רגיל ("בשערי משכן
הקדושה") .אותה עת ,יחד עם תשוקתו הפואטית של לרמונטוב ,התעוררו בקרבו השנינות הארסית וההומור האכזרי .כישרונו לצייר קריקטורות
תאם את יכולתו לצלוף בתלמידים בכינויים שונים.
בשנת  1830עבר לרמונטוב ללמוד באוניברסיטת מוסקבה .באותו קיץ התרחש אסון נוסף במשפחתו :אביו עזב את הבית ומת .מותו היווה
אובדן כבד ללרמונטוב ,כפי שבא לידי ביטוי בכמה משיריו.
בזמן לימודיו בלַ ט לרמונטוב בהתבדלותו היהירה והמתנשאת .הוא הקפיד להתייצב להרצאות ,אך לרוב היה קורא ספר באחת מפינות
האודיטוריום ,ורק לעתים רחוקות לקח חלק בחיי החברה של הסטודנטים .אירועי האוניברסיטה גרמו ללרמונטוב לשקול מחדש את בחירת
הקריירה שלו .בין  1830 -1834הצטרף אל בית הספר לצוערים בסנקט פטרבורג .בתקופה זו כתב שירה אשר חיקתה את פושקין וביירון .הוא גם
גילה סקרנות עזה לגבי היסטוריה רוסית ואפוסים ימי-בינימיים.
תהילתו של לרמונטוב באה אליו לאחר שירו "מות המשורר" שנכתב לאחר מותו של "שמש השירה הרוסית" ,א"ס פושקין ,בדו-קרב .בשירו
טען לרמונטוב ,כי לא היה זה דו-קרב אלא רצח ,והאשים את הצאר ויועציו בתכנונו .השיר הטיל אשמה גם על החברה הגבוהה ברוסיה על
שותפותה ברצח פושקין. .השיר ביקע את האווירה המדכאת של רוסיה בשנות ה 30-של המאה ה 19-כברק המכה בשמים צלולים; השיר הכיל
כוח שלנבואה מקראית ,גם אם בני זמנו של המשורר ראו בו אות לאדם שאינו שפוי.
השיר אמנם לא פורסם בפומבי ,אלא הועבר מאיש לאיש בהעתקים כתובים ,אך הוא הגיע בסופו של דבר אל הצאר ,אשר החליט לשלוח את
לרמונטוב לאלתר לחבל הקווקז כקצין פרשים .כאמור ,שהה לרמונטוב בקווקז כילד בן  10עם סבתו ,וכך מצא עצמו "בבית" עם רגשות סימפטיים
יותר מאלו שזכר מילדותו .מידותיהם הטובות והנוקשות של יושבי ההרים אשר נגדם היה עליו להילחם ,כמו גם נוף הסלעים וההרים ,התבררו
כקרובים לליבו .הצאר הגלה אותו אם כן ,אל ארץ מולדת ,אם כי סבתו לא סברה כך ,והצליחה לגרום לקיצור תקופת גלותו.

מבקר הספרות הדגול בלינסקי כתב אז על היצירות המוקדמות של לרמונטוב כי הן מדהימות ויש בהן "חיוך של שטן המתבונן בחיים ואוינות
גאת נגד השמים; בוז לגורל אך גם תחושה פנימית של בואו הבלתי-נמנע .אופי של אריה! רוח נוראה ועצומה!"
לרמונטוב שהה בסנקט פטררבורג בין השנים  1838–1839,והתבוננותו הזועמת בהווי האריסטוקרטי ,שם קיבלו אותו הנשים האופנתיות
כידוען ,הביאו לכתיבת מחזה הביקורת " נשף המסיכות "  .לאחר מכן הוחזר לצבא הקווקזי.
עד  1839השלים את הרומן היחידי שלו באורך מלא " גיבור דורנו " אשר תיאר באופן נבואי את הדו-קרב בו קיפח את חייו ביולי  . 1841יש
הטוענים כי גם דו-קרב זה היה רצח שהוזמן על ידי הצאר ,שרצה להיפטר מהמשורר המרדן ,אך יכול להיות כי גם אופיו היהיר של לרמונטוב תרם
להחשת הסוף.
שיריו הקצרים נעים בין יצירות פטריוטיות זועמות כמו "ארץ אבות" ועד הערצה פנתאיסטית או אולי דתית של הטבע החי ב"אני יוצא לבדי אל
הדרך"  .לרמונטוב "הואשם" בכך שפיוטיו המוקדמים היו נגועים ילדותיות ,מפני שעל אף שליטתו המיומנת ברזי השפה ,הם פונים יותר אל
הצעירים מאשר אל הבוגרים .אולם הוא ניסה לנתח ולהביא אל האור את הסיבות העמוקות ביותר לאי שביעות הרצון המטפיזית שלו עם החברה
ועם עצמו (שאופייני לנערים) .מבקר אחר כתב :לרמונטוב מובן ואהוב במיוחד לנערים מוכשרים.
מות לרמונטוב הוא אסון לא רק לתרבות רוסית אלא גם לתרבות עולמית ,כי בו השתזרו תחושה של יחיד-סגולה ,התפתחות דמיון
פנומנאלית ,שכל קר עצום ,מבנה פסיכי על-לאומני יחד עם ספונטניות רגשות המאפיינת את רוסים ,יכולת להתבונן עמוק בנפשות האנשים,
מחוננות אמנותית.
שורשים פטריוטיים ופנתאיסטים בשירתו הביאו לתהודה בלתי צפויה בספרות הרוסית המאוחרת .בוריס פסטרנק לדוגמה ,הקדיש את אוסף
שיריו מ 1917-לזכר יצירה אחת חשובה של לרמונטוב " ,דימון" .זוהי פואמה ובה כמה משורותיה היפות ביותר של השפה .היצירה מהללת את
הלהט של הרוח האינסופית של החופש .היצירה נאסרה לפרסום במשך עשורים .אופרה עשירה של אנטון רובינשטיין על נושא זהה נפסלה גם כן
בידי צנזורים שסברו כי יש בה חילול הקודש.
בזכות הרומן היחיד שכתב " -גיבור דורנו"'  -לרמונטוב נחשב לאחד האבות המייסדים של הפרוזה הרוסית .אנה אחמטובה טענה כי האב
הרוחני של טולסטוי ודוסטוייבסקי הוא לרמונטוב ולא פושקין .אכן ,זהו רומן פסיכולוגי ראשון בתולדות הספרות הרוסית .גוגול דיבר על "ניחוח" של
פרוזה שלו ,וצ'כוב – על "ערך-ההפלגה" של איכותה" .גיבור דורנו" הוא למעשה אוסף סיפורים תפור היטב סביב דמות יחידה ,פצ'ורין .הסיפורים
קשורים בצורה מורכבת כך שהקורא יכול לעקוב אחר מעשיה של הדמות ועד להבנת הפילוסופיה שלה ושורשי התנהגותה המסתורית לכאורה.
מבנהו החדשני של הרומן עורר השראה במספר יצירות ,כמו ברומן "פנין" ) (1955של ולדימיר נבוקוב.
(מוויקיפדיה)
*

*

*

*

הפואמה "דימון" היא אחת מיצירותיו החשובות ביותר של לרמונטוב .עליה הוא עבד במשך יותר מעשר שנים החל מגיל  .14באחת
מגירסאות העלילה אמורה הייתה להתרחש בבבל בתקופת השבי של יהודים .כאשר חזר לרמונטוב מגאורגיה ,הוא העביר את מקום העלילה
לקווקז ,וכלל בה גם אגדות ושירים מקומיים .מעשה מלאך שמרד באלוהים וגורש מגן-העדן כבר היה מתואר בספרות עולמית (מלטון ,גתה,

בירון ועוד) .אך אצל לרמונטוב דימון הוא דמות סובלת ,חולמת על אהבה ,יופי וטובה .הוא גם גיבור המאבק על חופש בלתי-מוגבל .אך בלי
חרטה אמיתית אי-אפשר להשתנות .לרמונטוב מדגיש כוח של אהבה וגורם לקוראים להאמין בכנות של דימון בכל מה שהוא אומר לנסיכה
תמר.
"דימון" ,אחת מפסגות הרומנטיזם ברמה עולמית – ,יצירה חידתית ,מלאה סתירות .יש בה היבט קוסמי ,דתי ,פילוסופי ,פסיכולוגי .לרמונטוב
חושף אינדיווידואליזם קיצוני כיסוד הרסני ,אנטי-אנושי .השפעתה של הפואמה על הקוראים הייתה עצומה .בלינסקי כתב בשנת ( 1842כאשר
היצירה עוד לא יצאה לאור) " :דימון" נעשה בשבילי עובדת חיי .אני מצטט את הפואמה לעצמי ,לאחרים .אני רואה בה עולמות של אמיתות ,רגשות
ויופי ...כל עוד האמת בשבילך היא רק רוח רפאים ,חלום – סופך להיות טרף לדימון ,כי אתה חייב לדעת ייסורי ההיסוס.
"דימון" – דוגמה מובהקת ומבריקה של אומנות רומנטית .היא בנויה על אנטי-תיזות :דימון ואלוהים ,דימון ומלאך ,דימון ותמר ,שאיפה לידע
ויופי יחד עם הרס חיים ללא רחמים ,חופש מוחלט לעצמו על חשבון חופש וחיים של אחרים ,שלילה והיסוס ...דמיון פיוטי אדיר ,שאלות מוסריות-
פילוסופיות קשות ,ליריקה נשגבת ,פשטות והכללה של תיאורים ,חידתיות מסוימת – כל התכונות האלה מעלות את הפואמה של לרמונטוב לפסגה
של הז'אנר בקנה מידה עולמי.
יש דמיון בין הרעיונות של הפואמה "דימון" לאלה שבטרגדיה "פאוסט" מאת יוהן וולפגנג גתה:
 כמו שמפיסטו מפתה את פאוסט ,גם דימון מפתה את תמר באהבה ,חופש וידע .אך ,להבדיל ממפיסטו ,דימון עצמו סובל ,מתייסר; כמו מרגריטה ,גם תמר עוברת על המוסר הנוצרי ,אך זוכה לגאולה רק משום שבעדן היו מודעים מראש לגורלה (!); כמו ב"פאוסט" ,גם ב"דימון" נטען כי חופש הלא מוגבל על-ידי המוסר מוביל לפשע; גם נטען כי הידע ,יהיה רחב ועמוק אשר יהיה ,לא מביאאתו אושר.
הפואמה "דימון" כתובה בשפה נפלאה  -צלולה ועשירה ,חרוזים מצלצלים ואופן חריזה גמיש .וכל זה במילים "פשוטות" ללא מליצות ושימוש
באוצר-מילים ארכאי .לרמונטוב לא דאג ללטש את שיריו ,לכן גם בעילאים שבהם אפשר להיתקל בחיספוסים מסוימים .אך יש לזכור שבמהלך חייו
פרסם לרמונטוב רק כרך דק של אוסף שירים ) . (1840רבים מפיוטיו המעולים נתגלו לאחר מותו בספרון הכיס שלו .שלושה כרכים ,אשר קוצצו
בידי הצנזורה ,פורסמו שנה אחרי מותו.
המבנה של הפואמה הוא המשך ישר לפואמות מאת אלכסנדר פושקין (לרמונטוב אפילו מצטט את הפואמה של פושקין "שבוי בקווקז" בלי
ידי ִביטּוי .)".אך איכות היצירה של לרמונטוב עולה על רוב יצירותיו של קודמו מסוג זה (בין הפואמות
מרכאות " :וְעַ ל הַ ֵּמצַ ח הַ ָּגבֹהַ ְ /מאּום ל ֹא בָּ א ִל ֵּ
הרומנטיות של פושקין הצעיר רבות הן הומורסקות עליזות .פואמה יוצאת דופן היא "פרש הנחושת" שהוא כתב מאוחר יותר בשנת  .1833פושקין
אמר על עצמו שהוא לא מתאים להיות גיבור של פואמה רומנטית כמו שדרוש ממחבר יצירה מסוג זה).
הפואמה "דימון" השפיעה על יצירות של משוררים רוסים גם במאה העשרים – בלוק ,מייקובסקי ,פסטרנק.

על מיכאיל ורובל ועל ציוריו ואיוריו לפואמה "דימון"

מיכאיל ורּובל5 :במרץ  1856אומסק 1-באפריל  1910סנקט פטרסבורג (המועדים לפי הלוח היוליאני המקובלים ברוסיה בתקופת חייו–
( צייר רוסי .ורובל בלט במספר תחומים  -ציור ,גרפיקה ,פיסול דקורטיבי ,פרסקים ועוד.
מיכאיל ורובל נולד למשפחת קצין ממוצא פולני .לאור אופי השרות ,המשפחה הייתה עוברת כל כמה שנים מעיר לעיר .בשנים  1864-1867הם
התגוררו בסרטוב ומיכאיל הצעיר החל בלימוד ציור .בשנת  1867המשפחה עברה לסנקט פטרבורג .בשנת  1869מיכאיל ורובל סיים את קורס
בית ספר תיכון באודסה .בשנת 1874ורובל החל את הלימודים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת סנקט פטרבורג .הוא לא אהב את לימודי
משפטים ובמקביל היה לומד ציור .בשנת  1873ורובל סיים את לימודי האוניברסיטה ועבד מספר שנים בצבא בתור משפטן.
בשנת  1880ורובל חזר ללימודים בבית הספר הגבוה לציור בסנקט פטרבורג .בתקופת הלימודים הוא התקרב לולנטין ִּסרֹוב.
בשנת  1884ורובל נסע לקייב ובהתאם להמלצת המורים התקבל לעבודות שיחזור של הכנסייה מהמאה ה 12-בעיר .ורובל צייר
כמה איקונינות ועבד על ציורי קיר .בנוסף לכך ,הוא עשה הכנות לציורי הכנסייה החדשה בקייב .עבודות בקייב נמשכו כ 5-שנים עם הפסקות.
בשנת  1886ורובל הכיר את הצייר קונסטנטין קורובין והם התיידדו .החל מספטמבר  1889הם התגוררו ביחד במוסקבה בסתיו  1889הם
הכירו מצנט רוסי ידוע סאבה ַממונטוב .בשנים 1893 - 1890ורובל עבד בתכנון ועיצוב הבית החדש של ממונטוב במוסקבה.
בשנת  1895ורובל התקבל לאיגוד הציירים במוסקבה והחל להשתתף בתערוכות ציורים של חברי האיגוד .במקביל ,הוא עבד על עיצוב
הצגות אופרה שהיה בבעלות סאבה ממונטוב .באחד החזרות של להקת האופרה הוא הכיר את אשתו לעתיד ,זמרת אופרה ַנ ֵדזְ ָ'דה ַזבֶ לָ ה .ב -28
ביולי  1896בהיותם בז'נבה הזוג התחתן .במהלך המחצית הראשונה של שנת  1898ורובל ואשתו התגוררו בסנקט פטרסבורג .בתקופה זו ורובל
התקרב למלחין הדגול ניקולאי רימסקי-קורסקוב ולקבוצת ציירים מקומיים שבראשותם עמד אלכסנדר בֶ נּועַ .
ב -1בספטמבר  1901לוורובל נולד בן שקיבל שמו "סאבה" על שם בעל הון שעזר לצייר.
בתחילת  1902לוורובל התגלו סימנים של מחלת נפש  .לאחר קבלת ייעוץ רפואי המשפחה עברה להתגורר בכפר במחוז ריאזאן .
בשנת  1903בנו של הצייר נפטר .בקיץ  1904המצב החמיר והצייר עבר למוסד סגור .למרות מצבו הקשה ורובל המשיך לצייר.
בדצמבר  1905יכולת הראייה שלו נחלשה אך הוא ממשיך לעבוד על הציור האחרון שלו  -דיוקן של המשורר ואלרי בריוסוב .בפברואר  1906הוא
איבד את הראייה .ורובל נפטר באפריל  1910והוטמן בסנקט פטרסבורג .אשתו נפטרה כעבור  3שנים והוטמנה לידו .בשנת  2000המצבה
התגלה מחדש ,סודרה ומאז מטופלת.
ציורים של ורובל מוצגות במוזיאון הרוסי בסנקט פטרבורג ובגלריית ְט ֶרטיאקוב במוסקבה.
(מוויקיפדיה)
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*

*

*

ורובל .מאבק בדימונים
הכל התחיל כאשר לצייר צעיר הציעו להשתתף בשחזור פרסקות בכנסייה עתיקה מהמאה ה 12-בעיר קייב .ציירים אחרים לא מיהרו להסכים
להצעה משום שלא היו ציפיות לכסף רב ,וגם בגלל שהכנסייה נמצאה בשטח של בית-משוגעים הידוע לשימצה.
אשת מנהל השיחזור ,פרופסור פראחוב ,בשם אמיליה ,הייתה אשה חיננית ,שנונת לשון ,אקסצנטרית ,בעלת עיניים גדולות וקוסמות .אם אהבה
היא שיגעון ,אז ורובל החל להשתגע בגיל  ,27כאשר הוא פגש את אמיליה .הוא כל הזמן צייר דיוקניה ,ואפילו על היקונין בכנסייה צייר את מריה
הקדושה עם פרצוף של אהובתו .מיד פיטרו אותו מעבודתו ,אך ורובל המשיך להביא לאמיליה ציוריו וכש סירבה לקבל אותם – קרע והשמיד .הוא
נעשה שתיין ,ביזבז כסף בבתי-בושת (ומכאן – עגבת שממנה נפתר בסופו של דבר) .ברגע מסוים הוא החליט לנקום באהובתו ולראשונה צייר
ציור של דימון ולו עיניים של אמיליה .רק אביו של ורובל ראה את התמונה כי הצייר מיד השמיד את הציור.
ורובל נסע למוסקבה  ,שם הכיר סוכר עשיר ,מצנט גדול בשם סבא מאמונטוב .הלאה הציע לוורובל לאייר ספר שיריו של לרמונטוב שהתכוון
להוציא לאור לרגל יובל לשנת מותו של המשורר הדגול .הכובץ כלל גם את הפואמה "דימון" .ציור השמן "דימון בישיבה" ( )1890היה לסנסציה,
אך הצייר עצמו היה מדוקא ,הוא ראה ביצירתו כישלון מוחלט (והעיניים של דימון היו  ...עיניים של אמיליה) .הדימון הזה לא היה סמל של רוע אלא
איש צעיר חזק גאה אבל עצוב ובודד.
ורובל צייר גם איורים רבים לספר שיריו של לרמונטוב .מאז אף צייר לא ניסה לאייר את "דימון" .הקהל קיבל את יצירות של ורובל כעובדה מוגמרת
ולא מוכן עד היום הזה לקבל "דימון" אחר.
עבר זמן ,ורובל חי בשלווה יחסית ,נשא לו אישה ,זמרת-אופרה מפורסמת ,נולד להם בן .אך לילד היה מום מלידה ,וכעבור שנתיים הוא נפטר .היו
כאלה שחשבו כי מי שיש לו עסק עם הדימונים ,לא יחי בשלום.
ורובל חזר לנושא של דימון פעמים רבות .ציור אחרון של דימון ורובל צייר בשמת  .1901היה זה "דימון המוטת" .אפילו כאשר הציור היה כבר
הוצג בתערוכה ,המשיך ורובל כל בוקר לבוא לאולם ולשפר ולשנות את היצירה ,וכל פעם דימון שינה את דמותו .כל ,לדוגמה ,את ידו שתחילה
היתה מיישרת לאחורה ,בסופו של דבר הועברה לצד אחורי של הראש .ישר מהתערוכה לקחו את ורובל לבית חולים.
רק לקראת מותו פנה ורובל לעלילות דתיות ,הוא צייר את "מלאך עם חרב" ועוד כמה ציורי שמן.
לא הייתה זאת אכזבה בחיפושיו אחר האמת ,אלא הוא ראה אותה עכשיו כיותר עמוקה ומורכבת .משיכה לפרובלמה של דימוניזם הייתה אופיינית
מאוד לאנשי תרבות בתחילת המאה העשרים.

מיכאיל ורובל .ראשו של דימון

על אנטון רובינשטין ועל האופרה שלו על-פי הפואמה "דימון"

אנטון גריגורייביץ' רובינשטיין 28 :בנובמבר  20 - 1829בנובמבר  , 1894היה פסנתרן ,מלחין ומנצח יהודי-רוסי .יכולותיו כפסנתרן
השתוו לאלו של פרנץ ליסט ,והוא נודע כאחד מגדולי הווירטואוזים בפסנתר .רובינשטיין הקים את הקונסרבטוריון של סנקט פטרבורג ,אשר ביחד
עם הקונסרבטוריון של מוסקבה שהוקם על ידי אחיו ,ניקולאי רובינשטיין ,עזר לביסוס המוניטין והכשרון המוזיקלי באימפריה הרוסית.
רובינשטיין נולד להורים ממוצא יהודי בעיירה אורפטינצי (כיום במולדובה( .טרם יום הולדתו החמישי ,הסב מצד אביו דרש מכל בני משפחת
רובינשטיין להמיר דתם מיהדות לנצרות האורתודוקסית.
רובינשטיין ,שגדל כנוצרי ,חי בבית שבו דיברו שלוש שפות  -יידיש ,רוסית וגרמנית .שנים לאחר מכן ,כאשר המלחין מילי באלאקירב וחבריו
בקבוצת "החמישה "הלאומית קבעו שהמוזיקה שלו אינה "רוסית" ,ייתכן שרובינשטיין חזר במחשבתו אל ילדותו הרב-לאומית ,כאשר כתב על
עצמו במחברותיו" :רוסים קוראים לי גרמני ,גרמנים קוראים לי רוסי .יהודים קוראים לי נוצרי ,נוצרים קוראים לי יהודי .פסנתרנים רואים בי מלחין,
מלחינים רואים בי פסנתרן .קלאסיקנים רואים בי חדשן ,חדשנים רואים בי שמרן .אני מגיע למסקנה שאני קירח משני הצדדים  -אינדיבידואל
מעורר רחמים".
המרת הדת אפשרה לרובינשטיין לנדוד בחופשיות ,מה שלא התאפשר ליהודים ברוסיה בזמנו .אביו של רובינשטיין הקים מפעל לייצור עפרונות
במוסקבה .אמו ,מוזיקאית מוכשרת ,החלה לתת לאנטון הצעיר שיעורי פסנתר בגיל חמש .קצב התקדמותו היה מהיר באופן מסחרר .כעבור שנה
וחצי ,אלכסנדר וילוינג ,מורה בכיר לפסנתר במוסקבה ,שמע את נגינתו של רובינשטיין הצעיר ,וקיבל אותו כתלמיד ללא תשלום .רובינשטיין נתן
את הופעתו הפומבית הראשונה בגיל תשע .בהמשך של אותה שנה שלחה אותו אימו ,מלווה בווילוינג ,להירשם לקונסרבטוריון בפריז ,אך לא
נמצא לו מקום פנוי.
רובינשטיין ווילוינג נשארו בפריז כשנה .בדצמבר  1840,ניגן רובינשטיין לפני קהל שבו נכחו גם פרדריק שופן ופרנץ ליסט .לאחר הקונצרט ,שופן
הזמין את רובינשטיין לסטודיו שלו וניגן למענו .ליסט שיבח את רובינשטיין וראה בו יורש והמליץ ללמד אותו הלחנה .אך וילוינג לקח את הילד
למסע קונצרטים נרחב ,שבמהלכו פגש ילד הפלא את בני משפחת הצאר הרוסי ואת המלכה ויקטוריה .הוא חזר למוסקבה ב 1843לאחר
היעדרות של כשלוש שנים וחצי .נחושה בדעתה לתת לאנטון ולאחיו ניקולאי חינוך מקיף ביסודות המוזיקליים ,שלחה אותם אימו עם וילוינג למסע
קונצרטים ברחבי רוסיה ,כדי לאסוף מספיק כסף עבור הלימודים .בתום המסע ,נשלחו לסנקט פטרבורג לנגן לפני הצאר ניקולאי הראשון ומשפחת
המלוכה .אנטון היה בן  ,14ניקולאי היה בן .8
באביב 1844בברלין הוא פגש את פליקס מנדלסון וג'אקומו מאיירבר .מנדלסון טען שאנטון אינו זקוק עוד לשיעורי פסנתר .מאיירבר הפנה את שני
האחים ללימודי הלחנה ותאוריה .רובינשטיין המשיך להעשיר את עולמו התרבותי והאמנותי .הוא שלט ברוסית ,גרמנית ,צרפתית ואנגלית על
בוריין ,ויכול לקרוא ספרות ספרדית ואיטלקית.
בגיל  ,17ידע כי חלפו ימי "ילד הפלא" .אנטון נסע לווינה בתקווה להתקבל כתלמידו של פרנץ ליסט .תגובתו של ליסט הייתה מפתיעה" :אדם
מוכשר צריך להגיע אל פסגת שאיפותיו בעזרת כוחותיו האישיים בלבד" .בנקודה זו בחייו ,רובינשטיין חי בעוני הולך ומחמיר .הוא החל לתת
שיעורים פרטיים בפסנתר כדי לקיים את עצמו בדוחק ,והמשיך בהלחנה.

בחמש השנים הבאות התגורר בסנקט פטרבורג ,המשיך ללמד ,לתת קונצרטים ,והופיע תכופות בפני משפחת המלוכה .הדוכסית ילנה פאבלובנה,
אחותו של הצאר ניקולאי הראשון ,נעשתה לפטרוניתו הראשית .למן  ,1852נעשה רובינשטיין דמות דומיננטית בחיי המוזיקה של סנקט פטרבורג,
הן כסולן ,הן כמלווה לטובי הנגנים והזמרים אשר פקדו את הבירה הרוסית.
ב  1854החל רובינשטיין במסע קונצרטים ברחבי אירופה ,שנמשך כארבע שנים .היה זה לו סיבוב קונצרטים משמעותי ראשון לאחר כעשור .כעת,
בגיל  ,24חש בשל דיו להופיע כפסנתרן וירטואוז מן המניין ,וכן כמלחין בעל חשיבות .עד מהרה השיג מחדש את המוניטין כווירטואוז יוצא
דופן .איגנץ מושלס כתב על רובינשטיין ב 1855מה שיהפוך לדעת רבים" :בעוצמה ובביצוע אין נעלים ממנו".
רובינשטיין שהה שלושה חודשים בחורף  1856-7,עם ילנה פבלובנה ומרבית משפחת המלוכה בניס שבצרפת .שלושת החודשים הללו היו
משמעותיים במבט לאחור .יחד עם פטרוניתו ,החלו לעלות תוכניות כיצד ניתן לשפר את החינוך המוזיקלי ברוסיה .וכך נוסדה "החברה המוזיקלית
הרוסית" ב . 1859-פתיחת הקונסרבטוריון (אקדמיה למוסיקה) בסנקט פטרבורג ,הקונסרבטוריון הראשון ברוסיה ,חלה ב  .1862נוסף על היותו
של רובינשטיין מייסד המוסד המוזיקלי ומנהלו הראשון ,הוא עבד גם בגיוס כשרונות מוזיקליים לסגל ההוראה.
חלקים בחברה הרוסית הופתעו מכך שקונסרבטוריון רוסי אכן ינסה להיות רוסי .נמצאו גם אנשים שחששו כי המוסד לא יהיה רוסי דיו .מאמר של
רובינשטיין נגד החובבנות של המוזיקה הרוסית ובזכות הקמתו של קונסרבטוריון רוסי עורר עליו ביקורות רבות מקבוצת המלחינים הרוסים
הלאומיים הידועה בתור החמישה וממבקר המוזיקה ולדימיר סטאסוב .על אף ההתנגדות ,ובעזרת אחיו ניקולאי ,הצליח רובינשטיין לפתוח
קונסרבטוריון במוסקבה ועד סוף המאה התגשם חזונו .קונסרבטוריונים ובתי אופרה נפתחו ברחבי רוסיה והכשירו מוזיקאים ברמה גבוהה.
באותה תקופה הגיע רובינשטיין לשיא הצלחתו כמלחין ,מן הקונצ'רטו הרביעי לפסנתר ולתזמורת מ  1864ועד לאופרה " דימון " מ. 1871
ב 1867פרש רובינשטיין מהקונסרבטוריון וחזר להופיע כפסנתרן קונצרטים ברחבי אירופה .בניגוד להופעותיו הקודמות ,ניגן יותר מיצירותיהם של
מלחינים אחרים.
לבקשת חברת הפסנתרים  Steinway & Sons,רובינשטיין יצא למסע הופעות בארצות הברית בעונת  . 1872-3חוזהו חייב אותו להופיע
במאתיים קונצרטים בערים רבות  -לעתים שניים ושלושה ביום.
חרף הקושי שבדבר ,רובינשטיין הרוויח ממסעו לאמריקה סכום כסף שאפשר לו ביטחון כלכלי למשך שארית ימיו.
רובינשטיין יצא מרוסיה  -ב , 1891 -לאור דרישות הצאר כי הקבלה לקונסרבטוריון ,ולאחר מכן גם הענקת הפרסים השנתיים ,יותנו במוצאם של
התלמידים ,ולא לפי שיקוליים מקצועיים .הדרישות הללו נבעו ככל הנראה על מנת לפגוע במועמדים ובתלמידים היהודים .רובינשטיין עבר
להתגורר בדרזדן ,גרמניה ,והחל מחדש מסע קונצרטים.
רובינשטיין אף העביר שיעורים פרטיים למספר תלמידים ,ושימש מורה קבוע לתלמיד אחד ,יוזף הופמן ,שעתיד להיות אחד הפסנתרנים המעולים
במאה העשרים.

על אף אכזבתו מסממני הגזענות בפוליטיקה הרוסית ,רובינשטיין חזר מפעם לפעם לרוסיה ,לבקר את מכריו ואת בני משפחתו .הקונצרט האחרון
שנתן נערך בסנקט פטרבורג ,ב 14בינואר . 1894הוא נפטר שם מאוחר יותר באותה שנה ,ב 20בנובמבר ,לאחר מחלת לב אשר סבל ממנה זמן
מה.
(מוויקיפדיה)
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"דימון" – אופרה בשלוש מערכות .המוסיקה – אנטון רןבינשטיין ,ליברית – פ.א.ויסקובאטוב ,חוקר חייו ויצירתו של לרמונטוב .הצגה ראשונה
–  25.10.1875בסנקט-פטרבורג.
רובינשטיין התחיל לכתוב את היצירה בסוף שנת  ,1871וסיים כעבור שלושה חודשים .אך רק בשנת  1875התאפשרה הצגת הבכורה שלה.
"דימון" – יצירה אופראית יחידה של רובינשטיין שנשארה ברפרטואר של זמננו ,אך היא אהובה ופופולרית ולא יורדת מהבמה של תיאטרונים
ברוסיה.
בדמותו של דימון מדגיש המלחין את התכונות הבולטות שבפואמה מאת לרמונטוב .נסיכה תמר מתוארת בהתפתחותה הרגשית – מילדה
תמימה אל אישה אוהבת שמוכנה להקריב את חייה לאהבתה.
"דימון" היא אופרה לירית רומנטית רוסית ראשונה .במוסיקה משולבים אלמנטים של מלודיקה אירופית קלאסית עם מוסיקה עממית קווקזית.
תיאורי אופי של הגיבורים ברגעי שיא של הדרמה האישית שלהם מהווים חלק מרכזי במוסיקה; לעומת זאת לתיאורי נוף וטבע אין חשיבות גדולה.
המוסיקה עשירה באריות אנסמבלים ומקהלות נפלאים ,אך גם בקטעים תזמורתיים טובים מאוד .הרצ'יטטיבים פחות מוצלחים.
בשנות השישים של המאה העשרים נעשה סרט-אופרה "דימון" ,בו את התפקיד של דימון גילם זמר-בריטון מפורסם מתיאטרון האופרה של
אֹוטס .אפשר לצפות בו באתר https://www.youtube.com/watch?v=XX9CU8bQKuI
טאלין (אסטוניה) גאורג ְ

