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24 червня 1890 року у поважному паризькому часописі «Фігаро» авторитетніш 
літературний критик, член Ґонкурівської Академії Октав Мірбо категорично заявив: «Я 
не знаю, хто він. Я не знаю, скільки йому років, юнак він, а чи старець, бідняк чи багатій. [...] 
Я знаю тільки, що він створив шедевр. [...] Видано найгеніальніший, найнезвичнішиіі, 
найприроднішний твір нашого часу, твір, що дорівнявся та (чи стане сили сказати?) 
перевершив оте найкраще, що є в Шекспіра». Перебільшення? Зрештою, не таке вже 
й велике... Адже у статті йшлося про драму «Принцеса Молена», видрукувану тоді ще 
незнаним адвокатом із міста Гента Морісом Метерлінком. Драму «Принцеса Молена» 
надрукували у гентській друкарні Л. Ван Мелле накладом ЗО примірників, але один із них 
потрапив до С. Малларме, а від нього -  до О. Мірбо, який і прославив автора на весь 
франкомовний світ. Хоча, варто зауважити, у колі символістів п ’ссу знали і цінували it 
раніше. Так, А. Реттеу паризькому тижневику «Мистецтво і критика» відзначив «жор
стокий містицизм» твору, «духовний зв'язок» із творами Я. Ван Рюйсбрука і проголо
сив створення «символістського театру». Знаковість першоїп ’сси Метерлінка (оброб
ка «Дівчини Малейн», казки братів Грімм) -  передусім у перегляді природи трагічного 
в драмі та використанні новаторського формального інструментарію. Метерлінк 
уже в першій п ’єсі пориває з класичною теорією драми (надто ж натуралістичною чи 
реалістичною): в основі конфлікту лежить не психологічна колізія, а змалювання окуль
тних зв ’язків між різними царствами природи, що комунікують із читачем через си
стему образів-символів і героїв-маріонеток у межових станах (сомнамбулічна Молена, 
хворий Принц Яльмар, старий божевільний Король Яльмар, чарівниця Анна), які реагу
ють лише на знаки невблаганного Невідомого, що несе їм лихо, пристрасть і смерть. 
У поетиці присутній потужний фольклорний елемент, міфопоетичний потенціал 
символів (драма персонажів набуває космічного характеру через аналогії в образності: \
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ДІЙОВІ ОСОБИ

Яльмар, король частини Голландії. 
Марцелл, король іншої частини 
Голландії.
Принц Яльмар, син короля Яльмара. 
Малий Аллан, син королеви Анни. 
Анґус, друг принца Яльмара.
Стефано, Ванокс -  офіцери Марцелла 
Камергер.
Медик.
Юродивий.
Троє злидарів.
Двоє старих селян, кухар.
Вельможі, офіцери, коров’яр, безногий, 
прочани, селяни, служники, прохачі, за
броди, діти та інші.
Анна, королева Ютландії.
Ґоделіва, дружина короля Марцелла. 
Принцеса Малена, донька Марцелла і 
Ґоделіви.

Принцеса Уґляна, донька королеви 
Анни.
Мамка Малени.
Семеро беґінок1.
Стара.
Придворні панни, служниці, селянки та 
інші.
Великий чорний собака на прізвисько 
Плутон. *

* Беґінки -  жіноча громада релігійного спряму
вання, що виникла у XII ст. у Брабанті й набу
ла поширення здебільшого на півночі Європи. 
Попри звинувачення в єресі через конкуренцію 
із церковними орденами, обстоювання ду
ховних свобод і медитативних технік, попри 
заборону католицькою церквою у 1311 р. на 
Боннському соборі, рух беґінок проіснував у 
Бельгії до кін. XIX ст., зокрема у Генті, рідному 
місті М. Метерлінка.

скажімо, семантичними дублетами Малени стають лілея, лебідь, верба і комета), а 
також контамінація різноманітних інтертекстуальних алюзій. Так, відчуваємо впли
ви античних трагедій, єлизаветинців, Шекспіра (надто ж -  «Макбета», «Гамлета» 
і «Короля Ліра»), фаталістичної концепції А. Шопенґауера, малої прози Е. А. По, 
теорії інтуїтивного пізнання А. Бергсона і «театру жаху» Ш. Ван Лерберга (драма 
«Наслухані», 1889).
На той час майбутньому Нобелівському лауреатові був близький декадентсь
кий стоїцизм Ш. Бодлера, містичний окультизм «людини-провидіння» Ф. де Вільє 
де Ліль-Адана, «алхімія мозку» С. Малларме й післяабсентні візії А. Рембо. А ще 
ж -  олександрійські неоплатоніки, богословська література, потужний пласт 
європейського фольклору (насамперед -  казки братів Грімм), середньовічні куртуазні 
романи і мораліте, фламандська містика (передусім Я. Ван Рюйсбрук, Я. Бьоме та 
Майстер Екхарт), єлизаветинський театр (надто ж -  Дж. Форд і В. Шекспір) та 
«природні» британські поети й «містичні моралісти» (А. Ч. Свінберн, Р. Браунінг, 
Дж. Спенсер, Т. Карлейль), німецький романтизм (зокрема брати Шлеґелі та Новаліс), 
американський трансценденталізм, а також поетика Е. А. По, Н. Готорна й В. Вітмена, 
живопис фламандських примітивістів (передусім Г. Мемлінг і Я. ван Ейк), англійських 
прерафаелітів (особливо Д. Ґ. Россетті і В. Крейн), французьких постімпресіоністів 
(О. Редон, Ґ. Моро), а також бельгійських художників Ж. Мінне, Ф. Мельхерса й 
Ш. Дудле, вчення про Волю А. Шопенґауера, драматургія Р. Ватера і Г Ібсена, ідеї 
окультистів на чолі з Саром Пеладаном і Е. ПІюре та авторів численних природни
чих трактатів -  ось далеко не повний перелік впливів, які витворили концепцію світу і 
творчості М. Метерлінка.
Молодий письменник дійшов висновку, що життя людське -  лише прояв волі невбла
ганного Невідомого, що керує світом. Воно визначає, кому жити чи вмирати, воно
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Перша дія відбувається у Харлінгені, решта - у  замку в Іссеяьмонде2 або на його
околицях.

ДІЯ ПЕРША
ЯВА І

САДИ БІЛЯ ЗАМКУ 

Заходять Стефано і Ванокс.

ВАНОКС. Котра година?
СТЕФАНО. Місяць показує близько півночі.
ВАНОКС. Схоже, ось-ось піде дощ.
СТЕФАНО. Так, на заході -  величезні хмари. А нас до кінця свята ніхто не засту
пить.
ВАНОКС. А свято не скінчиться до світання.
СТЕФАНО. О! О! Ваноксе!

Тут над замком з 'являється комета.
ВАНОКС. Що це?
СТЕФАНО. Знову ця комета -  як і тієї ночі!.. * і

2 Харлінген -  портове місто на півночі Нідерландів; Іссельмонде -  середньовічне острівне містечко 
на річці Іссель, нині -  частина міста Ротердама.

і

промовляє у людській свідомості й у художньому творі. Тому будь-яка подія в людському 
житті -  поверхова, вона не зумовлена жодними суспільними, спадковими, моральними 
чи психологічними чинниками: насправді є лише один глибинний діалог -  між людським, 
індивідуальним, і надсвідомим, усезагальним. Таким чином, життя постає поступо
вим інтуїтивним пізнанням, душею Смерті (як єдиної видимої реалізації Невідомого),
і в цьому -  його гіркий «трагічний оптимізм». Цей містичний духовний діалог і має 
постати в основі творчого методу, побудованого на семантичній невизначеності 
метафор-аналогій, що символізують трансцендентне. Для М. Метерлінка художній 
образ-символ -після тривалої містичної медитації над ним -  прозирає до надлюдської 
«мови» Невідомого, яка промовляє в людському «я». Власне, вся рання творчість ав
тора пов язана зі спробами вловити «подих вічного». Цьому сприяє створення ефекту 
жаху шляхом багатозначного мовлення (а також введення низки ремарок із мовчан
ням -  у передчутті вічного мовчання), в якому проступає опис дійсності й дається 
знамення трагічного фіналу -  загибелі головних героїв. Водночас ці знамення бачать
ся як проникнення у художній текст духовної метамови метафізичного через корелят 
душі й реалізуються в низці образів, що викликають у несвідомому читачів емоційну 
реакцію на потойбічний поклик символів. Герої драм постають «андроїдами», ре
зервуарами духовної енергії, що керує ними (з цим пов'язана настанова автора щодо
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ВАНОКС. Велетенська!
СТЕФАНО. Вона ж наче заливає замок кров’ю.

Здається, ніби на замок падає зірковий дощ.
ВАНОКС. На замок падають зорі! Погляньте! Гляньте! Гляньте!
СТЕФАНО. Я ще не бачив такого зорепаду! Так, наче саме небо плаче на цих за
ручинах!
ВАНОКС. Кажуть, усе це віщує великі лиха!
СТЕФАНО. Авжеж -  може, навіть війни та королівські смерті. Такі знаки були й 
перед кончиною старого короля Марцелла.
ВАНОКС. Кажуть, отакі довгокосі зорі віщують смерть принцесам.
СТЕФАНО. Кажуть... Ну, багато всякого кажуть...
ВАНОКС. Принцесі Малені слід би остерігатись майбутнього!
СТЕФАНО. На її місці я остерігався б майбутнього навіть без віщування зірок... 
ВАНОКС. Атож, цей старий Яльмар здається мені дивним...
СТЕФАНО. Старий Яльмар? Слухай, я не смію розповісти тобі все, що знаю, та 
один із моїх дядьків служить камергером у Яльмара... Так-от: якби я мав доньку, то 
ніколи не віддав би її за принца Яльмара.
ВАНОКС. Ну, не знаю... Принц Яльмар...
СТЕФАНО. О! Та не через принца Яльмара -  через його батька!..
ВАНОКС. Кажуть, у нього з головою...
СТЕФАНО. Відколи з Ютландії приїхала ця дивна королева Анна -  а її там скинули 
з трону, щойно вона отруїла старого короля, свого чоловіка -  так-от, відколи вона в 
Іссельмонде, кажуть, ну, кажуть... Що старому Яльмару зайшло на сьомий десяток, 
і для такого віку він мовби аж надто любить її...
ВАНОКС. О! О!

дематеріалізації, маріонетковості акторів для його п ’єс), а пейзаж -  озвученням мови 
Невідомого, яке і постає справжньою дійовою особою драм.
Додамо, що поняття «символу», лише побіжно розглянуте Ж. Мореасом і С. Малларме, 
було переглянуто й розроблено бельгійськими символістами, зокрема А. Мокелем. У 
відповідях на анкету щодо еволюції творчого процесу Ж. Юре Метерлінк виділяє два 
види символів: «Природа першого -  абстрактна, його завдання -  представити всесвіт 
в абстракціях. [...] Другий вид -  радше підсвідомий, він існує поза поетом, [...] навіть 
поза думкою». Саме з першим видом (власне, з розумовою технікою алегорії) пов 'язує 
драматург поетику в латинських культурах. І якщо для С. Малларме символічна дія -  це 
вільна дистрибуція семантики в тексті згідно з ідеальним задумом автора, то для М. 
Метерлінка коріння символу -  в інтуїтивному проникненні в метафізичне, в міфічному 
колективному несвідомому...
Пропонуємо читачам «Всесвіту» перший український переклад знакової драми 
«Принцеса Молена» М. Метерлінка, що ввійшов до видання «Ранньої драматургії» 
бельгійського класика, яке вийшло друком цього року у видавництві «Журнал «Радуга»» 
за сприяння Бельгійської королівської академії французької мови та літератури.

Від перекладача
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СТЕФАНО. Ось таке вони кажуть... Я ж не смію розповісти все, що знаю. Але не 
забудь, що я сказав тобі сьогодні.
ВАНОКС. Ну, тоді лихо нашій маленькій принцесі!
СТЕФАНО. Ох, не подобаються мені ці заручини! Ось уже й дощ!..
ВАНОКС. А там, гляди, й гроза. Лиха ця ніч!

Заходить Слуга з ліхтарем.
ВАНОКС. Ну, як там свято?
СЛУГА. А ви на вікна гляньте!
ВАНОКС. О! Там не пригасло.
СЛУГА. І не пригасне цієї ночі. Я ще ніколи не бачив такого свята! Старий король 
Яльмар -  п’яний, як чіп: він цілувався з нашим королем Марцеллом, він... 
ВАНОКС. А молоді?
СЛУГА. О! Молоді майже не пили. Ну, добраніч вам! Зазирну на кухню -  там також 
п’ють не чистісіньку воду, добраніч вам!

Виходить.
ВАНОКС. Небо почорніло, та й місяць якийсь аж дивно червоний.
СТЕФАНО. Ось і злива! Інші нехай собі п’ють, а ми...

Тут вікна, що світились у глибині саду, летять на друзки; чути шепоти, крики,
метушню.

ВАНОКС. О!
СТЕФАНО. Що там?
ВАНОКС. Побили вікна!
СТЕФАНО. Пожежа!
ВАНОКС. Бійка у залі!

Простоволоса заплакана принцеса Молена пробігає повз них у  глибині саду. 
СТЕФАНО. Принцеса!
ВАНОКС. Куди ж вона побігла?
СТЕФАНО. Плаче!
ВАНОКС. Бійка у залі!
СТЕФАНО. Ходімо глянемо!
Крики та метушня; сади запрудили офіцери, служники та інші особи; нараз двері 
замку рвучко прочинились -  і на порозі постав король Яльмар у колі почту й вояків 

із пертузанами3. Над замком -  комета. Зорепад триває.
КОРОЛЬ ЯЛЬМАР. Підлий Марцелле! Ви скоїли сьогодні страшну річ! Ану, коней! 
Моїх коней! Я їду! їду! їду! І залишаю вас із вашою Маленою, з її зеленим личком та 
білими віями. І залишаю вас із вашою старизною, Ґоделівою! Але постривайте! На 
колінах прийдете ви до мене по своїх болотах! Ось тоді ми з усіма вояками, з усіма 
пертузанами та з усім воронням Голландії на славу відсвяткуємо ваші заручини, 
відсвяткуємо вашу тризну! Ходімо звідсіля! Ще стрінемося! Ха-ха-ха!

Виходить із почтом.

3 Пертузан- зброя інфантерії, підвид алебарди, що використовувався європейськими військовими 
у XVI-XVII ст.
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ЯВА II

ПОКОЇВ ЗАМКУ

На сцені -  королева Ґоделіва, принцеса Молена і Мамка; вони прядуть куделю та
співають.

ҐОДЕЛІВА, МАЛЕНА ТА МАМКА. Черниченьки недужі
У вежі повсякчас,
Черниченьки недужі,
Настав і їхній час.

ҐОДЕЛІВА. Ну ж бо, не плач, Маленко! Витри сльози і сходи до саду. Вже й полу
день...
МАМКА. А я це кажу їй від самого рання, пані. Ну нащо так псувати очі? Оце зран
ку як відчинила вікно, як побачила стежку до лісу, то й плаче; ну то я й кажу їй: ви 
що, вже виглядаєте стежку до вежі, панночко?..
ҐОДЕЛІВА. Ні слова про це!
МАМКА. Та ні, от і ні: про це треба сказати, про це ще скажуть невдовзі. То я питаю 
в неї: ви що, вже виглядаєте стежку до вежі, де спозадавна ув’язнили оту бідолашну 
принцесу Анну за любов до принца, якого їй заборонили любити?..
ҐОДЕЛІВА. Ні слова про це!
МАМКА. Навпаки -  про це треба сказати, про це ще скажуть невдовзі. Ну, то я пи
таю в неї... Ось і король!

Заходить Марцелл.
МАРЦЕЛЛ. Ну що, Малено?
МАЛЕНА. Сіре?
МАРЦЕЛЛ. Ти полюбила принца Яльмара?
МАЛЕНА. Так, Сіре.
МАРЦЕЛЛ. Бідолашне дитя!.. Ти й досі любиш його?
МАЛЕНА. Так, Сіре.
МАРЦЕЛЛ. Досі любиш його?
МАЛЕНА. Так.
МАРЦЕЛЛ. Досі любиш його, після?..
ҐОДЕЛІВА. Пане, та не лякайте її!
МАРЦЕЛЛ. Та я не лякаю її! Я прийшов сюди просто як дбайливий батько і дбаю 
лише про твоє щастя, Малено. Гляньмо на все тверезо. Що сталося, ти знаєш: ста
рий король Яльмар знічев’я дуже люто мене образив -  зрештою, не знічев’я, бо маю 
певні здогади щодо його мотивів!.. Він ницо образив твою матір, а ще підліше -  тебе 
саму, тож якби він не був моїм гостем, якби він не був тут під Божою опікою, то з 
нашого замку живим не вийшов би! Ну, але забудьмо про це. Невже ти винуватиш 
нас? Матір свою чи мене? Ну, відповідай, Малено!
МАЛЕНА. Ні, Сіре.
МАРЦЕЛЛ. Ну, тоді пощо ці плачі? Що ж до принца Яльмара, тепер його ліпше 
забути; та й скажи, ну хіба ти могла його по-справжньому полюбити? Ви бачились 
лише мигком, а у твоєму віці серце -  наче віск: ліпиш із нього, що хочеш. Ім’я того 
Яльмара -  мов хмарка в небі: прийшла гроза -  і стерла по ньому слід; отже, віднині
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ти його забудеш. Та й невже ти гадаєш, що знайшла би щастя при дворі Яльмара? 
Не про принца мова -  принц іще зовсім дитя... А про його батька навіть говорити 
страшно -  ти це знаєш... Ти добре знаєш: у всій Голландії немає хмурнішого двору; 
знаєш: у його замку можуть критися дивні таємниці. Але ти ще не знаєш, що ка
жуть про ту королеву-чужинку, котра прибула до замку Іссельмонде з донькою; я не 
переповідатиму чутки про неї, адже не хочу вливати отруту до твого юного серця. 
Але скажу, що ти, одна-однісінька, могла втрапити до жахливого лісу підозрілих 
інтриг. Ну ж бо, відповідай мені, Малено: невже ти всього цього не боялася? Невже 
ж ти без жодної неохоти мала вийти за принца Яльмара?
МАЛЕНА. Так, Сіре.
МАРЦЕЛЛ. Нехай. Тоді відповідай мені цілком відверто! Старий король Яльмар 
не повинен нас перемогти. Але саме через тебе між нами почнеться велика війна. 
Мені відомо, що васали Яльмара вже на околицях Іссельмонде і невдовзі напнуть 
вітрила -  може, навіть перед повнею. Натомість герцог Бургундський, який давно 
тебе любить... (Обертається до Королеви). Не знаю, чи матінка?..
ҐОДЕЛІВА. Так, пане.
МАРЦЕЛЛ. І що?
ҐОДЕЛІВА. Її ще треба підготувати, потроху...
МАРЦЕЛЛ. Нехай сама скаже! То що, Малено?
МАЛЕНА. Сіре?
МАРЦЕЛЛ. Ти не розумієш?
МАЛЕНА. Чого, Сіре?
МАРЦЕЛЛ. Ти мені обіцяєш забути Яльмара?
МАЛЕНА. Сіре...
МАРЦЕЛЛ. Що таке? Ти досі любиш Яльмара?
МАЛЕНА. Так, Сіре!
Марцелл. «Так, Сіре!» А побий мене лиха година! Вона в цьому зізналася, вона сміє 
ак безсоромно кричати про це! Вона тільки разочок бачила того Яльмара, один 

тільки вечір, і ось вам -  маєш! -  палкіша від пекла!
ҐОДЕЛІВА. Пане!..
МАРЦЕЛЛ. Тихо, ви! «Так, Сіре!» А їй ще й п’ятнадцяти не стукнуло! Ну, про
сто вбив би тут, на місці! Я всі ці п’ятнадцять літ тамував подих при ній! Я ці 
п’ятнадцять літ навіть дихнути боявся, і всі ви теж -  тільки б не сполохати її зору! Я 
на всі ці п’ятнадцять літ перетворив замок на кляштор, і ось настав цей день -  див
люся їй у серце...
ҐОДЕЛІВА. Пане!..
МАМКА. їй що, не вільно любити, як і всім? Ви що, хочете її взяти під скло? І невже 
слід отак гримати на дитину? Вона ж нічого лихого не скоїла!
МАРЦЕЛЛ. Гай-гай, вона нічого лихого не скоїла! Та ви перша маєте мовчати -  я, 
до речі, не з вами розмовляю, але напевне саме за вашою намовою, за намовою 
звідниці...
ҐОДЕЛІВА. Пане!
МАМКА. Звідниця! Я -  звідниця?!
МАРЦЕЛЛ. Ви дасте мені сказати нарешті? Геть звідси! Забирайтеся звідси обидві! 
О! Я добре знаю -  ви всі домовилися поміж собою, сезон інтриг відкрито! Але на
чувайтесь! Забирайтеся геть! А! Сльози!
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Ґоделіва й Мамка виходять.
МАРЦЕЛЛ. Ну ж бо, Малено, спершу зачини двері! Тепер, коли ми віч-на-віч, я 
ладен усе забути. Тобі нарадили лихого -  я знаю, жінки вигадують якісь химерні 
затії... А на принца Яльмара я зовсім не злюсь -  але треба ж бути поміркованою. 
Обіцяєш бути поміркованою?
МАЛЕНА. Так, Сіре.
МАРЦЕЛЛ. А! Ось бачиш! То що, вже не думаєш про це весілля?
МАЛЕНА. Так.
МАРЦЕЛЛ. Так? Ти хочеш сказати, що забудеш принца Яльмара?
МАЛЕНА. Ні.
МАРЦЕЛЛ. Ти все ще не зреклася свого Яльмара?
МАЛЕНА. Ні.
МАРЦЕЛЛ. А якщо я вас до цього змушу? Якщо я вас ув’язню? А якщо я на віки- 
вічні розлучу вас із цим Яльмаром і його дівчачим личком? То як? (Малена плаче). 
А, отакої? Тоді геть звідсіля! Ми ще глянемо! Геть звідсіля!

Розходяться в різні боки.

ЯВА III

ліс
Заходять принц Яльмар і Аніус.

ПРИНЦ ЯЛЬМАР. Я був наче хворий -  через запах від усіх цих мерців! Запах усіх 
цих мерців! І тільки тепер ця ніч, цей ліс немовби промили очі чистою водою... 
АНҐУС. Зосталися тільки дерева!
ЯЛЬМАР. А ви бачили, як помер старий король Марцелл?
АНҐУС. Ні, але бачив інше: вчора ввечері, коли вас не було, замок підпалили, і стара 
королева Ґоделіва разом зі слугами стрибала через вогонь, а тоді кинулась до рову -  
мабуть, усі там загинули.
ЯЛЬМАР. А принцеса Малена? Вона була з ними?
АНҐУС. Її я не бачив.
ЯЛЬМАР. А інші бачили її?
АНҐУС. Її ніхто не бачив, де вона -  невідомо.
ЯЛЬМАР. Вона мертва?
АНҐУС. Кажуть, що мертва.
ЯЛЬМАР. Який страшний мій батько!
АНҐУС. Ви встигли її полюбити?
ЯЛЬМАР. Кого?
АНҐУС. Принцесу Малену.
ЯЛЬМАР. Я бачив її тільки раз... А втім, вона якось по-особливому опускала очі, а 
ще -  складала руки -  ось так! -  а ще ці дивні білі вії! І цей її погляд!.. Здавалося, що 
ти раптом поринаєш у широчезний свіжий канал... Мені важко це пригадати, але я 
хотів би знову побачити цей дивний погляд...
АНҐУС. А що там за вежа на пагорбі?
ЯЛЬМАР. Скидається на старий млин, тільки без вікон.
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Анґус. Із цього боку якийсь надпис.
Яльмар. Справді?
Анґус. Так. Латиною.
Яльмар. Зможете прочитати?
Анґус. Так, але він такий давній. Ось:

Olim inclusa 
Anna ducissa 
Anno4.., тощо.

Далі тут забагато моху.
ЯЛЬМАР. Сядемо тут.
АНҐУС. «Ducissa Алла» -  так звуть матір вашої нареченої!
ЯЛЬМАР. Уґляни? Так.
АНҐУС. Це ваше «так» холодніше за сніг!
ЯЛЬМАР. Господи, час огненних «так» для мене тепер досить далеко.
АНҐУС. А втім, Уґляна -  гарнюня.
ЯЛЬМАР. Я боюсь її!
АНҐУС. О!
ЯЛЬМАР. У глибині її очей зелених живе душа кухароньки злиденна.
АНҐУС. О! О! Але чому тоді ви згодились?
ЯЛЬМАР. А чом би й не згодитись? Я смертельно хворий і помру якоїсь із тих 
майбутніх двадцяти тисяч ночей, відміряних життям, я хочу спокою! Спокою! 
Спокою! До того ж, яка різниця -  чи вона, чи якась інша краля шепотітиме у 
місячному сяєві «Мій Яльмарчику!» і водитиме за носа? Пхе! Ви помітили раптові 
сплески люті в батька, а це ж відколи до Іссельмонде навідалась королева Анна? Не 
знаю, що там у них, але щось тут не так, і в мене виникають дивні підозри, -  я боюся 
цієї королеви!
АНҐУС. Але ж вона любить вас як сина...
ЯЛЬМАР. Як сина? Навіть не знаю -  в мене дивні думки... Вона гарніша за доньку, і 
це напевне -  найбільше лихо. Вона, мов та кротиха, знай риє та риє кудись... Це ж во
на нацькувала мого сердешного старого батька на Марцелла і розпочала цю війну - 
тут щось не так!
АНҐУС. Усе так -  просто вона хоче одружити з вами Уґляну -  нічого пекельного у 
тому нема.
ЯЛЬМАР. Тут є ще дещо!
АНҐУС. О! Та я добре знаю, що це! Щойно одружитесь -  вона вишле вас до 
Ютландії, а там будете битись на крижинах за узурпований нею трон; можна буде 
навіть визволити її сердешного чоловіка. Як же він має чекати свою дружину і тур
буватися про неї -  коли така гарненька королева тиняється світами одна-однісінька, 
то на її долю хоч-не-хоч, а випадуть пригоди...
ЯЛЬМАР. Тут є ще дещо.
АНҐУС. Що ж?
ЯЛЬМАР. Якось дізнаєтесь. Ходімо звідси!
АНҐУС. До міста?
ЯЛЬМАР. До міста? Його вже немає -  самі мерці.

Виходять.

4 «Тут заточена герцогиня Анна року...» (лат.).
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ЯВА IV

СКЛЕПІНЧАСТА КІМНАТА У ВЕЖІ 

На сцені -  принцеса Молена і Мамка.

МАМКА. Вже третій день я силкуюся відбити каміння з мурів цієї вежі -  бідолашні 
мої пальці, нігтів уже зовсім немає! Можете пишатися, що погубили мене. Еге ж, 
треба було пручатись! А ще дуже треба було втікати з палацу! Треба було шукати 
Яльмара! Ось і втрапили до цієї вежі -  тепер ми у лісі, поміж небом і землею, у лісі, 
понад верхів’ями дерев! А хіба я вас не попереджала, не застерігала? Я ж добре 
знаю вашого батька! Невже нас визволять лише по війні?
МАЛЕНА. Так сказав батько.
МАМКА. Та ця війна не скінчиться ніколи! Скільки днів ми вже сидимо в цій вежі? 
Скільки днів уже я не бачила ні сонця, ні місяця? Скрізь, де не ступи, -  якісь гриби 
та кажани; а зранку побачила, що в нас уже й води немає.
МАЛЕНА. Зранку?
МАМКА. Так, зранку, а чого ви регочетесь? Нічого тут реготатись! Якщо сьогодні 
не зрушимо це каміння, тоді читайте «амінь» -  і все. Господи! Господи! Ну що ж 
я такого зробила, щоб мене кинули живою до цієї могили, зі щурами, павуччям і 
грибами?! Я ж не опиралась! Я ж не грубіянила, як ви! Невже так важко було вдати 
слухняненьку, а чи й відмовитись од того верболоза-Яльмара, що й пальцем не во
рухнув, аби нас визволити?
МАЛЕНА. Мамко!
МАМКА. Так, мамка! Невдовзі стану мамкою для хробаків -  а все через вас. Тільки 
уявіть -  якби не ви, сиділа б я тихо-мирно на кухні чи грілася б на сонці у садку, че
каючи дзвоника на обід! Господи! Господи! Ну, що ж я такого зробила?.. О! Манено! 
Малено!
МАЛЕНА. Що?
МАМКА. Камінь...
МАЛЕНА. Ка?..
МАМКА. Так, він ворухнувся!
МАЛЕНА. Камінь ворухнувся?
МАМКА. Камінь ворухнувся! І відколовся! Крізь шпарку -  сонце! Воно в ме
не на сукні! Воно в мене на руках! Воно в мене на лиці! Воно на мурах! Загасіть 
світильника! Воно скрізь! Я натисну на камінь ще!
МАЛЕНА. Він тримається?
МАМКА. Так -  але не біда! Це там, у кутку. Дайте мені свою застібку для кіс! О! 
Не хоче падати!
МАЛЕНА. Ти щось бачиш у шпарках?
МАМКА. Так! Так! Ні! Я бачу тільки сонце!
МАЛЕНА. Невже сонце?
МАМКА. Так! Так! Це сонце! Гляньте-но й ви! На моїй сукні -  срібло та перли! А 
на руках -  наче парне молоко!
МАЛЕНА. Дайте й мені глянути!
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МАМКА. Бачите щось?
МАЛЕНА. Мене засліпило!
МАМКА. Дивно все-таки, що не видно дерев. Можна, гляну я?
МАЛЕНА. Де моє люстерко?
МАМКА. Тепер мені видно краще.
МАЛЕНА. Побачила дерева?
МАМКА. Ні. Певне, ми десь над ними. Зате є вітер. Спробую відсунути цей камінь. 
О! (Вони відступають перед струменем світла, що увірвався через пролому мурі, і 
якусь мить мовчки стоять у глибині кімнати). Я більше нічого не бачу!
МАЛЕНА. Ходи глянь! Ходи глянь! Я боюсь!
МАМКА. Заплющіть очі! Мабуть, я осліпла!
МАЛЕНА. Я піду сама.
МАМКА. То як?
МАЛЕНА. О! Яке пекло! В очах у мене -  тільки червоні жорна!
МАМКА. А ви нічого не бачите?
МАЛЕНА. Ще ні! Так! Так! Небо таке голубе! І ліс! О! Увесь ліс!
МАМКА. Дайте гляну я!
МАЛЕНА. Стривай! Мені вже дещо видно!
МАМКА. Місто видно?
МАЛЕНА. Ні.
МАМКА. А замок?
МАЛЕНА. Ні.
МАМКА. Це тому, що він з іншого боку.
МАЛЕНА. Але зате видно море.
МАМКА. Вам видно море?
МАЛЕНА. Так, так, це море! Воно зелене!
МАМКА. Ну, тоді маєте побачити й місто. Ану гляну я!
МАЛЕНА. Видно маяк!
МАМКА. Видно маяк?
МАЛЕНА. Так, схоже, видно маяк...
МАМКА. Ну, тоді маєте побачити й місто.
МАЛЕНА. Міста не видно.
МАМКА. Вам не видно міста?
МАЛЕНА. Міста мені не видно.
МАМКА. І ратуші не видно?
МАЛЕНА. Ні.
МАМКА. Дивина!
МАЛЕНА. Бачу корабель на морі!
МАМКА. Корабель на морі?
МАЛЕНА. І вітрила -  білі!..
МАМКА. Де ж він?
МАЛЕНА. О! Морський бриз розвіяв мені коси! Але шляхи вже без будинків! 
МАМКА. Що? Не говоріть зовні -  я нічого не чую.
МАЛЕНА. Шляхи вже без будинків!
МАМКА. Шляхи вже без будинків?
МАЛЕНА. Села без дзвіниць!

щ  ______________________________________________
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МАМКА. Села без дзвіниць?
МАЛЕНА. Долини без вітряків.
МАМКА. Долини без вітряків?
МАЛЕНА. Я нічого не впізнаю.
МАМКА. Дайте, гляну я. Жодного селянина в полях. О! Розтрощили великий 
камінний міст. А що зробили з ровом? Ось обгоріла ферма! І ця! І ця теж! І ця теж? 
І?.. О! Малено! Малено! Малено!
МАЛЕНА. Що?
МАМКА. Усе згоріло! Усе згоріло! Згоріло все!
МАЛЕНА. Усе?
МАМКА. Згоріло все, Малено! Згоріло все! Тепер я бачу! Нічого вже нема! 
МАЛЕНА. Неправда. Ану ж гляну я!
МАМКА. Згарища -  скільки бачить око! Замість міста -  купа чорної цегли. Мені 
видно: від замку -  лише купи каміння у ровах! На ланах -  ні людини, ні звірини! На 
полях -  саме вороння! Зосталися тільки дерева!
МАЛЕНА. Ну, тоді!..
МАМКА. А-а!..

ДІЯ ДРУГА
ЯВА І

ліс
Заходять принцеса Молена і Мамка.

МАЛЕНА. О! Як темно тут!
МАМКА. Темно тут! Темно тут! А хіба ліс має світитись, наче святкова зала? Я ба
чила й значно темніші ліси, до того ж, у них водились вовки та кабани. До речі, не 
знаю, чи нема їх тут, але, Богу дякувати, над деревами виблискують місяць і зірки. 
МАЛЕНА. Тепер ти знаєш дорогу, мамко?
МАМКА. Дорогу? Ні, віра Господня, дороги я не знаю -  ви що, гадаєте, я знаю всі 
дороги? Ви самі хотіли піти до Іссельмонде -  я тільки йду за вами, -  і ось уже півдня 
ви мене вигулюєте в цьому лісі. Тут ми й помремо з голоду, звичайно, якщо нас не 
пошматують ведмеді чи кабани, -  і все це лише для того, щоб дійти до Іссельмонде, 
а там вас ой як гостинно зустріне принц Яльмар, побачивши замість вас лише шкіру 
та кістки, бліду-бліду воскову ляльку, ще й бідну, як церковна миша.
МАЛЕНА. Люди!
МАМКА. Не бійтеся. Станьте за мною!

Заходять троє Злидарів.
ЗЛИДАРІ. Добривечір!
МАМКА. Доброго вечора! Де ми?
ПЕРШИЙ ЗЛИДАР. У лісі.
ДРУГИЙ ЗЛИДАР. Ви що тут робите?
МАМКА. Ми заблукали.
ДРУГИЙ ЗЛИДАР. Ви самі?



щ
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МАМКА. Так! Ні -  з нами ще двоє мужчин.
ДРУГИЙ ЗЛИДАР. І де ж вони?
МАМКА. Пішли шукати дорогу.
ДРУГИЙ ЗЛИДАР. І далеко вони?
МАМКА. Ні, зараз вернуться.
ДРУГИЙ ЗЛИДАР. А що це за манюня? Донька ваша?
МАМКА. Так, це моя донька.
ДРУГИЙ ЗЛИДАР. Щось вона мовчить -  невже німа?
МАМКА. Ні, але вона не тутешня.
ДРУГИЙ ЗЛИДАР. Ваша донька не тутешня?
МАМКА. Тутешня, тутешня, вона просто хвора.
ДРУГИЙ ЗЛИДАР. Така худорба! А літ їй скільки?
МАМКА. П’ятнадцятий іде.
ДРУГИЙ ЗЛИДАР. О! О! То вона стає... Де ці ваші двоє мужчин?
МАМКА. Мають бути десь близько.
ДРУГИЙ ЗЛИДАР. Щось нікого не чути.
МАМКА. А вони не галасують.
ДРУГИЙ ЗЛИДАР. Хочете з нами?
ТРЕТІЙ ЗЛИДАР. Не кажіть у лісі лихого.
МАЛЕНА. Запитай у них, де шлях на Іссельмонде.
МАМКА. А де тут шлях на Іссельмонде?
ПЕРШИЙ ЗЛИДАР. На Іссельмонде?
МАМКА. Так.
ПЕРШИЙ ЗЛИДАР. Тудою!
МАЛЕНА. Запитай у них, що тут сталося.
МАМКА. А що тут сталося?
ПЕРШИЙ ЗЛИДАР. Що сталося?
МАМКА. Атож: тут була війна?
ПЕРШИЙ ЗЛИДАР. Авжеж, тут була війна.
МАЛЕНА. Запитай у них, чи правда, що король і королева мертві.
МАМКА. А король із королевою мертві?
ПЕРШИЙ ЗЛИДАР. Король із королевою?
МАМКА. Авжеж, король Марцелл і королева Ґоделіва.
ПЕРШИЙ ЗЛИДАР. Так, вони, здається, мертві.
МАЛЕНА. Вони мертві?
ДРУГИЙ ЗЛИДАР. Так, вони, здається, мертві. У цій стороні, у цім краю всі мертві. 
МАМКА. А не знаєте, чи давно?
ДРУГИЙ ЗЛИДАР. Ні.
МАМКА. А чому, не знаєте?
ДРУГИЙ ЗЛИДАР. Ні.
ТРЕТІЙ ЗЛИДАР. Злидарі ніколи нічого не знають.
ПЕРШИЙ ЗЛИДАР. Таки так.
МАЛЕНА. А принца Япьмара ви бачили?
ДРУГИЙ ЗЛИДАР. Він має оженитись.
МАЛЕНА. Принц Яльмар має оженитись?
ДРУГИЙ ЗЛИДАР. Авжеж.
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МАЛЕНА. А з ким?
ПЕРШИЙ ЗЛИДАР. Не знаю.
МАЛЕНА. А коли він має оженитись?
ДРУГИЙ ЗЛИДАР. Не знаю.
МАМКА. Де нам переночувати?
ДРУГИЙ ЗЛИДАР. З нами?
ПЕРШИЙ ЗЛИДАР. Підіть до відлюдника.
МАМКА^ До якого відлюдника?
ПЕРШИЙ ЗЛИДАР. Он туди, на перехрестя Чотирьох Юд.
МАМКА. На перехрестя Чотирьох Юд?!
ТРЕТІЙ ЗЛИДАР. Та не кричіть ви це ім’я у темряві!

Всі виходять.

Я В А  I I
ЗАЛА У ЗАМКУ

На сцені обіймаються Король Яльмар і Королева Анна.

АННА. Мій доблесний переможцю!
КОРОЛЬ. Анно! (Цілує Ті).
АННА. Увага -  ваш син!

Заходить принц Яльмар; він підходить до вікна, не помічаючи їх.
ПРИНЦ ЯЛЬМАР. Дощить; на цвинтарі -  похорон; уже викопали дві могили; до 
замку проникає dies ігае5.3  усіх вікон видно тільки цвинтар -  він поїдає замкові сади, 
а крайні могили підступають до ставка. Відкривають труну -  я зачиняю вікно. 
АННА. Монсиньйоре!
ЯЛЬМАР. А! Я вас не помітив.
АННА. А ми щойно зайшли.
ЯЛЬМАР. А!
АННА. Над чим ви замислились, пане?
ЯЛЬМАР. Ні над чим, пані.
АННА. Ні над чим? Це ж у кінці місяця, пане...
ЯЛЬМАР. У кінці місяця, пані?
АННА. Ваше чудове весілля...
ЯЛЬМАР. Так, пані.
АННА. Та підійдіть до нас, пане!
КОРОЛЬ. Авжеж, підійди до нас, Яльмаре!
АННА. Чому ви такий холодний, пане? Ви що, боїтеся мене? А втім, ви мені вже як 
син, і я люблю вас як май, а може, навіть більше, ніж мати, -  дайте мені вашу руку. 
ЯЛЬМАР. Мою руку, пані?
АННА. Так, вашу руку. І подивіться мені в очі -  хіба ви не бачите в них, що я вас 
люблю? Ви досі жодного разу не поцілували мене.

5 Dies ігае (лат.) -  «Гнів Господній». У католицькій традиції з 1570 по 1962 рр. -  неодмінна 
секвенція заупокійної меси
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ЯЛЬМАР. Вас поцілувати, пані?
АННА. Авжеж, поцілувати -  ви хіба матінку свою не цілували? Я хотіла б цілувати 
вас щодня. Ви наснились мені цієї ночі...
ЯЛЬМАР. Я, пані?
АННА. Так, ви. Якось розповім вам той сон. Ваша рука -  холодна-холодна. А щоки 
аж пашать. Дайте мені другу руку.
ЯЛЬМАР. Другу руку?
АННА. Так. Вона також холодна і бліда -  ніби зі снігу. Мені б хотілося зігріти ці 
руки! Ви хворі?
ЯЛЬМАР. Так, пані.
АННА. Наша любов ізцілить вас.

Виходять.

ЯВА III
СІЛЬСЬКА ВУЛИЦЯ 

Заходять принцеса Молена і Мамка.

МАЛЕНА (намосту нахиляється через парапет над водою). Коли я дивлюсь у воду, 
то не впізнаю себе.
МАМКА. Запніть накидку -  на сукні видно золоті торочки. Ось і селяни!

Заходять двоє старих Селян.
ПЕРШ ІЙ СЕЛЯНИН. Оця дівка!
ДРУГИЙ СЕЛЯНИН. Це вона ниньки об’явилась?
ПЕРШИЙ СЕЛЯНИН. Так, зі старою.
ДРУГИЙ СЕЛЯНИН. А звідки ж вона?
ПЕРШ ІЙ СЕЛЯНИН. Ніхто не знає.
ДРУГИЙ СЕЛЯНИН. Ну, то добра з того не буде.
ПЕРШИЙ СЕЛЯНИН. У селі всі тільки про неї й торочать.
ДРУГИЙ СЕЛЯНИН. Так вона ж дівка як дівка.
ПЕРШИЙ СЕЛЯНИН. Худюща яка!
ДРУГИЙ СЕЛЯНИН. А живе ж де?
ПЕРШ ІЙ СЕЛЯНИН. У «Синьому Леві».
ДРУГИЙ^СЕЛЯНИН. А гроші в неї водяться?
ПЕРШ ІЙ СЕЛЯНИН. Казали, водяться.
ДРУГИЙ СЕЛЯНИН. Треба помізкувати.

Виходять. Заходить Коров ’яр.
КОРОВ’ЯР. Вечір добрий!
МАЛЕНА І МАМКА. Доброго вечора!
КОРОВ’ЯР. Гарний ниньки вечір!
МАМКА. Авжеж, досить гарний.
КОРОВ’ЯР. А все через місяць.
МАМКА. Таки так.
КОРОВ’ЯР. А вдень -  ну й спека була!
МАМКА. Авжеж, удень була спека.
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Щ '

КОРОВ’ЯР (спускається до води). Піду скупну ся.
МАМКА. Скупаєтесь?
КОРОВ’ЯР. Еге ж, роздягнуся тут.
МАМКА. Перед нами тут роздягнетесь?
КОРОВ’ЯР. Еге ж.
МАМКА (до Мал єни). Ходімо!
КОРОВ’ЯР. Ви хіба ніколи не бачили голого?
На сцену вбігає заплакана Стара; вона кричить біля дверей харчевні «Синій Лев». 
СТАРА. Рятуйте! Рятуйте! Господи! Господи! Відчиніть, ну! Вони там повбивають
ся з отими ножищами!
ПИВЦІ (відчиняють двері). Що там?
СТАРА. Синочок мій! Сердешний мій синочок! Вони повбиваються з отими ножи
щами, з отими кухонними ножищами!
ГОЛОСИ ЗА ВІКНАМИ. Що там?
ПИВЦІ. Бійка!
ГОЛОСИ ЗА ВІКНАМИ. Ходімо, глянемо!
ПИВЦІ. Де ж вони?
СТАРА. За «Золотою Зіркою»! Б’ються з ковалем через оту дівулю, котра ниньки 
прителіпалась до села, -  і в обох уже кров!
ПИВЦІ. В обох уже кров?
СТАРА. Там і на стінах уже кров!
ДЕХТО. І на стінах уже кров?
ІНШІ. Ходімо, глянемо! Де ж вони?
СТАРА. Так за «Золотою зіркою» ж! їх і звідси видко.
ПИВЦІ. їх і звідси видко? З кухонними ножищами? О, скільки там кровиці вже! 
Стережіться -  принц!
Усі ховаються в харчевні «Синій Лев»; потягнули туди і стару, хоч та пручалась і 

верещала. Заходять принц Яльмар і Анґус.
МАЛЕНА (до Мамки). Яльмар!
МАМКА. Сховайтесь!

Обидві виходять.
АНҐУС. Бачили цю юну селяночку?
ЯЛЬМАР. Заледве... Заледве...
АНҐУС. Дивна вона якась.
ЯЛЬМАР. Вона мені не до вподоби.
АНҐУС. А мені вона здалася чудовенькою; скажу про неї принцесі Уґляні. їй саме 
треба служниця. О! Які ж ви бліді!
ЯЛЬМАР. Я -  блідий?
АНҐУС. Дивовижно бліді! Ви хіба хворі?
ЯЛЬМАР. Ні, але цієї осінньої днини якась дивна спека; у мене весь день враження, 
що лежу в палаті з лихоманцями, а тепер -  ця холодна ніч, і я наче в льоху! За дня я 
не виходив із замку, а вечірня вогкість алеї заскочила зненацька.
АНҐУС. Стережіться ж! У селі -  багато хворих!
ЯЛЬМАР. Звичайно -  тут болота. Ох, і втрапив я в болото!
АНҐУС. Як це?
ЯЛЬМАР. Нині бодай трохи сяйнуло мені полум’я гріхів, але назвати їх досі не смію!
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АНҐУС. Не розумію.
ЯЛЬМАР. І я зрозумів не все у словах королеви Анни, та й зрозуміти боюся! 
АНҐУС. Та що ж нині сталося?
ЯЛЬМАР. Дрібниця, але боюсь, що відкриється мені на споді цього весілля... О! 0! 
Погляньте, Анґусе!

Видно, як в одному з вікон замку Король цілується з королевою Анною. 
АНҐУС. Стережіться! Не дивіться туди, бо нас побачать.
ЯЛЬМАР. Ми в затінку, а їхні покої -  у світлі. Але погляньте, яке червоне над замком 
небо!
АНҐУС. Завтра збереться на бурю.
ЯЛЬМАР. А все ж вона його не любить...
АНҐУС. Ходімо звідси!
ЯЛЬМАР. Я вже не смію дивитись на це небо; один Господь знає, якої барви було во
но над нами вдень! Ви не знаєте, що я застеріг по обіді у цьому, либонь, отруйному 
замку, -  тієї миті, коли руки королеви Анни обдали мене жаром, саме вони, а не це 
вересневе сонце на мурі!
АНҐУС. Та що ж там сталося?
ЯЛЬМАР. Не треба про це!.. То де та юна селяночка?

З харчевні «Синій лев» чути крики.
АНҐУС. Що там?
ЯЛЬМАР. Не знаю, але в селі від самого обіду якесь дивне пожвавлення. Ходімо 
звідси! Одного дня ви збагнете, про що нині йшлося.

Виходять.
Пивець (відчиняє двері харчевні). Пішов!
Усі пивці (на порозі). Пішов? Теперечки можна глянути! Скільки ж там крові! А мо\ 
вони вже й дуба дали!

Усі виходять.

ЯВА IV

ПОКОЇ В ЗАМКУ

На сцені -  королева Анна, принцеса Уґляна, принцеса Молена у вбранні служниці
та покоївка.

АННА. Принесіть іншу накидку! Схоже, зелена вам личить більше!
УҐЛЯНА. А я не хочу! Цю зеленющу, аж павину оксамитову накидку -  та й на во
дянисто-зелену сукню?
АННА. Не знаю навіть.
УҐЛЯНА. «Не знаю! Не знаю!» Ви ніколи не знаєте, коли це не для вас!
АННА. Ну ж бо, не сердься! Я гадала, порадила тобі щось путнє, а так прибіжиш на 
побачення вся в червоному...
УҐЛЯНА. Прибіжу на побачення вся в червоному! А! Хоч у вікно викидайся! Не 
знаєте вже, що й вигадати, тільки б оце помучити мене!
АННА. Уґляно! Уґляно! Ну ж бо, ну ж бо... Принесіть іншу накидку!
ПОКОЇВКА. Ось цю, пані?
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УГЛЯНА. Так! О, так!
АННА. Так, повернись! Так, так, ця незрівнянно краща!
УҐЛЯНА. А коси? Отак?
АННА. їх треба ще трохи пригладити на чолі.
УҐЛЯНА. Де ж моє дзеркало?
АННА. Де ж її дзеркало? (До Малени). А ви, ви чому нічого не робите? Принесіть 
їй дзеркало! Вона тут уже другий тиждень, а все така ж нездара! Ви що, з місяця 
впали? Ну! Підійдіть сюди! Де ви?
МАЛЕНА. Тут, пані.
УҐЛЯНА. Та не викривлюйте ви так це дзеркало! У ньому -  всі верби саду, і вони 
аж наче плачуть у мене на лиці...
АННА. Отак, отак! І розпустіть їх на спину. Як прикро, що в лісі буде так темно... 
УҐЛЯНА. Буде темно?
АННА. Він тебе не побачить. Місяць затулили величезні хмари.
УҐЛЯНА. Але чому він хоче, щоб я прийшла до саду? Нехай би це ще в липні було, 
чи бодай удень, але ж восени, та ще й проти ночі! Там холодно! Там дощ! Там вітер! 
А прикраси надіти?
АННА. Звичайно! Ось ми зараз... (Шепоче їй щось на вухо).
УҐЛЯНА. Так.
АННА (до Малени й Покоївки). Ідіть собі й не вертайтеся, поки вас не покличуть. 

Принцеса Молена і Покоївка виходять.

ЯВА V

КОРИДОР У ЗАМКУ

Заходить Принцеса Молена. Вона стукає у двері в кінці коридору 
АННА (зсередини). Хто це?
МАЛЕНА. Я!
АННА. Хто це, ви?
МАЛЕНА. Принцеса М а... Нова служниця.
АННА (трохи відхиляє двері). Що вам тут треба?
МАЛЕНА. Я прийшла від...
АННА. Та не заходьте ви! То що?
МАЛЕНА. Я прийшла від принца Яльмара.
АННА. Так, так, вона йде! Хвилинку! Ще ж восьмої нема -  облиште нас! 
МАЛЕНА. Якийсь офіцер сказав, що його нема.
АННА. Кого нема?
МАЛЕНА. Принца Яльмара.
АННА. Принца Яльмара нема?
МАЛЕНА. Він покинув замок.
АННА. І куди подався?
УҐЛЯНА (зсередини). Що там таке?
АННА. Принц покинув замок!
УҐЛЯНА (у прозорі дверей). Що?
АННА. Принц покинув замок!
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МАЛЕНА. Так.
УҐЛЯНА. Не може цього бути!
АННА. І куди він подався?
МАЛЕНА. Не знаю. Мені здається, він поїхав убік лісу, але сказав, що на побачення 
прийти не зможе.
АННА. Хто вам таке сказав?
МАЛЕНА. Офіцер.
АННА. Який офіцер?
МАЛЕНА. Я не знаю його імені.
АННА. А де він, цей офіцер?
МАЛЕНА. Він поїхав із принцом.
АННА. А чому він не прийшов сам?
МАЛЕНА. Я сказала, що ви хочете побути одні.
АННА. А хто вас просив таке казати? Господи! Господи! Що ж там сталося? 
Забирайтесь!

(Двері зачиняються. Молена виходить).

ЯВА VI

ЗАГАЙОК УПАРКУ

ЯЛЬМАР. Вона сказала чекати біля водограю. Я хочу нарешті побачити її ввечері... 
Хочу побачити, чи ніч надихне її на мрії... Чи в неї досить мовчання в серці? Ще 
ніколи цей осінній ліс не здавався мені таким дивним... Ще ніколи цей ліс не зда
вався мені таким темним... У якому світлі ми побачимось? Навіть рук не бачу! Але 
що то за світіння довкола? Сюди злетілися всі пугачі парку! Ану геть! Геть! На цвин
тар! До мерців! (Кидає в них грудками землі). Невже вас і на шлюбну ніч запрошу
ють? Тепер у мене руки -  наче в грабаря. О! Я не скоро сюди повернусь! Увага -  во
на йде! Чи це вітер? О! Який довкола мене листопад! Це деревце зовсім-зовсім голе, 
неживе! А як тремтять хмари на місяці! То це вербове листя падає мені на руки! 0! 
Не на добро ж я тут! Я ще ніколи не бачив цей ліс таким дивним, як цього вечора! Я 
ще ніколи не бачив стільки знаків, як цього вечора! Вона тут!

Заходить принцеса Молена.
МАЛЕНА. Пане, де ви?
ЯЛЬМАР. Тут.
МАЛЕНА. Де-бо? Не бачу.
ЯЛЬМАР. Тут, біля водограю. Ми прояснимось у світлі води. Тут якось дивно цього 
вечора.
МАЛЕНА. Пане, я боюсь! А! Я знайшла вас!
ЯЛЬМАР. Чому ви так тремтите?
МАЛЕНА. Я не тремчу.
ЯЛЬМАР. Я вас не бачу. Ходіть сюди -  тут ясніше! І трохи підніміть лице до неба! 
Ви також якісь дивні цього вечора! Цього вечора в мене мовби розплющились очі... 
Цього вечора мені мовби прояснилося на серці... Але ви наче справді дуже гарна... 
Ви якось по-дивному гарна, Уґляно! Так, наче я досі не розгледів вас! А тепер мені
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здається, ви якось по-дивному гарна! Цього вечора довкола вас щось таке... Ходімо 
звідси, до світла! Ходімо...
МАЛЕНА. Зарано.
ЯЛЬМАР. Уґляно! Уґляно!

Цілує її; тут водограй під поривом вітру відхиляється, оббризкуючи їх. 
МАЛЕНА. О! Що ви зробили?
ЯЛЬМАР. Це водограй!
МАЛЕНА. О! О!
ЯЛЬМАР. Це вітер!
МАЛЕНА. Я боюсь!
ЯЛЬМАР. Не переймайтеся цим. Ходімо далі! Не переймайтеся цим. А! А! А! Я геть 
мокрий!
МАЛЕНА. Тут хтось є, хтось плаче.
ЯЛЬМАР. Хтось плаче?
МАЛЕНА. Я боюсь!
ЯЛЬМАР. Хіба ж ви не чуєте? Це вітер!
МАЛЕНА. А що це там за очі на деревах?
ЯЛЬМАР. Де? О! Пугачі повернулися! Я їх прожену. (Кидає у них грудками землі). 
Геть! Геть звідси!
МАЛЕНА. А той не хоче йти!
ЯЛЬМАР. Де він?
МАЛЕНА. На вербі.
ЯЛЬМАР. Геть!
МАЛЕНА. Не летить!
ЯЛЬМАР. Геть! Ану геть!

(Кидає у  пугача грудками землі).
МАЛЕНА. О! Ви кинули в мене землею!
ЯЛЬМАР. Я кинув у вас землею?
МАЛЕНА. Так, вона впала й на мене!
ЯЛЬМАР. О, бідолашна моя Уґляночко!
МАЛЕНА. Я боюсь!
ЯЛЬМАР. Ви й зі мною боїтесь?
МАЛЕНА. Тут поміж дерев -  якісь вогні...
ЯЛЬМАР. Пусте... Це блискавки -  сьогодні була така спека!
МАЛЕНА. Я боюсь! О, хто ж це ворушить землю довкола нас?
ЯЛЬМАР. Пусте. Це кротиха, бідолашна малесенька кротиха -  така в неї робота... 
МАЛЕНА. Я боюсь!..
ЯЛЬМАР. Але ж ми лише в парку...
МАЛЕНА. А мури в парку є?
ЯЛЬМАР. Авжеж, довкола парку -  мури й рови.
МАЛЕНА. І ніхто не зможе прослизнути?
ЯЛЬМАР. Ні, але однаково стільки невідомого прослизає.
МАЛЕНА. У мене -  кров носом.
ЯЛЬМАР. У вас -  носом кров?
МАЛЕНА. Так. А де моя хустинка?
ЯЛЬМАР. Ходімо до ставка!
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МАЛЕНА. О! Вся моя сукня -  вже в крові!
ЯЛЬМАР. Уґляно! Уґляно!.. Минулося?
МАЛЕНА. Так.

Мовчання.
ЯЛЬМАР. Про що ви думаєте?
МАЛЕНА. Мені сумно...
ЯЛЬМАР. Вам сумно? Про що ви думаєте, Уґляно?
МАЛЕНА. Я думаю про принцесу Малену.
ЯЛЬМАР. Прошу?
МАЛЕНА. Я думаю про принцесу Малену.
ЯЛЬМАР. Ви знаєте принцесу Малену?
МАЛЕНА. Я -  принцеса Малена.
ЯЛЬМАР. Що?
МАЛЕНА. Я -  принцеса Малена.
ЯЛЬМАР. Хіба ви -  не Уґляна?
МАЛЕНА. Я -  принцеса Малена.
ЯЛЬМАР. Ви -  принцеса Малена! Ви -  принцеса Малена! Але ж вона мертва! 
МАЛЕНА. Я -  принцеса Малена.

Тут у деревах з \являється місяць, який осяває принцесу Малену. 
ЯЛЬМАР. О! Малено! Але звідки ви? І як ви сюди дісталися? Ну як ви сюди 
дісталися?
МАЛЕНА. Не знаю.
ЯЛЬМАР. Господи! Господи! Господи! Господи-Боже! Звідки я втік сьогодні! Ви 
скинули цієї ночі такий камінь! Господи! Господи! Я вийшов з такого склепу цього 
вечора! Малено! Малено! Що ж нам робити тепер? Малено! Здається, я в небі по 
саме серце!..
МАЛЕНА. О! І я!
Тут водограй дивним чином схлипує і завмирає.
ОБОЄ (обертаються). О!
МАЛЕНА. Що це там? Що це там щойно було?
ЯЛЬМАР. Не плачте, не бійтеся! То водограй.
МАЛЕНА. Що тут сталося? І що станеться? Я хочу піти! Я хочу піти! Хочу піти! 
Яльмар. Не плачте!
МАЛЕНА. Я хочу піти!
ЯЛЬМАР. Він завмер. Ходімо далі.

Виходять.

ДІЯ ТРЕТЯ
ЯВА І

ПОКОЇВ ЗАМКУ

На сцені -  Король. Заходить принц Яльмар.
ЯЛЬМАР. Батьку?
КОРОЛЬ. Яльмаре?

Щ-----------------------------------------------------------
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ЯЛЬМАР. Я маю вам дещо сказати, батьку.
КОРОЛЬ. Що ви маєте мені сказати?
ЯЛЬМАР. Ви недужі, батьку?
КОРОЛЬ. Авжеж, я нездужаю, а ще гляньте, який старий я став! Майже все волосся 
повипадало; погляньте, як у мене вже трусяться руки; а в голові, здається, палають 
усі вогні пекла!
ЯЛЬМАР. Батьку! Бідолашний мій батьку! Вам треба кудись відійти, поїхати звідси 
деінде... Не знаю...
КОРОЛЬ. Я не можу відійти! Ви для чого сюди прийшли? Я тут чекаю декого... 
ЯЛЬМАР. Я маю з вами поговорити.
КОРОЛЬ. Про що?
ЯЛЬМАР. Про принцесу Малену.
КОРОЛЬ. Про що? Я ж майже нічого не чую...
ЯЛЬМАР. Про принцесу Малену. Прибула принцеса Малена.
КОРОЛЬ. Прибула принцеса Малена?
ЯЛЬМАР. Так.
КОРОЛЬ. Але ж вона мертва.
ЯЛЬМАР. Вона прибула сюди.
КОРОЛЬ. Але ж я бачив її мертву!
ЯЛЬМАР. Вона прибула.
КОРОЛЬ. Де вона?
ЯЛЬМАР. Тут.
КОРОЛЬ. Тут, у замку?
ЯЛЬМАР. Так.
КОРОЛЬ. То покажіть мені її! Я хочу її побачити!
ЯЛЬМАР. Ще зарано. Батьку, тепер я не можу одружитися з Уґляною.
КОРОЛЬ. Тепер ви не можете одружитися з Уґляною?
ЯЛЬМАР. Я завжди любив тільки принцесу Малену.
КОРОЛЬ. Але ж цього не може бути, Яльмаре!.. Яльмаре... Вона ж поїде!.. 
ЯЛЬМАР. Хто?
КОРОЛЬ. Анна.
ЯЛЬМАР. Треба її потроху до цього готувати.
КОРОЛЬ. Мені? Підготувати її? Чуєте?.. Схоже, вона вже піднімається сходами... 
Господи! Господи! Що ж це буде? Яльмаре, зачекайте!

Виходить.
ЯЛЬМАР. Батьку! Бідолашний мій батьку! Вона ще до кінця місяця занапастить 
його!

Король заходить знову.
КОРОЛЬ. Але ще не кажіть їй про це сьогодні!

Виходить.
ЯЛЬМАР. Господи! Господи! Здається, я чую -  вона в молитовні. Зараз вона буде 
тут. Цими днями вона ходить за мною тінню. (Заходить королева Анна). Доброго 
вечора, пані.
АННА. А! Це ви, Яльмаре! Я й гадки не мала...
ЯЛЬМАР. Я маю вам дещо сказати, пані.
АННА. Ви ніколи не мали чого мені сказати... Ми самі?
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ЯЛЬМАР. Так, пані.
АННА. Ходіть, підійдіть сюди! Сядьте ось тут!
ЯЛЬМАР. Одне тільки слово, пані! Ви щось чули про принцесу Малену?
АННА. Про принцесу Малену?
ЯЛЬМАР. Так, пані.
АННА. Авжеж, Яльмаре, але вона мертва.
ЯЛЬМАР. Кажуть, вона може бути жива.
АННА. Але ж король убив її власноруч.
ЯЛЬМАР. Кажуть, вона може бути жива.
АННА. Тим краще для неї.
ЯЛЬМАР. Може, ви й побачите її.
АННА. Ха-ха-ха! Хіба що на тому світі?
ЯЛЬМАР. А!..

Виходить.
АННА. Пане, куди ви? І чому ви тікаєте? Ну чому ви тікаєте?

Виходить.

ЯВА II

ЗАЛА У ЗАМКУ

На сцені -  Король, Королева Анна, Яльмар, Антус, придворні панни, вельможі та
інші. Танці. Музика.

АННА. Ходіть до нас, Монсеньйоре! Як на мене, цього вечора ви такі гарні... 
ЯЛЬМАР. Хіба ж наречена моя -  не поруч?
АННА. Можна, я покладу вам руку на серце, на хвильку? О! Воно тріпоче крильця
ми, начеб хотіло злинути у якесь недовідоме небо!
ЯЛЬМАР. Тільки ж ваша рука його стримує, пані...
АННА. Я не розумію... Не розумію... Поясните мені це згодом. (До Короля). Ви 
сумні, пане. Про що ви думаєте?
КОРОЛЬ. Я? Я не сумний, але я дуже постарів.
АННА. Ну ж бо, не треба про це святкового вечора! Краще гляньте на вашого сина 
-  хіба він не красунчик у цьому чорно-фіалковому оксамитовому каптані? Ну хіба ж 
не красунчика обрала я нареченим для доньки?
ЯЛЬМАР. Пані, я піду по Ангуса. Він хлюпне трохи води у вогонь, а ви ж у нього 
тільки олії підливаєте.
АННА. Тільки нехай ця злива мудрувань вас не обморозить, коли повернетесь! 
ЯЛЬМАР. Вона впаде у сонячному сяйві!
АНҐУС. Яльмаре! Яльмаре!
ЯЛЬМАР. О! Я знаю, що ви скажете, але мова не про те, про що ви подумали. 
АНҐУС. Я сьогодні вас не впізнаю -  що все-таки сталося вчора звечора?
ЯЛЬМАР. Вчора звечора? О, вчора звечора сталися дивовижні речі! Але я волів би 
про них поки що не розводитись. Ви сходіть якось у гай, до парку, то й зауважите: 
випадають миті, коли, добре придивившись, ви бачите, що речі -  не завжди тихенькі,
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слухняні дітки, і ніби нічого химерного, потайного в них нема; ні: щойно повернеш
ся до них спиною -  вони гримасують, викривляються, викидають коники...
АНҐУС. Не розумію.
ЯЛЬМАР. Я також, але волію бути серед людей -  навіть якщо всі вони супроти мене. 
АНҐУС. Що?
ЯЛЬМАР. Не йдіть звідси.
АНҐУС. Чому?
ЯЛЬМАР. Поки що не знаю.
АННА. Скоро ви там закінчите, Монсеньйоре? Не можна ж отак запросто кидати 
наречену!
ЯЛЬМАР. Біжу, пані! (До Утяни). Уґляно, Анґус щойно розповів мені одну дивну 
бувальщину.
УҐЛЯНА. Справді?
ЯЛЬМАР. Авжеж, вона про дівчину, безталанну дівчину, яка втратила всі свої стат
ки.
УҐЛЯНА. О!
ЯЛЬМАР. Так -  вона втратила все, що мала, але однаково хоче за нього заміж. 
Щовечора вона піджидає його в саду, переслідує його з місячним сяйвом -  і йому 
немає ані хвильки спокою.
УҐЛЯНА. Що ж йому робити?
ЯЛЬМАР. Він і гадки не має. Я порадив йому підняти всі містки до замку і приста
вити по озброєному вартовому до кожних дверей -  тільки б вона не змогла прийти -  
але він не хоче.
УҐЛЯНА. Чому ж?
ЯЛЬМАР. Хіба я знаю? О люба моя Уґляно!
АНҐУС (до Яльмара). Схоже, Ви тремтите від холоду, так, наче перед вами -  крижані 
гроти весілля.
ЯЛЬМАР. Ми ці ґроти запалимо вогнем!
КОРОЛЬ (дуже голосно). Щось мені звідси зовсім не видно танців!
АННА. Але танцівники -  за три кроки від вас, Монсеньйоре!
КОРОЛЬ. А мені здалося, що вони дуже далеко.
АНҐУС (до Яльмара). Ви помітили, який останнім часом блідий і стомлений вигляд 
у вашого батька?
ЯЛЬМАР. Так, так!
АНҐУС. Останнім часом він якось дивно постарів.
КОРОЛЬ (дуже голосно). Схоже, в мої двері вже стукає смерть!

Усі здригнулися. Мовчання. Музика раптово урвалась. Чути стукіт у двері. 
АННА. Постукали у малі дверцята!
ЯЛЬМАР. Заходьте!

Двері відчиняються, і в проймі видніє Молена у довгих білілх шатах нареченої. 
АННА. Хто це там прийшов?
ЯЛЬМАР. Принцеса Малена!
АННА. Хто?!
ЯЛЬМАР. Принцеса Малена!
КОРОЛЬ. Зачиніть двері!
УСІ. Зачиніть двері!
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ЯЛЬМАР. Але нащо зачиняти двері?
Король падає.

АНҐУС. Рятуйте! Королю зле!
ПРИДВОРНА ПАННА. Пошліть по склянку води!
ЯЛЬМАР. Батьку! Допоможіть мені!
ІНША ПРИДВОРНА ПАННА. Пошліть по священика!
ВЕЛЬМОЖА. Відчиніть вікна!
АНҐУС. Відійдіть! Та відійдіть ви!
ЯЛЬМАР. Покличте лікаря! Покладімо його на ліжко! Допоможіть мені!
АНҐУС. Над замком -  якась дивна буря!

Усі виходять.

ЯВА III

ПЕРЕД ЗАМКОМ 

Заходять Король і Королева Анна.

КОРОЛЬ. А може, малу вдасться витурити?
АННА. Щоби назавтра знову її побачити? А може, почекати цілого моря лих? Чи 
почекати, доки за нею піде і Яльмар? Чи може...
КОРОЛЬ. Господи! Господи! Чого ви хочете, що мені робити?..
АННА. Вчините, як захочете -  але маєте обрати: чи я, чи ця дівуля.
КОРОЛЬ. Я ніколи не знаю, що в нього на думці...
АННА. А я знаю -  він її не любить. Він думав, що вона вмерла. Чи бачили ви бодай 
раз сльозу на його щоці?!
КОРОЛЬ. Вони не завжди течуть по щоках.
АННА. Але він не кинувся б ув обійми до Уґляни!
КОРОЛЬ. Почекаймо ще кілька днів. Через це він може померти...
АННА. Почекаємо. Він навіть не помітить.
КОРОЛЬ. У мене ж лише один син...
АННА. Ось чому нам слід зробити його щасливим. Обережно! Онде він іде із 
цією восковою злиднею -  вигулював її на болотах, і вона позеленіла гірше від 
чотиритижневої потопельниці. (Заходять Принц Яльмар і Принцеса Молена). 
Доброго вечора, Яльмаре! Доброго вечора, Мал єно! Прогулялися трохи?
ЯЛЬМАР. Так, пані.
АННА. А все ж вечорами вам краще не виходити. Малені слід бути обачнішою. 
Вона вже наче блідішає. Це болотяне повітря -  таке шкідливе...
МАЛЕНА. Пані, мене попередили...
АННА. О! Справжнісінька отрута!
ЯЛЬМАР. Але ж ми цілий день не виходили, та ось покликало місячне сяйво -  і ми 
сходили подивитись на млини вздовж каналу.
АННА. На початках слід бути обережною -  я також була слаба.
КОРОЛЬ. Усі слабі, коли сюди прибувають.
ЯЛЬМАР. І в селі слабих багато.
КОРОЛЬ. А на цвинтарі -  багато мерців!
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АННА. Ану ж, не лякайте ви нашу дитинку!
Заходить Юродивий.

ЯЛЬМАР. Малено! Юродивий!
МАЛЕНА. О!
АННА. Ви ще не бачили його, Малено? Не бійтеся, не бійтесь -  лихого він не зро
бить. Але щовечора отак тиняється...
ЯЛЬМАР. Він щоночі ходить до саду і копає там ями.
МАЛЕНА. А нащо?
ЯЛЬМАР. Ніхто не знає.
МАЛЕНА. Це на мене він показує пальцем?
ЯЛЬМАР. Так -  не зважай!
МАЛЕНА. Він хреститься!
ЮРОДИВИЙ. О! О! О!
МАЛЕНА. ̂ Боже!
ЯЛЬМАР. Його наче щось налякало!
ЮРОДИВИЙ. О! О! О!
ЯЛЬМАР. Пішов.

Юродивий іде геть.
АННА. Коли ж весілля, Малено?
ЯЛЬМАР. До кінця місяця буде, якщо батько благословить...
КОРОЛЬ. Так, авжеж...
АННА. Ви знаєте -  я дочекаюсь вашого весілля, і Уґляна також. О! Бідолашна 
Уґляна! Яльмаре, Яльмаре, як же ви її покинули!
ЯЛЬМАР. Пані!
АННА. О! Не карайтеся тим -  сьогодні скажу вам правду, так ліпше: вона скоря
лась радше батькові, ніж своєму серцю. Хоча й полюбила вас -  але що вдієш? Вона 
зростала, вона все дитинство провела з кузеном, принцом Озриком, і виплакала 
всі сльози бідолашного серденька, покидаючи його, тож я мала тягти її за собою 
силоміць.
МАЛЕНА. Там щось чорне йде.
КОРОЛЬ. Про кого ви?
ЯЛЬМАР. Що?
МАЛЕНА. Там щось чорне йде.
ЯЛЬМАР. Що там?
МАЛЕНА. Отам, у тумані, зі цвинтаря.
ЯЛЬМАР. А! То ж семеро беґінок.
МАЛЕНА. Семеро беґінок!
АННА. Так -  вони прястимуть вам до весілля.

Заходять Мамка і Семеро Бегінок.
МАМКА. Доброго вам вечора! Доброго вечора, Малено!
СЕМЕРО БЕҐІНОК. Вечір добрий!
ВСІ. Вечір добрий, сестри!
МАЛЕНА. О! А що вона там несе?
ЯЛЬМАР. Хто?
МАЛЕНА. Ота третя, старенька.
МАМКА. А це ткання для вас, Малено.
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Семеро Бегінок виходять. Чути дзвони.
ЯЛЬМАР. Дзвонять до вечірні. Ходімо, Малено!
МАЛЕНА. Мені зимно.
ЯЛЬМАР. Ти така бліда -  вертаймося!
МАЛЕНА. О! Скільки ж тут вороння довкола нас!

Каркання.
ЯЛЬМАР. Ходім!
МАЛЕНА. А що там за вогні на болоті?

На болотах -  блукай-вогні.
МАМКА. Кажуть, це душі.
ЯЛЬМАР. То блукай-вогні. Ходімо!
МАЛЕНА. О! А той, високий, іде на цвинтар!
ЯЛЬМАР. Ходімо, ходім!
КОРОЛЬ. І я вертаюсь. А ви йдете, Анно?
АННА. Піду за вами.

Король, Яльмар і Молена виходять.
АННА. Малена здалася мені трохи слабою. Треба б її підлікувати.
МАМКА. Пані, вона трохи бліда, але не слаба. Вона сильніша, ніж ви гадаєте. 
АННА. Я не здивувалася б її хворобі...

Виходить разом із Мамкою.

ЯВА IV

ПОКОЇ У БУДИНКУ ЛІКАРЯ 

Заходить Лікар.

ЛІКАР. Вона попросила в мене отрути; над замком -  якась таємниця, і здається, 
мури ось-ось упадуть нам на голови. Лихо ж малятам у цьому домі! Довкола нас -  
якісь дивні пересуди; схоже, навіть у потойбічні вже починають перейматись цією 
подружньою зрадою... Вони вскочили у лихо по самі губи, і старий король помре у 
ліжку цієї королеви ще до кінця місяця... За останні кілька тижнів він якось дивно 
посивів -  тіло й дух уже наче хибують. Мені ж краще буде втекти від майбутніх 
бур, саме час поїхати, саме час поїхати звідси, я не хочу втрапити до пекла сліпцем, 
разом із нею! Я маю дати їй якусь майже безпечну отруту -  одвести очі; я прозрів 
перед тим, як замкнуть цей склеп. І тому зараз умиваю руки, адже не хочу згинути 
тут, під уламками, підпираючи вежу, котра однаково з дня на день западеться!

Виходить.

ЯВА V

ЗАМКОВЕ ПОДВІР Я 

Заходить Король.

КОРОЛЬ. Господи! Господи! Я не хочу тут бути! Я так хочу заснути, якби ж тільки 
я міг заснути до кінця місяця -  та й умерти був би щасливий! Вона веде мене,
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бідолашного псиська-спанієля, на повідку, вона тягне мене до хащі злочинів, і шлях 
мій скінчиться у полум’ї  пекла! Господи, якби ж я міг повернути назад! Хіба ж не 
можна було кудись вислати цю манюню? Зранку я плакав -  вона ж була така сла
ба! Якби ж вона могла покинути цей отруйний замок!.. Я так хочу піти -  деінде! 
Байдуже, куди! Я хочу, щоб ці вежі попадали у став! І здається, що вся їжа тут у 
мене -  отруйна, а цього вечора навіть небо здається отруйним! Але ж ця отрута! 
Господи! У цьому бідолашному білому тільці!.. О! О! О! (Заходить Королева Анна). 
Вони йдуть? Сюди?
АННА. Так, вони йдуть.
КОРОЛЬ. Я йду звідси!
АННА. Як це?
КОРОЛЬ. Я звідси йду, я не можу цього бачити.
АННА. Це що таке? Ви зостанетесь. Сідайте ось тут. І жодних мені химер! 
КОРОЛЬ. У мене химерний вигляд?
АННА. Певно, що так! І вони це помітять. Будьте щасливішим!
КОРОЛЬ. О! О! Щасливішим!
АННА. Ну ж бо, замовкніть -  вони тут!
КОРОЛЬ. Господи! Господи! Яка ж вона бліда!

Заходять Принц Яльмар, Молена та малий Аллан.
АННА. То як, Малено, як почуваєтесь?
МАЛЕНА. Трохи краще, трохи краще.
АННА. Вигляд у вас ліпший; сідайте ось тут, Малено! Я загадала принести подуш
ки: вечорами повітря тут дуже чисте.
КОРОЛЬ. І зорі є.
АННА. Щось я їх не бачу.
КОРОЛЬ. А мені здалось -  он там.
АННА. Ви що, марите?
КОРОЛЬ. Не знаю.
АННА. Отак вам добре, Малено?
МАЛЕНА. Так, так.
АННА. Ви втомились?
МАЛЕНА. Трохи, пані.
АННА. Я підкладу цю подушку вам під лікоть.
МАЛЕНА. Дякую, пані.
ЯЛЬМАР. Вона така слухняна! О! Бідолашна моя Малено!
АННА. Та пусте! Треба триматися -  це все болотяний дух. Угляна також слаба. 
ЯЛЬМАР. Угляна слаба?
АННА. Слабує так, як і Малена. Навіть із кімнати не виходить.
КОРОЛЬ. Малені краще покинути замок.
АННА. Що?
КОРОЛЬ. Я кажу: Малені краще звідси кудись поїхати...
ЯЛЬМАР. Я також це їй казав.
АННА. Куди ж вона поїде?
КОРОЛЬ. Не знаю.
АННА. Ні, ні, краще вже їй зостатись тут -  вона призвичаїться до болотяного духу. 
Господи, і я ж була слаба тут! Та де ж її доглянуть краще, ніж тутечки? Хіба не кра
ще їй зостатись тут?
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КОРОЛЬ. О! О!
АННА. Що?
КОРОЛЬ. Так! Так!
АННА. А! Аллане, а чому ти так на мене дивишся? Підійди, поцілуй мене і йди по
грайся з м’ячем!
МАЛИЙ АЛЛАН. А Ма-алена сла-аба?
АННА. J a K ,  трішки.
МАЛИЙ АЛЛАН. Дуже-дуже-дуже сла-аба?
АННА. Ні, ні...
МАЛИЙ АЛЛАН. Вона вже не буде ба-авитися зі мною?
АННА. J a  ні, ні ж бо -  вона ще буде бавитись, чи не так, Малено?
МАЛИЙ АЛЛАН. О! Млин ста-ав!
АННА.^Який млин?
МАЛИЙ АЛЛАН. Ота-ам, чорний мли-ин!
АННА.^вж еж , це тому, що млинар ліг спати.
МАЛИЙ АЛЛАН. А він теж сла-абий?
АННА.^відки ж я знаю? Ну, годі вже, ходи, побався!
МАЛИЙ АЛЛАН. А чому Ма-алена заплющила очі?
АННА. j>o втомилась.
МАЛИЙ АЛЛАН. Ро-озплющіть очі, Ма-алено!
АННА.^Годі вже, дай нам нарешті спокій, ходи, побався!
МАЛИЙ АЛЛАН. Ро-озплющіть очі, Ма-алено!
АННА. Ходи, побався, ходи ж! О! На вас накидка з чорного оксамиту?
МАЛЕНА. Так, пані.
ЯЛЬМАР. Вона трохи сумна.
АННА. Вона чудова! (До Короля). Ви бачили її, пане?
КОРОЛЬ Я?
АННА. Авжеж, ви!
КОРОЛЬ. Що?
АННА. Ви де? Я говорю про накидку з чорного оксамиту.
КОРОЛЬ. Цей кипарис подає мені знаки!
УСІ. Що?
КОРОЛЬ. Цей кипарис подає мені знаки!
АННА. Ви що, марите? Чи вам сниться?
КОРОЛЬ. Мені?
АННА. Я говорила про накидку з чорного оксамиту.
КОРОЛЬ. О! Так, вона дуже гарна...
АННА. О! О! О! Він заснув! То як вам ведеться, Малено?
МАЛЕНА. Краще, краще...
КОРОЛЬ. Ні, ні, як це страшно!
ЯЛЬМАР. Що там таке?
АННА. Що там такого страшного?
КОРОЛЬ. Нічого! Нічого!
АННА. То думайте, що кажете! Ви всіх лякаєте!
КОРОЛЬ. Я? Всіх лякаю?
АННА. І не повторюйте всього, що кажуть! Ну, що з вами цього вечора? Ви заслабли?
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ЯЛЬМАР. Батьку, ви хочете спати?
КОРОЛЬ. Ні, ні, я не хочу спати!
АННА. Про що ж ви думаєте?
КОРОЛЬ. Малено?
МАЛЕНА. Сіре?
КОРОЛЬ. Я ще не цілував вас?
МАЛЕНА. Ні, Сіре.
КОРОЛЬ. Можна цього вечора я вас поцілую?
МАЛЕНА. Звичайно, Сіре.
КОРОЛЬ (цілуючи її). О Малено! Малено!
МАЛЕНА. Сіре? Що з вами?
КОРОЛЬ. Погляньте, як посивіло моє волосся!
МАЛЕНА. Ви мене трішки любите нині?
КОРОЛЬ. О, так! Малено!.. Дай мені свою рученьку! О! О! Цей маленький вогник 
іще гарячий!..
МАЛЕНА. Що сталося? Та що ж це сталося?!
АННА. Ну ж бо! Вона вже плаче -  а все через вас...
КОРОЛЬ. Я хочу бути мертвим!
АННА. Не кажіть такого проти ночі!
ЯЛЬМАР. Ходімо звідси!

Чути якийсь дивний стукіт у двері.
АННА. Постукали!
ЯЛЬМАР. Хто це стукає о такій порі?
АННА. Ніхто не озвався.

Стукіт.
КОРОЛЬ. Хто б це міг бути?
ЯЛЬМАР. Постукайте сильніше, вас майже не чути! 
АННА. Ми вже не відчиняємо! Приходьте завтра!

Стукіт.
КОРОЛЬ. О! О! О!

Стукіт.
АННА. Чим це там стукають?
ЯЛЬМАР. Не знаю.
АННА. Підіть-но гляньте!
ЯЛЬМАР. Піду гляну.

Відчиняє двері.
АННА. І хто ж там?
ЯЛЬМАР. Не знаю. Я погано бачу.
АННА. Заходьте!
МАЛЕНА. Мені зимно!
ЯЛЬМАР. Нікого немає!
УСІ. Нікого немає?
Яльмар. Темрява. Я нікого не бачу.
АННА. Тоді це вітер. Це має бути вітер! 
ЯЛЬМАР. Так, схоже, це кипарис!
КОРОЛЬ. О!
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АННА. Чи не краще нам усім повернутись до замку? 
ЯЛЬМАР. Так!

Усі виходять.

ДІЯ ЧЕТВЕРТА
ЯВА І

ЧАСТИНА САДІВ 

Заходить принц Яльмар.

ЯЛЬМАР. Останнім часом вона бігає за мною слідом, наче якийсь собака. З вікна 
вежі вона застерегла, як я йшов мостом до саду -  і об’явилася з тамтого боку алеї. 
Я йду звідси.

Виходить. Заходить Королева Анна.
АННА. Останнім часом він уникає мене -  схоже, щось підозрює. Я більше не хочу 
чекати. Ця отрута подіє хіба що на Друге Пришестя. І нікому не можна довіритись. 
А король наче божеволіє... Він постійно снує біля Малениної кімнати -  либонь, хоче 
її попередити. Але я взяла ключ від її покоїв. Із нею треба покінчити! А ось і мамка! 
Вона весь час із малою, треба її сьогодні відсторонити. Добридень вам, мамко!

Заходить Мамка.
МАМКА. Доброго дня, доброго дня й вам, пані!
АННА. Гарна погода, чи не так, мамко?
МАМКА. Так, пані, може, трохи спекотно... Може, для цієї пори заспекотно. 
АННА. Останні сонячні дні -  ними треба скористатися.
МАМКА. Так не було часу гуляти в садку, відколи Малена заслабла.
АННА. їй краще?
МАМКА. Так, може, трохи краще, але ще така слабка! І така бліда!
АННА. Бачила зранку лікаря, то він мені сказав, що їй передусім треба спокою. 
МАМКА. Мені він сказав те саме.
АННА. Він навіть порадив залишати її саму й не заходити до покоїв, поки вона не 
покличе.
МАМКА. Мені він такого не казав.
АННА. Мабуть, забув. Або не насмілився вам цього сказати -  щоб не образити. 
МАМКА. І дарма, дарма!
АННА. Звичайно ж, дарма...
МАМКА. Я саме нарвала трохи винограду.
АННА. Уже й виноград є?
МАМКА. Так, так, я знайшла його там, уздовж мурів. А вона так його полюбляє... 
АННА. Дуже гарні грона.
МАМКА. Думала ж оце віднести їй після меси, але почекаю, коли одужає.
АННА. Довго чекати не доведеться.

Чути дзвін.
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МАМКА. Господи, вже й до меси дзвонять! Я мало не забула, що сьогодні ж -  
неділя...
АННА. Я теж іду туди.

Виходять.

ЯВА II

КУХНЯ У ЗАМКУ

На сцені -  Служники, Служниці й Кухарі. У глибині зали Семеро Бегінок прядуть 
куделю, співаючи впівголоса псалми латиною.

КУХАР. Зараз ударить.
СЛУГА. Я саме із саду. І ще ніколи не бачив такого неба -  темно, як у ставку!.. 
ПЕРША СЛУЖНИЦЯ- Ще шоста, а нічого не видно. Слід би запалити свічники. 
ДРУГА СЛУЖНИЦЯ. І нічого не чути.
ТРЕТЯ СЛУЖНИЦЯ. Я боюсь.
КУХАР. Не варто боятись.
СТАРА СЛУЖНИЦЯ. Ви тільки гляньте на небо! Мені вже восьмий десяток, а тако
го неба я ще не бачила!
СЛУГА. Справді...
ПЕРША БЕҐ1НКА. А святу воду маєте?
СЛУЖНИЦЯ. Так, так!
ДРУГА БЕҐІНКА. Де ж вона?
КУХАР. Почекайте -  хай ударить!

Заходить ще одна Служниця.
СЛУЖНИЦЯ. Королева запитує, чи готова вечеря для малого Аллана?
КУХАР. Та ні ще. Сьомої ж іще нема. Він завжди вечеряє о сьомій.
СЛУЖНИЦЯ. А сьогодні вечерятиме раніше.
КУХАР. Чому б це?
СЛУЖНИЦЯ. Звідки ж я знаю?
КУХАР. Ну й оказія! Треба ж було попереджати...

Заходить Друга Служниця.
ДРУГА СЛУЖНИЦЯ. Де вечеря малого Аллана?
КУХАР. «Де вечеря малого Аіїлана?» Я ж не можу сотворити цю вечерю зі Святого 
Духу!
ДРУГА СЛУЖНИЦЯ. Досить буде і яйця та трохи бульйону. Відразу після вечері 
маю вкласти його спати.
ПЕРША СЛУЖНИЦЯ. Хіба він хворий?
ДРУГА СЛУЖНИЦЯ. Та ні, не хворий він!
ТРЕТЯ СЛУЖНИЦЯ. То що сталося?
ДРУГА СЛУЖНИЦЯ. Гадки не маю. (До Кухаря). Тільки вона сказала, щоб яйце не 
було дуже тверде.

Заходить Третя Служниця.
ТРЕТЯ СЛУЖНИЦЯ. Цієї ночі королеву чекати не слід.
СЛУЖНИЦІ. Що?
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ТРЕТЯ СЛУЖНИЦЯ. Цієї ночі королеву чекати не слід. Вона роздягнеться сама. 
СЛУЖНИЦЯ. От і добре!
ТРЕТЯ СЛУЖНИЦЯ. Але треба запалити усі свічки в її кімнаті!
ПЕРША СЛУЖНИЦЯ. Запалити всі свічки?
ТРЕТЯ СЛУЖНИЦЯ. Так.
ПЕРША СЛУЖНИЦЯ. Але нащо -  всі свічки?
ТРЕТЯ СЛУЖНИЦЯ. І гадки не маю -  так вона сказала.
ІНША СЛУЖНИЦЯ. Та що з нею цього вечора?
СЛУГА. У неї побачення.
ІНШИЙ СЛУГА. Із королем.
ІНШИЙ СЛУГА. Чи з принцем Яльмаром.

Заходить Четверта Служниця.
ЧЕТВЕРТА СЛУЖНИЦЯ. Треба принести воду до покоїв королеви.
ПЕРША СЛУЖНИЦЯ. Воду? Але ж там є вода.
ЧЕТВЕРТА СЛУЖНИЦЯ. Тієї води не досить.
СЛУГА. Вона що, буде купатись?
КУХАР. Це ви її купаєте?
ПЕРША СЛУЖНИЦЯ. Так.
КУХАР. Овва!
СЛУГА. І вона там голяка?
ПЕРША СЛУЖНИЦЯ. Звичайно.
СЛУГА. Хай їй грець!

Удар блискавки.
БЕПНКА. Та цитьте ж ви! Бо накличете блискавку! Накличете блискавку -  на всіх 
нас! Мені тут не місце!
ІНШІ БЕҐІНКИ. І мені -  ні! І мені -  ні! І мені -  ні! І мені -  ні! І мені -  ні! І мені -  ні!

Мерщій вибігають, хрестячись.

ЯВА III

ПОКОЇ ПРИНЦЕСИ МАЛЕНИ

На сцені -  принцеса Молена на ліжку. Великий чорний собака тремтить у  кутку.

МАЛЕНА. Плутоне, сюди! Сюди, Плутоне! Вони покинули мене саму! Вони по
кинули мене саму такої ночі! Яльмар до мене сьогодні не приходив! І мамка до 
мене теж сьогодні не приходила, а коли кличу -  ніхто не відповідає. У замку щось 
скоїлося... Сьогодні я не чула жодного звуку, ніби тут -  самі мерці. Де ти, бідолашний 
мій чорний песику? Невже й ти мене покинеш? Де ти, бідолашний мій Плутоне? Я 
не можу розгледіти тебе у темряві -  ти ж геть чорний, і кімната моя геть чорна. 
Це тебе я бачу в кутку? То це твої очі блищать у кутку? На Бога, заплющ ці очі! 
Плутоне, сюди! Сюди, Плутоне! (Самерозпочинається гроза). Це тебе я бачу в кут
ку, це ти там тремтиш? Я ніколи не бачила, щоби тремтіли так! Від тебе всі меблі 
тремтять! Ти щось побачив? Відкажи мені щось! Сердешний мій Плутоне! У цій 
кімнаті щось не так? Ходи-но сюди, Плутоне, ходи сюди! Ну, ходи до мене на ліжко! 
Ти тремтиш там у кутку так, що в мене ось-ось вискочить серце! (Вона підводиться,



ПРИНЦЕСА МАЛЕНА

прямує до собаки, але той відбігає і ховається під меблями). Де ти, бідолашний мій 
Плутоне? О! Тепер очі в тебе у вогні! Ну чому я лякаю тебе цієї ночі? Ось, повер
таюсь до ліжка... (Знову вкладається в ліжко). Якби ж я могла заснути -  бодай на 
мить... Господи! Господи! Яка ж я слаба! І не знаю, що зі мною, і ніхто не знає, що 
зі мною, навіть лікар не знає, що зі мною, і мамка моя не знає, що зі мною, і Яльмар 
не знає, що зі мною... (Тут вітер розвіває фіранки над її ліжком). О! Фіранки над 
моїм ліжком хтось торкнув! Хто ж це торкнув фіранки над моїм ліжком? У моїй 
кімнаті хтось має бути! О! Це ж місяць заходить до мене в кімнату! А що це там 
за тінь на килимі? Здається, хрест на стіні похитнувся! Хто ж це торкнувся хре
ста? Господи! Господи! Я більше не хочу тут бути! (Підводиться, прямує до две
рей і намагається їх відчинити). Вони зачинили мене у кімнаті! На Бога, відчиніть 
мені! У мене в кімнаті хтось є! Я помру, якщо зостануся тут! Мамко! Мамко! Де ти? 
Яльмаре! Яльмаре! Яльмаре! Де ви? (Вкладається до ліжка). Не наважуюсь устати 
з ліжка. Відвернусь-но в інший бік! І не дивитимусь, що там, на стіні. (Тут вітер 
поволі-поволі розвіває біле вбрання, що лежало на аналої*). А! Там хтось на аналої! 
(Обертається). О! Він досі на аналої! О! О! О! О! Спробую заплющитись! (Тут 
чути, як риплять меблі та голосить вітер). О! О! О! О! Що там тепер? У кімнаті 
якийсь шум! (Вона підводиться). Я хочу побачити, що там, на аналої! Та я боялася 
своєї весільної сукні! Але що це за тінь на килимі? (Відкидає килим). Тепер вона 
на стіні! Я вип’ю трохи води! (П'є, а тоді ставить келих на меблі). О! Як у мене 
в кімнаті шурхоче очерет! А коли ходжу в щій кімнаті -  під моїми кроками він усе 
щось каже. Схоже, це тінь від кипариса, бо перед моїм вікном -  кипарис. (Підходить 
до вікна). О! Яку ж сумну кімнату вони мені дали! (Гримить грім). Видно самі хре
сти у сяєві блискавок, а ще так боюсь, аби мерці не влізли у вікна! Але ж яка буря на 
цвинтарі! Який вітер у вербах! Краще повернуся до ліжка. (Вкладається у ліжко). 
Тепер уже нічого не чути, і місяць ніби вийшов із кімнати. Тепер уже нічого-нічого 
не чути. Краще вже щось чути... (Прислухається). У коридорі -  кроки. Дивні ці 
кроки, дивні ці кроки, дивні кроки... Біля моєї кімнати про щось шепочуться, я чую 
руки на дверях! (Тут пес заходиться скавуліти). Плутоне! Плутоне! Зараз хтось 
зайде! Плутоне! Плутоне! Плутоне! Та не скавчи ж ти так! Господи! Господи! Мені 
здається, моє серце ось-ось замре!

ЯВА IV

КОРИДОР У ЗАМКУ

Король і Королева Анна виходять із глибини коридору. Король несе смолоскип.
Гроза триває.

АННА. Мабуть, цієї ночі вибухне страшенна гроза; надворі -  сильнющий вітер, а 
одна стара верба впала до ставу.
КОРОЛЬ. Не треба цього.
АННА. Чого?
КОРОЛЬ. Хіба не можна зробити це якось інакше?
АННА. Ходімо.
КОРОЛЬ. Семеро беґінок!
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Чути, як їх минають, співаючи псалми, семеро бегінок. 
ПЕРША БЕПНКА (здалеку). Propitius esto!6 
РЕШТА БЕПНОК. Parce nobis, Domine!7 * 
ПЕРША БЕПНІСА. Propitius esto!
РЕШТА БЕПНОК. Exaudi nos, Domine!®
ПЕРША БЕҐІНКА. Ab omni malo!9 
РЕШТА БЕПНОК. Libera nos, Domine!10 * 
ПЕРША БЕПНКА. Ab omni peccato!"
РЕШТА БЕҐІНОК. Libera nos, Domine!

Заходять вервечкою, перша несе ліхтар, сьома -  молитовник. 
ПЕРША БЕПНКА. Ab ira tua!12 
РЕШТА БЕҐІНОК. Libera nos, Domine!
ПЕРША БЕҐІНКА. A subitanea et improvisa morte!13 
РЕШТА БЕҐІНОК. Libera nos, Domine!
ПЕРША БЕПНКА. Ab insidiis diaboli!'4 
РЕШТА БЕҐІНОК. Libera nos, Domine!
ПЕРША БЕПНКА (минаючи Короля й Королеву). A spiritu fomicationis!15 
РЕШТА БЕПНОК. Libera nos, Domine!
ПЕРША БЕПНКА. Ab ira, et odio, et omni mala voluntate!16 
РЕШТА БЕҐІНОК. Libera nos, Domine!

Вони виходять, але чути, як даленіють їхні голоси. 
ПЕРША БЕПНКА. A fulgure et tempestate!17 
РЕШТА БЕПНОК. Libera nos, Domine!
ПЕРША БЕПНКА (вдалечині). A morte perpetua!1®
РЕШТА БЕҐІНОК. Libera nos, Domine!
АННА. Вони пішли. Ходіть!
КОРОЛЬ. О! Не робімо цього нині!
АННА. Чому?
КОРОЛЬ. Такий жахливий грім!
АННА. То не почують її крику. Ходімо.
КОРОЛЬ. Зачекаймо ще трохи...
АННА. Замовкніть! Двері тут...

6 Будь милостивий! (Лат.). Тут і нижче -  б е ґін к и  читають уривок із «Літанії всім святим», однієї 
з п’ятьох молитов, схвалених католицькою церквою для всезагального використання. Літанія має 
давнє походження, наявна ще в молитовних збірках Григорія Великого (VI ст.)
7 До нас, Господи! (Лат.).
* Почуй нас, Господи! (Лат.).
’ Від усякого зла! (Лат.).
10 Спаси нас, Господи! (Лат.).
" Від усякого гріха! (Лат).
12 Від гніву твого! (Лат.).
13 Від раптової нежданої смерті! (Лат.).
14 Від диявольських підступів! (Лат.).
13 Від блудних помислів! (Лат).
16 Від гніву, ненависті, й усякої злої волі! (Лат.).
17 Від блискавки і грози! (Лат.).
"  Від вічної смерті! (Лат.)
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КОРОЛЬ. Невже двері тут?.. Господи! Господи! Господи!
АННА. Де ключ?
КОРОЛЬ. Пройдімо до кінця коридору -  може, там хтось є.
АННА. Де ключ?
КОРОЛЬ. Почекаймо до завтра.
АННА. Ну як так можна? Ну ж бо! Ключа! Ключа!
КОРОЛЬ. Здається, я його забув.
АННА. Не може бути! Я ж вам його давала!
КОРОЛЬ. Не можу знайти...
АННА. Але ж я поклала його вам до плаща...
КОРОЛЬ. Його там нема. Сходжу пошукаю...
АННА. Де?
КОРОЛЬ. Не тут.
АННА. Ні, ні, будьте тут, бо ще не вернетесь.
КОРОЛЬ. Ні, ні, вернуся.
АННА. Я піду сама. Будете тут? Де він?
КОРОЛЬ. Не знаю. У мене у спальні...
АННА. Але ж ви втечете?
КОРОЛЬ. О, ні! Буду тут!.. Буду тут!
АННА. Але ж він має бути у вас. Я ж поклала його вам до плаща. Пошукайте! Не 
можна гаяти часу.
КОРОЛЬ. Я не можу його знайти.
АННА. Гляньмо... Але ж він тут! Ну, будь розважним, Яльмаре, не слід бавитися зі 
мною зараз у хлопчика... Хіба ти мене розлюбив?

Хоче поцілувати його.
КОРОЛЬ (відштовхує її). Ні, ні, не зараз!
АННА. Відчиняйте!
КОРОЛЬ. О! О! О! Тут страшніше, ніж перед брамою пекла! А там тільки маленька 
дівчинка -  вона ж не може...
АННА. Відчиняйте!
КОРОЛЬ. Вона ж навіть квітку не може втримати в руці! Вона вся тремтить, коли 
бере в руку малесеньку квітку, а я...
АННА. Ну ж бо, не треба цієї вистави -  зараз не час! Нам не можна гаяти часу! 
КОРОЛЬ. Я не знаходжу шпарини в замку.
АННА. Труситесь?
КОРОЛЬ. Ні, так, трохи, але чомусь нічого не бачу!
АННА. Дайте ключа мені! (Відчиняє двері). Заходьте!

Чорний nect плазуючи, вислизає за двері.
КОРОЛЬ. Звідти щось вийшло!
АННА. Справді.
КОРОЛЬ. Звідти щось вийшло!
АННА. Замовкніть!
КОРОЛЬ. Але що ж це вийшло з кімнати?
АННА. Не знаю. Заходьте! Заходьте! Заходьте!

Заходять до кімнати.
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ЯВА V

ПОКОЇ ПРИНЦЕСИ МАЛЕНИ

На ліжку -  нерухома принцеса Молена, боязко прислухається до всього. Заходять 
Король і Королева Анна. Гроза набирає сили.

КОРОЛЬ. Я хочу знати, хто вийшов із кімнати!
АННА. Вперед, уперед!
КОРОЛЬ. Я хочу піти глянути, хто ж вийшов із кімнати!
АННА. Замовкніть! Вона тут.
КОРОЛЬ. Вона мертва! Ходімо звідси!
АННА. Вона боїться.
КОРОЛЬ. Ходімо звідси! Аж сюди чути, як б’ється її серце!
АННА. Вперед! Ви що, втратили глузд?
КОРОЛЬ. Вона ж на нас дивиться! О! О!
АННА. Це всього лиш дівчинка! Доброго вечора, Малено! Малено, хіба ви не чуєте 
мене? Ми прийшли побажати вам доброго вечора. Ви що, слабі, Малено? Хіба ви не 
чуєте мене, Малено? Малено! Малено!

Молена рухом показує, що чує.
КОРОЛЬ. О!
АННА. Ви така страшна! Малено! Малено! Хіба ви втратили голос?
МАЛЕНА. Добри... вечір!..
АННА. А! Ти ще жива! У тебе тут є все, що треба? Я заберу цю подушку. (Кладе 
свою накидку на меблі й підходить до ліжка). Я гляну. О! Ця подушка така тверда! 
Я заплету тобі коси. Чому ж ти на мене так дивишся, Малено? Малено? Я пришла 
тебе трохи попестити. Де в тебе болить? Ти так трусишся, наче ось-ось віддаси 
Богові душу. Все ліжко під тобою тремтить! А я ж просто прийшла доглянути тебе. 
Не дивись на мене так! У твоєму віці потребують пестощів -  я прийшла замість 
твоєї бідолашної неньки. Заплету тобі коси. Ну ж бо, підніми трішки голівоньку -  я 
зав’яжу їх оцим. Підніми трішки голівоньку! Отак.

Накидає їй на шию зашморг.
МАЛЕНА (зістрибує з ліжка). А! Що ви накинули на шию?
АННА. Нічого! Нічого! Це нічого! Не кричіть!
МАЛЕНА. А! А!
АННА. Спиніть її! Спиніть!
КОРОЛЬ. Що? Що?
АННА. Вона ж кричить! Вона кричить!
КОРОЛЬ. Я не можу!..
МАЛЕНА. То ви мене?.. О! То ви мене?..
АННА (схопивши Метену). Ні! Ні!
МАЛЕНА. Мамо! Мамо! Мамко! Мамко! Яльмаре! Яльмаре! Яльмаре!
АННА (до Короля). Де ж ви?
КОРОЛЬ. Тут! Тут!
МАЛЕНА (навколішках повзе за Анною). Постривайте! Постривайте ще трохи! 
Анно! Пані! Королю! Королю! Королю! Яльмаре! Не сьогодні! Ні! Ні! Не зараз!
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Щ -

АННА. Ви що, цілий світ обійдете за мною навколішках? (Смикає зашморг). 
МАЛЕНА (падає посеред кімнати). Мамо!.. О! О! О!

Король сідає.
АННА. Вона вже не ворушиться. Уже по всьому. Де ви? Допоможіть мені! Вона ще 
не мертва! Ви сіли!
КОРОЛЬ. Так! Так! Так!
АННА. Візьміть її за ноги -  вона брикається. Вона встане...
КОРОЛЬ. Які ноги? Які ноги? Де вони?
АННА. Отут! Отут! Тягніть!
КОРОЛЬ. Не можу! Не можу я!
АННА. Через вас вона страждає -  і даремно!

Тут зненацька у шибки стукає градом.
КОРОЛЬ. А!
АННА. Що ви там робите?
КОРОЛЬ. У вікнах! У вікна стукотять!
АННА. У вікна стукотять?
КОРОЛЬ. Так! Так! Пальцями! О! Мільйони пальців!

Знову -  град.
АННА. Це град!
КОРОЛЬ. Град?
АННА. Авжеж.
КОРОЛЬ. Невже це град?
АННА. Авжеж, я бачила. Очі в неї вже майже скляні.
КОРОЛЬ. Я хочу піти! Я йду! Йду!
АННА. Що? Що? Стривайте! Стривайте! Вона ж мертва.

Тут порив вітру прочиняє вікно -  і ваза з крином, що стоїть на підвіконні, лунко
розбивається на друзки.

КОРОЛЬ. О! О!.. А тепер!.. Що там тепер?
АННА. Нічого, це крин, крин упав.
КОРОЛЬ. Вони відчинили вікно.
АННА. То вітер.

Громи та блискавки.
КОРОЛЬ. Невже то вітер?
АННА. Авжеж, авжеж, ви ж самі чуєте. Заберіть, заберіть другий крин -  бо теж 
упаде!
КОРОЛЬ. Де? Де?
АННА. Там! Отам! На вікні. Він упаде! Упаде! І нас почують!
КОРОЛЬ (узявши вазу з крином). Де його поставити? Де поставити?
АННА. Та де завгодно! На підлогу! На підлогу!
КОРОЛЬ. Та я не знаю, де... Та я не знаю, де...
АННА. Та не стійте ви з цим крином у руках! Тремтить у вас так, наче втрапив у 
шторм! Він упаде!
КОРОЛЬ. Де його поставити?
АННА. Де завгодно. На підлогу -  де завгодно...
КОРОЛЬ. Отут?
АННА. Так, так.
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Тут Молена ворухнулася.
КОРОЛЬ. А!
АННА. Що? Що?
КОРОЛЬ (імітує порух Малени). Вона!..
АННА. Вона мертва. Вона мертва. Ходіть!
КОРОЛЬ. Я?
АННА. Так, у неї з носа кров. Дайте мені вашу хустинку.
КОРОЛЬ. Мою... мою хустинку?
АННА. Авжеж.
КОРОЛЬ. Ні, ні! Не мою! Не мою!

Тут у прочиненому вікні з 'являється Юродивий; він неждано заливається
реготом.

АННА. Там хтось є! У вікні хтось є!
КОРОЛЬ. О! О! О!
АННА. Це юродивий! Він помітив світло! Він розкаже! Вбийте його!

Король підбігає до вікна і вражає Юродивого мечем.
ЮРОДИВИЙ (падає). О! О! О!
АННА. Він мертвий?
КОРОЛЬ. Він упав. Упав у рів. Він тоне. Чуєте? Чуєте?

Чути плюскіт води.
АННА. А поряд там нікого немає?
КОРОЛЬ. Він тоне, тоне... Чуєте?
АННА. А поряд там нікого немає?

Громи та блискавки.
КОРОЛЬ. Там -  блискавки! Там -  блискавки!
АННА. Що?
КОРОЛЬ. Дощ! Дощ! Град! Град! Грім! Грім!
\ННА. Що ви там робите у вікні?

КОРОЛЬ. Дощ, дощ -  на мені! Вони ллють воду мені на голову! Я хочу на траву! 
Хочу на чисте повітря! Вони ллють воду мені на голову! Але треба цілий потоп 
води, щоб охрестити мене тепер! Усе небо сипле град мені на голову! Небо сипле 
блискавки мені на голову!
АННА. Ви збожеволіли! У вас блискавка влучить!
КОРОЛЬ. Град! Град мені на голову! Ці градини з вороняче яйце!
АННА. Та ви збожеволіли! Вас поб’є цим камінням! У вас уже кров. Зачиніть вікно! 
КОРОЛЬ. Я хочу пити.
АННА. То пийте. У цьому келиху є вода.
КОРОЛЬ. Де?
АННА. Тут, іще половина є.
КОРОЛЬ. Вона пила з цього келиха?
АННА. Так, може бути.
КОРОЛЬ. А іншого келиха немає?

Виливає рештки води з келиха.
АННА. Ні. Що це ви робите?
КОРОЛЬ. Вона ж мертва. (Туту дверях чути дивний шурхіт і шкрябання пазурами). 
А!
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АННА. У двері шкребуться!
КОРОЛЬ. Шкребуться! Шкребуться!
АННА. Замовкніть!
КОРОЛЬ. Але ж не рукою!
АННА. Я не знаю, що це.
КОРОЛЬ. Стережімось! О! О! О!
АННА. Яльмаре! Яльмаре! Що це з вами?
КОРОЛЬ. Що? Що?
АННА. Ви такий страшний! Ви зараз упадете! Випийте, випийте трохи!
КОРОЛЬ. Так! Так!
АННА. У коридорі -  хтось іде.
КОРОЛЬ. Він зайде!
АННА. Хто?
КОРОЛЬ. Той... той... Хто!..

Жестом показує шкрябання.
АННА. Замовкніть! Співають...
ГОЛОСИ (з коридору). De profundis clamavi ad te Domine: Domine exaudi vocem 
meam!19
АННА. To семеро беґінок -  на кухню линуть.
ГОЛОСИ (з коридору). Fiant aures tuae intendentes, in vocem deprecationis meae!20

Король упустив келих і карафку.
АННА. Що ви накоїли?
КОРОЛЬ. То не моя вина...
АННА. Мабуть, вони почули шум. Вони зайдуть...
ГОЛОСИ (віддаляючись у коридорі). Si iniquitates observaveris Domine: Domine quis 
sustinebit?21
АННА. Вони минули нас -  линуть на кухню.
КОРОЛЬ. Я хочу звідси піти! Хочу звідси піти! Хочу за ними! Відчиніть мені!

Прямує до дверей.
АННА (зупиняє його). Що ви робите? Куди це ви? Ви що, збожеволіли?
КОРОЛЬ. Я хочу з ними! Вони вже на травичці... Вони тепер біля ставка... Там -  
вітер, там -  дощ, там -  вода, там -  повітря! Якби ж ви її вбили бодай на чистому 
повітрі! А не в цій кімнатчині! Не в цій злиденній кімнатчині! Я прочиню вікна... 
АННА. Але ж там гроза! Ви що, збожеволіли? Краще б я прийшла одна...
КОРОЛЬ. Так! Так!
АННА. А ви вмили б руки, так? А тепер...
КОРОЛЬ. Я її не вбивав! Я навіть не торкнув її! Це ви її вбили! Це ви! Це ви! Ви! 
АННА. Гаразд, ну гаразд, замовкніть! Там видно буде! Тільки не кричіть ви так! 
КОРОЛЬ. А ви -  не кажіть, що це я, бо й вас уб’ю! Це ж ви! Це ви!
АННА. Та не кричіть ви, мов одержимий! Вас чути по всьому коридору.

19 «З глибини волаю до Тебе, о Господи: Господи, почуй же мій голос!» (Лат). Тут і далі -  уривок 
із благальної молитви про прощення грішника, автором якої вважають біблійного царя Давида. У 
католицькій молитві здебільшого використовується під час погребального обряду.
20 «Нехай вуха Твої будуть чулі на голос благання мого!» (Лат.).
21 «Якщо, Господи, будеш зважати на беззаконня, хто встоїть, Владико?» (Лат.)
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КОРОЛЬ. Мене почули? 

АННА. Стукають! Ані руш!
У двері стукають.

Знову стукають.
КОРОЛЬ. І що ж це буде? Що ж це тепер буде?

Стукіт.
АННА. Загасіть світло! 
КОРОЛЬ. О!
АННА. Кажу ж вам -  загасіть світло! 
КОРОЛЬ. Ні!
АННА. То я загашу його сама.

Лина гасить світло. Стукіт.
МАМКА (з коридору). Малено! Малено!
АННА (у кімнаті). Це мамка...
КОРОЛЬ. О! О! Мамка! Добра-добра мамка! Я хочу побачити мамку! Відчиніть-но! 
Відчиніть!
АННА. Та замовкніть ви нарешті, на Бога, замовкніть!
МАМКА (з коридору). Малено! Малено! Ви спите?
КОРОЛЬ (у кімнаті). Так, так, так, о!
АННА. Замовкніть!
МАМКА (з коридору). Малено... Моя бідолашна маленька Маленко! Я принесла 
вам смачного біленького винограду і трохи бульйону. Вони кажуть, що вам не мож
на їсти, але ж я добре знаю -  ви така слабка, я добре знаю, як вам хочеться їсти. 
Малено! Малено! Відчиніть мені!
КОРОЛЬ (у кімнаті). О! О! О!
АННА. Не плачте, ну... Вона забереться геть...
МАМКА. Господи! Ось ідуть Яльмар із малим Алланом. Він побачить, що я при
несла поїсти. Я це сховаю.
КОРОЛЬ (у кімнаті). Яльмар іде!
АННА. Так.
КОРОЛЬ. І малий Аллан.
АННА. Це я знаю -  замовкніть.
ЯЛЬМАР (у коридорі). Хто тут?
МАМКА. Це я, пане.
ЯЛЬМАР. А! Це ви, мамко! Так темно в цьому коридорі... Я й не впізнав вас. Чому 
ви тут?
МАМКА. А я йшла на кухню, та побачила біля дверей собаку...
ЯЛЬМАР. А! Це Плутон! Сюди, Плутоне!
АННА (у кімнаті). Це пес!
КОРОЛЬ. Хто?
АННА. Це пес шкрібся...
МАМКА (у коридорі). Він був у Малениній кімнаті. Не розумію, як це він вибіг... 
ЯЛЬМАР. А хіба ж вона не в себе в кімнаті?
МАМКА. Не знаю. Не відповідає.
ЯЛЬМАР. Вона спить.
МАМКА. А він не хоче відходити від дверей.
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Г

ЯЛЬМАР. Облиште його: у собак -  якісь химерні думки. Але ж яка негода, мамко! 
Яка негода!..
МАМКА. А малий Аллан досі не спить?
ЯЛЬМАР. Він шукає матусю, ніяк не знайде матусю.
МАЛИЙ АЛЛАН. Матуся загу-убилася!
ЯЛЬМАР. Він конче хоче побачити її перед сном. Вона не поблагословила його. Не 
знаєте, де вона?
МАМКА. Ні.
МАЛИЙ АЛЛАН. Матуся загу-убилася!
ЯЛЬМАР (у коридорі). Ми не можемо її знайти!
МАЛИЙ АЛЛАН. Матуся загу-у-убилася! Загу-убилася! Загу-убилася! У! У! У! 
КОРОЛЬ (у кімнаті). У!
АННА. Він рюмсає.
МАМКА (у коридорі). Ну ж бо, не плач, ось твій м’ячик! Я знайшла його у садку. 
МАЛИЙ АЛЛАН. А! А! А!

У двері чути глухі удари.
КОРОЛЬ (у кімнаті). Чуєте? Чуєте?
АННА. То малий Аллан бавиться з м’ячем -  кидає у двері!
КОРОЛЬ. Я зачиню їх. Я зачиню їх!
АННА. Вони зачинені.
КОРОЛЬ (підходить до дверей). На засуви! Засуви!
АННА. Тихіше, тихіше!
ЯЛЬМАР (у коридорі). Але чому собака нюшить ці двері?
МАМКА. Він хоче зайти -  він завжди був із Маленою.
ЯЛЬМАР. Гадаєте, завтра вона зможе вийти?
МАМКА. Авжеж, авжеж! Вона одужала. Ну ж бо, Аллане, що це ти робиш? Ти вже 
не бавишся? Підслуховуєш у дверях? О! Малий неслухняний хлопчик підслуховує 
біля дверей!
МАЛИЙ АЛЛАН. Це там, за дверима -  ма-алий хлопчик!
АННА (у кімнаті). Що це він каже?
ЯЛЬМАР (у коридорі). Ніколи не слід підслуховувати біля дверей. Якщо 
підслуховуєш -  буде лихо.
МАЛИЙ АЛЛАН. Це там, за дверима -  ма-алий хлопчик!
АННА (у кімнаті). Він вас почув!
КОРОЛЬ. Так, так! Схоже, що так!
АННА. Почув ваші зуби чи серце.
КОРОЛЬ. А хіба чути мої зуби?
АННА. Я їх і звідси чую. Закрийте рота!
КОРОЛЬ. Я?
АННА. І не туліться ви так до дверей! Відійдіть!
КОРОЛЬ. Куди? Куди?
АННА. Сюди! Сюди!
МАЛИЙ АЛЛАН. Це там, за дверима -  ма-алий хлопчик.
ЯЛЬМАР. Ходи сюди, бо ти вже сниш.
МАМКА. Ходи, бо то лихий малий хлопчик!..
МАЛИЙ АЛЛАН. Я хочу побачити ма-апого хлопчика!..
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МАМКА. Звичайно, завтра побачиш. Ходи, пошукаємо твою матусю. Не плач, ну, 
ходи!
МАЛИЙ АЛЛАН. Я хочу побачити ма-алого хлопчика!.. О! О! Я матусі скажу! 0! 
О!
МАМКА. А я скажу матусі, що ти розбудив Малену. Ходи-но, Малена -  слаба. 
МАЛИЙ АЛЛАН. Ма-алена вже не сла-аба.
МАМКА. Ходи, бо розбудиш Малену!
МАЛИЙ АЛЛАН (виходячи). Ні, ні, я не розбуджу Ма-алену! Я не розбуджу Ма- 
алену!
АННА (у кімнаті). Вони пішли?
КОРОЛЬ. Так! Так! І ми ходімо звідси! Я відчиню двері! Ключа! Ключа! Де ключ? 
АННА. Тут. Постривайте ще. Покладімо її на ліжко.
КОРОЛЬ. Кого?
АННА. Її...
КОРОЛЬ. Я до неї більше не торкнусь!
АННА. Але ж буде видно, що ми її задушили! Допоможіть мені!
КОРОЛЬ. Я до неї більше не торкнусь! Ходіть! Ходіть! Ходіть!
АННА. Допоможіть мені бодай зняти зашморг!
КОРОЛЬ. Ходіть! Ходіть!
АННА. Я не можу зняти зашморг! Ножа! Ножа!
КОРОЛЬ. О! Що це в неї на шиї? Що це блищить у неї на шиї? Ходіть зі мною! 
Ходіть зі мною!
АННА. Та це пусте! Це рубінове намисто! Ваш ніж!
КОРОЛЬ. Я до неї більше не торкнусь! Я до неї більше не торкнуся, чуєте? Сам 
Господь благав мене навколішках!.. А я його скинув би! Я його скинув би! Я до неї 
більше не торкнусь! О! Тут таке!.. Таке!..
АННА. Що? Що?
КОРОЛЬ. Тут таке!.. О! О! О!

Навпомацки відмикає двері й утікає.
АННА. Де ж він? Утік... Що він там побачив?.. Я нічого не бачу. Він біжить, ударив
ся об стіну у коридорі... Падає в кінці коридору... Сама я тут не лишусь!

Виходить.

ДІЯ П’ЯТА
ЯВА І

ЧАСТИНА ЦВИНТАРЯ ПЕРЕД ЗАМКОМ

На сцені -  величезний натовп. Гроза триває.

СТАРА. Блискавка вдарила у млин!
ЖІНКА. Я сама це бачила!
СЕЛЯНИН. Авжеж! Авжеж! Синьою кулею! Синьою кулею! 
ДРУГИЙ СЕЛЯНИН. Млин у вогні! Крила у вогні!
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ДИТИНА. Він крутиться! Ще крутиться!
УСІ. О!^
СТАРИЙ. Бачили ви колись таку ніч?!
СЕЛЯНИН. Гляньте на замок! На замок!
ДРУГИЙ СЕЛЯНИН. Він що, палає? Так!
ТРЕТІЙ СЕЛЯНИН. Ні, ні, там якесь зелене полум’я! Зверху на всіх вежах -  якесь 
зелене полум’я!
ЖІНКА. Це вже, мабуть, кінчається світ!
ДРУГА ЖІНКА. Не треба стовбичити тут, на цвинтарі!
СЕЛЯНИН. Зачекаймо! Зачекаймо ще трохи! Вони засвітили вікна на першому 
поверсі!
БІДАК. Там -  свято!
ДРУГИЙ БІДАК. Вони будуть їсти?
СТАРИЙ. А в одному вікні на тому поверсі світла нема!
СЛУГА ІЗ ЗАМКУ. Там покої принцеси Малени!
СЕЛЯНИН. Оці?
СЛУГА. Так, вона хвора.
ЗАБРОДА (заходить). Там, у порту, -  великий військовий корабель.
УСІ. Великий військовий корабель?
ЗАБРОДА. Великий чорний корабель, а моряків не видко.
СТАРИЙ. Ну чим не Страшний Суд?

Тут над замком сходить Місяць.
УСІ. Місяць! Місяць! Місяць!
СЕЛЯНИН. Він чорний, чорний... Що з ним?
СЛУГА. Затемнення! Затемнення!

Дивовижні блискавки та громи.
УСІ. Блискавка вдарила у замок!
СЕЛЯНИН. Чули, як замок затремтів?
ДРУГИЙ СЕЛЯНИН. Усі вежі труснуло!
ЖІНКА. І великий хрест на каплиці похитнувся... Хитається! Хитається!
ОДНІ. Так, так, він упаде! Він упаде!
ДРУГІ. Він падає! Падає! І дах каплиці теж!
СЕЛЯНИН. Він упав до рову.
ПЕРШИЙ СТАРИЙ. Грядуть великі лиха...
ДРУГИЙ СТАРИЙ. Наче пекло -  просто довкола замку!
ПЕРША ЖІНКА. Кажу ж вам -  це Страшний Суд!
ДРУГА ЖІНКА. Не стіймо тут, на цвинтарі!
ТРЕТЯ ЖІНКА. Бо ще мертві встануть!
ПРОЧАНИН. Таке враження, що буде Суд над Мертвими!
ПЕРША ЖІНКА. Не ходіть по могилах!
ДРУГА ЖІНКА (до дітей). Не вилазьте на хрести!
СЕЛЯНИН (саме наспів). Там одна ланка мосту обвалилася!
УСІ. Мосту? Якого мосту?
СЕЛЯНИН. Камінного мосту до замку. До замку більше не зайдеш.
ПЕРШИЙ СТАРИЙ. А я й не хочу туди.
СТАРА. Я теж!
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СЛУГА. Погляньте на лебедів! Гляньте на лебедів!
УСІ. Де? Що з ними?
СЛУГА. У рову, під вікнами принцеси Малени!
ОДНІ. Що з ними? Що вони роблять?
ДРУГІ. Летять геть! Летять геть! Летять геть! Усі летять геть!
ПРОЧАНИН. А один не злетів!
ДРУГИЙ ПРОЧАНИН. У нього кров на крилах!
ТРЕТІЙ ПРОЧАНИН. Він перекинувся!
УСІ. Він мертвий!
СЕЛЯНИН. Вікно відчинилося!
СЛУГА. Це вікно принцеси Малени!
ДРУГИЙ СЕЛЯНИН. Там нікого нема!

Мовчання.
ОДНА ГРУПА ЖІНОК. Воно відчинилося саме собою!
ДРУГА ГРУПА ЖІНОК. Ходімо звідси! Ходімо!

Деякі перелякані жінки тікають.
ЧОЛОВІКИ. Що там? Що там?
РЕШТА ЖІНОК. Не знаємо!

Решта жінок тікає.
ЮЛЬКА ЧОЛОВІКІВ. Та що сталося?
РЕШТА ЧОЛОВІКІВ. Там нічого! Нічого немає!

Деякі чоловіки тікають.
УСІ. То чому ви тікаєте? Там нічого! Нічого немає.

Решта чоловіків тікає.
БЕЗНОГИЙ. Вікно відчиняється... Вікно відчиняється... їм страшно... А нікого 
немає!

Нажаханий, повзе на руках геть.

щ__________________________________________ _

Я В А  I I
ЗАЛА ПЕРЕД ЗАМКОВОЮ КАПЛИЦЕЮ

На сцені -  натовп вельмож, фаворитів, придворних паній та інших. Усі чекають.
Гроза не вщухає.

ПЕРШИЙ ВЕЛЬМОЖА (біля вікна). Ми ще не бачили такої ночі!
ДРУГИЙ ВЕЛЬМОЖА. Гляньте лиш на млини! Гляньте у це вікно на ялиновий бір! 
Блискавки гнуть дерева до землі! Просто ріки блискавиць!
ТРЕТІЙ ВЕЛЬМОЖА. А місяць! Ви бачили місяць?
ДРУГИЙ ВЕЛЬМОЖА. Я ніколи не бачив такого страхітливого місяця!
ТРЕТІЙ ВЕЛЬМОЖА. Затемнення буде щонайменше до десятої.
ПЕРШИЙ ВЕЛЬМОЖА. А хмари! Гляньте лиш на хмари! Вже третю годину вони 
мчать над замком чорними слонами!
ДРУГИЙ ВЕЛЬМОЖА. Саме через них його трусить від льоху до горища! 
ЯЛЬМАР. Котра година?
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ПЕРШИЙ ВЕЛЬМОЖА. Дев’ята.
ЯЛЬМАР. Ми вже більше години чекаємо короля.
ТРЕТІЙ ВЕЛЬМОЖА. І досі невідомо, де він?
ЯЛЬМАР. Останніми його бачили семеро бегінок у якомусь коридорі.
ДРУГИЙ ВЕЛЬМОЖА. О котрій?
ЯЛЬМАР. Близько сьомої.
ДРУГИЙ ВЕЛЬМОЖА. І він не попередив?
ЯЛЬМАР. Не сказав нічого. Певне, щось там сталось, -  піду гляну.

Виходить.
ДРУГИЙ ВЕЛЬМОЖА. Навіть не знаю, що може статися такої ночі!
ТРЕТІЙ ВЕЛЬМОЖА. А де ж королева Анна?
ПЕРШИЙ ВЕЛЬМОЖА. Вона була з ним.
ТРЕТІЙ ВЕЛЬМОЖА. О! О! Тоді!..
ДРУГИЙ ВЕЛЬМОЖА. Такої ночі!
ПЕРШИЙ ВЕЛЬМОЖА. Стережіться! Мури теж мають вуха...

Заходить Камергер.
УСІ. То як?
КАМЕРГЕР. Ніхто не знає, де він.
ПЕРШИЙ ВЕЛЬМОЖА. Але ж могло статися лихо!
КАМЕРГЕР. Треба зачекати. Я обійшов увесь замок, розпитував усіх -  ніхто не знає, 
де він.
ПЕРШИЙ ВЕЛЬМОЖА. Час уже йти до каплиці. Чуєте? Семеро бегінок уже там.

Чути далекі-далекі співи.
ДРУГИЙ ВЕЛЬМОЖА (біля вікна). Ходіть, ходіть, гляньте на ріку..
ІНШІ ВЕЛЬМОЖІ (підбігають до вікна). Що там?
Перший вельможа. Там штормить три кораблі.
ПЕРША ПРИДВОРНА ПАННА. Я не наважуюсь дивитися на таку ріку!
ДРУГА ПРИДВОРНА ПАННА. Не відхиляйте гардини! Не відхиляйте гардини! 
ПЕРШИЙ ВЕЛЬМОЖА. Всі мури тремтять -  наче від лихоманки!
ДРУГИЙ ВЕЛЬМОЖА (біля іншого вікна). Сюди, сюди, ходіть сюди!
ОДНІ. Що там?
ДРУГІ. Нам уже досить!
ДРУГИЙ ВЕЛЬМОЖА (біля вікна). Усі звірі поховались на цвинтарі! Там павичі -  
на кипарисах! А пугачі -  на хрестах! А сільські вівці повкладались на могилах! 
ТРЕТІЙ ВЕЛЬМОЖА. Нині ну просто свято якесь у пеклі!
ПЕРША ПРИДВОРНА ПАННА. Запніть гардини! Запніть гардини!
СЛУГА (заходячи). Там одна вежа повалилась у став!
ПЕРШИЙ ВЕЛЬМОЖА. Одна вежа?
СЛУГА. Маленька вежа каплиці.
КАМЕРГЕР. Пусте! Вона вже давно почала руйнуватися.
ПЕРШИЙ ВЕЛЬМОЖА. Ми наче на околицях пекла!
ЖІНКИ. Господи! Господи! Що ж це буде?
КАМЕРГЕР. Боятись нічого! Цей замок переживе і потоп!

Тут один Старий вельможа відчиняє вікно -  знадвору чути скавуління собаки.
Мовчання.

УСІ. Хто це там?
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СТАРИЙ ВЕЛЬМОЖА. Собака скавчить!
ЖІНКА. Не відчиняйте більше це вікно!

Заходить принц Яльмар.
ПЕРШИЙ ВЕЛЬМОЖА. Принц Яльмар!
УСІ. Ви бачили його, пане?
ЯЛЬМАР. Нічого я не бачив!
ДЕЯКІ ВЕЛЬМОЖІ. Але тоді?..
ЯЛЬМАР. Нічого не знаю.

Заходить Аніус.
АНҐУС. Відчиняйте двері! Король іде!
УСІ. Ви бачили його?
АНҐУС. Так.
ЯЛЬМАР. І де він був?
АНҐУС. Не знаю.
ЯЛЬМАР. А королева Анна?
АНҐУС. Вона з ним.
ЯЛЬМАР. Ви розмовляли з ним?
АНҐУС. Так.
ЯЛЬМАР. Що він сказав?
АНҐУС. Він мені не відповів.
ЯЛЬМАР. Ви такий блідий!
АНҐУС. Це мене здивувало!
ЯЛЬМАР. Що саме?
АНҐУС. Ось побачите!
ПЕРШИЙ ВЕЛЬМОЖА. Відчиняйте двері! Я його чую!
АННА (за дверима). Сіре, заходьте...
КОРОЛЬ (за дверима). Я хворий... Я не піду... Краще мені не йти до каплиці... 
АННА (у дверях). Заходьте! Заходьте!

Заходять Король і Королева Анна.
КОРОЛЬ. Я хворий... Не зважайте...
ЯЛЬМАР. Ви хворі, батьку?
КОРОЛЬ. Так, так.
ЯЛЬМАР. Що з вами, батьку?
КОРОЛЬ. Не знаю.
АННА. Усе через оцю моторошну ніч.
КОРОЛЬ. Так, усе через цю моторошну ніч!
АННА. Ходімо помолимось!
КОРОЛЬ. А чому ви всі наче води в рот набрали?
ЯЛЬМАРЕ. Батьку, що це у вас на чуприні?
КОРОЛЬ. На чуприні?
ЯЛЬМАР. У вас кров на чуприні.
КОРОЛЬ. На чуприні? О! Ця -  моя! (Дехто сміється). Чому ви регочетесь? Нічого 
тут реготатись!
АННА. Він упав у коридорі.

Стукають у маленькі дверцята.
ПЕРШИЙ ВЕЛЬМОЖА. Стукають у дверцята...

щ
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КОРОЛЬ. О! Тут у всі двері стукають! Відтепер я не хочу, щоби стукали у двері! 
АННА. Пане, будьте ласкаві, гляньте...
ПЕРШИЙ ВЕЛЬМОЖА (відчиняючи двері). Це мамка, пані...
КОРОЛЬ. Хто?
ПЕРШИЙ ВЕЛЬМОЖА. Мамка, Сіре!
АННА (підводиться). Стривайте, це до мене...
ЯЛЬМАР. То нехай зайде! Нехай зайде!

Заходить Мамка.
МАМКА. Мені здається, в кімнаті у Малени -  дощ.
КОРОЛЬ. Що?
МАМКА. Мені здається, в кімнаті у Малени -  дощ.
АННА. Ви, певне, чули дощ на шибках.
МАМКА. Чи не можна мені відчинити?
АННА. Ні! Ні! їй треба спочити!
МАМКА. Чи не можна мені зайти?
АННА. Ні! Ні! Ні!
КОРОЛЬ. Ні! Ні! Ні!
МАМКА. А король наче впав у сніг...
КОРОЛЬ. Що?
АННА. І що ви тут робите? Забирайтеся геть! Геть!

Мамка виходить.
ЯЛЬМАР. Вона має слушність. Здається, ваше волосся зовсім сиве. Може, це через 
освітлення?
АННА. Авжеж, саме через освітлення.
КОРОЛЬ. І чого ви всі на мене дивитесь? Невже ніколи не бачили?
АННА. Нумо, ходімо до каплиці, бо служба скінчиться, ходімо!
КОРОЛЬ. Ні, ні, цього вечора я волів би не молитися...
ЯЛЬМАР. Не молитися, батьку?
КОРОЛЬ. Молитись -  але не в каплиці... Мені недобре, мені так зле!
АННА. То сядьте на хвильку, пане.
ЯЛЬМАР. Що з вами, батьку?
АННА. Облиште, облиште його, не розпитуйте -  його налякала негода, дайте йому 
хоч трішки часу -  оговтатись, поговорімо про інше.
ЯЛЬМАР. А принцесу У гляну цього вечора ми не побачимо?
АННА. Цього вечора -  ні, вона досі слабує.
КОРОЛЬ. Хотів би я бути вами!..
ЯЛЬМАР. Хіба ж буде перебільшенням, що всі ми -  трохи недужі? Мені здається, 
цього вечора ми всі якісь аж зелені...
КОРОЛЬ. До чого це ви сказали?
ЯЛЬМАР. Прошу, батьку?
КОРОЛЬ. До чого це ви сказали? Треба говорити все відверто...
АННА. Ви не зрозуміли. Ви були неуважні. Я сказала, що Уґляна слаба, та їй уже 
краще.
АНҐУС. А як там принцеса Малена, Яльмаре?..
ЯЛЬМАР. Ви її побачите, до кінця...

Тут дверцята, які Мамка щільно не причинила, починають стукати від поривів 
вітру -  аж світло у  залі дрижить.
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КОРОЛЬ (підводиться). О!
АННА. Сядьте! Сядьте! То дверцята стукотять... Сядьте! Там нічого немає! 
ЯЛЬМАР. Батьку, ну що з вами цього вечора?
АННА. Не розпитуйте його -  він хворий. (До Першого Вельможі). Чи не зачините 
двері, коли ваша ласка?
КОРОЛЬ. О! Зачиніть усі двері! А чому це ви ходите навшпиньках?
ЯЛЬМАР. Хіба ж у залі -  небіжчик?
КОРОЛЬ. Що? Що?
ЯЛЬМАР. Він так тихо крадеться, наче тут стоїть катафалк.
КОРОЛЬ. Чому цього вечора тільки й мови про всяку моторош?
ЯЛЬМАР. Але ж, батьку...
АННА. Погомонімо про інше. Хіба немає веселіших тем?
ПЕРША ПРИДВОРНА ПАНІ. Поговоримо про принцесу Малену...
КОРОЛЬ (підводиться). Невже? Невже?..
АННА. Та сядьте, та сядьте ви!
КОРОЛЬ. Та не говоріть ви про...
АННА. А й справді, чому б нам не погомоніти про принцесу Малену? Схоже, цього 
вечора світильники ледве-ледве тліють!
ЯЛЬМАР. А деякі задмухав вітер!
КОРОЛЬ. То запаліть їх усі! Так, запаліть їх усі! (Згаслі світильники запалюють). 
Тепер світла забагато! Ви бачите мене?
ЯЛЬМАР. Але ж, батьку...
КОРОЛЬ. Чому всі ви на мене дивитесь?
АННА. Загасіть світильники! У нього дуже слабкий зір.

Один вельможа підводиться і хоче вийти.
КОРОЛЬ. Ви куди?
ВЕЛЬМОЖА. Сіре, я...
КОРОЛЬ. Треба бути тут! Треба бути тут! Я не хочу, щоб із зали хтось виходив! Усі 
мають бути при мені!
АННА. Сядьте... Сядьте ви! Од вас тільки прикрощі всім.
КОРОЛЬ. А хто це там у килимах?
ЯЛЬМАР. Нікого, батьку.
КОРОЛЬ. Там один...
ЯЛЬМАР. Це вітер.
КОРОЛЬ. А навіщо почепили цей килим?
ЯЛЬМАР. Він тут завжди був -  це ж «Винищення немовлят».
КОРОЛЬ. Більше не хочу його бачити! Я більше не хочу його бачити! Зніміть його. 
Килим знімають, але під ним висить інший -  на ньому зображено Страшний Суд. 
КОРОЛЬ. Це ви навмисне!
ЯЛЬМАР. Прошу?
КОРОЛЬ. Ну, зізнайтеся вже! Ви зробили це навмисне -  і я знаю, чого вам кортить!.. 
ПЕРША ПРИДВОРНА ПАННА. Про що це король?
АННА. Не зважайте -  його страшенно налякала ця моторошна ніч.
ЯЛЬМАР. Батьку, бідолашний мій батьку... Що це з вами?
КОРОЛЬ. Мені вже несила!
ПЕРША ПРИДВОРНА ПАННА. Сіре, налити вам води?
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КОРОЛЬ. Так, так! О! Ні! Ні! Що я роблю! Що я роблю!..
ЯЛЬМАР. Батьку! Сіре!..
ПЕРША ПРИДВОРНА ПАННА. Король неуважний.
ЯЛЬМАР. Батьку!
АННА. Сіре! Вас кличе син.
ЯЛЬМАР. Батьку, чому ви весь час роззираєтесь навсібіч?
КОРОЛЬ. Зачекайте! Зачекайте ще трохи!..
ЯЛЬМАР. Але чому ви весь час роззираєтесь?
КОРОЛЬ. Я щось відчув на шиї.
АННА. Нуте, не бійтеся нічого!
ЯЛЬМАР. За вами нікого немає!
АННА. Не треба про це... Про це не треба! Ходімо до каплиці! Чуєте беґінок? 
Долинають приглушені далекі співи; Королева Анна підходить до дверей каплиці, 

Король іде за нею, але повертається і сідає на своє місце.
КОРОЛЬ. Ні! Ні! Ще не відчиняйте їх!
АННА. Ви боїтеся зайти? Однак тут стільки ж небезпеки, скільки й там -  чому бли
скавка має вразити саме каплицю? Ходімо!
КОРОЛЬ. Зачекаймо ще трохи! Побудьмо тут, разом. Гадаєте, Господь усе пробачає? 
Я любив вас -  досі, я ніколи не робив вам лихого -  досі, правда ж?
АННА. Ну ж бо, ну ж бо! Не про те мова! Кажуть, негода завдала великих збитків? 
АНҐУС. Кажуть, відлетіли лебеді.
ЯЛЬМАР. А один навіть помер.
КОРОЛЬ (підскакує). Ну врешті-решт, скажіть це, якщо знаєте! Ви й так мене тут 
досить намучили! Скажіть усе зараз! Але не треба тут...
АННА. Сядьте! Та сядьте ж ви!
ЯЛЬМАР. Батьку! Батьку, та що вам діється?!
КОРОЛЬ. Ходімо!
Громи та блискавка; одна бегінка відчиняє двері до каплиці й оглядає залу; чути, як 
решта черниць співає молитви Богоматері -  «Rosa mystica, ora pro nobis», «Turris 
davidica»22 тощо. У цей час яскраве червоне сяйво з вітражів падає на дароноси

цю, а також раптово висвітлює Короля та Королеву Анну.
КОРОЛЬ. Хто це влаштував?
УСІ. Що? Що? Що там?
КОРОЛЬ. Хтось один тут є, хтось один усе знає! Хтось один усе тут влаштував! Але 
я маю знати...
АННА (тягне його за собою). Ходімо! Ходімо!
КОРОЛЬ. Хтось усе бачив!
АННА. Це просто місяць -  ходімо!
КОРОЛЬ. Але ж це страх як підло! Хтось усе-все знає! Хтось усе бачив, але боїться 
сказати!..

22 «Таємна трояндо, молися за нас», «Вежа Давидова» (лат.) -  сталі метафори на позначен
ня Діви Марії, наявні у «Лоретанській літанії»; використовуються у католицьких літургіях із 
XVII ст. Образ «таємничої троянди» зустрічається у Святого Бернарда Клервоського як епітет 
Марії із семантикою милосердя. Образ «вежі Давидової» запозичений із «Пісні пісень» (Пісня 4) 
і закріплений за Богоматір’ю у працях Альберта Великого та Рішара Сен-Лоранського з огляду на 
її обов’язки захисту всіх нужденних, а також оборони Ісуса Христа.
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АННА. То дароносиця!.. Ходімо звідси!
КОРОЛЬ. Так! Так! Так!
АННА. Ходімо! Ходімо!

Поквапом виходять через двері навпроти входу до каплиці.
ОДНІ. Куди вони?
ДРУГІ. Що сталося?
ПЕРШИЙ ВЕЛЬМОЖА. Усі ялинові бори в огні!
АНҐУС. Лиха цієї ночі розгулялися!

Усі виходять.

ЯВА III

КОРИДОР У ЗАМКУ

На сцені -  великий чорний пес шкребеться біля дверей. Заходить Мамка зі
світильником.

МАМКА. Він досі біля дверей Малени! Плутоне! Плутоне! Що ти тут робиш? Ну 
чому ж він шкребеться у ці двері? Ти розбудиш мою бідолашну Мал єну! Ану геть! 
Ану геть! Ану геть! (Тупає ногою). Господи! Який він переляканий! Невже сталося 
лихо? Чи я тобі наступила на лапку, мій бідолашний Плутоне? Ходи, зайдемо на 
кухню! (Пес повертається до дверей і далі шкребеться). Знову він до цих дверей! 
Знову він до цих дверей! Але що там, за цими дверми? Ти хочеш до Малени? Вона 
спить -  я нічого не чую! Ходи, ну ходи, бо ще її розбудиш!

Заходить принц Яльмар.
ЯЛЬМАР. Хто тут?
МАМКА. Це я, пане.
ЯЛЬМАР. А, це ви, мамко? Ви досі тут?
МАМКА. Я йшла на кухню, але побачила, що цей чорний пес шкребеться у двері. 
ЯЛЬМАР. Досі під цими дверми? Сюди, Плутоне! Плутоне, сюди!
МАМКА. Хіба вже по службі?
ЯЛЬМАР. Так... Цього вечора мій батько якийсь дивний!
МАМКА. А королева в поганому гуморі!..
ЯЛЬМАР. Здається, його лихоманить. За ним треба стежити, бо може статися велике 
лихо.
МАМКА. Авжеж -  лихо не спить...
ЯЛЬМАР. Не знаю, що сталося цього вечора, але нині сталося щось лихе. Пес усе 
шкребеться у ці двері!..
МАМКА. Сюди, Плутоне! Дай мені лапу!
ЯЛЬМАР. Я вийду на хвильку до саду.
МАМКА. А дощ перестав?
ЯЛЬМАР. Здається, ні.
МАМКА. І знову він шкребеться у ці двері! Сюди, Плутоне! Плутоне, сюди! Ану, 
стій смирненько! Ну ж бо, стій смирненько!

Пес гавкає.
ЯЛЬМАР. Не треба гавкати. Я заберу його. Бо таки розбудить Малену. Ходи-но, 
Плутоне! Плутоне! Плутоне!
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МАМКА. Він знову повертається до дверей!
ЯЛЬМАР. Не хоче відходити від дверей?
МАМКА. Та що ж там такого, за цими дверима?
ЯЛЬМАР. Його треба забрати. Ану геть! Геть! Геть!

Копає пса ногою, той скавчить, але повертається до дверей і далі шкребеться. 
МАМКА. Він шкребеться, шкребеться й нюшить.
ЯЛЬМАР. Він чує щось там, за дверима.
МАМКА. Там має щось бути...
ЯЛЬМАР. Ходіть, гляньте...
МАМКА. Але ж кімнату замкнули, а ключа в мене нема.
ЯЛЬМАР. А в кого ключ?
МАМКА. У королеви Анни.
ЯЛЬМАР. А чому це ключ у неї?
МАМКА. Звідки ж я знаю?
ЯЛЬМАР. Постукайте тихенько.
МАМКА. Але ж я її розбуджу...
ЯЛЬМАР. Прислухаймось!
МАМКА. Я нічого не чую.
ЯЛЬМАР. Постукайте ще раз.

Мамка тричі тихенько стукає.
МАМКА. Я нічого не чую.
ЯЛЬМАР. Постукайте трохи дужче.

За останнім постуком раптом чути, як десь б'ють на сполох -  але так, начеб
дзвонили в кімнаті.

МАМКА. О!
ЯЛЬМАР. Дзвонять! На сполох!..
МАМКА. Певне, вікно відчинене.
ЯЛЬМАР. Так-так, зайдіть!
МАМКА. Двері відімкнули!
ЯЛЬМАР. А хіба їх замикали?
МАМКА. Допіру були замкнені!
Яльмар. Зайдіть!

Мамка заходить до кімнати.
МАМКА (вибігає з кімнати). Я відчинила двері -  і світло згасло... Але дещо я таки 
побачила...
ЯЛЬМАР. Що? Що ж?
МАМКА. Не знаю. Вікно відчинене. А вона -  наче впала.
ЯЛЬМАР. Малена?
МАМКА. Так. Хутчій! Хутчій!
ЯЛЬМАР. Що?
МАМКА. Світла!
ЯЛЬМАР. Немає...
МАМКА. Там, у кінці коридору, -  смолоскип! Сходіть по нього!
ЯЛЬМАР. Зараз!

Виходить.
МАМКА (біля дверей). Малено! Де ж ти, Малено? Малено! Малено! Малено!
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Заходить Яльмар.

ЯЛЬМАР. Я не зміг його зняти. Де ваш світильник? Піду запалю.
Виходить.

МАМКА. Гаразд. Малено! Малено! Малено! Ти хвора? Я тут! Господи! Господи! 
Малено! Малено! Малено!

Яльмар заходить зі світлом.
ЯЛЬМАР. Заходьте!

Передає світло Мамці -  вона заходить до кімнати.
МАМКА (у кімнаті). А!
ЯЛЬМАР (у дверях). Що? Що? Що там?
МАМКА (у кімнаті). Вона мертва! Кажу вам -  вона мертва! Вона мертва! Вона 
мертва!
ЯЛЬМАР (у дверях). Вона мертва? Малена мертва?
МАМКА (у кімнаті). Так! Так! Так! Так! Так! Зайдіть! Зайдіть! Зайдіть!
ЯЛЬМАР (заходить до кімнати). Мертва? Як це, вона мертва?
МАМКА. Малено! Малено! Малено! Вона холодна! Схоже, вона вже холодна! 
ЯЛЬМАР. Так!..
МАМКА. О! О! О!

Двері зачиняються.

ЯВА IV

ПОКОЇ ПРИНЦЕСИ МАЛЕНИ

На сцені-Яльмар і Мамка. Впродовж усієї яви чути, як надворі б ’ють на сполох.

МАМКА. Допоможіть мені! Поможіть же мені!
ЯЛЬМАР. Що? Як? Як?
МАМКА. Вона заклякла! Господи! Господи! Малено! Малено!
ЯЛЬМАР. Але ж очі розплющені!..
МАМКА. Її задушили! На шию! На шию! На шию гляньте!
ЯЛЬМАР. Так, так, так!
МАМКА. Покличте! Покличте! Гукніть!
ЯЛЬМАР. Так! Так! Так! О! О! (За дверима). Сюди! Сюди! Задушили! Задушили! 
Мал єну! Мал єну! Мал єну! Задушили! Задушили! Задушили! О! О! О! Задушили! 
Задушили! Задушили!

Чути, як він бігає в коридорі та стукає вусі стіни та двері.
СЛУГА (у коридорі). Що там? Що там?
ЯЛЬМАР (у коридорі). Задушили! Задушили!
МАМКА (у кімнаті). Малено! Малено! Сюди! Сюди!
СЛУГА (заходить). Це юродивий! Його знайшли під вікном!
МАМКА. Юродивий?
СЛУГА. Так! Так! Він у рову! Мертвий!
МАМКА. Вікно відчинене!
СЛУГА. О! Бідолашна маленька принцеса!

Заходить Антус, вельможі, придворні панії, слуги, служниці та семеро беґінок зі
світильниками.
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УСІ. Що тут? Що сталося?
ПЕРШИЙ ВЕЛЬМОЖА. Маленьку принцесу вбили!
ДЕХТО. Маленьку принцесу вбили?
РЕШТА. Малену?
СЛУГА. Так, схоже, це юродивий!
ПЕРШИЙ ВЕЛЬМОЖА. А я казав -  чекайте лиха...
МАМКА. Малено! Малено! Бідолашна моя Малено!.. Поможіть мені!
ПЕРША БЕПНКА. Н ічим  не зарадиш!
ДРУГА БЕПНКА. Вона заклякла!
ТРЕТЯ БЕҐІНКА. І захолола!
ЧЕТВЕРТА БЕПНКА. Закрийте їй очі!
П’ЯТА БЕПНКА. Вони заклякли!
ШОСТА БЕПНКА. І руки треба скласти!
СЬОМА БЕПНКА. Запізно вже!
ПРИДВОРНА ПАНІ (непритомніє). О! О! О!
МАМКА. Поможіть мені підняти Малену! Допоможіть мені! Господи! Господи! Та 
поможіть ви мені!
СЛУГА. Вона легенька, наче пташка!

З коридору чути страшні крики.
КОРОЛЬ (у коридорі). А! А! А! А! А! Вони побачили! Побачили! Я йду! Йду! Йду! 
АННА (у коридорі). Зупиніться! Зупиніться! Навіжений!
КОРОЛЬ. Ходімо! Ходімо! Зі мною! Зі мною! їж! їж! їж! (Заходить Король, тягнучи 
за собою Королеву Анну). Ми з нею! Я маю вам це сказати, нарешті! Ми зробили це 
вдвох!
АННА. Він божевільний! Допоможіть мені!
КОРОЛЬ. Ні, я -  не божевільний! Це вона вбила Малену!
АННА. Він божевільний! Заберіть його! Мені боляче! Буде лихо!
КОРОЛЬ. Це вона! Вона! І я! Я! Я! Я теж там був!..
ЯЛЬМАР. Що? Що?
Король. Вона її задушила! Отак! Отак! Гляньте! Гляньте! Гляньте! У вікна стука
ли! А! А! А! А! А! Бачу! Тут, на Малені, -  її червона накидка! Погляньте! Гляньте! 
Гляньте!
ЯЛЬМАР. Звідки тут ця червона накидка?
АННА. Та що таке?
ЯЛЬМАР. Звідки тут ця червона накидка?
АННА. Але ж ви самі бачите -  він божевільний!..
ЯЛЬМАР. Відповідайте! Звідки вона тут?..
АННА. А хіба ж вона моя?
ЯЛЬМАР. Так, ваша! Ваша! Ваша! Ваша!..
АННА. Та відпустіть ви мене! Мені боляче!
ЯЛЬМАР. Звідки вона тут? Отут? Тут? Ви її?..
АННА. То й що?..
ЯЛЬМАР. Ох, ну ти й стерво! Стерво! Стерво! Потво... потворна стерво!.. Ось тобі! 
Ось! Ось! Ось! Ось!

Кілька разів ударяє її кинджалом.
АННА. О! О! О! (Помирає).
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ДЕХТО. Він ударив королеву!
ІНШІ. Зупиніть його!
ЯЛЬМАР. Хай труїть хробаків і вороння!
УСІ. Вона мертва!..
АНҐУС. Яльмаре! Яльмаре!
ЯЛЬМАР. Геть від мене! Ось! Ось! Ось! (Заколюється кинджалом). Малено! 
Малено! Малено! О! Батьку! Батьку!.. (Падає).
КОРОЛЬ. О! О! О!
ЯЛЬМАР. Малено! Малено! Дайте мені, дайте її ручку! О! О! Відчиніть вікна! Так! 
Отак! О! О! (Помирає).
МАМКА. Хустинку! Хустинку! Він помре!
АНҐУС. Він помер!
МАМКА. Підніміть його! Він захлинеться кров’ю!
ПЕРШИЙ ВЕЛЬМОЖА. Він помер!
КОРОЛЬ. О! О! О! Я ж не плакав від самого Потопу! А тепер -  у пеклі по самі очі! 
Гляньте на їхні очі! Вони стрибнуть на мене, мов ті жаби!
Анґус. Він божевільний!
КОРОЛЬ. Ні, ні, але мені забракло духу! О! Тут і каміння заплаче!..
АНҐУС. Заберіть його, йому не можна цього бачити!..
КОРОЛЬ. Ні, ні, облиште мене -  тепер я боюсь тільки самоти... То де ж ця кра
ля, королева Анна? Анно!.. Анно!.. Її всю скрутило!.. Тепер я анітрішки її не лю
блю!.. Господи! По смерті небіжчики такі злиденні!.. Я більше не хочу її цілувати!.. 
Накиньте щось на неї...
МАМКА. І на Малену теж!.. Малено! Малено!.. О! О! О!
КОРОЛЬ. Я більше нікого в житті не поцілую, ніколи... Коли бачиш таке!.. А де наша 
бідолашна маленька Малена? (Береруку Малени). Ах! Вона холодна, мов черв’як! А 
було ж -  ангелом зіходила в мої обійми... Але це вітер убив її!
АНҐУС. Заберіть його, на Бога, заберіть!
МАМКА. Так! Так!
ПЕРШИЙ ВЕЛЬМОЖА. Зачекаймо ще трохи!
КОРОЛЬ. А чорне пір’я маєте? Треба ж чорного пір’я, щоби дізнатись, чи жива ко
ролева... Знаєте? То була гарна жінка... А зуби мої чуєте?

У кімнату заходить світанок.
УСІ. Що?
КОРОЛЬ. Зуби мої чуєте?
Мамка. Пане, це дзвони...
КОРОЛЬ. Ну, тоді це моє серце!.. О! Бачте -  я любив їх усіх трьох!.. Я хотів би трохи 
води, пити...
МАМКА (приносить йому склянку води). Ось вода.
КОРОЛЬ. Дякую. (Спрагло п 'є).
МАМКА. Та не пийте ви так... З вас крапає піт...
КОРОЛЬ. Я так хочу пити!
МАМКА. Ходімо, бідолашний мій пане! Я витру вам чоло.
КОРОЛЬ. Так. Ой! Мені ж боляче! Я забивсь у коридорі... Боявся ж!
МАМКА. Ходімо, ходімо. Ходімо звідси!
КОРОЛЬ. А їм на плитах буде холодно... Вона гукнула: «Мамо!» А тоді... О! О! 0!
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Так прикро, правда? Бідолашна дівчинка... Але це вітер... О! Ніколи не відчиняйте 
вікон! Це мав бути вітер... Цієї ночі угорі шугали сліпі стерв’ятники! Та не тягніть 
ви ці ручки по плитах... Ви наступите на ці ручки! О! О! Обережно!
МАМКА. Ходімо, ходімо! Уже треба лягати. Уже час. Ходімо, ходімо!
КОРОЛЬ. Так, так, так, тут така спека... Загасіть світло, підемо до саду. Там, на 
травичці, після дощу -  така свіжість! Мені треба трохи спочити... О! Ось і сонце!

У кімнату заходить сонце.
МАМКА. Ходімо, ходімо! Ходімо до саду...
КОРОЛЬ. Але треба замкнути малого Аллана! Я не хочу, щоб він приходив мене 
лякати!
МАМКА. Так, так, замкнемо його. Ходімо, ходімо...
КОРОЛЬ. А ключа ви маєте?
МАМКА. Так, ходімо...
КОРОЛЬ. Так, допоможіть мені... Мені трохи важко ходити... Я ж -  бідолашний 
старигань... Ноги не йдуть... Зате голова -  міцна... (Спирається на Мамку). Вам не 
боляче?
МАМКА. Ні, ні, спирайтеся, не бійтесь.
КОРОЛЬ. Правда ж, на мене не треба злитись? Я тут найстарший, а вмерти ніяк не 
можу... Отакої! Отакої! Тепер уже по всьому! Яке щастя, що вже по всьому -  у мене 
ж усі вони були на серці...
МАМКА. Ходімо, бідолашний мій пане...
КОРОЛЬ. Господи! Господи! А тепер вона чекає мене на бруківці пекла!
МАМКА. Ходімо! Ходімо!
КОРОЛЬ. Тут хтось боїться прокляття мертвих?
АНҐУС. Так, Сіре, я...
КОРОЛЬ. Ну, тоді покрийте їм очі та ходімо звідси!
МАМКА. Так, так, ходімо, ходімо!
КОРОЛЬ. Я йду, йду! О! О! Який я тепер буду самотній! По вуха у лиху! І в сімдесят 
сім літ! Де ж ви?
МАМКА. Тут я, тут.
КОРОЛЬ. Ви на мене не гніваєтесь? Ходімо поснідаємо! А салат буде? Я хотів би 
трохи салату...
МАМКА. Так, так, буде.
КОРОЛЬ. Не знаю чому, але нині мені трохи сумно. Господи! Господи! А вигляд у 
мертвих -  такий нещасний!..

Виходить із Мамкою.
АНҐУС. Ще одна така ніч -  і всі ми станемо геть сиві!

Усі виходять, за винятком Семи Бегінок, які заспівують «Miserere»23, виносячи 
тіла на ліжках. Дзвони стихли. Знадвору чути солов 'їв. На підвіконня застрибує і

заливається співом півень.

КІНЕЦЬ

23 «Miserere mei, Deus: secundum magnam misericordiam tuam» -  «Помилуй мене, Боже, з великої 
милості твоєї» (лат.) -  перший рядок п’ятдесятого Давидового Псалма, що співається у католицькій 
традиції під час недільної літургії.




