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З того часу, як 2012 р. була опублікована моя книга «Під масками Шекспіра і Сервантеса», 
написана за рік до цього (2011 року), «втекло чимало води». Монографія вийшла мізерним тиражем       
(50 примірників) і, природна річ, залишилася маловідомою у науковому світі – попри те, що цілком 
схвальну післямову до неї написали два доктори-філологи, а, крім того – у Науковому збірнику 
Тернопільського національного педагогічного університету 2014-го року було опубліковано 
ґрунтовну рецензію на це дослідження під назвою: «Творчість Шекспіра і Сервантеса: феномен 
художньої модальності», автором якої є доцент Ужгородського університету Олена Зимомря.

Перша презентація книги відбулася лише цьогоріч (у квітні 2018-го) – на філологічному 
факультеті Дрогобицького державного педагогічного університету. Хоч і не відразу, але, очевидно, 
саме ця подія стала поштовхом для автора довести розпочату справу до її логічного завершення.

Видання 2012 року писалося протягом короткого часу – якихось трьох місяців. А далі вже 
розпочалася дворічна безперервна праця над значно більш об’ємного монографією «Етногенеза 
русинів»... 

Все, зроблене поспіхом, містить певні помилки і неточності. Зокрема, їх містить і моє згадане 
видання 2012 року. Більшість із цих похибок виявилися запозиченими із чужих видань, не 
перевірених мною із різних причин, головним чином – через бажання скоріше зафіксувати 
досягнутий результат, який розширювати на той час не дозволяли обставини. Це перша підстава, 
що вимагала довершити монографію належним чином. Друга причина – в тому, що 2018 року 
автор отримав електронні автентичні примірники низки важливих західних джерел, вивчення 
яких дозволило розширити доказову базу та уточнити аргументацію. Окрім того, за ці шість 
років часу відбулися деякі наукові події, що непрямим чином проливають світло на певні аспекти 
загадковості в шекспірознавстві. Скажімо, дослідження могили Вільяма Шакспера 2016 р. за 
допомогою геосканера, яке отримало сенсаційний результат. Цей результат став непрямим, але 
доволі переконливим підтвердженням моєї версії, наявної у виданні 2012 р., про цілком закономірні 
(але далеко не містичні) причини збігу смерті Вільяма Шакспера і Мігеля Сервантеса – в один 1616 
рік і в одне число (23 квітня).

У цьому виданні автор свідомо опускає всі ті свої аргументи, наявні у першому виданні, які 
можуть опиратися на джерела, не підтверджені документально, а відтак – сумнівні. Якщо ж 
окремі такі не перевірені, але досить важливі джерела тут і згадуються, то лише із авторським 
попередженням, що довіряти їм ще зарано – як і брати їх до уваги у висновках.

Важливих доказів на користь ретландівської теорії у другому виданні додалося досить багато. 
Деякі із них можна вважати незаперечними. Наприклад, дивовижний збіг у загадкових надписах 
на емблемах видань: 1600 року «Дванадцятої ночі» Шекспіра та першої частини «Дон Кіхота» (1605          
р.), який не може бути випадковим і не може бути поясненим інакше, аніж у контексті ретландівської  
теорії.

Змінити назву книги, очевидно, було доцільним, позаяк слово «маска» трапляється у багатьох 
назвах антистратфордівських видань, зокрема тих, які раніше мені не були відомими.

Також у цьому виданні більше уваги приділено детальній аргументованій критиці тих «доказів», 
які можуть висуватися на користь стратфордівської версії та досліджено низку нових питань, 
безпосередньо дотичних до теми, зокрема, питання вирішення суперечностей, які нагромадилися 
в науці навколо «Честерівського збірника».

Це видання, на мою думку, можна вважати завершеним – попри те, що його можна доповнювати         
до безкінечності, позаяк об’єктивно існуючих доказів, на які дослідники не встигнули звернути 
свою увагу, не до порівняння більше, аніж їх можна знайти у цій книзі.

Можна було б сказати, що ретландівська теорія разом із цим виданням отримує незаперечні 
докази, що у шекспірівському питанні поставлена сенсаційна крапка. Проте сказати це можна буде 
лише за якийсь час, коли опоненти отримають можливість висловити свої контраргументи, або 
ж – промовчати, позаяк кращим доказом слуштості тієї чи іншої теорії є неспроможність опонентів                 
її спростувати.  

ПЕРЕДМОВА ДО ДРУГОГО ВИДАННЯ
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аніж прізвище автора шекспірівського канону, яким 
його бачимо на всіх прижиттєвих виданнях.

Усі розглянуті випадки юридичного характеру 
стосуються 1564 року та періоду з 1612 до 1616 років. 
Як помічаємо, жодних змін прізвище В. Шакспера 
протягом його життя не зазнало, якщо не брати 
до уваги додаткову літеру «а», що з’явилася у його 
останньому підписі в житті.

Чому ж жоден орфографічний варіант прізвища 
В. Шакспера (включно із останнім) жодного 
разу не потрапив на сторінки його прижиттєвих 
видань, яких налічується близько сотні? Існуюча 
невнормованість правопису на це питання 
переконливої відповіді не дає, позаяк прізвище 
Шекспіра на його прижиттєвих виданнях якраз і 
внормоване – попри існування його двох варіантів 
(із дефісом та без дефісу).

Випливає незаперечний висновок: прізвище 
Шекспіра («Shakespeare» чи «Shake-speare») є 
псевдонімом. А позаяк воно є не справжнім, 
стратфордівська школа шекспірознавства повинна 
переконливо довести, що цим псевдонімом 
підписував свої твори саме Вільям Шакспер, а не 
хтось інший. Як побачить читач із цієї книги, таких 
доказів наразі не існує, і навпаки – існує безліч 
доказів протилежного. 

Натомість стратфордівська школа шекспіро-
знавства висунула цілу низку квазі-доказів, які ми 
спробуємо належно спростувати, даючи на питання 
прямі відповіді в окремих розділах.

Одним із таких квазі-доказів є велика кількість 
«кандидатів у Шекспіри», висунута розмаїтими 
авторами-антистратфордівцями. Насправді ця 
кількість могла б навіть бути у мільярди разів 
більшою і це жодним чином не стало б аргументом 
на користь стратфордівської версії. 

Справа у тому, що антистратфордівство – не 
елітний клуб, до якого приймають за рівнем 
інтелекту, і не політична партія, у якій кожен 
член має обов’язок дотримуватись спільних 
статутних зобов’язань. Отож, цілком очевидне 
божевілля, яке виявляє у своїх міркуваннях хтось із 
антистратфордівців, або ж – ціла їхня певна група   
– не можуть стати плямою на репутації всієї решти.

Стратфордівська позиція у шекспірознавстві 
вимагає ознайомитись із системою шекспірознавчих 
поглядів, напрацьованих ученими багатьох 
поколінь, та дотримуватись думки про їхню загальну 
слушність – попри те, що тут також простежується 
безліч розбіжностей у деталях.

Антистратфордівська позиція вимагає сказати 
нове слово в шекспірознавстві, що далеко не так 
легко, звідси у багатьох виникає спокуса знайти 
будь-якою ціною нового «кандидата у Шекспіри» та 
написати правдоподібне для невігласів «доведення» 

Твори Вільяма Шекспіра у всіх виданнях
(за одним-єдиним винятком) підписані двома 
варіантами написання прізвища автора: 
«Shakespeare» та «Shake-speare». Лише одного разу 
трапилося «невнормоване» написання прізвища 
автора – очевидно, внаслідок пропуску друкарями 
однієї літери («а»), отож, на обкладинці першого 
видання «Марних зусиль кохання» (1598 р.), замість 
«Shakespeare» читаємо  «Shakespere».

У метричній книзі Стратфорду, запис про 
хрещення Вільяма Шекспіра від 26 квітня 1564 р. 
містить інший варіант його прізвища: “Shakspere” – 
як і вся документація, що стосувалася його батьків. 
Не спростовує цього зауваження навіть той факт, що 
серед останньої існує варіант «Shaхper». Дійсно, в 
умовах вільної передачі звуків на письмі можна було 
вибирати між сполученням літер «ks» та літерою «х» 
без жодної втрати для фонетики.

Звернімо увагу на шість відомих підписів Вільяма 
Шакспера (як називався його батько Джон та як він 
сам себе називає у документах).

У судовій справі від 12 червня 1612 року («Беллот 
проти Маунтджоя») Вільям Шакспер виступає як 
свідок і пише своє ймення та прізвище скорочено: 
«Willm Shakp». Отож, цей випадок нам ні про що не 
говорить.

У справі купівлі колишнього Блекріарського 
будинку домініканців 10 березня 1613 р. (Blackfriars 
Gatehouse conveyance) стоїть його підпис: «William 
Shaksper».

У цій же справі 11 березня 1613 р. Вільям Шакспер 
поставив такий підпис: «Wm Shakspe». Інакше 
кажучи, не дописав останню літеру «r».

На другій сторінці духівниці, складеної приблизно 
за місяць до смерті (25 березня 1616 р.) – «Willm 
Shakspere» (прізвище написане так само, як і в 
записі про хрещення).

На останній сторінці цієї ж духівниці – «William 
Shakspeare». 

Як бачимо, у жодному випадку на юридичних 
документах прізвище Вільяма Шакспера не написане 
так, як на різних виданнях шекспірівського канону 
– як «Shakespeare» чи «Shake-speare». І навіть – як
«Shakespere» (що є помилковим варіантом, який 
з’явився з провини друкарів).

Принципова різниця полягає у тому, що у всіх 
випадках на шекспірівських виданнях прізвище 
автора містить склад «kes» (бо ж – «ke-s»). Тоді як 
у всіх випадках на юридичних документах прізвище 
Шакспера замість цього складу містить сполучення 
літер «ks».

Таку різницю неможливо пояснити 
невнормованістю написання прізвищ у тогочасній 
Англії, адже всі форми написання прізвища 
«Шакспер» звучать однаково, а водночас – інакше, 

1. ШАКСПЕР І ШЕКСПІР
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своєї думки – як у тій приказці: «Візьмітть і мій глек 
– на капусту, щоб і я Христею була!». Отож, природна 
річ, що у «табір» антистратфордівців потрапляє 
безліч авантюристів та шарлатанів від науки, які не 
те, що обґрунтувати власну теорію – навіть критику 
стратфордівства не здатні подати належним чином.

Зі сказаного випливає висновок: необхідно 
відмовитись від ярликів, хоч умовні терміни 
«стратфордівство – антистратфордівство» 
ними можуть і не бути, якщо їх розглядати лише в 
якості одного-єдиного аспекту особистої позиції 
дослідника у шекспірознавстві.

2. ШАКСПЕР – ФАВОРИТ СВЯТОГО ГЕОРГІЯ?
У поемі «Зневажена Лукреція», загальний зміст 

якої Шекспір запозичив із «Фаст» Овідія (книга 
ІІ), сюжет є близьким до оригіналу, а ось ліричні 
відступи – не мають із ним нічого спільного – саме 
у них легко розпізнається характерна риса всієї 
шекспірівської творчості. В останній доволі часто 
ліричні відступи є своєрідним відхиленням від 
правдоподібності, тобто відвертою умовністю, яка, 
проте, має особливу самостійну вартість. 

Дослідники іноді звертають увагу на ліричний 
відступ у фіналі зазначеної поеми, коли зневажена 
Лукреція, перш, ніж виразити свій протест 
самогубством, розглядає зображення Троянської 
війни. Згадана деталь нас може зацікавити однією 
своєю строфою, яку подаю у своєму перекладі:

Уява буйна тут царює владно:
В оманливому світлі – сили блиск;
Побачити в ньому Ахілла складно,
Проте героя заміняє спис.

Чи не міститься тут натяк на прізвище автора 
(«Shakespeare»),  тобто  «той,  хто  трясе  списом»?

Спробуємо розглянути питання зі 
стратфордівської позиції – припустимо, Вільям 
Шакспер таким чином натякає на своє літературне 
прізвище-псевдонім. Але тут викликає здивування 
очевидна алогічність цієї алюзії: якщо йдеться про 
те, що «Ахілла» прямим чином замінює Вільям 
Шакспер, тоді в чому може виявляти себе подібна 
заміна, адже Ахілл не був поетом, а Шекспер не був 
військовим звитяжцем? 

Інша справа – коли ми припустимо, що прізвище 
«Шекспір» (“Shakespeare”) є псевдонімом особи, 
діяльність якої має стосунок не лише до літератури, 
але й до застосування зброї. 

В останньому випадку стає зрозумілим, що 
мітологічна постать Ахілла є засобом художньої 
аналогії із автором відповідної поеми, якого складно 
визначити, незважаючи на блиск таланту («В 
оманливому світлі – сили блиск») – з тієї причини, 
що його образ замінює «спис» (тобто псевдонім із 
відповідним значенням – Shakespeare).

Наведена думка видається ще більш вірогідною в 
тому випадку, коли будемо розглядати відповідний 
уривок із «Лукреції» в  ширшому контексті:

Уява буйна тут царює владно:
В оманливому світлі – сили блиск;
Побачити в ньому Ахілла складно,
Проте героя заміняє спис.

Під поглядом думок – без власних рис –
Ахілл себе достоту виявляє –
Невидиме безмовно промовляє:
У особливих рухах рук і ніг
Героя образ проявитись зміг.

Якщо ж хтось із моїх опонентів вважатиме, що 
наведний авторський переклад є упередженим, він 
має можливість звернутися до оригіналу, або до 
перекладу на російську:

Воображенье властно здесь царит:
Обманчив облик, но в нем блеск и сила.
Ахилла нет, он где-то сзади скрыт,
Но здесь копье героя заменило.
Пред взором мысленным все ясно было –
В руке, ноге иль голове порой
Угадывался целиком герой.

[Переклад В. Томашевського].
Розгляд відповідного епізоду як випадкового – 

позбавленого підтексту – не дозволяє визнати за 
ним хоча б посередньої художньої вартості, проте, 
на щастя, беззмістовні ліричні відступи у творчості 
Шекспіра, на загал, є відсутніми, отож,  наявність 
чогось подібного хоча б у одному із його творів мала     
б вигляд чужорідного елементу.

Перше видання сонетів Шекспіра (1609 р.) 
вийшло без ймення «Вільям» – на титульній 
сторінці і з написанням псевдоніму через дефіс: 
«SHAKE-SPEARES/ SONNETS». Чи це якась прикра 
випадковість? Ні – закономірність: із 32 публікацій 
Шеспіра, виданих до 1623 року, аж 15 (майже 
половина) містять прізвище автора, написане через 
дефіс: «Shake-Speare». Такі підрахунки першим 
зробив британський дослідник Чарльтон Огберн. 

Причому в окремих випадках цей безсумнівний 
псевдонім подано без імені, що було б неймовірним 
для реального прізвища!

Як підказує логіка та аналогії, прізвище-псевдонім 
може містити певний натяк на автора, ймовірно – на 
його справжнє ймення.

Вивчивши питання етимології англійських імен 
ХVІ століття, мені пощастило знайшли лише одне 
із них саме таке, що має семантику, пов’язану зі 
списом – антропонім «Роджер». Принаймні, на це 
вказують всі ті джерела, які лише пощастило знайти в 
Інтернеті. 

Таких виявилося лише двоє (в обох випадках 
відповідні веб-сторінки спеціалізуються на 
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Видання сонетів Шекспіра 1609 р.

антропонімах, отож,  є цілком нейтральними щодо 
шекспірівського питання): «Исходное: Роджер. 
Значение: «славный копейщик» или «прославленное 
копье» – от hrod «слава» и ger» «копье, дротик» 
[http://actorsorbo.narod.ru/sorbo_rus/trifle_rus.htm]»; 
«Roger. Образовано от испанского Рожелио 
Rogelio. Значение имени трактуют как умелый 
копьеносец» [http://taina-imeni.com/mujskie-imena-
znachenie/r-9.html]. 

Щоб не викликати підозру в упередженості, 
останні дві цитати наводжу на мові оригіналу.

Якщо припустити, що прізвище “Shakespeare” 
є відповідним за своєю семантикою замінником 
справжнього ймення автора шекспірівських 
творів, тоді потрібно зупинитися на висновку, 
що семантика антропоніму Вільям також певним 
чином характеризує автора. Ймення «Вільям» 
є спрощеною формою давньогерманського 
двоскладового антропоніму Вільгельм: «віль» – 
«воля»; «хельм» – «шолом». Тобто тут йдеться про 
вільного вояка в шоломі. Саме тому доволі часто 
значення відповідного антропоніму передають як 
«лицар» (рицар). 

Таким чином, гіпотетичний псевдонім «Вільям 
Шекспір» має таке значення: «Лицар, що трясе 
списом». 

Сказане зовсім не є спробою заперечити історичне 
існування пайовика труппи «Слуги лорда камергера» 
Вільяма Шакспера, ім’я та прізвище якого майже 
відповідають зазначеній семантиці – відповідають, 
безперечно, внаслідок випадкового збігу, позаяк 
згадана особа не походить з роду аристократів, а 
ремісники, як правило, на семантику імен уваги не 
звертали.

Звичайно, можна припустити, що театральний 
діяч  зі Стратфорду Вільям Шакспер вирішив 
підписувати свої твори напівпсевдонімічним 
прізвищем «Shakespeare» (Шекспір) – замість 
«Shakspere», що б створювало зазначений вище 
семантичний ефект. Проте таке припущення зовсім 
не відповідає індивідуальній ментальності творця 
Шекспірівських шедеврів – важко собі уявити, що 
цей автор, головною рисою якого є надзвичайно 
глибока мудрість, мав би принизити себе до 
дитячого привласнення невластивих собі якостей: 
із усіх можливих порівнянь, найменше пайовик 
театральної трупи Вільям Шакспер нагадував собою 
професійного вояка – що читач почасти помітить зі 
змісту цього розділу, а тим більше – не нагадував він 
собою гонорового лицаря.

Незважаючи на те, що шекспірознавство добре 
знає одного шляхтича, посвяченого в рицарі, на ймен-
ня Роджер, ми не будемо випереджати події – не буде-
мо поспішати ототожнити з ним справжнього автора 
шекспірівських творів. Натомість повернемося до 
символіки списа у псевдонімі «Вільям Шекспір». 

Як виявилося, спис має прямий стосунок до 

державної символіки Англійського королівства. 
Компетентний читач, у цьому випадку, можливо, 
захоче поправити автора, нагадавши, що 
королівський герб Англії обмежується образом 
двох левів, проте ми маємо на увазі дещо інше: 
зображення Святого Георгія зі списом, яке Річард 
Левове Серце під час ІІІ Хрестоносного походу 
зробив символом англійського лицарства. У 1222 
р.  Оксфордський синод прийняв рішення про 
святкування дня Святого Георгія 23 квітня як 
національного свята, а Едвард ІІІ 23 квітня 1348 року 
офіційно оголосив Георгія Переможця опікуном 
Англійського королівства. Того ж дня (23 квітня 
1348 року) на честь Св. Георгія було запроваджено 
Орден Підв’язки, а Св. Георгій був проголошеним 
його опікуном (з цього часу зображення Святого 
Георгія зі списом у руці отримало своє місце на всіх 
королівських регаліях Англії). 

За легендою, Річардові Левове Серце під час 
ІІІ Хрестоносного походу з’явився Св. Георгій і 
наказав зав’язувати підв’язки на ногах його рицарів. 
Крім короля Англії та близьких родичів короля 
(а також окремих іноземних монархів), членами 
Ордену одночасно можуть бути не більше, аніж 24 
представники англійської знаті, не рахуючи короля 
і королеву (сказане не означає, що їх у певний час не 
може бути менше за 24 особи).

Шекспірознавство знає, принаймні, одного 
англійського шляхтича на ймення Роджер, який 
був посвячений у рицарі і навіть був лицарем 
Ордену Підв’язки! Йдеться про Роджера Меннерса, 
5-го графа Ретланда. Щоправда, Р. Ретланд був 
посвяченим у лицарі пізніше за перше видання поеми 
«Венера та Адоніс», де було вперше задекларовано 
авторство Шекспіра, проте, ймовірно, лицарем 
Ордену Підв’язки він став ще до 1593 року, оскільки  
успадкував лордство та титул графа Ретланд уже у 
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1588 р. (після смерті свого батька Джона Меннерса, 
графа Ретланда 4-го.

Окремі дослідники, які заперечують літературне 
авторство пайовика театральної трупи «Слуги 
лорда камергера» В. Шакспера, вважають Р. Ретланда 
справжнім автором шекспірівських творів. Йдеться 
про Карла Блябтроя, Луїса Бостельмана, Селестина 
Дамблона, Петра Пороховщікова, Іллю Гілілова. 
Інша справа, що майже всі книги, написані ними 
на доказ свого бачення, не відповідають вимогам 
наукової літератури. Те ж саме потрібно сказати і 
про книги інших дослідників-антистратфордівців – 
оксфордистів, беконіанців, марловіанців тощо.

Особливо багато небезпідставних запитань 
до автора викликає відома книга російського 
шекспірознавця Іллі Гілілова «Игра об Уильяме 
Шекспире, или тайна великого Феникса» (М., 1997), 
де почасти простежуються певні спекуляції. 

Не всі докази й інших згаданих дослідників, які 
зробили певний вклад у розвиток ретландівської 
теорії, вважаються переконливими, а окремі із цих 
доказів – не є переконливими й насправді. Отож,  
щоб спробувати уникнути в подальшому 
цілком слушних (за певних умов) зауважень 
у необґрунтованості доказів, автор цієї книги 
намагатиметься надавати читачеві детальний звіт 
у походженні всіх своїх тверджень, які виходять 
за рамки загальновідомого. Зокрема, стосовно 
перебування Роджера Ретланда в членах Ордену 
Підв’язки варто зауважити, що я не знайшов прямих 
свідчень на користь відповідного тверження, проте 
спробую поділитися із читачем інформацією, яка є 
більш вагомою за окремі прямі свідчення.  

У своїй згаданій книзі, переказуючи своїми 
словами прочитане у праці Пороховщікова 
[Shakespeare – Unmasked, New York. 1940], І. Гілілов 
пише: «Невдовзі після вступу на англійський 
престіл король дає графові Ретландові почесне 
доручення – вирушити до Данії на чолі офіційної 
місії, щоб привітати його швагера – данського 
короля Христиана із народженням сина. Від 
імені короля Джеймса Ретланд був зобов’язаний 
вручити Христианові знаки ордену Підв’язки. 28 
червня 1603 року місія вирушила із Англії».

Можна не сумніватися, що наведений тут факт 
відповідає історичним реаліям, позаяк він зафік-
сований в англійських енциклопедичних виданнях 
[http://www.luminarium.org/encyclopedia/rutland5.htm], 
де також зазначено, що Роджер Ретланд, виконуючи 
відповідну місію, перебував у Данії протягом цілого 
липня, аж до перших днів серпня 1603 року.

Для Пороховщікова та Гілілова не має жодного 
значення, чи був Ретланд лицарем Ордену Підв’язки. 
Принаймні, Гілілов ніяк не коментує причетність 
Ретланда до відповідного Ордену, про яку мусить 
розповідати в контексті тих подій, які цікавлять 
дослідника. А події ці такі: 1. посольство Р. Ретланда 

до Данії; 2. поховальні урочистості після смерті Р. 
Ретланда. 

Чому саме Роджер Ретланд був вибраним 
очолювати зазначене посольство? Можливо, одна із  
причин полягала в тому, що він вважався кращим 
із дипломатів, які належали до Ордену Підв’язки, 
адже король Данії Христиан VІ доводився братом 
дружині англійського короля Джеймса – Анні, отож, 
очолювати англійську делегацію мала б компетентна 
особа. Тим більше, що стосунки між королівським 
подружжям залишали бажати кращого.

Статут Ордену вимагав, щоб символіку Підв’язки 
вручав новообраним членам сам король Англії, 
причому – у визначеному для цього місці – 
Віндзорському замку, де, за легендою, знаходився 
Круглий стіл короля Артура. Винятки допускалися 
лише для монархів іноземних держав, які погодяться 
стати членами Ордену, проте не побажають прибути 
для цього до Англії. В останньому випадку короля 
Англії мав замінити хтось із 24-х членів Ордену. 
Причому, на час проведення відповідної місії, такий 
виконувач обов’язку короля умовно вважався 
«королем». Отож,  ніскільки не перебільшує Ілля 
Гілілов, коли зазначає, що Ретланду в Данії була 
надана «королівська» шана: «Посла англійського 
короля було прийнято в данській столиці Ельсинорі 
із особливою шаною. До нього прикріпили свиту 
із данських вельмож, його приймали в особистих 
апартаментах короля у замку Кронборг».

Тут потрібно зауважити, що, називаючи 
Ельсінор «столицею», Гілілов помиляється: 
Гельсінгер (англомовна форма: «Ельсінор») ніколи 
не претендував на статус столиці Данії.  Зазначену 
помилку російський шекспірознавець повторює 
вслід за англійським істориком Джоном Стоу, який 
без належних коментарів додав до 2-го видання 
своїх «Анналів» (1605) записи із щоденника Вільяма 
Сегара. Останній в якості гарольда супроводжував 
Р. Ретланда в подорожі до Данії.

У добу Шекспіра Ельсінор був невеличким 
містечком біля підніжжя королівської резиденції 
– замку Кронборг. У «Гамлеті» відповідний замок 

Королівська резиденція Віндзорський замок
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має назву Ельсінор, оскільки автор знає: топонім 
«Кронборг» виник за 20 років до написання 
відповідної трагедії. Приблизно до 1580 р. замок мав 
назву Кроген, а збудували його 1429 року. Містечко 
ж Гельсінгер має значно довшу історію: за хронікою  
«Rerum Danimarcum Historica», написаною 1631 р. 
[http://ru.wikipedia.org/wiki/Хельсингер], воно вже 
існувало 70 року до н. е. Данські легенди 16-го ст. 
стверджують, що Гельсінгер виник на місці фортеці, 
подібної до Крогена/Кронборга. Саме вони дають 
підстави для появи «замку Ельсінор» у «Гамлеті». 
Зауважмо, автор «Гамлета» мав знати не лише про 
існування замку Кронборг та про його «юний вік», 
але й зазначені легенди, які, ймовірно, створювалися 
при данському королівському дворі, оскільки були 
на користь очільникам останнього (як, до речі, і 
хроніка 1631 р.).

Про те, що компетентність у таких дрібних 
історико-географічних деталях є дещо 
неправдоподібною – як на Вільяма Шакспера – 
зараз про це не йдеться, оскільки нагромадження 
подібних неправдоподібностей – в контексті 
створення трагедії «Гамлет», – аж надто є помітним, 
щоб про нього можна було розповісти у межах 
«ліричного відступу». Натомість звернемо увагу 
на королівську шану, яку отримав Ретланд у замку 
Кронборг. За умови, що десь знайдеться будь-яка 
письмова згадка сучасників про «королівську шану», 
яка буцімто була надана авторові Шекспірівських 
творів, доведеться дійти висновку, що їх дійсним 
автором (тобто Шекспіром справжнім) є граф 
Ретланд, оскільки подібні речі є винятковим 
штрихом навіть у біографіях великих вельмож, а 
для митців плебейського походження отримання 
королівської шани є так само неможливим, як і 
самé успадкування престолу. Подібним твором, 
де йдеться про отримання Шекспіром шани, що 
належить лише монархам, можна вважати епіграму 
«Нашому англійському Теренцію містеру Віллу 
Шекспіру» авторства Джона Девіса із Гірфорду 
(учителя принца-спадкоємця; поета та каліографа), 
включену до збірника «Катування дурості» (1610 
р.). До речі, її переклад на російську наведений у 
зазначеній книзі Гілілова, причому російський автор 
помилково розглядає згаданий поетичний твір як 
такий, що має прямий стосунок не до Ретланда, 
але до пайовика театральної трупи «Слуги лорда 
камергера» В. Шакспера:

Вслед за молвой тебя пою я для забавы, мой Уилл,
Иль не играл ты для забавы царственную роль,
Ти с королем как с равным говорил;
Король средь тех, кто ниже, чем король.

Гілілов зауважив незрозумілість натяку, проте 
пояснити його не зміг, що й визнає перед читачем: 
«Как это понять – «Король средь тех, кто 
ниже…»? Как мог говорить Шекспир с королем 
«как с равным»?! Некоторые шекспировские 

биографы осторожно предполагают, что Дэвис, 
возможно, имеет ввиду выступление Шекспира в 
роли короля в какой-то пьесе; но ведь о том, какие 
роли играл на сцене Шекспир и играл ли вообще – 
ничего достоверно не известно…».

Припустимо, що тут йдеться про сценічну роль 
Шакспера у ролі короля. Але в останньому випадку 
доведеться дійти висновку, що автор сказав зовсім 
не те, що намагався сказати, оскільки, за змістом 
епіграми, королівська роль Шекспіра полягала не в 
тому, щоб видавати себе за короля, але в тому, щоб 
говорити з королем, як із рівним і бути королем 
серед тих, хто є нижчим за реального короля. Навіть 
у тому фантастичному випадку, коли б пайовик 
театральної трупи Вільям Шакспер дозволив собі 
поговорити з королем Джеймсом як з рівним 
собі, тобто, немов із театральним підприємцем чи 
лихварем, навіть за цих обставин він би ніколи не 
став соціально вищим за тих, хто стояв на одну-
дві сходинки нижче за короля (герцогів, графів, 
баронів).

Очевидно, насправді в епіграмі йдеться про 
посольську місію Ретланда до Данії, де останній 
мусив говорити на рівних із королем Христианом 
IV, оскільки цього вимагав від нього етикет – він бо 
уособлював собою короля Англії, що було необхідним 
для того, щоб Христиан отримав символіку Ордену 
Підв’язки з його рук.  Водночас, за тим же етикетом, 
Ретланда мали супроводжувати, щонайменше, 
шість інших рицарів Ордену Підв’язки, для яких він 
також, на час посольської місії, уособлював короля 
Англії. До цього варто лише додати, що всі кавалери 
Ордену Підв’язки вважалися лише на одну сходинку 
нижчими за короля Англії, якщо йшлося про ранг 
феодальної честі.

Не лише Вільям Шакспер, але й жоден інший 
його сучасник – із числа тих, кому дослідники 
антистратфордизму намагалися приписати твори 
загадкового Шекспіра (за винятком Р. Ретланда) – 
жодного разу в своєму житті не говорив із королем, 
як із рівним собі і жодного разу в житті не грав 
церемоніальну роль короля: ні Френсіс Бекон, ні 
граф Оксфорд 17-й, ні Крістофер Марло, ні Філіп 
Сідні, ні граф Дербі 6-й, ні лорд Хадсон, ні брати 
Пембрук…

Щодо назви зазначеної епіграми: «Нашому 
англійському Теренцію містеру Віллу Шекспіру», 
Гілілов вважає, що тут криється натяк на поширену 
легенду, за якою, давньоримський комедіограф 
Публій Теренцій був підставною особою, а не 
справжнім автором своїх комедій. Вважається, що 
мова комедій Теренція була настільки вишуканою 
для свого часу, що багато римлян відмовлялися 
повірити, ніби ці твори написав раб-фінікієць. 
Переважала думка, що справжнім автором був 
Сципіон Молодший, а його помічником Лелій – друг 
Сципіона. 
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Якщо поет-сатирик Джон Девіс справді мав 
на увазі цю легенду, тоді гумор його епіграми є       
досить тонкий і водночас – в’їдливий – до сарказму. 
«Теренцієм» він називає Шакспера, а події, які йому 
приписує – це сторінки із біографії Ретланда – 
справжнього автора відповідних геніальних творів. 

На мою думку, Гілілов тут, скоріше за все, 
знову помиляється: насправді відповідна епіграма 
написана не на адресу В. Шакспера, але на адресу 
Р. Ретланда, позаяк її автор вживає тут студентське 
прізвисько Ретланда: «Shake-speare» – псевдонім, під 
яким 1609 року вийшла збірка сонетів Шекспіра. Ось 
повна назва згаданої епіграми на мові оригіналу: 

«To our English Terence, Mr. Will. Shake-speare» 
[William Shakespeare: A Documentary Volume / Loomis, 
Catherine. — Detroit: Gale Group, 2002. — Vol. 263. — 
(Dictionary of Literary Biography). р. 209]. 

Отож, легенда про Теренція як «підставну особу» 
– тут, очевидно, себе не виявляє – Теренцій для 
Джона Девіса – класичне уособлення талановитого 
комедіографа.

Чи високою є ймовірність того, що Джон 
Девіс знав таємницю авторства творів Шекспіра? 
Відповідь на це питання залежить від того 
становища в суспільстві, яке займав зазначений 
поет-сатирик. Тут потрібно врахувати, що Джон 
Девіс у відповідний період (1609 – 1619) займав 
посаду генерального прокурора Ірландії А до цього 
– був вихователем принца Генрі Уельського (сина 
Джеймса І).

Проте повернемося до теми доказів на користь 
нашої гіпотези про членство Ретланда в Ордені 
Підв’язки. Не менш вагомо про це свідчать 
поховальні урочистості, вчинені заднім числом 
на честь смерті Ретланда – відображені у записах 
видатків, зроблених стюардом Ретландів Томасом 
Скревеном: «Наступний запис: 19 липня 1612 
року виплачено двом хірургам за останні медичні 
послуги «моєму Лордові» та за бальзамування 
тіла померлого – 70 фунтів. Згодом виплачена 
велика сума – 145 фунтів герольдмейстеру ордену 
Підв’язки та його людям за участь в урочистій 
церемонії поховання Ретланда 22 липня (через два 
дні після  поховання!)». [цитую  за книгою  І. Гілілова].

Оплачувана присутність герольдмейстера Ордену 
Підв’язки на символічних урочистостях поховання 
уже на той час похованого графа Ретланда є 
незаперечним доказом членства небіжчика у 
відповідному Ордені, доказом більш вагомим 
за пряме свідчення котрогось із сучасників, 
оскільки тут не існує жодних застережень щодо 
чиєїсь можливої упередженості. Разом з тим, у 
англійському довіднику, де наводиться перелік усіх 
рицарів Ордену Підв’язки із 1348 до 1999 рр., ймення 
Роджера Ретланда є відсутнім! Що це означає? 
Може зазначені факти із біографії Р. Ретланда не 
відповідають дійсності? Але з яким наміром тоді 

Граверний портрет Джона Девіса із Хірфорду

Сторінка із книги Селестина Дамблона
«Lord Rutland est Shakespeare», Paris, 1912.

Дамблон помилково подає портрет Френсіса
Меннерса графа Ретланда 6-го за зображення

його брата і попередника Роджера Ретланда

міг «сфальсифікувати» стюард сімейства Ретландів 
запис про участь герольдмейстера у поховальних 
урочистостях на честь Роджера Ретланда? Щоб 
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привласнити 145 фунтів? Сума справді не мала, 
за неї можна було придбати в Лондоні гарний 
будинок. Але яким чином стюард міг ошукати брата 
і спадкоємця Роджера Ретланда – Френсіса, який 
сам був присутнім на поховальних урочистостях? 
А, крім того, мета посольства Ретланда в Данію також 
є загальновідомим незаперечним фактом. Помилка у 
довіднику? Такі речі також є малоймовірними. Єдине 
пояснення зазначеної суперечності може полягати в 
тому, що Роджер Ретланд був виключеним зі списку 
рицарів відповідного Ордену. Подібна практика не 
є рідкісною, зокрема, загальновідомо, що у ХІХ ст. 
із числа рицарів Ордену Підв’язки було виключено 
цілу низку іноземних політиків, серед яких 
імператор Австро-Угорщини Франц-Йосиф. Такий 
крайній захід мотивується порушенням окремими 
членами основного правила Ордену: захищати 
англійського короля (власне, задля цього Орден і 
створювався). За наведених умов, зрозуміло, що 
рицарі Ордену, чия провина через їхню участь у 
заколоті проти короля (чи правлячої королеви) 
була доведеною в суді, могли позбавлятися свого 
членства в Ордені Підв’язки. Щоправда, інакше було 
з графом Есексом – його ймення читач також знайде 
у відповідному англійському довіднику-переліку, 
незважаючи на те, що цього графа було офіційно 
визнано заколотником. 

Але, придивившись уважніше, знайдемо у цьому 
списку проти ймення Есекса примітку: «Degraded 
1601» [https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Knights_and_
Ladies_of_the_Garter].

Це означає, що 1601 року графа Есекса королева 
виключила із членів Ордену. А позаяк він є досить 
відомою історичною особою, для істориків не 
залишилося непоміченим те, що все ж, він тут свого 
часу був. Зовсім інша справа – Роджер Ретланд,  про 
якого в Англії знають на дивовижу мало.

Після заколоту 1601 р. граф Ретланд залишився 
живим – хоч і був доволі жорстоко покараним – 
суд, очолюваний Ф. Беконом, конфіскував всі його 
помістя і наклав на нього гігантський штраф у сумі 
30 000 фунтів стерлінгів (1 тонна 50 кг чистого 
срібла). Це втричі більше, аніж штраф, накладений 
на когось іншого зі заколотників.

Для порівняння зауважимо, що відповідний 
штраф накладений на його брата Френсіса  становив 
лише 1000 марок (приблизна вартість однієї марки 
на той час становила 13 шилінгів, а одного фунта – 
240 стерлінгів, або 350 грамів чистого срібла). 

Очевидно, таке покарання для Ретланда 
обдумувалося та обговорювалося Робертом Сесілем 
і Френсісом Беконом у розрахунку на те, щоб 
покараний після цього сам наклав на себе руки.

За таких умов членство Роджера Ретланда в 
Ордені Підв’язки не могло бути прийнятним для 
королеви – воно суперечило його новому статусу – 
статусу дисидента.

Окрім іншого, можливо, ймення Есекса пізніше 
повернула у реєстр членів Ордену Підв’язки й 
сама королева.  В Єлизавети Тюдор існувала для 
цього дуже вагома підстава. Згідно із розповідями, 
зафіксованими у кількох мемуарних творах 
сучасників: королева Єлизавета подарувала графові 
Есексу персня – з умовою, що він має його повернути 
королеві в тому випадку, якщо виявиться негідним 
такого подарунка. Таке повернення персня мало 
стати своєрідним проханням про помилування. 
Під час судового процесу в лютому 1601 року 
Єлизавета довго чекала, що перстень їй буде 
повернуто, проте – не дочекалася. Вважаючи, що 
колишній фаворит відмовляється із гордості від 
єдиного шансу врятувати собі життя, королева 
дала згоду на його страту. Та минуло два роки 
після смерті Есекса, як у лютому 1603 року королеві 
передали прохання її фаворитки – Кетрін, графині 
Ноттінгем, що та бажає посповідатися на порозі 
смерті перед королевою. Єлизавета прибула до 
скорботного ложа графині і та її повідомила, що 
граф Есекс (він доводився племінником графові 
Ноттінгему, чоловікові Кетрін), знаходячись під 
слідством, просив її передати перстень королеві. 
Кетрін Ноттінгем пообіцяла виконати прохання, 
але згодом не наважилася суперечити чоловікові, 
який заборонив їй навіть згадувати про перстень. 
Єлизавета страшенно розлютилася – вона сказала 
помираючій графині, що ніколи не простить їй цього 
злочину.

Деякі учені вважають, що це – лише легенда, але 
вони можуть помилитися. 

Роберт Деверо, граф Есекс
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Що ж до самої можливості для Ретланда бути 
лицарем Підв’язки – вона цілком реальна, оскільки 
була традиційною для того аристократичного роду, 
до якого він належав.  Для порівняння, зауважимо, 
що молодший брат Роджера Ретланда – Френсіс, 
який успадкував титул графа після смерті Роджера 
(1612 р.), у 1615-му  отримав статус лицаря Підв’язки 
(під номером 412), як і його попередники – 1-й (№ 
286); 2-й (№ 341) та 3-й (№ 366) графи Ретланди 
Меннерси. Не удостоїли подібної честі лише батька 
братів Роджера та Френсіса Ретландів – Джона графа 
Меннерса 4-го, оскільки він був графом менше 
за один рік (14.04. 1587 – 24. 02. 1588). При цьому, 
єдина традиційна дата посвячення у рицарі Ордену 
– 23 квітня – припадала на той час, коли його брата-
небіжчика ще не було навіть поховано (Едвард 
Ретланд помер у Лондоні, а його тіло було перевезене 
для поховання у Бельвуар [http://en.wikipedia.org/wiki/
Edward_Manners,_3rd_Earl_of_Rutland]). Таким чином 
зазначений виняток із правила має своє логічне 
пояснення – інакше й бути не могло.

Отож,  цілком очевидно, що викриття участі 
у змові Есекса та суворе покарання за неї з боку 
королеви, супроводжувалися для Роджера Ретланда 
позбавленням гідності бути лицарем Підв’язки. 
Також зрозуміла річ, що Джеймс І Стюарт, який, 
як відомо, сповна реабілітував графа Ретланда, 
прийшовши до влади 1603 року, мав визнати 
позбавлення останнього його лицарської гідності, 
не обґрунтованим, а отже, таким, що вважається 
недійсним. Очевидно, й обрання Ретланда на роль 
головного виконавця королівської місії в Данії, 
у певній мірі, було спробою короля Джеймса 
1-го надати останньому сатисфакцію (моральне 
відшкодування) за ті приниження, які він пережив 
у часи свого дисидентства. Така роль мала сповна 
відновити статус Ретланда в якості рицаря Підв’язки, 
оскільки репрезентувати собою особу англійського 
короля при врученні символіки Ордену іноземним 
монархам, доручалося лише найбільш гідним 
представникам Ордену. 

Таким чином можна мати повну певність, що 
Джеймс І знову відновив Роджера Ретланда у 
відповідному списку рицарів Підв’язки – під його 
колишнім номером. Подібна реабілітація графа 
Саутгемптона (засудженого за участь у заколоті 
Есекса до смертної кари, заміненої довічним 
ув’язненням, і позбавленого графського титулу) 
супроводжувалася прилученням останнього 
до Ордену, адже, як свідчить відповідний запис 
у відповідному переліку, граф Саутгемптон був 
посвячений у рицарі Підв’язки уже після смерті 
Єлизавети – 1603  року під номером 396.

Відповідний стан речей мав зберігатися, 
щонайменше до листопада 1605 року, коли життя 
короля опинилося в небезпеці під час Порохової 
змови, організованої англійськими аристократами, 

які належали до табору католиків-радикалів. 
Зазначена спроба державного перевороту була 
розкрита завдяки намаганню змовників зберегти   
життя окремим лордам, один із яких – на ймення 
Монтігл, доніс Роберту Сесілю, а той – королю, 
про змову. Учасником змови було визнано також 
наймолодшого Ретланда – Олівера, ім’я якого 
виказав Гай Фокс під час тортур у Тауері, отож,  
складалося враження, що Роджер Ретланд також 
був попереджений про замах.  Тим більше, що, як 
виявилося, він був один із тих лордів, кого змовники 
вирішили не знищувати під час запланованого 
вибуху, але попередити про теракт.

Незважаючи на те, що Роджера не звинуватили в 
цьому «антидержавному» заколоті – за відсутністю 
прямих доказів, на нього падала тінь тяжкої 
підозри – королю Джеймсу за цих обставин мала 
пригадатися змова Есекса із активною участю 
зятя останнього – Роджера Ретланда та його двох 
молодших братів – Френсіса і Джорджа. А, крім 
того, дядько чотирьох братів Ретландів – Едвард 
Меннерс 3-й граф Ретланд, як виявилося пізніше, 
також за свого життя мав потрапити у чорний 
список королівських спецслужб. Щоправда, лише 
у ХІХ столітті було виявлено листа ченця Ордену 
Ігнатія Лойоли Роберта Парсонса (очільника 
іспанської розвідки), в якому він адресує королеві 
Філіпу ІІ-му перелік англійських аристократів, 
готових підтримати іспанський десант у випадку 
його висадки у Британії. Серед них згадується і 
Едвард 3-й граф Ретланд. Проте дуже  ймовірно, що 
політичні погляди Едварда Ретланда не становили 
таємниці також і для англійської розвідки, яка не 
мала собі рівних у тогочасній Європі. 

Тепер ситуація повторювалася – радикальні 
католики-заколотники, намагалися знищити короля 
Джеймса (разом із палатою лордів), це, переважно, 
були не особливо знатні шляхтичі, чи молодші сини 
аристократичних сімейств. Складалося враження, 
що за їхньою спиною стоять більш досвідчені й 
знатні організатори, серед яких – можливо, Роджер 
Ретланд! Отож, цілком можливо, що 1612 року,  
Роджера Ретланда із числа лицарів Підв’язки знову 
було виключено – уже після його смерті. Інакше бо, 
як пояснити платну участь герольдмейстера Ордену     
в його поховальних урочистостях?

Тут буде також доречним зауважити, що 
негайне поховання Ретланда – у перший же день 
після транспортування його тіла із Кембриджу – до 
Бельвуару – поховання, на якому не була присутньою 
дружина графа-небіжчика (в присутності якої він 
відійшов у інший світ), видається загадковим усім, 
хто в тій, чи іншій мірі пізніше ознайомлювався з 
відповідною темою. Обидві зазначені обставини 
виявляють свій підтекст, якщо ми припустимо, що 
Ретланд заповів поховати себе негайно – до прибуття 
знатних гостей – враховуючи, що присутність 
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 На нашу думку, ймовірно, в цьому криється 
одна із причин тієї «змови мовчання», яка вкрила 
серпанком таємничості ймення справжнього автора 
шекспірівських творів. Англію не влаштовував сам       
той факт, що найбільший із її геніїв був католиком – 
живим докором її «злісного відречення від 
найчистішої віри» (слова Шекспіра із 66-го сонету).
Більмом в оці для неї є гігантська історична постать 
Томаса Мора, який поклав життя, щоб не взяти 
участі в загальному відреченні. Додаймо сюди ще 
справжнього Шекспіра із його красномовним осудом 
англіканства, який стає помітним неозброєним 
оком, коли знаєш, ким був цей «Шекспір», і якими
були його переконання, отож,  додаймо сюди ще 
Шекспіра, і протестантська Англія відчує себе 
обдертою із власних шат зовнішньої  блискучої  
полуди.

«Стривай-но, друже!, – чую я голос свого 
безпристрасного читача, – чи не замало ти навів 
доказів для таких далекосяжних висновків?!». 
Замало, любий читачу, ти, як завжди, маєш рацію, 
слухаюся і упокорююся – наводжу докази, яких тобі 
бракує. 

Розпочнемо із дослівного прозового перекладу 
66-го сонету, який ти, можливо, і на жаль, знаєш 
лише за частково завуальованим перекладом С. 
Маршака. Проте спочатку – авторський віршований 
переклад на українську – хоч і недосконалий – у 
порівнянні із оригіналом, проте все пізнається у 
порівнянні з подібним, а віршовані переклади – у 
порівнянні з іншими: 

Я кличу смерть – дивитись вже не в змозі,
На гідність ту, що ходить в жебраках,
Й мізерність душ – у вельми пишній тозі,
І чисту віру, зраджену в віках.

останніх може перешкодити зробити це саме за 
католицьким обрядом й за участю католицького 
священника. Звичайно, можна припустити, що 
відповідне рішення на власний розсуд прийняв 
молодший брат графа Роджера Ретланда. Але сáме 
Френсіс Ретланд запросив до участі в поховальних 
урочистостях гарольдмейстера Ордену Підв’язки, 
тому в останньому випадку його мотивація 
залишається незрозумілою. 

Тут слід мати на увазі, що служіння священників-
католиків було заборонене чинним законодавством 
у цій країні. Закон, прийнятий парламентом 1584 р., 
зобов’язував усіх священників-католиків залишити 
королівство протягом 40 днів, якщо за цей час вони 
не присягнуть Єлизаветі І на вірність як «главі 
Церкви». За 19 наступних років (до смерті королеви) 
в Англії було страчено щонайменше 200 католиків, із
яких більшість – священники. І хоч зі смертю   
королеви ці переслідування нібито поступово
припинилися, проте на законодавчому рівні
змін не відбулося.

Нагадаємо, що найменший із братів Роджера – 
Олівер – відомий тим, що брав участь у Пороховій 
змові, – на той час давно уже був страчений (того 
ж 1605 року – як і решта змовників). У тому, що 
Олівер був католиком, англійці дізналися лише 
завдяки розкриттю змови. За таких умов, прилюдне 
поховання Роджера Ретланда за католицьким 
обрядом мало б засвідчити, що останній також 
міг бути причетним до Порохової змови, і тим – 
кинути тінь підозри на Френсіса – як на ймовірного 
таємного католика-радикала.

Дружина Ретланда – Елізабет Сідні – була 
донькою відомого аристократа і популярного поета 
Філіпа Сідні. Філіп Сідні загинув у 1586, коли 
Елізабет Сідні була немовлям. Її рішення вийти 
заміж за Роджера Ретланда в доволі ранньому віці 
було підтримане вітчимом – графом Есексом, який 
у 1599 р., можливо, уже виношував у думках плани 
державного перевороту, отож, намагався пов’язати 
себе родинними стосунками зі своїми найближчими 
друзями, на яких покладав великі надії.

Популярність Філіпа Сідні в Англії зумовлена не 
стільки силою його поетичного таланту, скільки  
його загибеллю як учасника нідерландської 
релігійної війни – на боці протестантів. Отож,  
відсутність Елізабет Сідні при похованні чоловіка, 
чиї католицькі переконання були їй відомими, 
також видається вмотивованою, – можливо, вона 
не бажала потрапити під тінь підозри у співучасті 
в «антисоціальних» (з точки зору державної релігії) 
діях молодших Ретландів, не бажала отримати 
пляму на репутації доньки, яка «зрадила пам’ять 
свого славетного батька», адже Елізабет мала 
бути певною, що Роджера поховають із участю 
священника-католика, проти якого, можливо, влада 
згодом вимагатиме давати свідчення.

Портрет Філіпа Сідні, який І. Гілілов 
намагався видати за портрет Р. Ретланда
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 І шану, що негідним воздається,
І цноту, грубо зім’яту, мов квіт,
І досконалість – з неї світ сміється,
І силу в неміч зодягає світ. 
Й вуста, закриті владою мистецтву,
На тупість, що керує храмом знань,
На чесність, що простацтвом всім здається,
Й добро – у рабстві ницих пожадань. 
Обридившись, уже не хочу жити,
Та як тебе у світі цім лишити?

А тепер – повний зміст оригіналу: 
«Стомившись від всього, я прикликаю смерть, – 
1. Стомившись бачити чесноту в жебрацтві 

від народження. 
2. І жалюгідну нікчемність, зодягнуту в розкіш. 
3. І найчистішу  віру,  від  якої  злісно  відреклися.
4. І позолоту шани, яку ганебно віддають не за 

заслугами. 
5. І дівочу цноту, яку грубо ґвалтують. 
6. І справжню досконалість – облудно вкриту 

ганьбою. 
7.  І силу,  яку  хитке  правління  зробило  немічною.
8. І мистецтво, якому влада зав’язала язика у 

вузол. 
9. І невігластво, яке з виглядом ученого керує 

знаннями. 
10. І щиру чесність, яку назвали дурістю. 
11. І поневолене добро – на  службі  у  верховного зла.
Стомившись від всього переліченого, я б від 

всього цього пішов геть,
Проте мене зупиняє одне: що, помираючи, я 

залишаю свою кохану самотньою». 

Звернімо увагу на 7-й рядок: «І найчистішу віру, 
від якої злісно відреклися», і даймо собі звіт: якби 
ці слова написав радянський поет 70-х років, яку б 
інтерпретацію вони отримали в органах державної 
безпеки? А 4-й, а 8-й, а 11-й рядки? Жоден відомий 
радянський поет-дисидент не написав нічого, 
подібного  до цього (за гостротою протесту проти 
існуючого режиму, не кажучи вже про загальний 
художній рівень та експресію зокрема). 

А може 66-й сонет є якоюсь незрозумілою 
випадковістю в творчості по-бюргерськи 
розважливого і практичного лихваря Шакспера, 
який, окрім іншого, брав участь у скуповуванні 
зерна в голодні роки (1596 – 1598), щоб продати його 
за карколомними цінами своїм співвітчизникам, які 
вмирали від голоду? Але ж – ні! Не може особистість 
морально страждати, дивлячись на помноження 
беззаконня у суспільстві, якщо вона сама бере у 
ньому активну участь, не може злочинець щиро 
скаржитися на високий рівень злочинності у соціумі, 
позаяк у відповідному середовищі він почувається, 
як риба у воді. А тим часом: 66-й сонет є унікальним 
за своєю тематикою в англійській поезії, а найближчі 
до нього аналоги (поза творчістю Шекспіра) – 

звинувачувальні промови проти євреїв-грішників, 
які написав у своїй біблійній Книзі пророк Ісайя.

То, може, має рацію той англійський дилетант 
Джон Хадсон, який стверджує, що твори Шекспіра 
– плід праці єврейської жінки Амелії Бассано? – 
запитає наш читач. Ні, читачу, – немає у 66-му 
сонеті наслідування біблійних творів, а є у ньому 
християнський дух любові до Бога і Його Істини, 
яка є несумісною з байдужістю до насадження в 
суспільстві стандартів аморальності.

До того ж, 66-й сонет – не є якимось особливим 
винятком у шекспірівській творчості. Зокрема, щоб 
переконатися в цьому, пригадаймо Монолог Гамлета 
«Бути, чи не бути»: 

Бути чи не бути, ось у чому питання. 
Чи гідно миритися під ударами долі, 
А чи треба чинити опір 
І в смертній сутичці з цілим морем нещасть 
Покінчити з ними? 
Померти. 
Забутися. 
І знати, що цим обриваєш ланцюг 
Мук серця і тисячі поневірянь, притаманних тілу. 
Чи це не жадана мета? 
Померти. 
Сном забутися...
Тут Гамлет, так само, як і автор 66-го сонету, 

роздумує про смерть як метод уникнення моральних 
страждань. А спричинниками цих страждань, як і в 
сонеті, є суспільна етична дисгармонія:

«А той, хто зніс би приниження нашого століття, 
Неправду гнобителів, 
Зарозумілість, зраджені почуття, 
Лінивий суд і найважливіше: 
знущання недостойних над гідними...»

«Знущання недостойних над гідними» – для 
Роджера Ретланда протягом 1601 – 1602 років, 
коли відбувалася робота над «Гамлетом» (як це 
визнають шекспірознавці), ця теза звучала особливо 
актуально і особливо болюче («найважливіше»). 
Нагадаю: у ці роки він мав соціальний статус 
дисидента і «вічного» боржника перед державою, 
у якого забрали всі помістя, а відповідно – засоби 
виплачувати відповідний «борг» – накладений 
на нього «неправдою гнобителів» величезний 
фінансовий тягар (30 000 марок сріблом). 

У сонетному ключі (завершальному двовірші) 
107-го сонету автор ще більш відвертий:

Помруть тирани – смерть їх візьме все ж,
А у віршах моїх ти не помреш.

 Той же самий зміст простежується у більш 
відомому перекладі (на російську):

В моих стихах и ты переживеш
Венцы тиранов и гербы вельмож.

[Переклад С. Маршака].
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 Про яких тиранів йдеться у цих рядках? Риторичне 
запитання, оскільки всім є добре відомою участь 
Ретланда у змові Есекса проти Єлизавети Тюдор. 
Саме до правління останньої має стосунок зміст 66-
го сонету. І саме цей зміст пояснює нам мотивацію 
Роджера Ретланда у його рішенні, взяти участь 
у змові. Хоч, власне, сонет уже написаний після 
поразки у згаданій боротьбі (1601 р.). 

Втім, за життя Єлизавети, ні 66-й, а ні 107-й 
сонети опублікованими бути не могли. Особливо 
це стосується останнього, оскільки його сонетний 
ключ в оригіналі не містить згадки про «вельмож», 
яка знадобилася перекладачеві на російську лише 
для рими: «And thou in this shalt find thy monument, 
When tyrants’ crests and tombs of brass are spent» («І ти 
в оцій моїй творчості знайдеш собі пам’ятник, Тоді 
як герби та гробниці тиранів – зітліють»).

Як бачимо, в оригіналі “шпилька” автора на адресу 
«тиранів» є значно гострішою, аніж у перекладі С. 
Маршака. Проте, щоб усвідомити справжній рівень 
цієї гостроти, потрібно знати, що в англійській 
мові ХV – ХVІІ століть лексема «тиран» (tyrants’) 
мала дещо інше значення – у порівнянні з тим, до 
якого ми звикли. Первинно у  VІІ – VІ ст. до н. е. 
стародавні греки називали «тиранами» володарів, 
які незаконно захопили владу. Останні, як правило, 
чинили утиски прав місцевої аристократії. При 
цьому, грецьке τύραννος було цілковитим аналогом 
латинської лексеми  usurpator («узурпатор»). 
За доби розквіту демократії у Греції – у V ст. до 
н. е., назва τύραννος отримує нове негативне 
забарвлення, близьке до сучасної семантики двох 
термінів: «деспот»; «диктатор». Проте водночас вона 
зберігає за собою своє старе значення – як основне: 
«незаконний правитель». Лише у ХVІІІ столітті – 
після Великої французької революції – окремі особи 
із гіпертрофованою республіканською свідомістю 
почали називати «тиранами» цілком законних 
монархів. Але це вже сталося набагато пізніше за 
добу написання 107-го сонету. Таким чином, стає 
зрозумілим, що в останньому Шекспір дозволяє 
собі натякнути на незаконність верховної влади 
в Англії. Здавалось би, цей натяк є безпідставним, 
оскільки Вільям Сесіль, якого англійці називали 
«некоронованим королем», а королева Єлизавета 
– «своїм розумом», помер ще 1598 року, а його 
син Роберт – лише намагався сповна опанувати 
колишнім становищем свого батька. Тим часом у всіх 
католиків Англії не існувало жодного сумніву в тому, 
що їхньою країною править узурпатор – Єлизавета 
Тюдор! І певні юридичні підстави для цього вони 
мали, адже батько Єлизавети Генріх VІІІ не зміг 
отримати дозвіл на розлучення зі своєю дружиною 
Катериною Арагонською, отож,  його шлюб із 
Анною Бойлен – матір’ю Єлизавети – вважався 
недійсним не лише у Римі, але й у всіх католицьких 
країнах. Проте згодом Генріх Тюдор оголосив себе 

головою Англійської Церкви, після чого в Англії 
його шлюб із Анною Бойлен на певний час отримав 
статус «законного». Англійські католики не визнали 
дії короля правомірними, отож,  на їхню думку, як 
«позашлюбна» донька – Єлизавета не мала права на 
корону. 

Втім, під час суду над Анною Бойлен, ініційова-
ного самим королем, її шлюб із Генріхом VІІІ був 
визнаний “недійсним”, тому Єлизавету можна було 
вважати “бастардом” навіть у тому випадку, коли 
опираєшся винятково на англійські юридичні акти.

І все ж, сонетний ключ 107-го сонету міг бути 
написаним лише католиком – поетом, який не 
визнавав законність правління Єлизавети Тюдор, 
адже офіційно вона була оголошена «узурпаторкою» 
лише в декреті Папи Римського, який 1577 р. 
передав королеву Англії анафемі. Цей крок Риму 
звільняв підданих англійської королеви від присяги 
їй не лише як главі англіканської церкви, але й главі 
держави.

Втім, для Шекспіра-Ретланда «тираном» 
(незаконним володарем, що захопив шляхом 
злочину владу, на яку не мав відповідних прав) є не 
лише Єлизавета, але й В. Сесіль. 

У трагедії «Макбет» персонаж на ймення Лорд 
говорить про Макбета – «тирана», що осягнув 
королівську владу шляхом підступного убивства 
законного короля Дункана: «…Дунканів син, в 
якого/ тиран родинне право відібрав»[20] (Дія 3; 
Сцена 6). Тут можна зауважити, що епітет «тиран» 
– на адресу Макбета – звучить зовсім не без 
підтексту, адже незаконний король-убивця Макбет 
та незаконний король-убиця Клавдій (із «Гамлета») 
– мають один історичний прообраз – Вільяма Сесіля 
– творця англійської розвідувальної спецслужби. 
Зазначений штрих із політичної біографії В. Сесіля 
тож є відображеним у «Макбеті», де Макбет 
признається: «…Та дещо чув я –/ у всіх домах є в 
мене серед слуг – / підкуплені» (Дія 3; Сцена 4).

Які підстави мав Р. Ретланд для того, щоб 
зображувати В. Сесіля у вигляді узурпаторів 
(«тиранів») Клавдія та Макбета? Ймовірно, йдеться 
про наступний історичний факт: рідний дядько 
Роджера Ретланда – Едвард граф 3-й Меннерс 
Ретланд (1549 – 1587), за відгуками сучасників, був 
людиною непересічних здібностей і чеснот. Королева 
Єлизавета вирішила призначити його (всупереч 
порадам В. Сесіля) лорд-канцлером після того, як 12 
квітня 1587 року помер лорд-канцлер Томас Бромлі 
[http://www.luminarium.org/encyclopedia/rutland3.htm]. 
Про відповідне рішення королеви, окрім самого 
Едварда Ретланда, знали лише члени королівської 
Таємної Ради. Але через два дні – 14 квітня 1587 року, 
за загадкових обставин, 38-річний Едвард Ретланд 
раптово помирає у своєму будинку – в Лондоні. За 
умов, що склалися, його смерть цілком влаштовувала 
лише одну особу в Англії – В. Сесіля, оскільки той 
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страшенно боявся, що винятково розумний Едвард 
Ретланд (який не належав до його прихильників), 
посівши винятково важливу посаду, стане новим 
«розумом» Єлизавети Тюдор. 

Крім того, один із дослідників, який працював 
із історичними документами, пише, що 1571 року, 
коли граф Оксфорд сватався до Анни Сесіль, 
Вільям Сесіль не був у захваті від цієї пропозиції, 
але намагався видати свою доньку заміж за графа 
Едварда Ретланда [Nelson, Alan H. (2003), Monstrous 
Adversary: the life of Edward de Vere,17th Earl of Oxford, 
Liverpool University Press, ISBN 978-0-85323-678-8, pp. 71 – 72]. 

Як знаємо, ці намагання не увінчалися успіхом. 
Сесіль сприйняв це як відмову від політичного 
альянсу.

Отож,  у багатьох сучасників склалося загальне 
враження, що відповідна трагедія не сталася б 
без активної участі агентів англійської розвідки – 
нагадаємо доречний тут зміст останньої цитати: «у 
всіх домах є в мене серед слуг – / підкуплені». 

Наступні дії В. Сесія лише підтвердили 
небезпідставність зазначених підозр: єдина донька 
Едварда Ретланда та його дружини – Ізабель 
Холкрофт – 12-річна Елізабет стала сиротою (від 
батька вона успадкувала титул баронеси де Рос та 
відповідні володіння). А відтак, вона потрапила під 
опіку Вільяма Сесіля, який із січня 1561 року займав 
посаду магістра Сирітського Суду. В. Сесіль, (йому на 
цей час виповнилося 66 років), вирішив привласнити 
чималий посаг Елізабет і саму дівчину, видавши її 
заміж за самого себе. На перешкоді здійснення його 
планів стояв лише опікун Елізабет – Джон граф 4-й 
Меннерс Ретланд – батько Роджера Ретланда. Проте не 
минуло й року, як 24 лютого 1588 року, за загадкових 
обставин, раптово помирає 30-річний Джон Ретланд. 
Після чого в січні 1589 р. В. Сесіль безперешкодно 
змушує 14-річну Елізабет вийти за себе заміж [http://
en.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_Cecil,_16th_Baroness_de_
Ros]. Ймовірно, що саме цей аморальний вчинок 
Сесіля стосовно двоюрідної сестри Роджера – 
вчинок, якому передував ймовірний подвійний 
злочин – і мав на увазі Ретланд-Шекспір у 5-му рядку 
66-го сонету: «І дівочу цноту, яку грубо ґвалтують». 
Втім, значення цього рядка могло бути й ширшим, 
оскільки подібна практика здобуття наживи, шляхом 
зневаження дівочої цноти, для безпринципного 
В. Сесіля була характерною – так само він вчинив 
із 21-річною Пенелопою Деверо – рідною сестрою 
графа Есекса – видавши її заміж проти волі дівчини  
і не зважаючи на протести останньої – за Роберта 
3-го барона Річа [http://www.enotes.com/topic/Penelope_
Rich,_Lady_Rich].

Наглу смерть батька (24 лютого 1588 року), від 
рук агентів В. Сесіля, Шекспір-Ретланд образно 
змальовує у трагедії «Макбет» – у монолозі Старого 
(персонажа, під образом якого зображений 
вихователь Роджера – старий слуга його батька, 

на ймення Джон, про нього ми ще згадуватимемо 
і в подальшому): «Це неприродно, і так само те,/ 
що сталося минулого вівторка/ сліпа сова, цей 
мишачий ловець,/ впіймала сокола і заклювала» 
(Дія 2; Сцена 4).

Щоправда, 24 лютого 1588 року була середа, проте 
проблеми зі здоров’ям у Джона Ретланда почалися 
напередодні – 23 лютого у вівторок, коли його, 
очевидно, було отруєно.

Після всього сказаного, виникає питання: чи 
міг собі дозволити В. Сесіль використання свого 
службового становища для знищення протягом 
одного року двох графів Ретландів – без дозволу на 
це з боку Єлизавети Тюдор? Ймовірно, що ні. Але чи 
погодила б Єлизавета І питання знищення Едварда 
Ретланда, якого вона тільки-но оголосила лорд-
канцлером? Це мало статися лише за однієї умови: 
В. Сесіль надав їй незаперечні докази причетності 
Едварда Ретланда до католицької проіспанської 
опозиції (що відповідало дійсності). Щоправда, 
маючи такі докази, В. Сесіль міг діяти й цілком 
самостійно, оскільки вони могли б послужити 
йому виправданням на випадок викриття його 
зловживань. 

Існує цікавий історичний факт, який, можливо, 
має певний стосунок до описаних подій: саме в рік 
загибелі Едварда Ретланда (1587)  Ф. Уолсінгем – 
«права рука» В. Сесіля – отримав на робочі видатки 
рекордно високу одноразову суму із королівської 
скарбниці – 3300 фунтів стерлінгів [http://www.
peoples.ru/state/politics/frensis_walsingem/]. За сучасним 
курсом це відповідає приблизно 1 мільону 300 
тисячам фунтів стерлінгів.

Очевидно, першим твором, який був написаний 
Роджером Ретландом у хвилю тяжкої життєвої 
кризи (1601 – 1602 рр.), був 66-й сонет, присвячений 

Едвард Меннерс граф Ретланд 3-й
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молодій дружині, яка одночасно переживала нещастя 
чоловіка і ганебну смерть вітчима (графа Есекса). 
Втім, про Елізабет Сідні-Ретланд безпосередньо    
йдеться лише в сонетному ключі, а кожен із рядків 
– насамперед, відображає певну реалію тогочасної 
Англії. Скажімо, 11-й рядок: «І поневолене добро – 
на службі у верховного зла» – можливо, розповідає 
нам про графа Есекса, який тривалий час служив 
королеві Єлизаветі, приховуючи власне критичне 
ставлення до неї. Принаймні, 4-й; 7-й та 8-й рядки 
сонету характеризують діяльність зазначеного 
«верховного зла». А 3-й (про зречення віри) – 
адресований Єлизаветі І та її батьку – Генріху 8-му – 
безпринципному ініціатору і кривавому реалізатору 
англійської реформації, – та його поплічникам.

До Вільяма Сесіля, який на той час також уже 
відійшов у історію, має стосунок не лише 5-й, але й 
6-й рядок: «І невігластво, яке з виглядом ученого 
керує знаннями») – одною із посад В. Сесіля, який 
у свій час невдало навчався у Кембриджі, була 
сінекура канцлера (керівника) Кембриджського 
університету.

Історія написання «Гамлета» до цього часу 
залишається білою плямою у шекспірознавстві. 
Справа у тому, що перше видання 1603 року і друге 
видання 1604 року (перше і друге кварто «Гамлета») 
– кардинально різняться. Більшість шекспірознавців-
стратфордівців у питанні пояснення цих розходжень 
виявляють крайню необ’єктивність. Вони вважа-
ють та намагаються довести, що видання 1603 
року – піратське, що воно з’явилося внаслідок 
стенографічного запису, зробленого «піратом» під 
час вистави п’єси, яка відповідала 2-му кварто 
(виданню 1604 року), або ж – внаслідок того, що 
актор-пірат записав п’єсу по-пам’яті.

Найперше звернімо увагу на заголовок першого 
кварто: «Трагічна історія про Гамлета, Принца 
Данського, Вільяма Шекспіра, як її багато разів 
зіграли актори Його Величності у місті Лондоні, 
а також в університетах Кембриджу і Оксфорду 
та в інших місцях». 

Навіщо піратові було вказувати на те, що п’єса 
ставилася у Кембриджі та Оксфорді? І звідки він 
про це знав? Статути цих навчальних закладів 
забороняли ставити п’єси тих авторів, які тут не 
навчалися. Чому для Шакспера (якщо він є автором 
«Гамлета») зроблено виняток, який порушував ці 
статути? І, чи можливо було зробити такий виняток 
відразу у двох університетах, якщо навіть в одному 
із них це видається неймовірним? Адже відверте 
порушення одного пункту свого статуту цілим 
навчальним закладом знецінює увесь статут і тим 
самим підриває самі основи його існування.

На всі ці питання важко дати логічну відповідь, 
адже одна фактологічна помилка спричинює 
нагромадження невідповідностей, які не прямим 
чином вказують на її наявність. 

Радянський шекспірознавець Н. Зубова, 
аналізуючи можливості, використані для видання 
першого кварто, так описує роботу літературних 
піратів: «…Некоторые при помощи стенографии 
записывали содержание; печатали его; едва ли 
одно слово было правильно», —  вспоминал об этих 
нравах Томас Хейвуд в прологе к пьесе «Если вы не 
знаете меня, вы никого не знаете». Джон Уэбстер 
в «Судебном процессе диавола» прямо обращался 
к театральным служителям: «Вы должны быть 
очень внимательны, чтобы не пропустить 
стенографистов, которые собираются делать 
заметки». В годы предполагаемого появления 
«Гамлета» существовали две системы 
стенографии, очень несовершенные и дававшие 
не слишком удовлетворительные результаты» 
[Зубова Н. Два варианта “Гамлета” // Шекспировский 
сборник. – М: Всероссийское театральное общество, 1959. 
– C. 256 – 290., с. 261].

А тепер простежимо, коли була написаною 
зазначена п’єса Хейвуда («Якщо ви не знаєте 
мене,  ви нікого не знаєте»). Робота над нею велася 
протягом 1605 – 1606 рр. [https://en.wikipedia.org/wiki/
Thomas_Heywood].

Ще пізніше була написаною п’єса Джона Вебстера 
«Судовий процес диявола» («The Devil’s Law Case»). 
Над нею автор працював протягом 1617 – 1619 рр. 
[https://en.wikipedia.org/wiki/John_Webster].

Все це сталося вже після того, як 1602 року в 
Англії вийшла книга Джона Вілліса «Мистецтво 
стенографії», яка за кілька років стала неоціненною 
знахідкою для літературних піратів [http://www.
garshin.ru/linguistics/scripts/special/stenography.html; 
http://rbardalzo.narod.ru/new_m/steno.html].

Але справа у тому, що Джеймс Робертс 
зареєстрував перше кварто «Гамлета» ще 26 липня 
1602 року – на цей час його текст уже був готовим 
до друку, отож, для його публікації ніяк не було 
можливим скористатися стенографічною системою 
Вілліса.

Інша стенографічна система, про яку, очевидно, 
згадує Зубова, не була придатною для практичного 
використання взагалі. Йдеться про винахід Тімоті 
Брайта, зафіксований ним у праці «Стенографія: 
мистецтво більш швидкого, короткого і таємного 
запису літер» (1588 р.). Оволодіти цим «мистецтвом» 
було надзвичайно складно і користі від нього було 
дуже мало, позаяк один знак відповідав одній літері. 
Така стенографія являла собою один із різновидів 
таємного шифру, але після публікації згаданої книги, 
вона втратила і цю свою вартість.

Була також поширеною у середньовічній Англії 
давньоримська стенографічна система Тирона, але її 
неможливо було пристосувати до англійської мови, 
позаяк у її основі лежить скорочення кількох тисяч 
латинських слів. В добу Ренесансу про неї практично 
забули.
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Таким чином є помітним, що стенографічна 
гіпотеза не витримує тиску фактів. Врешті, з цим 
майже погоджується Н. Зубова: «Даже современной 
стенографистке было бы трудно записывать 
незнакомую пьесу в течение двух с лишним 
часов, без перерывов и при тех быстрых темпах 
диалога, которые были характерны для актеров 
«Глобуса». Чего же можно требовать от пирата, 
работавшего украдкой, не имевшего современных 
удобных карандашей и авторучек, и который 
если и знал примитивную стенографию своего 
времени, то мог получить от нее больше вреда, 
чем пользы?» [Зубова, 1959, с. 263].

При цьому Зубова помилково вважає, що 
система Вілліса могла бути застосованою при 
записі «Гамлета» літературним піратом, тоді як 
насправді технічна база для піратів на даний час 
була незрівнянно гіршою, аніж вона враховує.

У першому кварто Клавдій ще не отримав свого 
ймення (яке має значення: «кульгавий»). Ось яку 
характеристику тут дає йому автор:

With a face like Vulcan 
A look fit for, a murder or a rape, 
A dull, dead hanging look, and a hell-bred eye, 
To affright children and amaze the world. 

Переклад:
З обличчям Вулкана 
Поглядом, що пасує для вбивці і ґвалтівника, 
Виразом шибеника і очима диявола,
Якими лише дітей лякати й дивувати світ.

Як бачимо, тут Клавдій (попри відсутність 
власного ймення) має «обличчя Вулкана». Вулкан 
– давньоримський бог ковальства, який кульгав 
на одну ногу внаслідок каліцтва, спричиненого 
падінням із Олімпу, що стало сумним результатом 
дій розгніваного Юпітера. Ця паралель вказує на 
те, що прототипом Клавдія був хтось із політиків 
єлизаветинської доби, що мав відповідну фізичну 
ваду. Пізніше читач дізнається, що накульгував 
на одну ногу Вільям Сесіль. А наразі нам потрібно 
усвідомити: ця паралель  показує процес роботи 
над «Гамлетом» одного автора, який вдавався до 
зміни художніх засобів, якими змальовував деталі 
підтексту та до зміни загального задуму п’єси.

Після своєї молитви Клавдій у другому кварто 
говорить:

Слова летять, та думка – у багні,
Слова без думки до небес не дійдуть 

(Дія ІІІ, сцена 3).
У першому кварто це місце написано ще краще:

Words fly up, my sins remain below, 
No King on earth is safe, if God’s his foe.

Переклад:
Слова летять, але гріхи – залишаються тут –
Жоден король на землі не перебуває в безпеці, 
Коли Бог стає його ворогом.

Чому ж автор вдався до такої непродуктивної 
зміни тексту? Причина дуже проста: в інтервалі 
між написанням першого і другого кварто померла 
Єлизавета І, до влади прийшов король Джеймс 1-й, 
який реабілітував Роджера Ретланда, так би мовити, 
«на всі сто відсотків» – не лише повернувши йому 
відібране попередньою владою, але й надав кілька 
нових почесних і прибуткових державних посад 
[http://www.luminarium.org/encyclopedia/rutland5.htm]. 
Таким чином зазначена інвектива проти королівської 
влади стала не актуальною і залишити її без змін у 
новій редакції було б невиваженим кроком.

У першому кварто є ще один вислів Гамлета, 
який не потрапив до видання 1604 року, проте 
його беззаперечну шекспірівську художню вартість 
також визнають дослідники:

The warm Clown cannot make a jest 
Unless by chance, as the blind man catches a hare.
Переклад: «Добрий блазень свої дотепні жарти 

має висловлювати ніби випадково – так, як сліпий 
зайця ловить».

Подібних прикладів, які свідчать про автентич-
ність першого кварто і його незалежність від 
другого, можна навести цілу низку. Для Зубової 
це надає підстави для такого висновку: «Теорія 
про існування двох шекспірівських варіантів 
Гамлета у наш час непопулярна, але вона 
пояснює різночитання та зміни тексту значно 
переконливіше за теорію єдиного Гамлета, 
в контексті якої ці розходження скоріше 
завуальовуються, аніж розкриваються» [Зубова, 
1959, с. 280].

Щоправда, Зубова не відмовляється від ідеї 
«піратської» версії появи першого кварто, від ідеї, 
яка, очевидно, є помилковою, проте вслід за низкою 
західних шекспірологів ХІХ століття, визнає, що 
існувала рання авторська редакція «Гамлета», яка 
увійшла до першого кварто, хоч і «не без певних 
помилок».

Втім – різниця не має аж надто принципового 
характеру – важливо, що існування ранньої 
авторської редакції «Гамлета» є доведеним.

Після поїздки до Данії, Ретланд розширив трагедію 
майже вдвічі, доповнивши її низкою етнографічно 
достовірних деталей, та,  переосмисливши частково 
кілька образів. Зокрема, тепер у п'єсі (в переліку 
дійових осіб) не лише повідомляється, що Розенкранц 
та Гільдестерн є колишніми університетськими 
товаришами Гамлета, але й вказується назва 
університету, в якому вони навчалися разом. 
Зокрема, король говорить до Гамлета: «Щодо надій 
повернутися до Віттенбергу // Та продовжити 
навчання, ці ваші плани // Нам однозначно не до 
вподоби…» (Дія І, сцена 2).

 А тим часом є відомим, що історичні Розенкранц    
та Гільдестерн навчалися не лише у Падуанському 
університеті, але й у Віттенберзькому, що визнають 
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навіть шекспірознавці стратфордівського напрямку, 
зокрема, Ара Ернджакян пише про Про Розенкранца 
і Гільдестерна: «Ці імена також зафіксовані 
в списках Падуанського та Віттенберзького 
університетів» [http://erkat.am/wp-content/uploads/
pdf/Kto%20est%20kto%20v%20pyese%20Shekspira%20
Gamlet%20(ru).pdf].

Проте, автобіографічний аспект «Гамлета», – 
закладений у трагедію уже від початку її написання, 
– саме під час доопрацювання зазначеної драми 
збагачується тим психологічним та філософським 
наповненням, яке ставить відповідний твір на 
вершину світової драматургії.

Зауважимо, що, коли ми говоримо про 
«автобіографічний» матеріал у «Гамлеті», – тут 
не йдеться про фабулу, але насамперед – про 
менталітет героя, образ якого, за великим рахунком,    
є геніальним літературним автопортретом автора, – 
про менталітет героя, що розкривається всім своїм 
спектром саме в тривалих екстремальних умовах, 
де небезпека для життя поєднується із раптовим 
зринанням глибоко схованих моральних проблем, 
що  виявляють  себе  у  взаємостосунках  із  оточенням. 

До цього, в творчості Шекспіра (не Шакспера) 
домінують оптимістичні мотиви та іскрометний 
гумор. Виняток становить 1594 рік, коли була 
написаною трагічна поема «Лукреція» та розпочатою 
робота над першою трагедією «Ромео і Джульєтта». 
Але це також не випадково, позаяк 1594 року 
померла  мати  Роджера  Ретланда  Елізабет  Чарльтон.

Щоправда, періодично автор повертається до 
жанру драматичної хроніки, в чому виявляє себе 
його далеко не байдуже ставлення до історії та 
намагання побачити в ній прообрази сучасного 
політичного життя Англії.

Фахівці соціоніки один із психотипів власної 
науки назвали йменням шекспірівського Гамлета, 
при цьому, вони переконані, що автор також 
належить до відповідного типу. Це, звичайно, 
свідчить на їхню користь, оскільки трапляються 
іноді «шекспірознавці», які, виявляючи повну 
неспроможність бачити все очевидне, що людський 
мозок пізнає правою півкулею, стверджують, ніби 
Ретланд намалював свій літературний портрет у 
вигляді шекспірівського Фальстафа! Йдеться про 
роман-есе М. Літвінової «Оправдание Шекспира», 
М., 2008.

Проте, і зазначені фахівці соціоніки у дечому 
помиляються – вони не уявляють собі іншого автора 
шекспірівських творів, окрім Вільяма Шакспера. 
Цікаво, що б сказали вони з цього приводу, 
прочитавши заповіт останнього – чи відповідає він 
психотипу «Гамлет»?  

Незалежно від того, чи поділяє хтось згадану 
думку стосовно тотожності менталітету автора 
та його героя (Гамлета), всі сходяться на тому, що 
останній є першим літературним персонажем, який 

докорінно відчуває свою чужорідність суспільству, 
що його оточує, а водночас – першим героєм, який 
намагається перепустити дійсність через призму 
власного серця, виявляючи таким чином у собі 
антагоністичні суперечності, що й становить його 
основну особисту трагедію. 

Якщо це справді так, якщо такий герой справді 
вперше з’являється у світовій літературі на сторінках 
зазначеної шекспірівської трагедії (а я особисто в 
цьому також не сумніваюсь), тоді потрібно дійти 
висновку, що ідеально пристосований до життя 
стратфордець Вільям Шакспер тимчасово захворів 
на геніальність, але швидко від неї видужав. Адже 
Вільям Шакспер – це не стільки театральний діяч 
доби англійського Ренесансу, скільки більш-менш 
заможний лихвар, який не погордував подати до 
суду на чоловіка, що вчасно не повернув йому разом 
з відсотками борг на загальну суму 35 шилінгів та 
кілька пенсів – вчинок, вартий образу гоголівського 
Плюшкіна. І годі шукати тут перебільшення, 
оскільки Шакспер був «зліплений із тіста», з якого 
«випікають» Шейлоків, Крезів, Ротшильдів, а не 
Гамлетів, Байронів, Гердерів та Ретландів.

Інакше кажучи, ренесансний (за добою створення) 
Гамлет є уособленням того романтичного ідеалізму, 
запозиченого в християнстві та виплеканого 
ідеалами лицарської доби Високого Середньовіччя, 
який відчуває відповідальність за моральний стан 
цілого людства. А ось його гіпотетичний автор 
(Шакспер) – уособленням вкрай обмеженого 
бюргерського філістерства, яке так саркастично 
висміювали німецькі романтики. 

Можна припустити, що Роджер Ретланд, 
окрім всього іншого, враховував протилежність 
характерів – свого та Шакспера, коли обирав 
останнього на роль «автора» своїх творів. А коли 
враховував, тоді у цьому виборі можна відчути 
тонку іронію – аж до наслідування індоєвропейської 
мітологічної традиції, яка для образу культурного 
героя, вимагала створення образу трікстера (комічно-
демонічний дублер культурного героя). І все ж, 
якщо ця мотивація й існувала, вона видається мені 
не основною, а в тому, що вона існувала, переконує, 
зокрема, замаскований літературний автограф, 
залишений Ретландом у трагедії «Гамлет» (про що ми 
згодом розповімо читачеві). Головна ж, на мою думку, 
мотивація у зазначеному питанні полягає в тому, 
що дата народження; ім’я і, в певній мірі, прізвище 
Вільяма Шакспера являли собою своєрідний код 
символічного портрету Роджера Ретланда! Стосовно 
ймення та прізвища – про це вже йшлося на початку 
цього розділу. Стосовно дати народження – читач мав 
зауважити, що Вільям Шакспер народився 23 квітня – 
в день Св. Георгія Переможця – опікуна англійського 
королівства і Ордену Підв’язки, чий агіографічний 
образ переможця дракона виник на місці мітообра-
зу  Луга  –  кельтського  солярного  бога!
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У нас це не викличе особливого здивування, 
якщо, після ознайомлення із цією книгою, у когось 
виникне спокуса «довести», що запис у метричній 
книзі Стратфорда про хрещення Вільяма Шакспера 
26 квітня 1564 року був зроблений… після смерті 
відповідної особи. Не поділяючи такого можливого 
з чийогось боку припущення, ми визнаємо, що воно 
може мати право на своє існування, оскільки для 
того, щоб скласти для себе думку про автентичність 
зазначеного запису, потрібно володіти висновками 
його кримінологічного дослідження, яке ніколи 
ніхто не робив і не робитиме.

Проте, враховуючи, що Ретланд був таємним 
симпатиком католиків, у жодному випадку неможна 
відкидати гіпотезу американського дослідника 
Гарольда Джонсона, оприлюднену 1916 року, 
про зв’язок псевдоніму «Шекспір» “Shakespeare” 
(нагадаємо, що останній був надрукований у 
першому виданні сонетів (1609 р.) через дефіс: 
Shake-speare) із реальним прізвищем Break-speare 
(той, хто ламає списи), яке носив єдиний з англійців 
всіх часів, що був Папою Римським – Адріан ІV. Як 
помітив читач,  друга частина прізвища Адріана ІV 
є сповна тотожною щодо написання літературного 
псевдоніму автора шекспірівських шедеврів (на 
відміну від прізвища Шакспера –  “Shakspere”). 
Можливо, саму ідею вибору подібного псевдоніму 
Ретланд почав плекати під впливом зазначеного 
історичного зразка антропоніміки, вважаючи його 
знаковим  у  багатьох  зрозумілих  для  читача  аспектах.

До речі, про католицькі уподобання Р. Ретланда 
також свідчать рядки 107-го сонету: 

Свое затменье смертная луна
Пережила назло пророкам лживым.
Надежда вновь на трон возведена,
И долгий мир сулит расцвет оливам

 [Переклад С. Маршака].
Один із сучасників Ретланда, Петручіо Убальдіно 

в своєму трактаті «Про іспанський флот» (1588 р.) 
так описав Непереможну Армаду: «Бойовий порядок 
їхнього флоту нагадував половинчастий місяць, 
обернений своїми рогами до англійського берега 
– керівництво Армади намагалося захопити 
у півколо ворожі судна і знищити їх» [http://lib.
aldebaran.ru/author/chernyak_efim/chernyak_efim_pyat_
stoletii_tainoi_voiny/].

Звернімо увагу на схожість Армади на 
«половинчастий місяць». Отож, у сонеті 
«затемненням, яке пережив місяць» може бути 
названа поразка Армади та її відновлення.

Враховуючи, що ймовірним часом написання 107 
сонету є 1597-й рік, зміст відповідних рядків мож-
на інтерпретувати, як вияв надії автора (про що 
він згадує прямим текстом) на позитивні для себе 
політичні зміни, пов’язані з такою подією: із іспан-
ського порту Феррол саме цього року вирушила 
нова армада із 136 кораблів (більша за попередню) 

і взяла курс на Британію. У цей час англійський флот 
перебував біля Азорських островів і не міг пере-
шкодити  висадженню  військового  десанту  іспанців… 

Чому ж так сталося? На це питання й зараз 
історики не можуть відповісти цілком однозначно. 
Приготування Іспанії до нової морської війни не 
могло відбуватися законспіровано: вся Західна 
Європа знала про це, тим більше – не становила 
відповідна ситуація таємниці для англійців. Отож,  
Єлизавета Тюдор, порадившись із Вільямом 
Сесілем, вирішила послати свій флот в Іспанію, 
щоб англійці могли здійснити раптовий напад на 
іспанські кораблі у порту Феррол та знешкодити 
їх за допомогою гарматного вогню й брандерів. 
Коли Єлизавета повідомила про своє рішення 
королівську Таємну Раду, граф Есекс наполіг на 
тому, щоб командування англійським флотом було 
доручено саме йому. Заперечень не було, адмірала 
Уолтера Релі, який також претендував на цю посаду, 
призначили помічником Есекса. Проте граф, 
замість того, щоб спрямувати англійські кораблі 
до берегів Піренейського півострова, повернув 
їх у напрямку військово-морської бази Іспанії – 
Азорських островів, мотивуючи це необхідністю 
захопити іспанські галеони зі золотом, що прибули 
туди з колоній. Але при цьому, коли адмірал Релі 
захопив штурмом важливий порт на Азорах – 
Фаял, – Есекс страшенно розлютився, після чого 
він інсценував невдалу спробу захопити інший 
порт – Сан-Мігель. З усього було помітним, що граф 
намагається усунути англійський флот від участі в 
обороні Англії, адже ця «авантюра» Есекса, яка, до 
речі, викликала проти нього небезпідставні підозри 
у зраді, мало не коштувала Єлизаветі її корони. 
Дуже ймовірно, що у морському поході Есекса 
брав участь і Роджер Ретланд, оскільки його лист із 
Парижу, датований 14 черня 1597 р., свідчить про 
намір юного графа приїхати до Англії із відповідною 
метою. В останньому випадку, Ретланд добре знав, 
що граф Есекс не збирається воювати з іспанцями, 
але навпаки – хоче допомогти їм змістити Єлизавету 
з престолу. До речі, ще раз звернемо увагу на епітет 
“смертний” у вислові “смертний місяць” зі 107-го 
сонету. Оскільки королева Єлизавета у добу свого 
правління образно ототожнювалася із місячною 
богинею Діаною (одною із “безсмертних”), епітет 
“смертний” виконує тут функцію зауваження: 
“йдеться не про королеву!”. Дивно, що  шекспірологи, 
які зверталися до відповідної теми,  цього не 
помітили. 

У 107-му сонеті, написаному 21-річним поетом, 
дуже цікавим є також цей рядок: «І довгий мир 
обіцяє розквіт маслинам» – він відображує мрію 
автора про тривалий мир, який має настати після 
низки спалахів релігійної війни. Цей мир має 
принести розквіт «маслинам». Тут криється натяк 
на бенедиктинські монастирі (маслинова галузка 
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– символ бенедиктинського ордену), які в добу 
Середньовіччя були осередками науки та освіти у 
всій Західній Європі. Якщо в Німеччині протягом 
перших десятиріч Реформації було закрито дві 
третини бенедиктинських монастирів, то в Англії – 
геть усі! 

Свій 107-й сонет автор закінчує уже згаданим 
сонетним ключем: 

І ти в оцій моїй творчості знайдеш собі пам’ятник,
Тоді як герби та гробниці тиранів – зітліють. 
Тим часом, Ретланд радів передчасно – іспанці так 

і не змогли висадити десант на британській землі 
– їхні кораблі були розкидані могутнім штормом 
поблизу англійського берега.

В очах більшості сучасних англійців, ймовірно, 
політична позиція Роджера Ретланда буде 
асоціюватися з антипатріотизмом та ренегатством, 
проте насправді вона не має нічого спільного ні з 
тим, ні з іншим. У католицькому минулому своєї 
батьківщини граф Меннерс бачив, насамперед, 
щедрі плоди культури та науки – ту «силу, яку 
хитке правління зробило немічною» (7-й рядок 
66-го сонету). Зазначені вартості для нього були 
першочерговими – в них він вбачав перспективу 
розвитку англійської нації, адже чудова інтуїція 
дозволяла йому визначити перспективу кожного 
явища. А, окрім того, граф Ретланд відчував, що 
відмова суспільства від певної частини власних 
традицій загрожує йому непередбачуваними 
метаморфозами, які врешті-решт призведуть 
до втрати аристократією свого статусу та до 
катастрофічної зміни суспільних вартостей.  

«Щось підгнило у Данськім королівстві…» – так 
роздумує принц данський Гамлет із шекспірівської 
трагедії. В іншому місці (в розмові із Розенкранцом 
та Гільдестерном) він порівнює Данію із в’язницею. 
Усі подібні репліки мають безпосередній стосунок до 
Ретландівської оцінки тогочасної Англії. Здавалось 
би, така оцінка є суб’єктивною, оскільки Англія 
за часів Єлизавети Тюдор набиралася могутності 
– ставала «королевою морів» та інтенсивно 
збільшувала свій капітал за рахунок торгівлі. Проте, 
ці досягнення в очах Ретланда є другорядними. 
Значно вище за них він ставить суспільну гармонію 
– «Утопія» Томаса Мора, який був для англійських 
католиків взірцем державницького мислення і 
нелицемірного патріотизму, царювала в найбільш 
високих інтелектах шекспірівської епохи. 

Стосовно ж проблеми осягнення влади – до 
неї Ретланд ставиться так само, як це демонструє 
його герой – Гамлет: влада – не самоціль, а засіб 
для підтримання суспільної гармонії. Проте, як і 
останній, Ретланд є далеким від пацифізму, в цьому 
розумінні слова Гамлета, які стали афоризмом, 
можуть вважатися його основним життєвим кредо: 

Підлота – мов невиполотий сад –
Траві дай волю – вкриє бур’янами! (Дія І: 2).

Тут для молодого графа ідеалом був згадуваний 
вище Папа Римський Адріан ІV (Ніколаус 
Брейкспір), який – у відповідності до свого прізвища 
– справді вмів ламати списи своїм опонентам. 
Зокрема, варто зауважити, що до початку його 
понтифікату римляни перебували під впливом 
талановитого проповідника-демагога Арнольда 
Брешианського, а попередники Адріана мирились 
із тим, що останній постійно принижував їхню 
гідність. Отримавши владу, Адріан ІV запропонував 
Арнольдові залишити місто, але той не звернув на це 
жодної уваги, натомість його прихильники почали 
тероризувати римське духовенство. У відповідь 
Адріан ІV наклав на Рим перший в історії інтердикт: 
окрім хрещення немовлят, у разі небезпеки для 
їхнього життя, і відспівування небіжчиків – всі 
богослужіння та треби проводити у місті було 
заборонено. Після цього, на вимогу народу, сенат 
мусив вислати Арнольда.

Про те ж, що Папа Адріан ІV був історичним 
героєм, якого, на думку Р. Ретланда, варто наслідувати, 
також свідчить один із дуже ймовірних псевдонімів 
графа Роджера Меннерса – Адріан Доррелл (за 
гіпотезою Дамблона). На мою думку, відповідна 
гіпотеза має під собою належні підстави, про що 
коротко спробую розповісти. 

Поема Шекспіра «Лукреція» була занесена до 
Реєстру Торгівлі друкарськими товарми 9 травня 
1594 р. Того ж року, але дещо пізніше поему 
надрукував Річард Філд для продавця книг Джона 
Харрісона Старшого. А вже 3 вересня 1594 р. студент 
Оксфорду Генрі Віллобі опублікував свою поему під 
назвою: «Віллобі і його Авіза, або Правдивий портрет 
скромної діви і цнотливої та вірної дружини», у якій 
згадує про поему Шекспіра «Лукреція».

 Генрі Віллобі доводився рідним братом Вільяму 
Віллобі – чоловіку рідної сестри Роджера Ретланда – 
Френсіс Меннерс (1582 – 1613).

Друге видання «Авізи» авторства Г. Віллобі 
вийшло 30 червня 1596 р. Видав його невідомий, який 
назвав себе «Адріаном Дорреллом». Адріан Дорелл 
додав до поеми свою «Апологію». Про Генрі Віллобі 
він пише, як про того, хто «нещодавно відійшов до 
Бога», тому смерть останнього дослідники датують 
першою половиною 1596 р. 

Окрім того, Адріан Доррелл повідомляє, що 
рукопис поеми Віллобі він знайшов серед паперів 
свого друга – після того, як той залишив Оксфорд, 
щоб обійняти певну посаду на королівській службі.

Найбільш цікавим є те, що про Адріана 
Доррелла не збереглося жодних документальних 
свідчень юридичного характеру, у зв’язку із чим 
літературознавці дійшли спільного висновку, 
що його ймення і прізвище – псевдонім [http://
ru.knowledgr.com/00296570/ГенриВиллоби]. 

Внутрішньополітична атмосфера в тогочасній 
Англії була гнітючою: уряд Єлизавети після смерті 
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її фаворита Роберта Дадлі (1588 р.) одноособово 
очолив колишній державний секретар, а з 1572 р. – 
лорд-скарбник Вільям Сесіль, який ще до цього, за 
допомогою  Ф. Уолсінгема, 1568 року  створив  мереживо 
шпигунської системи, що охоплювало цілу країну 
і проникало за її межі. Шпиги лорда Барлі Вільяма 
Сесіля наглядали навіть за його сином – Робертом, під 
час перебування останнього у Франції із посольською 
місією. Проте головним об’єктом для шпигів Сесіля 
були ті англійські аристократи, які відчували 
ностальгію за католицьким минулим Старої Доброї 
Англії. Після смерті Френсіса Уолсінгема (1590) та 
Вільяма Сесіля (1598 р.) таємну розвідку одноособово 
очолив син останнього – Роберт Сесіль на прізвисько 
«Горбань». На цей час керівник таємної розвідки був 
найбільш впливовою особою в королівстві.

Така метода управління країною викликала у 
Ретланда приблизно тотожну реакцію до тієї, яку за 
подібних обставин виявив у одному зі своїх віршів 
(«Прощай, не вмивана Росіє») М. Лєрмонтов:

Куда не глянешь – красный ворот
Торчит, как шиш перед тобой.

У «Гамлеті» Ретланд змальовує Вільяма Сесіля під 
образом короля-узурпатора Клавдія, який отруїв 
свого брата короля Гамлета і шляхом шлюбу із його 
дружиною (матір’ю Гамлета) захопив владу.

Характерно, що у першому кварто «Гамлета» 
образ королеви написаний більш м’яко в порівнянні                    
із 2-м кварто – тут вона стає союзником свого сина:

 H. – And, mother, but assist me in revenge, 
And in his death your infamy shall die. 
G. – Hamlet, 1 vow by that majesty – 
That knows our thoughts, and looks into our hearts, 
I will conceal, consent, and do my best. 
What stratagem soe’re thou shapt devise.
Переклад: 
Гамлет:  Допоможіть мені у помсті – 
Разом із його смерю, помре  і ваша ганьба
Королева: Гамлете, клянуся тим Королем,
Який знає наші думки і дивиться у наші серця,
Що я буду тримати все в таємниці, 
Погоджуватися зі всіма засобами та допомагати 

твоєму задуму.
Така зміна образу королеви Гертрад у 2-му кварто 

може вказувати на те, що образ короля Гамлета 
у трагедії Шекспіра є збірним – почасти у ньому 
проглядаються риси Роберта Дадлі графа Лестера 
1-го, який був фаворитом Єлизавети І до своєї 
смерті у 55-річному віці. У цьому випадку королева 
Гертрад ототожнюється із Єлизаветою Тюдор.

Після лютого 1601 р. у Роджера Ретланда з’явилися 
вагомі підстави для того, щоб показати королеву 
Гертрад союзницею не свого сина Гамлета, а свого 
другого чоловіка-узурпатора Клавдія, позаяк на 
той час Єлизавета І стала його відвертим заклятим 
ворогом.

Після смерті Джона Меннерса графа Ретланада 
4-го (24 лютого 1588 р.) його діти, які ще не були 
повнолітніми, зокрема і Роджер граф Ретланад 
отримали собі офіційного опікуна в особі Роберта 
Дадлі графа Лестера 1-го (вітчима Роберта Деверо 
графа Есекса 2-го), але той також помер через якихось 
півроку (04. 09. 1588 р.) від гарячки (можливо, був 
отруєний Вільямом Сесілем). Державну опіку над 
дітьми небіжчика-графа Ретланада 4-го королева 
доручає шефу своєї розвідки Вільяму Сесілю, який 
для Роджера став тим самим, чим був для Гамлета 
у його творі король-узурпатор Клавдій. Етимологія 
імені останнього («кульгавий») перегукується із 
персонажем західноєвропейського середньовічного 
фольклору – кульгавим бісом (одне із його імен 
– Асмодей), який стане згодом головним героєм 
роману «Кульгавий біс», написаного Луїсом Белесом    
де Геварою (1641 р.) – саме в  цьому творі знаходяться 
безпосередні витоки більш відомого однойменного 
роману Алана Рене Лесажа «Кульгавий біс». Попри 
те, що Вільям Сесіль справді накульгував – через 
хронічне захворювання коліна та подагру (від 
якої він і помер), – його хитрий, підступний 
характер асоціювався із образом демона, а його 
безпринципність у питаннях інтимного аспекту 
моральних норм, створювала паралель із образом 
демона розпусти Асмодея, з яким його сучасники, 
окрім інших численних джерел, могли ознайомитися, 
читаючи «Демонологію», написану шотландським 
королем Джеймсом (майбутнім наступником 
Єлизавети на Англійському престолі). 

До речі, граф Оксфорд також накульгував (після 
одної з дуелей), отож,  у тому випадку, якби він 
був автором «Гамлета», як намагався «довести» 
на поч. ХХ ст. Томас Луні, а також – сучасні його 
американські послідовники («оксфордисти»), за 
жодних обставин король-злочинець не отримав би 
ймення із семантикою «кульгавий».

Найбільш яскраву характеристику Вільяму 
Сесілю Ретланд дає через репліку Гамлета на адресу 
Клавдія у 4-й Сцені 3-ї Дії: 

На троні – блазень.
Це злодій кишеньковий, що поцупив
Державу й владу, а саму корону
В кишеню заховав!

Зауважмо: корону зазначений узурпатор, як 
образно говорить Гамлет, не надягнув собі на голову, 
але заховав у власну кишеню, виявляючи при цьому 
умовний рефлекс професійного злодія, який не 
демонструє, а ховає крадене. Сказане не може мати 
прямого стосунку до сценічного Клавдія, який був 
офіційним королем, проте дотепно характеризує 
Вільяма Сесіля – «сірого кардинала» Єлизавети 
Тюдор. 

У «Макбеті» Шекспір-Ретланд змальовує В. Сесіля 
в образі іншого незаконного володаря (тирана) – 
Макбета, який отримує від шотландського вельможі 
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Агнуса характеристику, подібну до попередньої 
(на адресу Клавдія – від Гамлета): «…сан повис на 
ньому,/ як велетня одежа – на злодюжці-пігмеєві» 
(Дія 5; Сцена 2). 

А ось як описує Макбета законний принц 
Малькольм – син підступно вбитого короля 
Дункана (аналог Гамлета): «Так, він жорстокий, 
кровожерний, хтивий, / розпусний він, брехливий 
і підступний, у всіх гріхах, що мають назву, 
винний» (Дія 4; Сцена 2).

Таке зневажливе ставлення до сімейства 
могутніх Сесілів було б вкрай необачним з боку 
простолюдина Вільяма Шакспера. Важко повірити, 
що прагматичний та раціональний, як німецький 
бюргер, і передбачуваний, як швейцарський 
годинник, Вільям Шакспер дозволяв собі подібну 
гру зі смертю.

Також вкрай малоймовірно, щоб Ф. Бекон 
висміював таким чином чоловіка своєї рідної тітки 
(В. Сесіля), якому був зобов’язаний своєю кар’єрою. 
Едвард де Вер 17-й граф Оксфорд, якого дехто 
вважає за автора шекспірівських творів, також 
не мав жодних підстав для ворожого ставлення 
до свого тестя – Вільяма Сесіля, позаяк на час 
створення «Гамлета» давно вже примирився зі 
своєю дружиною Анною Сесіль, після чого невдовзі 
вона  померла. 

І взагалі, межує із повним абсурдом припущення, 
що так знущатися над «добрим іменем» Сесіля 
Старшого міг Крістофер Марло. Останній був 
агентом англійських спецслужб, які почергово 
очолювалися батьком та сином Сесілями. Свідомо 
рубати сучок, на якому тримається твоє життя, 
може лише той, хто бажає замаскувати власне 
самогубство.

На загал, припущення антистратфордівців-
марловіанців (послідовників американця Калвіна 
Гофмана) про бажання англійських спецслужб 
врятувати свого агента Марло від слідства, яке мало 
винести йому смертний вирок – шляхом інсценування 
його смерті, – є не лише мелодраматичним, але й 
не витриманим у психологічному аспекті. За таких 
умов, з часом Марло могли впізнати, заарештувати 
й допитати під тортурами політичні опоненти – 
кому потрібен агент, який живе поза законом? Тим 
часом смерть Марло “ховала всі кінці у воду”. А, 
крім того – щоб підтримувати подібні інсинуації 
творчості Шекспіра, потрібно кривити душею, або 
ж «мати очі, і не бачити, мати вуха, і не чути». 
Припущення про те, що 66-й сонет та трагедію 
«Гамлет» написала особа, яка стала сатанистом на 
ґрунті сексуальних збочень, може лише сліпець або 
ж симпатик сатанизму. У тому ж, що Марло був 
сатанистом, переконує сама документація слідчого 
процесу, який проводився проти нього до дня його 
смерті – згідно із нею, Марло паплюжив особу 
Ісуса Христа найбруднішими вигадками із усіх, які 

лишень трапляються в письмових джерелах про 
вчення церкви Сатани. Мається на увазі свідчення 
Томаса Кіда, яке останній дав під слідством, та 
добровільне свідчення Річарда Бейнса, надіслане в 
Таємну раду в письмовій формі. В останньому існує 
лише одне непорозуміння, яке стосується цитати з 
Горація про право поета карбувати власну монету, 
а решта інформації відповідає дійсності, оскільки в 
загальних рисах збігається зі свідченням Т. Кіда. 

Одною із принципово-важливих є проблема 
пояснення тими дослідниками, які останнім часом 
отримали назву «антистратфордівці», мотивації 
«справжнього Шекспіра» щодо добровільного 
передавання свого авторського статусу іншій 
особі (Вільяму Шаксперу). З психологічної точки 
зору, таке передавання виглядає неприродним 
з боку особи, яка за життя публікувала окремі 
свої твори під власним прізвищем, особливо – 
якщо ці, опубліковані під власним прізвищем 
твори, є примітивними – у порівнянні із тими, які 
приписуються Шаксперові. У відповідному сенсі 
виявляє свою повну неспроможність гіпотеза, за 
якою «справжнім Шекспіром» є відомий поет та 
гіпотетичний комедіограф своєї доби граф Оксфорд. 
Не кажучи вже про те, що останній помер 1604 року, 
а проте нові твори Шекспіра (із алюзіями стосовно 
нових подій) продовжували з’являтися до 1612 року 
(до року смерті Ретланда!). З незрозумілої причини 
Вільям Шакспер, який прожив до 23 квітня  1616 
року, раптово і докорінно втратив приписуваний 
йому «інтерес» до літературної діяльності відразу ж 
після смерті графа Р. Ретланда.

Очевидно, кожен ймовірний автор шекспірівських 
творів мав бути митцем, який ніколи не публікував 
жодних спроб пера під власним йменням. Ретланд 
відповідає також і зазначеній вимозі. 

Тут доречно буде навести відому серед 
шекспірознавців інформацію. Починаючи із 
1987 р. один із антистратфордівців, прихильник 
оксфордівської гіпотези, Ворд Елліот разом із Дж. 
Валенца організували стилометричні дослідження, 
у яких комп’ютерні програми порівнювали 
стилістику творів Шекспіра із творами 37 найбільш 
відомих авторів Єлизаветинської доби, яких різні 
дослідники пропонували на роль «Шекспіра». 
Навесні 2010 року проект «Claremont Shakespeare 
Clinic» було завершено. Результати дослідження 
доводять, що твори Шекспіра написані однією 
особою, стилістика якої в цілому залишається 
незмінною. Йдеться про такі особливості: широке 
використання дефісів і жіночих закінчень, 
чого тут помітно більше, аніж у решти згаданих 
письменників. А ось, відносних речень у Шекспіра 
значно менше у порівнянні із ними. Висновок 
цілком очевидний: жоден із 37 авторів, чиї твори 
публікувалися, не міг написати шекспірівського 
доробку! [https://www1.cmc.edu/pages/faculty/welliott/
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shakes.htm; https://uk.wikipedia.org/wiki/ Шекспірівське_
питання].

Таким чином було незаперечно доведено, що граф 
Оксфорд, Френсіс Бекон, Крістофер Марло, Філіп 
Сідні, Вальтер Релі, Джон Флоріо – не мають до 
творчості Шекспіра безпосереднього стосунку.

До речі, глибока зацікавленість життям театру, 
яку виявляли Ретланд зі своїм старшим товаришем 
– графом Саутгемптоном, що зауважують численні 
дослідники, – може мати лишень одне пояснення: 
обох насамперед цікавила театральна реалізація 
драматичних творів Ретланда, в яких були 
відображені актуальні реалії відповідної доби. Про 
те ж, що зазначена зацікавленість театром з боку 
двох молодих графів виходила за звичні рамки, 
свідчить уривок з листа стюарда Роуленда Вайта 
до Роберта Сідні від 11 жовтня 1596 р. [Sidney 
Papers. T. II. P. 132], про що згадує Брандес: «Лорда 
Саутгемптона та лорда Ретланда не побачиш 
при дворі. Вони проводять час у Лондоні, щоденно 
відвідуючи театри».

Цього ж листа цитує і Л. Ф. Бостельман, а вслід 
за цим – ще більш цікавого листа, адресованого 
Роберту Сідні – від його родича – Герберта Грея 
(обидва документи знаходяться в одному архіві). 
Зокрема, Грей пише: «Почув я, як актор Шакспер 
скаржиться своєму лордові Ретланду, що [в 
театру] існують труднощі із пошуком добрих 
виконавців жіночих ролей» [Бостельман, 1911, с. 
9]. Далі Бостельман пояснює відомий факт – що у 
відповідну добу жіночі ролі виконували чоловіки.

Тут цікавими є дві деталі, зокрема, вислів «своєму 
лордові Ретланду». Ця деталь свідчить про те, що В. 
Шакспер перебував на службі у Роджера Ретланда. 
Відповідно – мав би отримувати винагороду. Але 
у книзі видатків Бельвуару, яку вів стюард Томас 
Скревен за життя Роджера Ретланда, не існує 
жодних записів про виплату якихось коштів Вільяму 
Шаксперу чи Вільяму Шекспіру (такий запис, що 
відповідає сумі 44 шилінги, з’явився лише 1613-го – 
через рік по його смерті).

Виходить, Вільям Шакспер служив Роджеру 
Ретланду безкоштовно? Але численні документи 
свідчать про те, що Шакспер цінував кожну копійку 
навіть тоді, коли став уже досить багатим. Мабуть, 
безжалісний граф нещадно експлуатував бідолашного 
Шакспера – вирішить читач. Можна сказати й так, 
але ця експлуатація відбувалася не безкоштовно. А 
служба Шакспера у Ретланда, судячи за існуючими 
історичними документами, не була офіційною.

Крім того, наведений документ спростовує 
вигадку шекспірознавців-стратфордівців про те, 
що В. Шакспер нібито перебував на службі у лорда 
Саутгемптона (не міг же він перебувати на службі 
відразу в двох лордів та ще й при цьому працювати 
в театрі). А відтак виглядає неприродним, що «свої» 

перші поеми («Венера і Адоніс» та «Лукреція») 
Шакспер присвячує не своєму лорду Ретланду, але 
іншому лорду, якому він не служить.

 Інша цікава деталь останнього листа полягає 
у тому, що характер підслуханої Греєм розмови 
між Шакспером і Ретландом свідчить про їхню 
співпрацю, пов’язану саме із театром. Із листа 
випливає висновок, що Роджер Ретланд був 
зацікавленим у тому, щоб вистави п’єс у «театрі 
Шекспіра» відбувалися якомога більш якісно. 
Саме тому Шакспер і ділиться із ним існуючими 
проблемами свого театру.

До трупи «Слуги лорда камергера» («театру 
Шекспіра») Роджер Ретланд не мав жодного 
офіційного стосунку. Його опіка над цією трупою 
може мати лише одне пояснення – тут ставилися 
його твори. А ця опіка сягала так далеко, що навіть 
театр «Глобус» було зведено на тій ділянці землі, яку 
перед  цим  було  придбано  стюардом  Р. Ретланда – за 
його наказом.

На нашу думку, головна причина, яка спонукала 
Ретланда відмовитись від оприлюднення власного 
авторства – аж до пошуку підставної особи – 
полягала в одночасному прагненні повністю 
розкрити свою індивідуальність, свої погляди, своє 
ставлення до дійсності в творчості, призначеній 
служити людству, і при цьому – вагома мотивація 
залишитися в тіні. Щодо останньої – тут можуть 
виявити себе два фактори, один із яких полягає 
в необхідності завуалювати гострі політичні 
інвективи та автобіографічні мотиви, а інший – у 
небажанні звертати на себе зайву увагу, стаючи 
об’єктом пліток та пересудів. Згадаймо перші  рядки 
зі 102 сонету:

Люблю, та зайвих слів я не промовлю –
Утаємничу ніжності порив –
Торгує той перед людьми любов’ю,
Хто пелюстки душі для всіх розкрив.

[Переклад мій. В. К.]
Ретланд належить до типу митців, яким вкрай 

потрібне розуміння і мовчазне захоплення тих, 
кого вони поважають – не стільки захоплення 
особистістю, скільки досягненнями, але – не сліпі 
вигуки натовпу, мотивовані тимчасовим настроєм – 
чи то схвальні, чи то осудливі. Ті, кого він поважав 
– знали про все, що було схованим від решти. 
Проте, було б помилкою вважати, що таємниця його 
авторства була відомою мало не всім у Лондоні. Так, 
драматург Роберт Грін у своєму памфлеті «На гріш 
розуму спокутуваного мільйоном розкаяння» виказує 
цілковите незнання того факту, що Шакспер був 
непричетний до створення «своїх» драм. Щоправда, 
тут йдеться про 1592 рік, коли на сцені була 
поставлена лише єдина хроніка авторства Шекспіра. 
На той час про творчість Ретланда як драматурга 
знали лише студенти університету в Кембриджі.
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3. «АВТОГРАФ» Р. РЕТЛАНДА НА СТОРІНКАХ

Тепер – про своєрідний автограф Ретланда – на 
стрінках трагедії «Гамлет». 

У замку Кронборг (поблизу Хільсенборга) до 
цього часу екскурсоводи розповідають туристам 
ту історію, яку вони почули від старих працівників 
замку – про одного знавця рослин, який знайшов у 
щілині цегляної кладки якусь особливу рослину – 
руту, що виросла між камінням. Зазначений ботанік 
запевняв, що рослина рута не росте більше ніде у 
світі, окрім замку Кронборг [http://denmark.worlds.ru/
articles/denmark_article_756.shtml]. 

Більш ніж ймовірно, що згадана легенда виник-
ла вже на матеріалі шекспірівського «Гамлета», де 
рута входить до славнозвісного букету Офелії. І хоч 
остання згадує про руту, перебуваючи в стані втрати 
розуму, проте це не означає, що її слова позбавлені 
логічного змісту, який виявляє себе у символах та 
образах. Щоб застерегти глядача від спрощеного 
сприйняття її слів, автор вкладає у вуста Лаерта 
репліку про те, що Офелія висловлюється, хоч і 
дивно, проте достатньо розумно: «У цім безглузді – 
сила глузду». А ось що говорить Офелія: «Ось вам 
кріп (фенхель) і орлики. Ось рута. А тут трохи 
для мене. Ще вона прозивається зіллям святої 
неділеньки. Ох, але вам носити цю руту з іншої 
причини» (Дія 4, Сцена 5).  

У добу Середньовіччя та Ренесансу кріп вважався 
рослиною, яка захищає від чар та злих духів – натяк 
на те, що присутнім знадобиться захист від «куль-
гавого біса» – Клавдія, який знаходиться серед них. 
І не даремно кріп Офелія подає разом із орликами 
(аквілегією), яка символізує зраду. Іншими словами, 
вона попереджує: бережіться, серед вас є пекельний 
зрадник (Клавдій). 

Перш, ніж ми спробуємо розглянути символіку 
рути, згадаємо, що перед цим Офелія говорить 
ніби-то, як здається читачеві, до свого брата 
Лаерта, але насправді – до відсутнього тут Гамлета: 
«Ось розмарин – це на згадку. Пам’ятай, любий, 
пам’ятай. А ось братики – це для мрій». 

Розмарин – класичний символ жалоби, яким ще 
в Давній Греції прикрашали могили. Офелія цим 
прорікає свою близьку смерть і просить відсутнього 
тут Гамлета, щоб не забув про їхнє кохання. Що ж   
до рути – ця рослина у відповідному контексті також 
стосується Гамлета, проте тут уже інформація про 
нього призначена не для нього, але для присутніх: 
«Ось рута, а тут трохи – для мене». 

Латинська лексема ruta (рута) означає не лише назву 
рослини але й має загальне значення («гіркота, 
неприємність»). Іншими словами, Офелія 
ототожнює Гамлета із гіркотою, якої їй дісталося 
не так багато, як дістанеться решті присутніх. Цим 

вона пророкує смерть Клавдію та Лаерту від руки 
Гамлета, а королеві-матері – гіркоту втрати сина: «Ох, 
але вам носити цю руту з іншої причини». Справді, 
Гамлет усім приносить гіркоту (нещастя), проте – 
не із власної провини, а тому, що так складаються 
обставини, а складаються вони проти нього саме тому, 
що на ньому лежить відповідальність за Данське 
королівство, у якому царює зло. 

Граючи роль божевільного, Гамлет мусить 
переконати у своєму божевіллі насамперед Офелію 
– якщо вона не повірить у справжність його 
божевілля, то її батько (Полоній) помітить це за її 
поведінкою. Саме в цьому виявляє себе та гіркота, 
про яку говорить Офелія – вона повірила в його 
божевілля і сама починає грати відповідну роль – 
божевільної, що дозволяє їй бути не прямим чином 
вкрай відвертою, а згодом – замаскувати власне 
самогубство. Щодо смерті Полонія – вона розуміє, 
що це фатальна випадковість. 

Антропонім “Ретланд” кореспондується із 
рутою: на англійській Ретланд – Rutland. Тобто 
рута є символом самого автора «Гамлета». У цьому 
розумінні значення латинської лексеми ruta (гіркота)    
в поєднанні із іншим композитом антропоніму land, 
який означає «країна», може мати таку загальну 
семантику: «гіркота пов’язана із країною». Такий 
зміст є визначальним як для образу Гамлета, так і 
для долі його автора. 

А, крім того, рута має також певний стосунок до 
Святого Георгія. Проте, для розуміння зазначеної 
паралелі потрібно детально розглянути питання про 
те, яким чином саме Святого Георгія було обрано за 
опікуна Англії, оскільки наведеної вище інформації 
на відповідну тему є недостатньо – вона стосується 
лише зовнішніх обставин, а найбільш цікавою є 
передісторія.

До 1222 року єдиним покровителем Англії 
вважався Святий Едмунд (народився у 841 р.). Проте, 
починаючи від зазначеної вище дати, поступово 
його роль почала все більше переходити до Святого 
Георгія, так, що після 1348 року культ Святого Георгія 
починає домінувати. Зазначений процес відбувався 
далеко не стихійно, але – послідовно скеровувався 
Плантагенетами – всупереч народній традиції, 
яка тяжіла до Св. Едмунда. Останній був саксом, 
англійська ж знать мала переважно нормандське 
походження. Із цієї причини вона упереджено 
ставилася до традиції, пов’язаної із культурою саксів, 
яка трималася в народі тривалий час і носила 
опозиційний характер щодо аристократії. Тим часом 
альтернативу можна було шукати лише в контексті 
традицій того ж англійського народу – не всі вони 
були германськими – більш давні губили своє 

«ГАМЛЕТА»
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коріння у кельтському язичництві. Саме останнім 
надавали перевагу Плантагенети у своїй внутрішній 
культурній політиці… Тут може виникнути 
запитання: який стосунок до британських кельтів 
мав Святий Георгій, чия нога ніколи не ступала на 
землю туманного Альбіону? 

Виявляється, мав і, в певному розумінні можна 
сказати, – стосунок безпосередній. Йдеться винят-
ково про культурологічний зв’язок, який став 
підставою для контамінації кельтського бога Лугоса      
та Св. Георгія у свідомості англійського народу.

Лугос вважався солярним божеством, саме тому 
його зброєю був спис – символ сонячного променя, 
а його атрибутом – палаюче колесо. Водночас, 
Лугос був наділеним функцією бога води, саме тому 
кельти топили у воді призначених йому у жертву 
дівчат (після цього потопельниці, за тогочасними 
уявленнями, мали стати феями – міфічними 
істотами, яких давні римляни називали  «німфами», 
давні ібери – «ксанами»). Такі жертвоприношення 
чинилися на свято Лугоса – Лугнасад, яке первинно 
збігалося із літнім сонцестоянням, оскільки сонце 
в цей день було на вершині екліптики – «на троні». 
Природно, що культові зображення Лугоса – у 
вигляді вершника, який вражає списом хтонічного 
монстра – Балора Згубне Око (аналога персонажа 
українського фольклору – Вія), як правило, були 
локалізовані поблизу води – річок, озер, тощо. 
Зазначені вотивні зображення римляни називали 
«колонами Юпітера», проте, до Юпітера вони не 
мають жодного стосунку – у кельтських країнах такі 
«колони» присвячувалися Лугосу, а у Фракії та Дакії 
– місцевому Геросу – тут пізніше вони отримали 
назву «Дунайський вершник».

Читач, можливо, зауважив, що у давньоруській 
культурі був свій аналог Лугнасаду – свято Купала. У 
Галичині його подекуди святкують до нашого часу –   
не у якості язичницького культу, але у рамках традиції, 
чий підтекст уже є в значній мірі забутим. Проте 
вкидання у воду дівчатами своїх вінків, являє собою 
помітну ремінісценцію людських жертвоприношень,    
а палаюче колесо, чи багаття у вигляді кола та й сама 
форма  вінка  –  все  це  має  прозору  солярну  символіку.

На загал, складається стійке враження, що 
Лугнасад та свято Купала, яке також колись 
припадало на день літнього сонцестояння, мають 
незаперечні спільні витоки. Отож,  окремі повір’я, 
пов’язані зі святом Купала, не буде методологічною 
помилкою спроектувати на Лугнасад. Наразі, нас 
цікавить лише одне із них – те, яке стосується рути. 
Читач, мабуть,  добре пам’ятає назву найбільш 
популярної пісні Володимира Івасюка – «Червона 
рута». Здавалось би, автор вигадав для відповідної 
рослини епітет, який суперечить даним ботаніки 
– рута має жовтуваті квіти, а не червоні. 
Проте, виявляється, не вигадав, а запозичив із 
бойківського фольклору, адже за переданням, 

яке до цього часу побутує у Карпатах (і не тільки 
в українських Карпатах), квіти рути стають 
червоними лише на кілька хвилин – один раз на 
рік – опівночі – напередодні свята Різдва Йоана 
Хрестителя, яке збігається із язичницьким святом 
Купала. Вважається, що дівчина, яка зірве червоний 
квіт рути, буде щасливою в коханні… Звичайно, не 
обов’язково подібне передання існувало в кельтів, 
стосовно ж зв’язку кельтського солярного бога 
Лугоса із рутою – нам він видається безсумнівним, і 
не лише завдяки зазначеній вище паралелі. Справа 
в тому, що в англійському фольклорі рута має 
одну із назв, яка може асоціюватися саме із Лугосом: 
«a Sun herb» («трава Сонця»). Якщо останній факт 
порівняти із карпатським переданням про зв’язок 
рути зі святом Купала, сумніви мають розвіятись 
навіть у скептиків. Але й це ще не все: сам автор 
«Гамлета» надає нам підтвердження правильності 
наших міркувань, нагадаємо:  «Ще вона 
прозивається зіллям святої неділеньки». Як це  
мав би знати наш читач, у давньоримській культурі 
неділя вважалася днем Sol Invictus  «Непереможного 
Сонця» (принаймні із 274 року н.е., коли відповідний 
культ був офіційно запроваджений імператором 
Авреліаном). В едикті імператора Константина від 
7.03. 321 р. про святкування неділі, цей день тижня 
названо «днем сонця»: «У священний день сонця 
нехай всі посадові особи та люди, що живуть 
у містах, відпочивають і нехай усі майстерні 
будуть закритими». Так само й вавилонська 
астрологічна традиція, яка панувала у Західній 
Європі протягом Середньовіччя та Ренесансу, 
пов’язувала Сонце із неділею.

На підставі сказаного можна дійти висновку, 
що Ретланд ототожнював себе не стільки із рутою, 
скільки зі Сонцем, яке вона символізувала, а вірніше  
із кельтським солярно-водним богом Лугосом 
(списоносцем), який вважався покровителем всіх 
мистецтв – подібно до давньогрецького солярного 
Аполлона. 

Впродовж століть емблемою графів Ретландів 
була підкова [https://translate.google.com.ua/
translate?hl=ru&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/
Lucy_Russell,_Countess_of_Bedford&prev=search]. 

Так само, як і на гербі графів Шептицьких, підкова 
тут символізувала вершника. Отож, не випадково 
на надгробку Р. Ретланда у Ботесфорді його герб 
обрамлений скульптурною парою коней.

Кінь і Сонце в традиції індоєвропейської 
символіки – ототожнюються. Але це ще не все. Як 
людина із містичним мисленням, Роджер Ретланд ще 
у юні роки мав звернути увагу на семантику свого 
ймення Роджер («списоносець») та геральдичного 
прізвища – Ретланд (Rutland), яке асоціювалося із 
рутою – рослиною вершника-списоносця Лугоса-
Сонця. У цьому розумінні прізвище Rutland могло 
мати таку етимологію: «країна рути» (в значенні 
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– «країна Лугоса», тобто – підводне царство). 
Така подвійна паралель із кельтським божеством, 
що стало (у своєму контамінаційному варіанті) 
символом самої Англії, мала б видатись йому не 
випадковим збігом, але містичним знаком особистої 
місії.

Без розуміння цих реалій неможливо зрозуміти 
творчість Шекспіра, особливо сказане стосується 
лірики та трагедії «Гамлет», яка проектується на 
особистість автора. 

Давно помічено, що називаючи Офелію 
«німфою», Гамлет пророкує її смерть у воді. Проте, 
для Гамлета, який любить Офелію і водночас 
уявляє свою особу мало не втіленням Лугоса, таке 
пророкування отримує іншу інтерпретацію – це 
вже не пророкування, і навіть не психологічна 
установка, яка реалізує себе за відповідних умов, 
це знання внутрішнього світу коханої людини – 
знання настільки досконале, що воно дозволяє 
безпомилково прогнозувати її поведінку за тих 
обставин, які видаються невідворотними. 

Не випадково Офелія гине у воді, намагаючись 
повісити на галузку верби свого вінка – дівочий 
вінок із квітів (ймовірно, квітів рути) був одним 
із обов’язкових атрибутів Лугнасаду (як і свята 
Купала). 

Вона йде з життя добровільно (так само, як і 
Джульєтта), знаючи, що Гамлет – приречений: про 
таке її знання свідчить її пісня про «Веселого, мило-
го Робіна» (співає королеві у 5-й Сцені 3-ї Дії). Цей 
Робін тут розглядається як мрець. Вона намагається 
випередити Гамлета, щоб не бачити його загибелі, 
але, при цьому, вибирає смерть у воді, яка «дозво-
лить» їй “бути поряд з ним в іншому житті” («у під-

водному царстві»), коли вже в житті земному таке 
виявилось неможливим.

Натяк на Лугоса наявний також в іншій пісні 
Офелії, зверненій до королеви:

How should I your true loue know from another one,
By his cockle hat and staffe, and his Sendall shoone.
На жаль, в українському перекладі Леоніда 

Гребінки, мушля на тулії шляпи перетворилася на 
«бриль прочанський». Дослівний переклад є таким: 

«Як відрізнити вашого справжнього милого, від 
когось іншого? – За його мушлею на тулії та його 
посохом і сандаліями».

Багатьох тут вводить в оману формулювання 
«вашого милого», насправді це «вашого» – є лише 
відомим риторичним засобом, який змушує 
співрозмовника поставити себе на місце ритора. 
Прочанином Клавдій у трагедії не виступає, зате 
ним виступає Гамлет, отже, Офелія говорить про 
свого милого (Гамлета), а не про чоловіка Гертрад. 
У такому випадку, мушля на його тулії є символом 
кельто-британського морського бога Мананнана мак 
Ліра, який являє собою одну із форм Лугоса. Чому 
саме на цій формі Лугоса зупиняється Офелія? Тому, 
що Гамлет подорожував із Данії до Англії морем (так 
само, як сам Ретланд подорожував морем із Англії 
– до Данії).

За дивним збігом обставин, етимологія 
скандинавського прізвища «Амлет» (так принца 
Гамлета названо у хроніці Саксона Граматика) 
виводиться від «Амлоді» (Amloði). Так називався 
скандинавський язичницький бог моря, якого 
згадує скальд Снеб’єрн (його цитує Сноррі Сурлусон 
у «Молодшій Едді»), називаючи море «жороном 
Амлоді».

Збіг – дуже цікавий. Важко сказати, чи знав 
автор «Гамлета» цю етимологію. Якщо не знав – це 
дивний вияв яснобачення чи надзвичайної інтуїції. 
Якщо знав – ще більш дивно, позаяк у відповідну 
добу «Молодша Едда» зберігалася лише у кількох 
рукописах – на давньоісладській мові (Codex 
Upsaliensis; Codex Regius der Snorra Edda; Codex 
Wormianus; Codex Trajectinus). Всі ці рукописи на 
той час знаходилися в Ісландії. Щоправда, були й 
копії. Скажімо, копія останнього із перелічених 
манускриптів, виготовлена близько 1595 р., 
зберігається у бібліотеці Утрехтського університету 
(Нідерланди). 

У згаданій пісні Офелії про «Веселого, милого Робіна» 
дуже цікавим є її закінчення, яке також потрібно 
перекладати дослівно: «Бог змилосердиться над 
його душею та всіма християнськими душами» 
(God a mercy on his soule, and of all Christians soules).

Окремі дослідники звертають увагу на те, що 
відповідне формулювання збігається із останнім 
реченням смертного вироку графу Есексу, автором 
якого був Ф. Бекон. Проте, насправді тут не існує 
жодного натяку ні на Есекса, а ні на Бекона, оскільки 

Роджера Меннерса графа Ретланда 5-го
Ботесфорд. Герб на надгробку
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зазначене речення-закінчення смертних вироків у 
тогочасній Англії було канцелярським штампом. 
І все ж, наявність цього штампу у пісні Офелії – 
не є випадковістю – вона вказує на те, що вирок 
Гамлету уже підписаний, а можливо, крім того, – 
тут ще й криється передчуття Ретланда, що йому 
доведеться загинути із волі короля Англії, або ж з 
волі менш помітних історичних постатей, які проте 
належать до когорти «сильних світу цього» і можуть 
підписувати таємні вироки. Як це сталося насправді – 
ми наразі не знаємо.

Сказане зовсім не означає того, що нібито 
Ретланд був залежним від язичницьких уявлень – 
кельтські язичницькі мітообрази (як і давньогрецькі 
та давньоримські) для нього є символами, які 
містять натяк на етнічно-генетичні (за словами 
Юнга, «колективні») архетипи, що знаходяться у 
царині позасвідомого. Образ Офелії для Ретланда 
є рефлексією особистої драми, яку, ймовірно, йому до 
цього довелося пережити, а, можливо, – рефлексією 
власного передчуття ранньої смерті своєї дружини 
– Елізабет Сідні. 

Ймення Офелія автор «Гамлета» запозичив 
із пасторального роману італійського автора 
Джакопо Саннадзаро (1458 – 1530) «Аркадія», 
в якому ним називається закохана пастушка 
Ofelia. Автором англомовного варіанту «Аркадії» 
(наслідування Саннадзаро) був батько дружини Р. 
Ретланда – Елізабет – Філіп Сідні. Одна із відомих 
етимологій відповідного антропоніму: Ophelia 
– «відкрита Сонцю», від англ. Op(e) (відкрита) 
та  давньогрецького Helios (Сонце). Тут міститься 
натяк на її кохання до Лугоса-Сонця (Гамлета).

Не будемо згадувати про те, яким чином відповідна 
тема була дещо скомпрометована у зазначеному 
вище творі Гілілова. Лише зауважимо, що це – 
проблема згаданого дослідника, а не Ретланда. 

Щодо передчуттів останнього – у 22-му сонеті 
вони задекларовані прямим текстом: 

У наших серць тепер життя єдине:
Моє помре – твоє також загине.

[Переклад Д. Паламарчука]. 
Ще більш детально-близькими до біографії 

Ретланда є поема-мініатюра «Голуб і Фенікс» та 
пісня блазня із «Дванадцятої ночі» («Поховальний 
плач»), які дуже вагомо свідчать про те, що 
Ретланд передчував свою ранню смерть та ранню 
смерть Елізабет. Наводимо цитату з останньої в 
російськомовному перекладі: 

Вечного покоя дом
Стал для голубя гнездом. 
Спит с подругой он вдвоем. 
Легок был земной им груз. 
Нет плодов их брачных уз. 
Девственным был их союз.

[Переклад С. Маршака].

Стосовно змісту поеми-мініатюри «Фенікс і Голуб» 
– тут йдеться про майбутню одночасну смерть 
Голуба та його супутниці життя – Фенікс (перекладачі 
полюбляють міняти стать цих птахів, зокрема, ця 
особливість простежується і в єдиному на нинішній 
час українському перекладі М. Габлевич): 

Заспіваймо ж гімн останній
Феніксу й голубці – тій
Парі вірній, золотій,
Що згоріла від кохання.

Відповідний вірш є своєрідною формою 
поетичного заповіту, в якому Р.    Ретланд не 
лише передбачає своє та Елізабет близьке трагічне 
і невідворотне майбутнє, але й доволі відверто 
виказує свої політичні симпатії та антипатії. Щоб 
правильно зрозуміти зазначений твір, не кожен наш 
читач, поки-що є достатньо поінформованим, 
отож,  ми спробуємо наблизитись до відповідної 
теми послідовно.  А наразі – повернемося до дискусії 
про саму можливість передбачення Ретландом своєї 
ранньої смерті, а особливо – ранньої смерті Елізабет. 
Тут потрібно пам’ятати, що такі провіщення – 
не рідкість – у тому випадку, коли розглядаєш 
біографію котрогось із поетів-геніїв.

Згадаємо для прикладу провісницькі мотиви 
у творчості Лєрмонтова, який у 27-річному віці 
загинув від кулі, що влучила в його серце на горі 
Машук. Зокрема, це вірш «Сон»: 

В полдневный жар в долине Дагестана  
С свинцом в груди лежал недвижим я; 
Глубокая еще дымилась рана, 
По капле кровь точилася моя. 
Лежал один я на песке долины; 
Уступы скал теснилися кругом, 
И солнце жгло их желтые вершины 
И жгло меня – но спал я мертвым сном.  

Ще раніше поет прорікає свій кінець у молодому 
віці:

 Нет, я не Байрон, я другой…
Я раньше начал – кончу ране…

А ось передбачення революції 1917 року, та її 
наслідків:

Настанет год, России черный год,
Когда царей корона упадет;
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь;
Когда детей, когда невинных жен
Низвергнутый не защитит закон...

Наближення власної загибелі передчував і 
Пушкін, що знайшло відображення в його поезії:

Ребенка ль милого ласкаю –
Себе я думаю: прости, 
Тебе я место уступаю –
Мне время тлеть – тебе цвести.

Щоправда, за свідченнями біографів, останній 
відвідував у Парижі місцеву ворожку мадам 
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Лонерман, яка йому порадила стерегтися білого коня 
та білявого вершника...

Гоголь незадовго до смерті написав заповіт, в 
якому забороняв ховати по смерті своє тіло – до 
появи ознак розкладу. На заповіт уваги не звернули 
– Гоголя поховали третього дня по «смерті». Лише 
1930 року виявилося, що поховали – живцем. 
Дехто із російських авторів у наш час намагається 
спростувати відповідні свідчення очевидців, але «без 
вогню – диму не буває». 

Отож,  не варто підходити до геніїв із мірками, які 
знімалися із посередності – навіть у тому випадку, 
коли цією посередністю є сама особа шановного 
шекспіролога. Проте, якщо в твоїй хаті шиба занадто 
брудна – не буде нічого дивного, коли тобі раптом 
захочеться написати дошкульний пасквіль на 
«брудне» сонце. А відтак, і платонічні стосунки між 
подружжям Ретландів кожен пояснює в міру власної 
розпусності. Наприклад, згадуваний вище російсько-
ізраїльський експерт Борис Борухов розпустив в 
Інтернеті плітку про те, що Ретланд, мовляв, був 
сифілітиком. Може, він мав на це належні підстави? 
Чи мав насправді – про це нехай судить читач: 
«Ведь далее, в разделе «Кембриджские игры вокруг 
обители муз» (Третья глава) Вы отмечаете, 
что в пьесе, которую ставили студенты, 
шутливо упоминается и о «французской болезни» 
«Шекспира», – звертається Борухов до Гілілова 
у відкритому листі. А має він на увазі ту епіграму-
епітафію, яку Гілілов небезпідставно називає 
«раблезіанською»: 

«Здесь покоится упитанный Галлио, который до 
небес  дрыгался  на  веревке  всем  своим  огромным  весом.

Его приятели остались на Тейберне
в году тысяча пятьсот девяносто восьмом.
Ту его часть, что не успела сожрать французская
болезнь, теперь уплетают земляные черви».
 Як бачимо, окрім винятково нахабної демагогії, 

зазначений аргумент Борухова нічого не містить, 
оскільки до Ретланда згаданий Галліо не може мати 
жодного стосунку: Ретланд не мав зайвої ваги; 
Ретланда ніхто ніколи не намагався повісити – вішали 
злочинців із простолюду, а аристократам від 1541 – до 
1605 року рубали голови; на час написання памфлету 
Ретланд був живим; а крім того: Ретланд не мав 
приятелів, які б «залишилися на Тейберні». Тейберн 
– місце масової страти у Лондоні, де могли повісити 
одночасно до 24 чоловік. Вислови: «Потрапити на 
Тейберн», «танцювати на Тейберні» мали значення: 
«бути повішеним». 

Зазначена епіграма належить перу Джона Уївера 
(1576 – 1632), який навчався у Кембриджі разом 
із Р. Ретландом. При цьому, антропонім “Галліо” 
(“блазень”) у відповідну добу трапляється у численних 
фарсах – під ним виводилися всілякі комічні образи, 
різні за своїм характером. Пізніше анонімний автор 
із числа Кембриджських студентів напише фарс: 

“Повернення із Парнасу”, в якому висміюватиме 
відомих поетів Англії (Б. Джонсона; Д. Марстона; Т. 
Неша, тощо). Тут під антропонімом “Галліо” справді 
буде змальовано сатиричний літературний портрет 
одного відомого англійського поета відповідної доби,  
зокрема, створена комічна ілюзія, що цей Галліо 
сприйняв на свій рахунок епіграму-епітафію Уївера 
про Галліо-шибенника: “Нещодавно мене прославив 
у своїй епіграмі один кембриджець, Уївер, мій 
однокласник”. Але про цю алюзію читач отримє 
можливість дізнатися дещо цікаве у Третій Частині 
цього дослідження.

Крім іншого, Борухов посилається на ознаки 
«хвороби» Ретланда, які наводить Гілілов, і 
підсумовує, що вони, мовляв, «властиві для 
сифілітиків». Проте, очевидно, Борухов якимось 
чином є знайомим із унікальною формою сифілісу, 
симптоматика якого іще не зафіксована медициною, 
оскільки дійсності його висновок не відповідає 
жодним чином. А, може, Борухов переплутав Р. 
Ретланда із графом Оксфордом, який захворів на 
сифіліс у Венеції (ймовірно, після відвідин Вірджинії 
Падоанни), що є не порожнім здогадом, а історичним 
фактом, про який в подальшому поговоримо більш 
детально.

Також цілком ймовірно, що Б. Борухов запозичив 
цю гіпотезу із англомовного твору про Мері Сідні-
Врот (племінницю Філіпа Сідні), який належить 
перу Маргарет Ханней (Margaret P. Hannay). Проте 
Маргарет Ханней у своїй книзі справді послідовно 
переплутувала біографії графів Оксфорда 17-го та 
Ретланда 5-го. Справа у тому, що про захворювання 
на сифіліс вона пише в одному контексті і на 
одній сторінці зі згадкою про  величезний штраф, 
накладений на Р. Ретланда у лютому 1601 року. 
За її словами, щоб виплатити борг, Р. Ретланд 
був вимушений продати землю, чим викликав 
супереречку зі своєю матір’ю, яка відмовилася 
втрачати сімейне помістя [Margaret P. Hannay, Mary 
Sidney Lady Wroth, Ashgate Publishing, 2013, p.163].

Насправді ж було все не так: всі помістя Р. Ретланда 
були конфісковані водночас із накладанням 
штрафу. Матір Роджера Ретланда Елізабет Чарльтон 
(Elizabeth Charleton, роки життя: 1551 – 1594) 
померла ще за сім років до цієї події, про що свідчать 
всі англійські довідкові видання [https://web.archive.org/
web/20110608022534/http://www.familysearch.org/eng/search/
AF/individual_record.asp?recid=28657056&frompage=99]. 

Дати життя Елізабет Чарльтон, єдиної дружини 
Джона Меннерса графа Ретланда 4-го, також 
записані на її надгробку у фамільній усипальниці 
графів Ретландів у Ботесфорді. 

Випливає незаперечний висновок, що суперечка 
Роджера Ретланда із матір’ю, яка буцімто відбулася 
1601 року, – плід фантазії дослідниці, або ж – 
неймовірно груба помилка, яка виникла внаслідок 
ототожнення біографії Роджера Меннерса, графа 
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Ретланда із біографією Едварда де Вера, графа 
Оксфорда.

Граф Оксфорд справді часто продавав землю, бо 
мав велику схильність до марнотратства, а іноді 
робив це, щоб розрахуватися із кредиторами. 
Починаючи із 1575 до 1584 року граф Оксфорд 17-й 
продав майже всі свої землі, успадковані від батьків.    
За них він отримав 70 тисяч фунтів стерлінгів, які 
успішно розтратив для власного задоволення.

Для делитантів характерне розмите бачення 
історії. Тому не дивно, що англійську дослідницю, 
на яку, між іншим, посилається стаття про Р. 
Ретланда із англійської Вікіпедії, зрадила пам’ять і у 
її свідомості змішалися два зовсім різні графи – як 
кажуть у таких випадках французи: «Вночі всі коти 
сірими здаються».

У книзі Гілілова симптоми хвороби Ретланда 
такі: хворі ноги та спазми судин головного мозку. 
У молодому віці (до 30 років) відповідні відхилення 
в роботі організму можуть бути проявом таких 
захворювань: радикуліту, ревмополіатриту та 
менінгіту. Радикуліт та менінгіт можуть виникнути 
внаслідок переохолодження ніг та голови (можливо, 
у випадку з Ретландом йдеться про одночасне 
переохолодження зазначених органів). 

Із листування графа Ретланда 5-го відомо, що 
у червні 1599 року, після повернення з Ірландії, Р. 
Ретланд лікувався на гарячих джерелах у місті Баті, 
куди і в наш час приїздять хворі на радикуліт та 
ревмополіартрит.

Стосовно хвороби голови – більш ймовірно, що 
Ретланд хворів не на менінгіт, але на вегето-судинну 
дистонію, яку часто спричинюють гострі хронічні 
психоемоційні стреси. У будь-якому випадку, смерть 
Роджера Меннерса не була наслідком хронічного 
захворювання – це можна стверджувати на підставі 
факту: він помер неочікувано у Кембриджі.

Щодо останніх послуг, які надали Р. Ретланду два 
хірурги (про оплату їхньої праці наявний запис у 
касовій книзі стюарда сімейства Ретландів), міщанам   
із простолюду подібні послуги міг надати звичайний 
цирульник, оскільки йдеться про кровопускання. 
У випадку, якщо спазми мозку були симптомами 
вегето-судинної дистонії, смерть Ретланда видається 
неприродною, ймовірно, свідомо спричиненою 
«лікуванням» зазначених хірургів. З іншого боку 
– вороги Р. Ретланда – Вільям та Роберт Сесілі – 
на той час були уже мертвими, отож,  здавалось 
би, екстремістів, зацікавлених у смерті графа, на 
світі не залишилося. Проте не будемо поспішати 
із висновками, а ліпше повернемося до розгляду 
відповідної проблеми в одному із наступних розділів 
цього дослідження.

Щодо питання про мотивацію безшлюбного життя 
в шлюбі – характерної риси біографії подружжя 
Ретландів – тут шекспірологи нетрадиційної статевої 
орієнтації намагаються нас переконати, що Роджер 

Ретланд був подібний до них самих (із тотожних 
міркувань вони ще частіше намагаються приписати 
твори Шекспіра Крістоферу Марло, чий моральний 
рівень відповідав дну помийної ями). Не знаючи про 
моральні уподобання подібних шекспірологів, читач 
іноді «клює» на «смаженого» хробачка на гачку.

Насправді причина, скоріше за все, полягає у 
психічному захворюванні Елізабет, яке викликало 
схильність до суїциду, і в підсумку спричинило її 
самогубство, про що більш детально буде мова в 
подальшому.

За таких умов, відносно цнотливі стосунки у 
шлюбі можуть отримати інтерпретацію, як не 
бажання залишати сиріт. Враховуючи високий 
рівень схильності до співчуття страждаючим 
невинно – рівень, який «червоною ниткою» про-
ходить через усі кращі твори Шекспіра, і єднає їх 
із творчістю Гюго; Шевченка; Достоєвського – така 
перспектива була б для Ретланда неприйнятною. 
А, крім того, його кохання до Елізабет, якій він 
присвячує найщиріші і найчарівніші свої сонети – 
не містить у собі елементу пристрасті – це кохання 
серця, а пристрасть викликає в ньому інша – 
«смаглява леді»…

Можливо, що саме страх перед перспективою 
залишити по собі сиріт змушує подружжя 
відмовитися  від дітей як найбільшої радості сімей-
ного життя, що й спонукає Ретланда настільки високо 
цінувати батьківство – цінуєш у житті найбільше те, 
що назавжди із певних причин залишиться для тебе 
недоступним. Звідси з’являється цикл сонетів (1 - 
20), у яких Ретланд переконує молодшого за себе на    
4 роки Вільяма Пембрука – двоюрідного брата своєї 
дружини, одружитися і залишити по собі нащадків 
– очевидно, у відповідь на заяви останнього, що 
йому є любим вільне життя – життя для власного 
задоволення.

Щоправда, в  британському академічному 
шекспірознавстві існує така думка, що у всіх цих 
випадках Шекспір звертається до самого себе. З 
цією думкою я міг би погодитись, якщо вважати, що 
даний цикл сонетів (1 - 20) написаний автором десь 
у 1598 році, та почасти  – у 1599-му – до одруження 
Роджера Ретланда.  Щодо Вільяма Шакспера  –  то він 
розпочав справу залишення по собі нащадків ще до 
свого одруження у 18-річному віці, коли завагітніла 
його майбутня дружинна Енн Хатауей. І, звісна річ, 
звертатися до себе з такими сонетами Шакспер не мав 
жодних підстав. 

Та повернемося до питання про автобіографічні 
мотиви в трагедії «Гамлет».  Основою її сюжету для 
автора стала хроніка Саксона Граматика «Danorum 
regum heroumque historiae» (ХІІ ст.), яка за життя 
Вільяма Шакспера та до його народження жодного 
разу не видавалася англійською мовою (перше 
англомовне видання – 1894 р.). Як зазначає І. Франко       
у своїй передмові до перекладу Пантелеймона 
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Куліша відповідної трагедії, – перше видання 
хроніки вийшло в Парижі на латинській мові (1514 
р.); друге – в Базелі (1534 р.); третє – у Франкфурті 
на Майні (1576 р.) – [І. Франко, Зібрання творів у 50-
ти томах, том 32, с. 156].

У хроніці Саксона Граматика образу Офелії не 
існувало – тут була лише вродлива дівчина, яку 
вороги Амлета (прототипу Гамлета) вирішили 
використати для того, щоб дізнатися, чи справді він 
божевільний, а чи лише вдає із себе такого. Дівчина 
була закоханою в Амлета і вона допомогла йому 
уникнути пастки. Проте останній і гадки не мав про 
одруження із нею – це помітно за тим епізодом, коли 
він підробив листа до короля Англії таким чином, 
щоб побратися із англійською принцесою (якої до 
цього не бачив жодного разу в житті).

Фактично ні чим не відрізняється від свого 
першоджерела запозичена у Саксона Граматика 
історія Гамлета у франкомовному збірнику Ф. 
Бельфоре – також не перекладеному на англійську 
у відповідну добу.

Отож, образ Офелії є одним зі штрихів 
шекспірівської коректури сюжету, а відтак 
– з’являється додаткова підстава для його 
інтерпретації як автобіографічного елементу 
трагедії «Гамлет». Оксфордисти відповідну проблему 
«вирішують» у найбільш примітивний спосіб зі всіх  
можливих: на їхню думку, граф Оксфорд зобразив 
себе під образом Гамлета, свою дружину – Анну 
Сесіль – під образом Офелії, а свого тестя – Вільяма 
Сесіля – під образом Полонія. 

Останню деталь популяризують навіть окремі 
«стратфордівці». А, тим часом, відповідна гіпотеза 
містить у собі ціле нагромадження невідповідностей 
різного плану. По-перше: Полоній – лише 
запопадливий придворний, який разюче нагадує 
фаворита королеви Єлизавети Крістофера Хаттона, 
а Вільям Сесіль носив прізвисько «некоронований 
король»; по друге: жоден автор не буде зображувати 
себе убивцею власного тестя – інакше потім важко 
буде довести, що той помер без активної участі 
зятя. Також, жоден автор не буде зображувати 
природну смерть власної дружини – як результат 
замаскованого самогубства. По-третє: Гамлет із 
Офелією не одружується – на відміну від Оксфорда 
та його “Офелії” (Анни Сесіль).

Про автобіографічну передумову створення 
образу Офелії свідчать 30-й та 31-й сонети Шекспіра,       
із яких є помітним, що автор мав особистий 
трагічний досвід втрати друзів, рідних та коханої, 
яких забрала у нього дочасна смерть. Перший із них 
наводимо у вдалому перекладі Маршака: 

Когда на суд безмолвных, тайных дум
Я вызываю голоса былого, –
Утраты все приходят мне на ум,
И старой болью я болею снова. 
Из глаз, не знавших слез, я слезы лью

О тех, кого во тьме таит могила,
Ищу любовь погибшую мою
И все, что в жизни мне казалось мило. 
Веду я счет потерянному мной
И ужасаюсь вновь потере каждой,
И вновь плачу я дорогой ценой
За то, за что платил уже однажды! 
Но прошлое я нахожу в тебе
И все готов простить своей судьбе.

А крім того, 7-й рядок, який має принципове 
значення, подаємо в оригіналі: «And weep afresh 
love’s long since cancelled woe» («Я знову оплакую 
кохання/кохану – давно вичерпане горе»).

В сонеті 30-му також наявна інформація (рядки 
3-4), що прямим чином свідчить про втрату друзів:

I sigh the lack of many a thing I sought,
And with old woes new wail my dear time’s waste …
(«Тоді мої очі, незвичні до вологи, бувають 

залиті сльозами // За дорогими друзями, схованими    
у вічній ночі смерті …»).

Ми наразі не можемо судити впевнено про те, хто 
був прототипом Офелії. Але є добре помітним, що 
про відповідну особу наявна згадка у 30-му сонеті. 

Таким чином, припущення про «автобіографіч-
ність» образу Гамлета отримує додатковий доказ на 
свою користь, що було б неможливим, якби автором 
відповідної трагедії виявився В. Шакспер. 

Стосовно ж втрати друзів – тут йдеться, можливо, 
про когось із тих шістьох аристократів, яких 
королівський суд на чолі з Ф. Беконом (і з участю 
графа Оксфорда) засудив до страти 19 лютого 1601 
року. 

Стосовно втрати рідних – це, насамперед, батько 
та дядько Р. Ретланда (Едвард), які померли не 
природною смертю, але стали жертвами «державних 
інтересів» Вільяма Сесіля.

Окрім всього сказаного в даному розділі, слід 
також зауважити, що у своїх поезіях, як це давно 
помічено дослідниками, Р. Ретланд (Шекспір) 
тричі (в 39-му; 85-му та 111-му сонетах) вживає 
лексему manners – відповідну до його основного 
(не геральдичного) прізвища (Мanners). А також 
– лексему, близьку до попередньої – manner (140-
й сонет). Лексема manners означає: «манери, 
поведінка»; лексема manner – «спосіб, манера».

Розглянемо кожен випадок – окремо. У сонеті 
39-му відповідний «автограф» знаходить собі місце 
у першій строфі, яку наводимо разом із дослівним 
перекладом: 

«O how thy worth with manners may I sing…» 
(«О, як я зможу оспівати належним чином твої 
чесноти…»).

Дмитро Паламарчук, подібно до російськомовних 
перекладачів, слово manners взагалі залишає поза 
увагою: «Як можу я хвалить твої чесноти».

У сонеті 85-му відповідною лексемою також 
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помічена перша строфа:
«My tongue-tied Muse in manners holds her 

still…» («Моя муза, у якої зв’язаний язик, ввічливо 
мовчить…»).

В останньому випадку навіть у дослівному 
перекладі лексему manners мусимо опустити. Тим 
більше – у перекладах поетичних. 

У Паламарчука відповідний рядок займає другу 
позицію: «Моя ж убога муза мовчазна».

Дещо іншою є ситуація в сонеті 111-му (4-й 
рядок): 

O for my sake do you with Fortune chide,
The guilty goddess of my harmful deeds,
That did not better for my life provide 
Than public means which public manners breeds.

(«За мене докори Фортуні, // Богині, винній у 
моїх поганих вчинках, // Яка не забезпечила мого 
життя чимось кращим, // За публічні засоби, що 
породжують мою публічну поведінку»).

В останній строфі наявний каламбур – вона може 
читатися таким чином: «За публічні засоби, що 
роблять публічним Меннерса». 

Тут також варто звернути увагу на іронію, наявну 
в 2-х перших рядках: без іронії винуватити Фортуну 
в своїх поганих вчинках можливо лише за тієї 
умови, що епітет “поганих” тут стоятиме в лапках. 
Жоден заколотник в історії не мав успіху лише 
з тієї причини, що успішні заколоти отримують 
іншу назву у працях хронікарів. Отож,  і «погані 
вчинки» Ретланда вважаються такими з причини 
його власної політичної поразки. Втім, він не 
стільки в ній винуватить Фортуну (невезіння), 
скільки натякає в зазначених рядках на Єлизавету 
Тюдор, яка через “публічні засоби” оголосила його 
вчинки “поганими”: в окремих панегіриках Вальтера 
Релі (та деяких інших поетів відповідної доби) 
королева порівнюється із давньоримською богинею 
“Фортуною”. 

Щоправда, з великої літери слово «Fortune» 
надруковано лише у Першому Фоліо, тоді як у 
кварто 1609 р. – з малої. Але видання сонетів 1609 
р. у сучасному шекспірознавстві вважається таким, 
що вийшло без згоди автора.

У 140-му сонеті «автографом» також відмічений 
4-й рядок:

…The manner of my pity-wanting pain.
(«…Яким є мій біль, що має потребу в співчутті»).

На мою думку, Ретланд цілком свідомо двічі 
вибирає для свого автографа перший рядок певного 
сонету і також двічі – четвертий. В останньому 
випадку, лексема manners (111-й сонет) стоїть 
другою – з кінця рядка, а лексема manner (140-й 
сонет) – другою з початку рядка. Таким чином, за 
порядком розташування у рядку вони утворюють 
дзеркальне відображення одна – іншої, подібно до 
того, як в астрології розташовуються умовні точки 
– «антиподи планет», що мають назву «антиси». А 
з астрологією Роджер Ретланд міг ознайомитися в 
університеті Падуї, де  з 1592 до 1610 р. викладав 
геометрію, механіку та астрономію (а заодно – 
астрологію) сам Галілео Галілей.

Щодо автографів у перших рядках, обидва вони 
займають четверту позицію – з кінця рядка і шосту 
позицію – з початку рядка (останнє є правильним 
лише в тому випадку, якщо у сонеті 85-му рахувати 
за два слова складну лексему tongue-tied).

Звичайно, має право на існування й думка, яка 
наполягає на тому, що все це – випадковість, проте, 
якщо ми врахуємо історичні тенденції, притаманні 
культурі Ренесансу, згідно з якими, на порядковий 
номер лексеми в певному рядку вірша зверталася 
достатня увага, тоді буде легко виявити, що 
«примара випадковості» містить у собі всі ознаки 
закономірностей людського мислення.
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4. ДЕЯКІ ЦІКАВІ МІСЦЯ ІЗ ТРАГЕДІЇ «ГАМЛЕТ»

Звідки у трагедії «Гамлет» з’явилося ймення 
«Фортинбрас», якого не було у творах Саксона 
Граматика та Франсуа Бельфоре, де викладена 
історія Гамлета?

Нагадаю, що у відповідній трагедії  «Фортин-
брасом» називався король Норвегії, який загинув 
у битві із королем Данії Гамлетом та норвежський 
принц-спадкоємець короля Фортинбраса.

Сказати, що Шекспір вигадав цих героїв – це 
сказати мало що. Відповідний автор не вигадував 
нічого з нічого: мав бути або прототип, або 
семантика, яка характеризує відповідного героя.

Італійське слово «forte» («сильний»), здавалось би 
цілком пасує до характеристики обох Фортинбрасів. 
Але в італійській мові немає слів «bras» «inbras» 
та словосполучення «in bras». Щоправда, слово 
«bras» («рука») знаходимо у французькій мові, а 
в англійській – прийменник «in» («в»). Виходить 
спільне значення: «сильний в руках». Але такий 
трьохмовний антропонім є малоймовірним не лише 
через свою трьохмовність, головне – ця семантика 
занадто банальна для Шекспіра.

На думку західних шекспірознавців та радянського 
шекспірознавця Р. Самаріна, прототипом Фортин-
браса (принца) є італійський кондотьєр Ніколо 
Фортебраччо [Самарин Р. М. Реализм и другие течения 
в западноевропейской литературе эпохи Возрождения 
// Реализм и его соотношение с другими творческими 
методами. М., 1962. С. 44.].

Йдеться про Niccolò Fortebraccio (1375-1435), 
який загинув у битві біля Фіорамонте, воюючи із 
папським ополченням. Цей кондотьєр був відомим         
на прізвисько Niccolò della Stella (Ніколло Стелли) – 
[http://www.treccani.it/enciclopedia/niccolo-della-stella/]. 

Стелла (Stella) – ймення матері Ніколо 
Фортебраччо. Таке прізвисько свідчить про те, що 
відповідний кондотьєр був позашлюбним сином 
своєї матері. І справді Стелла Фортебраччо ніколи 
не виходила заміж, що помітно за її прізвищем, 
яке вона отримала при народженні, та за тією 
обставиною, що своє дівоче прізвище вона передала 
своєму синові. 

Ця деталь (позашлюбне походження) не має 
стосунку до Фортинбраса, що й змусило б поставити 
під сумнів згадану аналогію, якби не припущення, 
що Шекспір міг і не знати про позашлюбне 
походження Ніколо Фортебраччо, або ж – цей 
прототип привернув його увагу за своєю іншою 
ознакою. Останнє припущення знаходить своє 
вагоме підтвердження: Фортинбрасів у «Гамлеті» 
– двоє (старший – король і молодший – принц); 
кондотьєрів на прізвище Фортебраччо – також двоє 
(старший – дядько і молодший – племінник).

1. Два Фортебраччо і два Фортинбраси
Про старшого кондотьєра Фортебраччо 

шекспірознавці не згадують із єдиної причини – 
вони не знають про його існування. А тим часом 
Андреа Фортебраччо, (1368 – 1424) рідний брат 
Стелли Фонтенбраччо, був ще більш відомим 
кондотьєром за свого племінника. Чому ж його 
історична постать не потрапила в поле зору низки 
згаданих шекспірознавців? 

Причина дуже проста – останній був переважно 
відомим під своїм прізвиськом (Браччо да 
Монтоне), утвореним, зокрема шляхом скорочення 
його справжнього прізвища. Так, Н. Макіавеллі 
у своєму творі «Князь» (розділ VІІ) називає його 
коротко: «Браччо». 

Знайдімо у 86-томному Енциклопедичному 
словнику Брокгауза і Ефрона статтю «Браччо 
да Монтоне», із якої дізнаймося, що Андреа 
Фортебраччо вирізнявся твердістю характеру, 
честолюбством, жорстокістю і був досвідченим у 
військовій справі та політиці кондотьєром, який 
загинув у бою під Аквілою (Л’Акуїлою). Така 
характеристика пасує щодо образу Фортинбраса 
старшого,  який  загинув  у  бою  із  Гамлетом  старшим.

Для того, щоб знати про існування Андреа 
Фортебраччо, Вільям Шакспер мав би бути 
добре обізнаним у питаннях нової історії Італії – 
принаймні, помітно краще за цілу низку західних 
та російських шекспірознавців, які про Андреа 
Фортебраччо навіть не чули (хоч очевидно, чули 
про нього як про Браччо да Монтоле).

Стосовно ж Вільяма Шакспера – теоретично він міг 
знати про існування Андреа Фортебраччо під його 
прізвиськом «Браччо», під яким він згаданий у «Князі» 
(«De Principatibus») Ніколо Макіавеллі. Щоправда, 
перше видання на англійській цього популярного 
трактату датується 1640 роком (переклад Едварда 
Дакре). Проте ще у 1560-62 роках вийшло англійське 
видання іншого трактату Ніколо Макіавеллі – «Про 
мистецтво війни» (переклад Пітера Вайтхорна). 
Тут також згаданий Андреа Фортебраччо, але – 
таким чином, що Вільям Шакспер, за умови, що 
йому потрапив би до рук цей трактат, не міг би 
все одно збагнути, про кого саме йде мова. Читач 
зрозуміє – чому саме, якщо перечитає ті два 
речення, у яких згадано відповідного кондотьєра у 
відповідному трактаті. Цитую: «Браччо тими ж за- 
собами намагався заволодіти Неаполітанським     
королівством, і перешкодили йому тільки поразка 
та смерть його під Аквілою» [Никколо Макиавелли. 
О военном искусстве. Центрполиграф; Москва. 2013. 
с. 10]; «Проте вони приносили досить шкоди, як 
це показують приклади Франческо Сфорца, його 
батька і Браччо з Перуджі, про яких я вам вже 



33

розповідав» [Никколо Макиавелли. О военном искусстве. 
Центрполиграф; Москва. 2013. с. 14].

Вся проблема у тому, що згаданий англійський 
переклад цього трактату не містив приміток, які б 
пояснювали,  зокрема,  хто  такий  Браччо  з  Перуджі?

Щодо Ніколо Фортебраччо – про нього Ніколо 
Макіавеллі у цьому трактаті не згадує взагалі – 
так само і в «Князі», зате чимало пише про нього 
в «Історії Флоренції» – у своєму іншому трактаті, 
який 1595 року вийшов у Лондоні в перекладі на 
англійську Томаса Бедінгфілда. Тут же автор чимало 
разів згадує і його дядька Браччо, але знову ж таки 
– не інакше, як «Браччо»; «Браччо з Перуджі»; 
«Браччо да Монтоле». Примітки у цьому виданні 
також – відсутні, тому «Історії Флоренції» (без 
приміток) – недостатньо, щоб отримати інформацію 
про двох кондотьєрів із прізвищем Фортебраччо 
– попри те, що одного разу їх обох Н. Макіавеллі 
згадує як родичів: «Niccolò Fortebraccio, nato d’una 
sirocchia di Braccio da Perugia» [LIBRO QUINTO, 
18]. Переклад: «Ніколо Фортебраччо народився від 
сестри Браччо з Перуджі».

Цього недостатньо саме тому, що із трактатів 
Макіавеллі не є помітним, що «Браччо» – прізвисько, 
а не прізвище. Аби встановити для себе відповідний 
факт, автор «Гамлета» мав би бути ознайомленим 
із італійською літературою історичного змісту, яка 
на англійську у відповідну добу не перекладалася. 
Причому знання італійської мови для цього було 
недостатньо, позаяк літературою на італійській мові      
в тогочасній Англії ніхто не торгував.

Одним словом, поява двох Фортинбрасів у 
гіпотетичному творі Вільяма Шакспера – річ 
немислима. Тим часом ця поява у «Гамлеті» дуже 
логічно проектується на біографію Роджера 
Ретланда. Граф Ретланд купує нове видання «Історії 
Флоренції» Ніколо Макіавеллі 1595 року. Воно його 
особливо цікавить, позаяк саме цього року він 
отримує ліцензію на поїздку до Італії. Рано навесні 
граф їде до Італії. Тут у Падуї (а, може, пізніше у 
Венеції) він отримує можливість більш детально 
ознайомитися із біографіями кондотьєрів, про 
яких згадує Макіавеллі – можливо, тут він придбав 
відповідне видання, можливо, почув відповідну 
інформацію під час лекцій в університеті. За кілька 
років по цьому Р. Ретланд починає працювати 
над трагедією «Гамлет». У нього з’являється ідея 
створити антитезу до тези «Гамлет старший – Гамлет 
молодший». Тут він пригадує двох кондотьєрів 
Фортебраччо і вирішує, що саме вони пасують як 
прототипи до створення цієї антитези…

У «Гамлеті» наявна ще одна «італійська» алюзія, 
варта особливої уваги. Йдеться про пантоніму 
«Вбивство Гонзаго», яку грають мандрівні актори у 
королівському палаці Клавдія. Цю пантоніму Гамлет 
пристосував до реальної події вбивства його батька 
його братом Клавдієм.

Дослідники намагаються з’ясувати, про якого 
представника італійського аристократичного 
роду Гонзага йде мова у пантонімі? Як правило, 
зупиняються на історичній постаті принца із 
роду Гонзага – Родольфо (1452 – 1495), який 
був кондотьєром (полководцем-найманцем). 
Підставою для цього слугує розповідь Гамлета 
Клавдію про сюжет пантоніми: «Називається 
вона «Мишоловкою». Але – в якому розумінні? В 
переносному, дідько його візьми! Позаяк убивство 
вчинене у Відні. Ймення короля – Гонзаго, а його 
дружини – Баптіста. Це паскудна історія, але 
нас із вашою величністю вона не стосується. Хоч 
шапка й горить на злодію, але це ж вам не корона!» 
(Дія 2, сцена 4).

Тут Гамлет називає Гонзаго «королем», а позаяк 
такого короля ніколи не було, дослідники знайшли 
принца. Але зрозуміло, що вся відповідна тирада 
Гамлета – лише сарказм, побудований на умовностях, 
позаяк жоден із роду Гонзага у Відні не загинув – як    
і те, що «королем» сценічного Гонзаго принц Гамлет 
називає образно – аби створити додаткову аналогію 
із отруєним королем Гамлетом – своїм батьком.

Які ще маємо підстави, аби визнати слушною 
інтерпретацію, відповідно до якої, сценічний 
Гонзаго має за свого прототипа принца Родольфо 
Гонзаго? Не маємо жодних, позаяк Родольфо 
Гонзаго не був підступно отруєним, але загинув у 
битві біля Форново-ді-Таро, де військо Венеціанської 
ліги змусило відступити армію французького 
короля Карла VІІ та тимчасово залишити Італію 
[Isabella Lazzarin. «Gonzaga, Rodolfo». Dizionario Biografico 
degli Italiani — Volume 57 (2001)]. Дехто із російських 
дослідників-шекспірознавців пише, що Родольфо 
Гонзагу отруїли, але це – лише «сон рябої кобили», 
який вступає у суперечність із задокументованими 
історичними фактами.

На мою думку, тут, швидше за все, йдеться про 
Франческо Гонзага із Гвідо, який 7 липня 1369 року        
був отруєний своїм братом Лодовіко [Archivio 
Gonzaga, b. 1301, 28 ag. 1368]. 

Починаючи із 1365 року Франческо був 
призначеним імперським вікарієм Мантуї – як син 
і спадкоємець народного капітана (управителя) 
Мантуї Гвідо Гонзаги.

Щоправда, деякі історичні джерела наполягають 
на тому, що смерть Франческо була природною, але 
й вони визнають, що всі підозри впали на Лодовіко 
[http://www.treccani.it/enciclopedia/ludovico-gonzaga_res-
2f2aea67-87ee-11dc-8e9d-0016357eee51_(Dizionario-
Biografico)/]. 

Лодовіко згодом успадкував владу свого 
батька над Мантуєю, тому підозри видавалися 
небезпідставними – тим більше, що незадовго до 
цього (1362 р.) під час вечері він ініціював сварку, 
у якій від його руки загинув найстарший брат і 
спадкоємець – сорокадвохрічний Уголіно Гонзага.
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Поза «Гамлетом» пантоніми чи п’єси «Убивство 
Гонзаго» – не існувало. Щоб ввести цей епізод до 
трагедії, потрібно було добре знати історію Італії 
ХІV століття – як і у випадку із двома Фортин-
брасами. У навчальних закладах Англії відповідної 
доби такий предмет не викладався і освічені англійці 
знали цю історію вкрай вибірково – переважно із 
двох перекладених на англійську згаданих трактатів 
Макіавеллі, у яких немає жодної згадки про Лодовіко     
ІІ Гонзага та про Франческо Гонзага з Гвідо (в 
«Історії Флоренції» згадані лише три представники 
роду: Франческо І да Гонзага капітан Мантуї (1366 – 
1407 рр.); Фредеріго Гонзага та Філіппо Гонзага).   

Випливає висновок, що італійські мотиви в 
трагедії «Гамлет» носять такий характер, який  
виказує безсумнівне ознайомлення автора із 
маловідомими сторінками історії Італії ХІV ст., 
джерела яких не публікувалися у всій Британії 
відповідної доби і, очевидно, не публікувалися у  
цей період також в інших країнах – за межами Італії, 
та не  були  перекладені  на  жодну  з  мов  із  італійської.

Все це унеможливлює написання «Гамлета» 
рукою Вільяма Шакспера, а водночас – підвищує 
ймовірність авторства шекспірівського канону як 
такого, що належить перу Роджера Ретланда.

2. Полювання на чаплю зі соколом
Тим шекспірознавцям, яким доводилося хоч 

раз в житті прочитати «Гамлета» (а таких, думаю, 
не мало), добре відомо, що у репліках Гамлета, 
коли той прикидається божевільним, трапляється 
чимало малозрозумілих натяків. У цьому їх можуть 
переконати навіть слова Полонія: «Хоч це і безум, 
але у ньому є послідовність» (Дія ІІ, сцена 2). Наразі 
розглянемо лише одну репліку Гамлета, звернуту 
до Гільденстерна: «Я божевільний тільки за норд-
норд-весту. Коли ж вітер із півдня – сокола від 
чаплі я відрізню» (Дія ІІ, сцена 2).

Найперше пригадаймо, що Гільденстерн – це 
граф Оксфорд 17-й – опонент Роджера Ретланда 
під час заколоту  Есекса  та  його  суддя  після  цього  
заколоту.

Тепер пригадаймо, що жоден шекспірознавець 
не зміг дати логічного пояснення цьому 
висловлюванню. Російський перекладач і дослідник     
А. Чернов спробував це зробити, але вкрай 
заплутався у своїх припущеннях. На його думку, 
сокіл та чапля – символи пильності. Крім того, А. 
Чернов вважає, що тут причетний геральдичний 
підтекст, мовляв, сокіл був на гербі першої столиці 
Данії – Роскілле. До чого тут Роскілле (місто, яке 
не згадується у «Гамлеті»)? – пояснити цього він не 
може. 

Ще складнішою виявилася ситуація із чаплею. 
Ця птаха трапляється на гербах двох дрібних 
шляхетських родів Англії та Іспанії, які не 
відігравали жодної помітної ролі у політичному 
житті своїх країн. Відсутність чаплі у геральдиці 
«сильних світу цього» є достатньою підставою 
для того, щоб впевнено відкинути «геральдичну 
версію» інтерпретації цього уривку.

А тепер спробуймо усвідомити, що символіка 
пильності чаплі і символіка пильності сокола –
різняться діаметрально протилежним чином. 

Сокіл пильнує свою жертву, а чапля – небезпеку 
від хижака. Пригадаймо й те, що аристократія 
тогочасної Англії (та всієї Європи) часто полювала         
зі соколами на чаплю, вважаючи, що це видовище 
є особливо цікавим. Отож, слова Гамлета стають 
більш зрозумілими – їх можна спростити таким 
чином: «Я божевільний тільки за норд-норд-
весту. Коли ж вітер із півдня – хижака від 
жертви я відрізню». Звичайно, таке спрощення 
збіднює висловлювання Гамлета, зате допомагає 
його зрозуміти відповідним чином.

А тепер погляньмо на карту Західної Європи. 
Звідки з’являється в Англії «вітер із півдня»? З 
Іспанії. Тоді як напрямок вітру норд-норд-вест 
(північ-північ-захід) вказує на те, що він дме із 
Шотландії. Отож, тут чітко простежується алюзія 
із біографією Роджера Ретланда, який сподівався 
на відновлення панівного становища католиків в 
Англії за допомогою іспанської зброї (що також 
добре помітно за 107-м сонетом Шекспіра) і 
«збожеволів» (разом з Есексом, Саутгемптоном 
та іншими учасниками заколоту), розраховуючи 
на допомогу шотландського короля Джеймса 
ІV (майбутнього володаря Англії Джеймса І). 
Нагадаю, що, як про це пише Брандес, між 
графом Есексом та королем Шотландії Яковом VІ, 
існувала домовленість про спільні дії у боротьбі 
за англійську корону, але в останню мить король 
Шотландії відмовився від своєї участі у змові.

Таким чином із відповідного висловлювання 
Гамлета (про вітер із Іспанії та Шотландії) випливає 
висновок, що автор трагедії «Гамлет» належав до 
лідерів змови Есекса, який впливав на її хід, і до 
того ж – симпатиком католицизму. Із лідерів цієї 
змови немає жодного, окрім Роджера Ретланда, 
кого б можна було розглядати як можливого автора 
шекспірівського канону. 

•••••••

•••••••
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3. Гамлет –  проти пияцтва
Як Шекспір ставився до непоміркованого 

вживання спиртного? Сатиричні портрети п’яного 
Крістофера Слая та п’яниці Фальстафа показують, 
що автор шекспірівського канону вважав таку 
звичку ганебною. У «Гамлеті» таке авторське 
ставлення, вкладене у вуста головного героя, – 
не менш очевидне. Тут йдеться про данський 
звичай супроводжувати кожен випитий келих 
на королівському бенкеті залпами гармат та 
фанфарами. Гамлет про цей звичай такої думки:

Традиція, з якою – не змиритись,
Хоч ти тут народився й звик до всього,
Її ж переступити – злом є меншим,
Аніж триматись звичаю тупого,
Який вкриває плямою ганьби
Серед народів заходу і сходу,
Що стверджують: п’яниці данці – свині,
А ми в очах своїх – цілком невинні,
Не помічаємо, що позбулися слави,
Що пляма ця знецінить наші справи. 

(Дія І, сцена 4.) 
[Переклад В. К.]

Як бачимо, Гамлет відверто виступає проти 
пияцтва та його сакралізації. 

У Данії справді був відповідний звичай, проте 
данці у вживанні спиртного далеко поступалися 
перед англійцями, які у Західній Європі, не знайомій     
із Росією, зажили сумної слави «найбільших у 
світі» п’яниць.

Таким чином репліка Гамлета першочергово 
стосується саме англійців, але – не історичних, 
а сучасних авторові, чиє ставлення до проблеми 
розкриває Гамлет.

Як відомо, Вільям Шакспер полюбляв добре 
хильнути. Принаймні, Джон Ворд (1629 – 1681), 
який був вікарієм Стратфорда, стверджує у 
своєму записнику, що таке траплялося. Записник 
Ворда не призначався для публікації – це була 
його особиста книга записів, п’ять із яких мають 
стосунок до Вільяма Шакспера. Зроблені ці записи 
через півстоліття після смерті «драматурга» – із 
вуст людей старшого покоління. Поза всіляким 
сумнівом, достовірності тут чекати не доводиться, 
проте – без вогню, диму не буває, легенди на 
порожньому місці не виникають. Тим більше, що 
реноме ремесла актора має свої характерні нюанси 
– воно не лише у наш час часто поєднується із 
богемним способом життя, який неможливо 
уявити без зловживання спиртним.

Отож, існує якась незбагненна закономірність 
у тому, що пам’ятник п’яному Фальстафу у 
Стратфорді-на-Ейвоні у свідомості багатьох 
туристів асоціюється саме із особою «Шекспіра» 
(В. Шакспера), а не комічного героя двох 
шекспірівських п’єс (Фальстафа).

Якщо простежимо ставлення до алкоголізму з 
боку алкозалежної творчої інтелігенції, виявимо, 
що воно частіше позитивне, у рідкісних випадках 
– негативне. Але у жодному із них не знайдемо 
усвідомлення аспекту ганебності алкоголізму. 
Алкоголік сприймає алкоголізм, як шкідливе 
для здоров’я явище, яке компенсує цей недолік 
надаванням відчуття «власної соціальної 
значущості». Алкоголік почувається вищим 
за суспільство на цілу голову. Звідси й поява 
крайнього суб’єктивізму в етичних та соціальних 
критеріях.

«Головна біда цього світу в тому, що він 
тверезіший за нас на три склянки», – говорить 
знаменитий американський кіноактор-алкоголік 
Хамфрі Богарт. 

Часто алкоголізм змушує пишатися тим, чого 
соромляться нормальні люди. Так, відомий 
американський письменник Трумен Капоте пише 
про себе із гордістю: «Я алкоголік. Я наркоман. 
Я гомосексуаліст. Я геній». При цьому генієм 
він вважає себе не за якийсь там особливий 
літературний талант, а за власний жалюгідний 
спосіб  життя,  який  йому  видається  «надлюдським».

Більшість відомих людей-пияків виправдовують 
власне пияцтво. Американський бард Джим 
Моррісон (1943 – 1971) запевняє, що алкоголь і 
творчість – взаємопов’язані: «Я п’ю для того, щоб 
писати вірші». 

Американський літературний критик Джордж 
Жан Натан (1882 – 1958) знайшов іншу підставу: «Я 
п’ю, щоб оточуючі мене люди ставали для мене 
цікавішими». 

Знаменитий британський письменник і 
політик Вінстон Черчіль, який був невиправним 
алкоголіком, наводить такий діалог: «- Вінстоне, 
та ви ж п’яні! - І нехай! А ви – потвора! Завтра 
вранці я протверезію. А ви так і залишитеся 
потворою». 

Славнозвісний американський письменник 
Вільям Фолкнер, який писав і пив спиртне – 
почергово, пише на цю тему: «Поганого віскі не 
буває.  Просто  деякі  сорти  віскі  кращі  за  інші».

Записник Джона Ворда
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Американський письменник Чарльз Буковскі, 
здається, усвідомлює згубність алкоголізму. 
Але вдумаймось у його висловлювання, і 
зрозуміємо, що самовиправдання простежується 
й у цьому випадку: «Пияцтво – особлива форма 
самогубства, що дозволяє тобі оживати 
наступного дня. Я, здається, вже прожив десять 
чи п’ятнадцять тисяч життів».

В інших випадках алкозалежна творча 
інтелігенція висловлюється на тему своєї проблеми 
із цинічною зухвалістю. Так, американський бард 
Том Уейтс, який з причини хронічного алкоголізму 
став схожим зовні на типового росіянина, зауважує: 
«Проблеми з алкоголем у мене виникають тільки 
тоді, коли я не можу його дістати». 

І зовсім відвертий цинізм звучить із вуст 
американського кінорежисера Френка Сінатри: 
«Алкоголь, можливо, найнебезпечніший ворог 
людини,  але  в  Біблії  сказано:  Люби  ворога  свого».

Ні у Сєргєя Єсєніна, ні у Владіміра Маяковского, 
ні у Міхаіла Булгакова, ні у Владіміра Висоцкого, ні у 
Джека Лондона; ні в Ернста Хемінгуея, ні у Скотта 
Фіцджеральда, ні у Франсуа Війона, ні у Шарля 
Бодлєра, ні у Поля Верлена, ні в Артюра Рембо, 
ні в Оскара Уальда, ані в жодного іншого літератора-
алкоголіка не знайдемо ставлення до алкоголізму 
як до ганебного соціального явища! Це було б 
настільки ж неприродним, якби три останніх 
(Верлен, Рембо та Уальд) разом з Труменом Капоте 
та учасниками сучасних гей-парадів засудили 
гомосексуалізм.

Певний виняток становить лише німецький 
письменник І половини ХХ ст. Рудольф Дітцен, 
який під псевдонімом «Ганс Фаллада» опублікував 
автобіографічний роман «П’яниця», де висвітлює 
тему згубності алкоголізму. Але, знову ж таки: 
алкоголізм тут не показаний як ганебне соціальне 
явище, позаяк така особливість його сприймання 
властива винятково людям, що негативно 
ставляться до надмірного вживання спиртного – 
і зовсім не з причини його шкідливості для здоров’я, 
але з причини втрати людської гідності – як його 
наслідку.

Тут криється один із доказів психологічної 
автобіографічності образу шекспірівського 
Гамлета. Соціонічний психотип «Гамлет» – 
особистість, наділена загостреною формою 
відчуття власної людської гідності. Як бачимо, 
автор вкладає у вуста саме цього героя відповідне 
власне ставлення до зловживання спиртним, 
характерного для співвітчизників, – до явища, 
несумісного із належною повагою до себе.

Зрозуміло, що всі ці психологічні нюанси 
жодним чином не кореспондуються із тим, що нам 
відомо про Вільяма Шакспера. 

На мою думку, останній – цілком очевидний 
представник соціонічного типу «Джек Лондон», 

якого характеризує підприємливість, прагматизм, 
авантюризм, енергійність, байдужість до 
емоційної сфери життя, легкість його сприйняття, 
невибагливість до незручностей побуту, що дивним 
чином поєднується із бажанням багатства, розкоші,   
які для цього типу є еквівалентом вартісності 
людської особистості.

До речі, серед акторів-екстравертів, які 
виконують другорядні ролі, більшість – 
представники психологічного («соціонічного») 
типу «Джек Лондон». Тому природна річ, що В. 
Шакспер став актором «другого плану». Природно 
й те, що він, не гербуючи жодним методом, крок 
за кроком, йшов до головної мети свого життя – 
багатства. Порівняймо із іншим представником 
цього соціонічного типу – відомим політиком 
Віктором Януковичем.

У Вільяма Шакспера уособленням власних 
досягнень став Нью-Плес (другий за розмірами 
будинок у Стратфорді); для Януковича – Міжгір’я; 
для Джека Лондона – «Дім Вовка» – будинок, в який             
він вклав 70 тисяч доларів (1,5 мільйона доларів 
– за сучасним курсом). Щоправда, Дж. Лондону дуже 
не поталанило – наступного дня після завершення 
«Дому Вовка», новобудова згоріла. Письменник 
після цього чотири дні пролежав у ліжку і врешті 
вирішив знову відбудувати будинок, але депресія, 
викликана втратою і алкоголем, – не дозволила, 
Дж. Лондон отруївся передозуванням морфію. 
Очевидно, це не було свідоме самогубство, а лише 
боротьба з депресією наркотичним засобом. Проте, 
все-ж, нехай і несвідоме, але – самогубство. 

На перший погляд, здається, що таким чином
реалізувала себе деструктивна програма 
самознищення, закладена в автобіографічному 
романі «Мартін Іден», де головний герой
(письменник), досягнувши вкрай бажаного
багатства, втрачає сенс життя і зводить з ним
рахунки. Але життєве повторення цього 
літературного сценарію можна розглядати 
й під іншим кутом – як вміння заглянути у 
майбутнє, характерне для деяких майстрів пера.

Для останнього припущення існують свої 
вагомі підстави. Справа у тому, що в житті Джека 
Лондона був реалізований ще один, створений 
ним же, літературний сценарій. Як було зазначено, 
для соціонічного типу «Джек Лондон» однією із 
основних мрій є власний розкішний будинок. Саме 
про такий будинок мріє герой лондонівського 
оповідання полінезієць Мапуї («Дім Мапуї»). Мапуї 
здобуває шматок хліба професією шукача перлин. 
Одного разу він дістає із морського дна унікальну 
перлину величезної вартості. За неї він купує дім на 
березі моря – його мрія збувається. 

Але натішитися своїм будинком Мапуї не щастить 
– невдовзі від його будинку не залишається й сліду, 
позаяк берегом пройшов потужний ураган.
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Свій «Дім Вовка» Джек Лондон міг би назвати 
«Домом Мапуї», позаяк аналогія відповідних 
літературного і життєвого сценаріїв тут цілковито 
збігається.  

Приналежність Вільяма Шакспера до психотипу 
«Джек Лондон» зовсім не означає того, що нібито 
Шакспер також мав літературний талант. Зате ми 
можемо уявити характер його творів, за умови, 
що він би справді такий талант мав. Чи схожі 
твори Джека Лондона на твори Шекспіра? Хтось 
скаже, що схожі, мовляв, пригоди трапляються в 
обох випадках. Але я говорю не про фабулу, а про 
психологічний фактор. Даремно ви будете шукати 
у творах Джека Лондона іронію, гумор, каламбури, 
натяки, алюзії, потужний підтекст – характерні для 
Шекспіра. У Джека Лондона все лежить на поверхні, 
навіть філософське осмислення дійсності.

Як видатний майстер пригодницького жанру, 
Дж. Лондон близький до Вальтера Скотта, але 
в романах останнього подекуди трапляється 
блискучий гумор, тоді як у першого відчуття 

гумору повністю відсутнє.
Звичайно, я усвідомлюю, що соціоніка – не 

стала цілком сформованою наукою. Головною її 
проблемою вважаються брак критеріїв у визначенні 
типів. Насправді ж – проблема є значно вагоміша 
– насправді типів налічується не 16, як це вважається, 
а значно більше. На мою думку, їх 144. Але серед 
відомих людей найчастіше трапляється, якщо не 
помиляюся, 36 типів. Головна помилка фахівців 
соціоніки полягає у тому, що вони намагаються 
втиснути кожну відому особистість у Прокрустове 
ложе охарактерихованих соцінокою 16-ти типів – 
незважаючи на те, що у деяких випадках виникає 
низка разючих невідповідностей. При цьому, усі ці 
проблеми соціоніки не позначаються на тому, що 
було висвітлено у цьому розділі із опертям на дані 
соціоніки, позаяк Вільям Шакспер – як історична 
особистість – цілком однозначно асоціюється із 
типом «Джек Лондон», а Вільям Шекспір – як автор 
своїх творів – із типом «Гамлет», що єднає його із 
історичною постаттю Роджера Ретланда.

5. КЕМБРИДЖСЬКИЙ СЛІД ШЕКСПІРА
Коли археологи копають там, де нічого немає, 

тоді, чим глибше вони копають, тим дужче 
усвідомлюють марнотність затрачених зусиль. Якщо 
ж копають там, де слід, і їхні лопати наткнулися на 
дах великого будинку, зведеного багато тисячоліть 
тому, тоді, чим глибше копатимуть, тим дужче 
дізнаватимуться про особливості своєї знахідки.

Чим більше з’являтиметься відкриттів у 
шекспірознавстві, тим очевиднішою ставатиме 
слушність Ретландівської теорії та неспроможність 
її  альтернатив.

Останнє із таких відкриттів зробив 
літературознавець-аматор Деніс Мак-Карті, якому 
згодом взялася допомагати професор-лінгвіст 
коледжу Лафейєтт (Істон, Пенсільванія, США) 
Еміріта Джун Шлютер. Їхню книгу на цю тему, до 
речі, нещодавно видала Британська бібліотека.

Ні Мак-Карті, ні Джун Шлютер не належать 
до антистратфордівців – тим об’єктивнішими 
виглядають результати їхнього дослідження, яке 
зовсім не додає балів рейтингу стратфордівської 
теорії. Але, щоб усвідомити цей факт, потрібно 
врахувати всі деталі, які навіть самі дослідники, 
здається, не враховують.

Деніс Мак-Карті зацікавився купленим 
Британською бібліотекою 1933 року рукописом 
«Короткий опис повстання та повстанців» (1576 
р.), який належить перу англійського дипломата 
Джорджа Норта.

Звернувши увагу на цей рукопис, британські 
учені помітили у ньому окремі місця, уже знайомі 
їм за окремими творами Шекспіра. Деніс Мак-

Карті вирішив перевірити, чи не існувало часом 
якихось опублікованих джерел, які б містили 
відповідні вислови – звідки Джордж Норт та 
Шекспір могли б зробити відповідні запозичення. 
У пригоді йому стала комп’ютерна програма 
WCopyfind, яку ще 2009 року використав Брайян 
Віккерс із дещо подібною метою, та електронні 
версії книг Британської бібліотеки, база даних якої 
(Early English Books Online) містить 17 мільйонів 
сторінок із майже всіх видань, опублікованих в 
Англії із 1473 до 1700 р. 

Відразу ж скажемо про отриманий результат: 
виявилося, що таких спільних джерел – немає!

Шекспір подає точний набір слів – у відповідному 
порядку до речення із рукопису Норта, коли 
розпочинає монолог Річарда ІІІ (хроніка «Річард 
ІІІ»). 

У своєму рукописному трактаті Джордж Норт, 
зокрема, дає рекомендації, як гарно виглядати. 
Тут він використовує слова: «proportion», «glass», 
«feature», «fair». У монолозі Річарда ІІІ автор хроніки 
(Шекспір) вкладає у вуста цього персонажа ті ж 
самі доволі рідкісні слова, коли Річард роздумує, як 
йому краще виглядати. Але врешті він зупиняється на 
висновку, що це йому мало допоможе, позаяк його 
потворний горб – не сховати  [http://jstheater.blogspot.
com/2018/02/shakespeare-plagiarist.html].

Подібних збігів між рукописом Норта та 
п’єсами Шекспіра Мак-Карті знайшов не мало. 
Зокрема, у «Генрі V»; «Макбеті». У «Королі Лірі» 
(Дія 3, сцена 6) запозичене речення із рукопису, 
де перелічені породи собак – у їхній природній 

•••••••
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«феодальній ієрархії» (від «найбільш породистих» 
– до дворняжки). Зокрема, стосовно останньої тут 
вживається вкрай рідкісне слово («trundle-tail»), 
яке, очевидно, є авторським неологізмом  Дж. 
Норта. Виявилося, що, окрім зазначеного рукопису       
та «Короля Ліра» в усіх англійських виданнях із 
1473 – до 1700 рр. таке слово вживалося лише 
одного разу – 1623 року (ймовірно – під впливом 
трагедії Шекспіра «Король Лір»).  

Талановитий аматор Мак-Карті та його поважні 
рецензенти (зокрема, почесний професор 
Університету Чикаго Девід Бевінгтон) – сходяться 
на думці, що якимось чином Вільям Шакспер 
заволодів рукописом Джорджа Норта, звідки 
періодично робив деякі запозичення. Ця версія, 
на мою думку, є напрочуд цікавою саме своєю 
неймовірністю, позаяк заволодіти цим рукописом 
для Вільяма Шакспера не було простою справою. 
Втім, спробуємо простежити історію зберігання 
відповідного манускрипту.

Як свідчать довідкові видання, рукопис 
«Короткий опис повстання та повстанців»  був 
створений 1576 р. у Кирлінг-Холі – помісті барона 
Роджера Норта – біля Кембриджу [https://www.nytimes.
com/2018/02/07/books/plagiarism-software-unveils-a-new-source-
for-11-of-shakespeares-plays.html]. Його автор (Джеймс 
Норт) помер 1581 року. З чиїх рук його рукопис 
потрапив до Британської бібліотеки – невідомо – 
записів про це немає. Але, очевидно, після смерті 
автора манускрипт успадкував хтось із двоюрідних 
братів письменника. Це міг бути барон Роберт 
Норт (1530 – 1600), або ж його молодший рідний 
брат Томас Норт (1535 – 1604). Більш ймовірно 
– останній, позаяк Томас Норт був літератором-
перекладачем, чиє ім’я давно уже пов’язують із 
творчістю Шекспіра.

Переклади Томаса Норта «Порівняльних 
життєписів» Плутарха публікувалися тричі 
(1579; 1595; 1603 рр.). Характерно, що в «Антонії 
і Клеопатрі» Шекспір використовує цілі фрази із 
«Життєпису Антонія» Плутарха у перекладі Т. 
Норта. Отож, ймовірним виглядає припущення, 
що автор «Антонія і Клеопатри» був знайомим із 
Томасом Нортом.

Переглядаючи онлайн-каталоги аукціонів 1927 
р., Мак-Карті знайшов рукописне посилання 
на манускрипт Джорджа Норта, яке належить 
перу Томаса Норта. Останній зауважує, що було 
б цікавим порівняти окремі місця рукопису із 
Шекспіром [https://www.nytimes.com/2018/02/07/books/
plagiarism-software-unveils-a-new-source-for-11-of-shakespeares-
plays.html].

Таким чином випливає висновок, що скоріше 
за все рукопис Джорджа Норта успадкував Томас 
Норт.

Якщо ми переглянемо реєстр мирових суддів 
Кембриджу ХVІ ст., виявимо, що відповідну посаду 

Томас Норт займав аж двічі – 1592 та 1597 рр. [This article 
incorporates text from a publication now in the public domain: 
Chisholm, Hugh, ed. (1911). «North, Sir Thomas». Encyclopædia 
Britannica. 19 (11th ed.). Cambridge University Press. p. 759.].

Наведений факт свідчить про те, що принаймні 
протягом 1592 – 1597 рр. Томас Норт мешкав у 
Кембриджі, де мав власний будинок. А позаяк він 
народився поблизу Кембриджу, у помісті Кирлінг-
Холі, яке успадкував його старший брат Роберт, 
який отримав титул барона завдяки протекції свого 
друга Роберта Дадлі, випливає висновок, що місце 
проживання Томаса Норта протягом всього його 
життя обмежувалося Кембриджем та батьківським 
помістям, у якому він виріс, а пізніше – гостював     
у  свого  брата.  Це  достатньо  далеко  від  Стратфорда 
на Ейвоні та від Лондона – від міст, у яких минуло 
життя Вільяма Шакспера. Відстань від Лондона до 
Кембриджа становить 97 кілометрів. Відстань від 
Кембриджа до Стратфорда дещо більша за 157 км.

Можна довго дискутувати на тему написання 
тієї чи іншої п’єси Шекспіра, але є факти, з 
якими неможливо сперечатися. Наприклад: 
шекспірознавці припускають, що шекспірівську 
хроніку «Річард ІІІ» було створено близько 1591 
року, мовляв, саме під її впливом Крістофер Марло 
написав свого «Едуарда ІІ», створеного у 1592-93 
рр. Тут можна стверджувати, що Марло впливав 
на Шекспіра, або Шекспір – на Марло, але довести, 
хто на кого впливав – важче. А факт полягає у 
тому, що 20 жовтня 1597 року п’єсу «Річард ІІІ» 
було зареєстровано у Палаті торгівлі книгами 
та канцелярським приладдям. Таким чином є 
достовірно відомим, що відповідна хроніка була 
написаною не пізніше за 1597 рік.

Випливає висновок, що авторові шекспірівських 
творів пощастило ознайомитися із манускриптом 
Джорджа Норта «Короткий опис повстання та 
повстанців» ще до 1597 року. Можливо, він скопіював 
цей рукопис, можливо, скопіював із нього цікаві 
цитати – різниця між цими двома можливими 
варіантами розвитку подій не є принциповим 
питанням. Важливим є інше: відповідний твір є 
філософським трактатом, у якому автор доводить, 
що всілякий бунт проти влади приречений на 
поразку. Скажімо, Вільям Шакспер міг випадково 
дізнатися про існування цього рукописного 
філософського трактату – чим він міг настільки 
зацікавити театрального діяча, щоб той вирішив 
його придбати аж у Кембриджі? Чи готовий був 
морально Вільям Шакспер заплатити відповідну 
ціну за рукопис, який становив фамільну реліквію? 
Чи вистачило б у нього на це коштів? Чи готовий 
був Вільям Шакспер морально, аби поїхати до 
Кембриджу, щоб попросити власника надати 
йому можливість ознайомитися із рукописом 
філософського трактату його двоюрідного брата?
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Ставлячи подібні запитання, ми переконуємося 
дедалі більше, що всі ствердні відповіді на них – із 
області  ненаукової  фантастики. 

Зовсім інакше справа виглядає тоді, коли 
ми розглядаємо можливості Роджера Ретланда 
познайомитися під час навчання у Кембриджі із 
майбутнім мировим суддею Томасом Нортом. 

Студента Роджера цікавила політична філософія 
і заплатити за рукопис для нього не становило 
проблеми. Цим же гіпотетичним знайомством 
пояснюється й інтерес, виявлений автором 
шекспірівського канону до перекладів із Плутарха, 
зроблених Томасом Нортом.

Тут простежується така ж ситуація, як із 
Розенкранцом та Гільдестерном – не потрібно 
вдаватися до неправдоподібних фантазій, щоб 
пояснити появу цих персонажів у «Гамлеті» – все 
виглядає природним, бо все збігається: хронологія, 
обставини, психологія взаємостосунків між 
людьми різного соціального становища, особистісне 
реноме автора шекспірівського канону – все те, що 
не збігається у стратфордівській версії.

Окрім всього іншого – існує цікавий матеріальний 
доказ нашого припущення, відповідно до якого, 
Роджер Ретланд був добре ознайомленим із 

рукописами Дж. Норта. Цей доказ полягає у тому, 
що свій каліграфічний стиль Роджер Ретланд 
формував під впливом індивідуального високо-
художнього почерку Дж. Норта.

Не знаю чому, але під час роботи над цим 
розділом мене дуже зацікавили фотокопії 
рукопису Дж. Норта «Короткий опис повстання 
та повстанців» та інших його рукописів, які 
можна знайти на офіційному сайті Британської 
бібліотеки. Виявилося, що це справді вартувало 
побачити на власні очі. І справа не у тому, що 
Дж. Норт був добрим каліографом. З першого ж 
погляду я помітив, що почерк Норта мені разюче 
нагадує якийсь інший – добре знайомий. За кілька 
секунд пригадав – чий саме – Роджера Ретланда.

Зрозуміло, що певна різниця між почерком 
Дж. Норта та Р. Ретланда – простежується рівно 
настільки, щоб їх неможливо було сплутати. 
Але з іншого боку – помітно також і те, що саме 
«академічна» каліографічна манера Норта лягла 
в основу більш легкої художньої каліграфії Ретланда. 
Особливо сказане простежується на аналізі 
порівняння записів Р. Ретланда із рукописами Дж. 
Норта, виконаними останнім менш ретельно (див. 
відповідні фото).

Фрагмент рукопису вірша Дж. Норта, виконаний рукою автора
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Лист 14-річного Роджера Ретланда до матері, написаний із Кембриджу (від 15 червня 1591 р.)

Фрагмент рукопису Дж. Норта «Короткий опис повстання...», виконаний рукою автора
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6. ПРО ЦІКАВІ ФАКТИ ТА ЇХНЮ ТРАДИЦІЙНУ
ІНТЕРПРЕТАЦІЮ

Першим дослідником ососбистої переписки 
Роджера Ретланда став американський аматор Л. 
Ф. Бостельман. На основі змісту окремих листів 
він зробив для себе відкриття, що граф деякий час 
був студентом Падуанського університету. Після 
чого Бостельман виявив бажання ознайомитися із 
архівами Падуї. Тут він знайшов реєстр студентів 
– іноземців, які навчалися в університеті 1596 року. 
У реєстрі зазначалося не лише ймення Ретланда, 
але й данця Гільденстерна, чиє прізвище (разом із 
Розенкранцом) використане у трагедії Шекспіра 
“Гамлет”. Виявилося. що у цьому університеті 
дещо раніше також навчався і один із данських 
Розенкранців.

Згодом з’ясувалося, що історичні Розенкранц 
та Гільденстерн були свого часу і студентами 
Віттенберзького університету. Остання інформація 
утворює пряму паралель між біографією зазначених 
осіб та тим, що про їхніх тезок написано у “Гамлеті”. 
Автор відкриття вирішив, що відтепер “шекспірівське 
питання” вирішене раз і назажди. А як на це 
відреагували “стратфордівці”? Дуже спокійно – вони 
дружньо заявили, що Вільяма Шакспера ознайомив 
із відповідною інформацією або сам Ретланд, або 
данець Тіхо Браге. Щоправда, більшість із них 
визнає, що версія, за якою саме граф Ретланд був 
інформатором Шакспера, видається малоймовірною, 
оскільки ймення останнього не згадується в 
історичних документах, які перераховують імена 
поетів та драматургів, що відвідували Бельвуар за 
життя Роджера  Ретланда (серед останніх: Джонсон, 
Чапмен, Бомонт, Марстон; Флетчер та менш відомі). 

Щодо іншої згаданої версії – на нашу думку, вона 
вступає в суперечність із біографією Тіхо Браге (1546        
- 1601). У квітні 1597 р. він вирушив до Ростока, 
звідки назавжди переїхав до Праги, отож,  не мав 
жодної можливості поспілкуватися з Вільямом 
Шакспером у ті роки, коли створювалася трагедія 
«Гамлет», коли автора вперше у його творчому житті 
зацікавила данська тематика..

З іншого боку – припущення про те, що, мовляв, 
відповідну роль консультанта міг виконувати 
Роджер Ретланд, вимагає визнати, що останній 
виконував функцію інформатора Шакспера з усіх 
питань, які стосувалися Франції та Італії, зокрема, 
переказав пайовикові театральної трупи «Слуги 
лорда камергера», який не володів італійською, зміст 
новели Джованні Фіорентіно “Овеча голова”, що був 
покладений в основу комедії Шекспіра “Венеціанський 
купець” (перший переклад новели на англійську 
здійснений більш, ніж за сто років по смерті 
Шакспера). Він також мусив переказати Шаксперові 
зміст новели Маттео Банделло “Тімбрео і Фінісіа” 

(на даний час,  не перекладеної на англійську), який 
був покладений в основу комедії Шекспіра “Багато 
галасу з нічого”… Втім, шекспірологи вважають, що 
В. Шакспер ознайомився із останньою новелою за її 
французьким переказом, наведеним у “Трагічних 
історіях” Бельфоре (в тому ж збірнику наявний 
переказ історії Гамлета). Проте один із двох перших 
біографів Шакспера (стратфордський вікарій Джон 
Ворд) 1662 року зібрав відгуки осіб, які знали 
Шакспера особисто – всі вони свідчили, що ніколи 
не чули про те, щоб В. Шакспер мав якусь освіту, 
отож,  французької мови він також знати не міг. А ось 
у бібліотеці Бельвуарського замку були фактично всі 
книги, використані Шекспіром (що докладно описано 
в Другій Частині цього дослідження).

Якби Вільям Шакспер був графом, а Роджер 
Ретланд – на диво освіченим стратфордським 
плебеєм, який потрапив до Лондона в пошуках 
щастя, не видалося б фантастичним і припущення 
про те, що Ретланд був консультантом Шакспера 
із питань латино-франко-італіійської літератури, 
італійської топоніміки та данської антропонімії. 
Але в протилежному випадку – жоден кримінолог 
не взяв би цієї гіпотези до уваги – не міг бо на 
межі ХVІ - ХVІІ століть один із найбільш знатних 
аристократів Англії, який далеко не був бідняком, 
стати професійним прислужником значно 
біднішого за себе плебея, що займався дрібним 
лихварством, вживав маріхуанну і тільки-но (1596 
р.) купив собі шляхетський титул (не без допомоги 
Ретланда). Щодо нашого зауваження про вживання 
Шакспером маріхуанни (коноплі) – воно ґрунтується 
на археологічних дослідженнях подвір’я Нью-Плейсу 
– будинку, купленого Шакспером у Стратфорді 
за 60 фунтів (1597 р.), в якому той прожив останні 
роки свого життя. У лютому 2001 року археологи 
із ПАР виявили у сміттєвих ямах внутрішнього 
двору будинку Нью-Плейс 24 пошкоджені 
керамічні люльки для паління – всі вони містили 
на внутрішній своїй поверхні сліди маріхуанни, 
що є свідченням про їхнє відповідне використання 
[http://www.epwr.ru/quotauthor/txt_8.php]. За своєю 
формою, згадані люльки вважаються типовими 
для поч. ХVІІ століття. Крім Вільяма Шакспера, 
мешканцями зазначеного будинку були три жінки 
– дві його доньки та дружина. Можна припустити, 
звичайно, що маріхуанну вживав хтось із них, проте 
у ХVІІ столітті англійські жінки не палили навіть 
тютюну, який тільки-но розпочав впроваджуватись 
у побут цієї країни. Вважається, що першим, хто 
задимів тютюновою люлькою в Англії, був Вальтер 
Релі – сучасник Вільяма Шакспера. 
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7. ПРО ОКРЕМІ ДЕТАЛІ СОНЕТІВ ШЕКСПІРА
На загал, створюється враження, що перші 20 

сонетів Шекспіра пише батько (мати) – синові, чи 
старший брат (сестра) – молодшому. Хоч автор 
називає адресат своїх сонетів «другом», це не 
виключає між ними родинних зв’язків. Головною 
темою тут є настійна рекомендація одружитися 
і залишити нащадків (для інтерпретацій, в яких 
шекспірівські сонети розглядаються в площині 
«гомосексуальних мотивів», відповідна тематика 
є вбивчою). Врахуємо, що перше видання сонетів 
(1609 р.) було присвячене  графу Вільяму Герберту 
Пембруку (особі із ініціалами W. H., тобто 
William Herbert), якому пізніше – цього разу уже 
прямим текстом (разом із його молодшим братом 
Філіпом) – присвячується перше «повне» видання 
шекспірівських творів – перше Фоліо (1623 р.). 

Отож, може скластися враження, що ця частина 
відповідної поетичної збірки справді належить перу 
його матері – відомої поетеси своєї доби леді Мері 
Пембрук. Іншим ймовірним (з психологічної т.з.) 
автором могла бути племінниця Мері Пембрук – 
Елізабет Сідні. Безсумнівне поетичне обдарування 
її батька Філіпа Сідні та його рідної сестри Мері 
Пембрук, може свідчити на користь припущення 
про ймовірність подібних здібностей у Елізабет – 
дружини Роджера Ретланда, про що прямим текстом 
свідчить Бен Джонсон. А її опікунське ставлення 
до неодруженого двоюрідного брата – також може 
розглядатися як ймовірне. Щоправда, вік Елізабет 
– вона була молодшою за Вільяма Пембрука на 4 роки       
– повністю нівелює зазначені аргументи. 

Тут доречно буде зауважити, що подібне 
батьківсько-материнське ставлення до вельможі 
Вільяма Пембрука з боку простолюдина Вільяма 
Шакспера – ставлення, задеклароване для 
суспільства у зазначеному виданні сонетів, – не 
лише було б до абсурдності невідповідним, але, 
крім цього – ще й вкрай образливим. Це тим більше, 
що в окремих сонетах під подальшою нумерацією 
знаходимо доволі критичну оцінку свого «білявого 
друга» з боку автора. Наприклад, у 95-му:

How sweet and lovely dost thou make the shame
Which, like a canker in the fragrant rose, 
Doth spot the beauty of thy budding name!

Прозовий переклад: «Якими милими й чарівними 
виглядають вчинені тобою ганебні справи, вони, 
немов червоточина у запашній троянді, плямують 
красу твого юного імені!».

А ось сонетний ключ 95-го сонету:
Take heed (dear heart) of this large privilege: 
The hardest knife ill used doth lose its edge.

Прозовий переклад: «Бережи, дороге моє серце, 
цей великий привілей: найтвердіший ніж, якщо 
ним зловживати, втрачає свою гостроту».

Порівняймо це із перекладом на російську:
В каком великолепнейшем дворце 
Соблазнам низким ты даешь приют! 
Под маскою прекрасной на лице, 
В наряде пышном их не узнают. 
Но красоту в пороках не сберечь. 
Ржавея, остроту теряет меч.

[Переклад С. Маршака]. 
До речі, образ ножа, що втрачає свою гостроту, 

тут є прямим натяком на втрату чоловічої сили, 
що можна помітити за епізодом із 3-ї дії, 2-ї сцени 
трагедії «Гамлет»: 

«Офелія: Ви, гострий, принце, гострий. 
Гамлет: Вам довелося б постогнати, щоб 

затупити моє вістря» [Переклад Леоніда Гребінки].
Подібна моралізаторська зверхність автора 

виявляє себе і в багатьох інших сонетах, звернених 
– чи то до особи чоловічої статі («білявого друга» 
тобто графа Вільяма Пембрука), чи до осіб статі 
жіночої. За умови, що таку «розкіш» дозволив би 
собі вчорашній плебей (йомен), новоспечений 
есквайр Вільям Шакспер (що видається абсолютно 
не реальним), в жодному випадку перше Фоліо 
не могло б бути виданим із присвятою Вільяму 
Пембруку, інакше б це означало, що останній, 
фінансуючи дане видання, допомагає комусь 
принижувати свою шляхетську гідність.

Чи означає сказане, що автором перших за 
нумерацією 20 шекспірівських сонетів був хтось із 
осіб жіночої статі – мати Вільяма Пембрука Мері,   
чи його двоюрідна сестра Елізабет Сідні? 

Портрет Мері Пембрук у 53-річному віці (1614  р.)
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Зовсім ні, оскільки абсолютна більшість 
шекспірівських сонетів виявляє стилістичну єдність, 
єдність художніх засобів; приблизно однаково-
високий художній та інтелектуальний рівень і єдину 
ментальність (збірка є психологічно цілісною). 

Водночас, в низці сонетів оспівується жіноча 
краса та викриваються жіночі моральні вади, 
які приносять страждання ліричному героєві, 
що однозначно унеможливлює жіноче авторство 
відповідної збірки. 

Намагання численних шекспірологів переконати 
нас у тому, що єдиною жінкою, якій присвячуються 
шекспірівські сонети, є «смаглява леді», також, на 
нашу думку, далеко не відповідає дійсності. 

Наведемо як приклад частину 70-го сонету 
в українському та російському перекладі, 
оскільки обидва тут є в значній мірі вдалими і 
взаємодоповнюючими – в площині змістових 
акцентів: 

Обмови ті – засвідчення чесноти
Твоєї чистої душі. Отак
До квітки ніжної плазує потай
Подібний лиходійствами хробак.
Хай в щит чеснот твоїх розбито стріли
І юних днів спокуса відійшла,
Та правда й чистота твоя зустріли
Не всі атаки підступу і зла. 
А блиску не сягли б твого ці плями, –
Ти володіла б усіма серцями.

[Переклад Дмитра Паламарчука]. 
Ты хороша, но хором клеветы
Еще дороже ты оценена.
Находит червь нежнейшие цветы,
А ты невинна, как сама весна. 
Избегла ты засады юных дней
Иль нападавший побежден был сам,
Но чистотой и правдою своей
Ты не замкнешь уста клеветникам.
Без этой легкой тени на челе
Одна бы ты царила на земле!

[Переклад С. Маршака]. 
Початок відповідного сонету ми наводимо у 

дослівному і водночас – семантично відповідному 
перекладі, оскільки його повновартісних 
слов’яномовних поетичних зразків на нинішній 
день, на нашу думку, – не оприлюднено: 

«Те, що тобі докоряють, не повинне вважатися 
твоїм недоліком, // Оскільки все прекрасне завжди 
було об’єктом обмов; // Обрамленням краси є 
підозра – // Ворона, що летить у найчистішому 
повітрі неба».

Психологічний портрет особистості, якій 
присвячений 70-й сонет, у жодному разі не відповідає 
тому, що ми знаємо про «смагляву леді». Це уже не 
юна особа – судячи з усього – не особливо вродлива, 
принаймні, така, що викликає захоплення автора не 

своєю зовнішністю, але винятковими моральними 
чеснотами, тим більше його вражає той факт, що 
навіть така досконала людина стає об’єктом пліток. 
Ймовірно, саме цій героїні адресований 6-й вірш 
66-го сонету: «І справжню досконалість – облудно 
вкриту ганьбою». На нашу думку, тут йдеться 
про сестру Філіпа Сідні, тітку дружини Ретланда 
– графиню Мері Пембрук, про яку ходило чимало 
пліток. Можливо, що перше Фоліо Шекспіра (1623) 
вийшло саме завдячуючи цьому сонету.

Не лише в 66-му, але і в окремих інших сонетах 
Шекспіра можна легко розпізнати цілком конкретні 
біографічні деталі. Наприклад, 98-й сонет:

Розлука нам зустрілася весною, –
Як юний квітень десь собі придбав
Вбрання барвисте, гарне новизною –
Й Сатурн зробивсь охочим до забав.
Та спів птахів, і квітів аромати
У літо мрій моїх не віднесли –
Не довелось мені суцвіть збирати
На лоні лісу, де вони росли.
Лілеї біла ніжність – не втішала, 
Червінь троянди? – байдуже мені, –
Вони – мов ти, але цього замало,
Аби забути розлуч навесні.
Здавалося – зима ще не минулась,
А тінь твоя – у квіти зодягнулась.

[Переклад з англійської автора (В. К.)] 
Незважаючи на те, що наведений поетичний 

переклад є порівняно доволі близьким за змістом 
до оригіналу, додамо до нього також  дослівний – 
прозовий:

«З тобою в розлуці ми опинилися – навесні, // Коли 
гордо-барвистий квітень – зодягнутий у повноту 
свого вбрання – // Надав усьому духу юності, // Через 
що тяжкий Сатурн сміявся і танцював разом 
із ним, // Але ні спів птахів, ні солодкий аромат 
квітів – // Різноманітних за запахом і кольором, 
// Не могли змусити мене оспівувати якусь літню 
історію; // Я не міг зірвати їх із чудового лона, на 
якому вони росли. // Я не захоплювався білизною 
лілеї, // Не розхвалював густий рожевий колір 
пелюсток троянди – // Вони були лише милими 
символами чарівності, // Змальованими із тебе, 
тоді як ти – прообраз для них всіх. // При цьому 
здавалося, що продовжується зима, і, за твоєї 
відсутності, // Я дивився на них, немов на твою 
тінь».

У біографії Роджера Ретланда налічується дві 
квітневі розлуки із Елізабет Сідні. Перша припадає 
на середину квітня 1599 року, коли Роджер вирушив 
до Ірландії, щоб приєднатися до армії намісника 
Ірландії (із 12 березня 1599 р.) графа Есекса. Як 
зазначають історики, королева, остерігаючись 
змови, не бажала, щоб Есекс був оточений в Ірландії 
своїми прибічниками, і з цієї причини заборонила 
Р. Ретланду брати участь у військовій експедиції, 
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проте той у квітні залишив Лондон, посилаючись 
на необхідність своєї присутності в Бельвуарі, а 
звідти поїхав до Честеру, після чого опинився в армії 
Есекса [http://www.bottesfordhistory.org.uk/page_id__96_
path__0p1p30p45p.aspx].

Есекс посвячує графа Ретланда у рицарі 30 травня 
цього ж року. Спогади сучасників про Ретланда як 
про солдата, є схвальними [http://www.luminarium.
org/encyclopedia/rutland5.htm]. Але уже в червні він 
повертається до Англії. У Лондон він прибув 28-го 
червня і відразу ж впав у немилість Єлизавети Тюдор 
– за невиконання заборони [http://www.bottesfordhistory.
org.uk/page_id__96_path__0p1p30p45p.aspx].

Значно більш ймовірно, що сонет 98-й є 
ностальгічним спогадом про квітень 1601 року, коли 
Роджер Ретланд після одномісячного ув’язнення у 
Тауері (із 5-го березня – за участь у змові Есекса), та 
короткого побачення зі своєю 16-річною дружиною 
у Лондоні, виконуючи вирок суду, був вимушеним 
вирушити разом із братами Френсісом та Джорджем 
– в Енфілд – у помістя Уффінгтон, під нагляд рідного 
брата свого діда Роджера Ретланада Старшого, який 
був зразком вірнопідданських настроїв. Зокрема, 
почувши про участь племінників у змові, він 
сказав, що краще б вони не народилися [http://www.
luminarium.org/encyclopedia/rutland5.htm].

Втім, існують припущення, засновані на аналізі 
листів, що Роджер Ретланд Старший вів подвійну гру, 
зокрема, виконував роль агента сімейства Ретландів 
при королівському дворі [http://www.tudorplace.com.ar/
Bios/RogerMannersofUffington(Esq.).htm].

Звернемо увагу на окремі вислови відповідного 
сонету: «Я не міг зірвати їх із чудового лона, на 
якому вони росли» – тут може міститися натяк 
на власне ув’язнення, на споглядання квітів зі 
заґратованого вікна Тауера.

Образ гордо-барвистого квітня у сонеті 
поєднується зі згадкою про лілеї та троянди, хоч 
вони не цвітуть у квітні – можливий натяк на те, що 
Ретланд вирушив до Ірландії у квітні, а повернувся 
до Англії, коли вже квітнули троянди та лілеї – в 
кінці червня (28.06.).

«При цьому здавалося, що продовжується зима» 
– тут цілком однозначно передано ностальгічний 
аспект відповідної біографічної сторінки. Але, 
незважаючи на безрадісність зазначених обставин, – 
за кілька років автор сприймає минуле уже із новою 
ностальгією – за свіжістю пережитих почуттів, 
пам’ятаючи насамперед світлий бік відповідного 
періоду життя, адже романтичні почуття ніколи не 
квітнуть з такою буйною силою, як у хвилини подій,   
що спричинюють болючу розлуку з коханою особою.

На загал, 98-й сонет – за настроєм і передумовами 
свого створення – має свою, принаймні, одну 
паралель у класичній музиці – це «Полонез» 
Огінського, написаний у в’язниці і пройнятий 
ностальгічними спогадами про юне кохання.

Поза жодним сумнівом, саме Елізабет Сідні 
присвячений наступний – 99 сонет: 

Фиалке ранней бросил я упрек: 
Лукавая крадет свой запах сладкий 
Из уст твоих, и каждый лепесток 
Свой бархат у тебя берет украдкой.
У лилий – белизна твоей руки, 
Твой темный локон – в почках майорана, 
У белой розы – цвет твоей щеки, 
У красной розы – твой огонь румяный. 
У третьей розы – белой, точно снег, 
И красной, как заря, – твое дыханье. 
Но дерзкий вор возмездья не избег: 
Его червяк съедает в наказанье.  
Каких цветов в саду весеннем нет! 
И все крадут твой запах или цвет.

[Переклад С. Маршака]
Аргументи такі: зазначений твір не може бути 

присвяченим «смаглявій леді»: «У лілей – білизна 
твоєї руки» (прозовий дослівний переклад: «Лілеї 
я докорив за те, що вона обікрала твою руку»); «У 
білої троянди – колір твоєї щоки». 

Гадаємо, навіть найбільший демагог серед усіх 
шекспірологів, який би добровільно погодився на 
ролю «офірного цапа від науки» – не знайде такої 
білої лілеї і такої білої троянди, які б можна було 
назвати «смаглявими». А, оскільки, це справді так 
– не знаходиться десь такий сміливець, – більшість 
шекспірологів наполягають на тому, що нібито 
сонет адресується «білявому другу». Але останній, у 
їхній інтерпретації, мав би пофарбувати своє біляве 
волосся в каштановий колір майорану: «Твоє темне 
пасмо – в бруньках майорану». Саме каштановий 
колір, за спогадами сучасників, мало волосся 
Елізабет Сідні.

Звичайно, за умови наявності великого бажання, 
наше твердження можна оскаржити, мовляв, у 
сонетах Шекспіра ніде не сказано, що його молодший 
друг справді був білявим. Проте аргументація наших 
опонентів наштовхується на перший чотиривірш 
144-го сонету: 

     Two loves I have, of comfort and despair,
     Which like two spirits do suggest me still:
     The better angel is a man right fair;
     The worser spirit a woman coloured ill.

Дослівний прозовий переклад – такий: 
«Мною володіють дві любові, що дають мені 

втіху та відчай,  // Які, немов два духи, постійно 
впливають на мене: // Кращий із цих двох ангелів – 
світлий [білявий, справедливий] чоловік, // Гірший     
із двох духів – жінка кольору зла». 

Звичайно, можна стверджувати, що Шекспір мав 
на увазі лише одне значення прикметника «fair»: 
«справедливий», а не інше – «білявий». Насправді 
ж у сонеті можуть бути дійсними обидва наведені 
значення лексеми «fair». Проте зі загального 
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контексту добре помітно, що основним із двох  тут 
є значення «білявий». 

Кожен, кому «ведмідь не наступив на вухо», 
це зауважить і без нашого пояснення, проте для 
опонентів мусимо уточнити, що у наведеному 
чотиривірші наявна антитеза – доброго («ангела») 
і злого («духа»); світлого (білявого) і чорного 
(«кольору зла»).  

У християнській традиції вважається, що до 
кожної людини Бог посилає Ангела Хоронителя, 
який її оберігає, а диявол – демона-губителя, який 
намагається згубити її душу. Зазвичай Ангела 
Хоронителя зображують білим, а демона-губителя – 
чорним.

Зрозуміло, що «смаглява леді» не була 
негритянкою, отож,  «колір зла», в значенні «чорний 
колір» – стосується забарвлення її волосся. 

Зазначена антитеза була поміченою С. Маршаком, 
що відображено в перекладі останнього: 

На радость и печаль, по воле рока, 
Два друга, две любви владеют мной: 
Мужчина светлокудрый, светлоокий 
И женщина, в чьих взорах мрак ночной.

 У випадку ж, коли вважати основним значенням 
прикметника «fair»: «справедливий», характер 
антитези у наведеній деталі втрачається, оскільки 
про «несправедливість» «смаглявої леді» в сонеті не 
йдеться.

«Смаглява леді» не була злою за своєю природою,   
але автор порівнює її із демоном з тієї причини, 
що вона викликає у ньому пристрасть, тоді як 
його симпатія до білявого друга – альтруїстичне 
почуття, подібне до батьківської та материнської 
любові. Автор розуміє, що це суто духовне почуття 
ошляхетнює його душу. Саме тому (а не із іншої 
причини) порівнює білявого юнака із Ангелом.

Втім, не варто дивуватися, що знаходяться 
«фахівці», які намагаються понизити художню 
вартість сонетів Шекспіра, адже дослідників, які 
намагаються зробитися адвокатами аморальності,   
в наш час охоче фінансують і популяризують ті 
впливові люди, які зацікавлені у падінні морального 
рівня цілого людства. Адже особа, позбавлена 
морального стержня, стає рабом 

8. ХУДОЖНИК ІЗ ДВОМА ЛІВИЦЯМИ
Головний аргумент «антиретландистів» полягає 

в тому, що, мовляв, перша шекспірівська хроніка 
«Генріх VІ» (1 частина) була написана 1591 року, 
отож,  її автором, мовляв, не міг бути Роджер Ретланд, 
якому на цей час ще не виповнилося 15-ти років. 
Щодо зазначеного факту – точна дата вистави 1-ї 
частини «Генріха VІ» є відомою – це 3 березня 
1592 року – її фіксує запис у щоденнику Ф. Генслоу, 
отож,  формулювати відповідну думку можна лише 
разом зі вставним словом «можливо»: можливо, не 
виповнилося, а, можливо, й виповнилося. Перша 
частина «Генріха VІ» могла бути написаною у період 
із 6 жовтня – до кінця грудня 1591 р., коли Роджер 
Ретланд вже мав п’ятнадцять років. 

Втім – різниця справді не істотна, особливо, 
коли врахувати, що Роджер з 11-річного віку був 
студентом Кембриджського університету; що деякі 
інші поети його доби виявляли свій дар у не менш 
юному віці, зокрема, згадана вище Мері Пембрук 
у 14-річному віці присвятила королеві Єлизаветі 
Тюдор свою поему, яка викликала хвилю захоплення 
серед англійської знаті; що 1-а частина зазначеної 
хроніки («Генріх VІ») не вирізняється особливими 
художніми вартостями і що після 1592 року, 
можливо, вона була піддана подальшій авторській 
літературній обробці (перше видання – 1594 р.).

Наведемо міркування страфордиста-класика — Г. 
Брандеса стосовно проблеми визначення авторства 
зазначеної хроніки: «Що дві давні драми, які дійшли 
до нас — “First part of the Contention” та “The true 
Tragedie”, відповідні 2-й та 3-й частинам [“Генріха 

VІ”], не можуть у повному обсязі належати 
Шекспірові — на це вказує як видавнича фірма, 
яка їх надрукувала без вказівки на ймення 
автора, так і трупа, яка їх ставила на сцені. 
Жодна зі справжніх драм Шекспіра не видавалася 
відповідною фірмою і, судячи за афішами, не 
ставилася зазначеною трупою. Нарешті — 
такий висновок випливає із внутрішніх причин — 
із вільного не римованого вірша у згаданих драмах. 
У період, до якого вони відносяться, Шекспір ще 
був вкрай відданим застосуванню рими у своєму 
драматичному стилі».

Аргументи Брандеса стосовно видавничої фірми 
– не переконливі. Стосовно білого вірша – більш 
переконливі, але – недостатньо, позаяк у подальшій 
творчості Шекспіра римований і білий вірш іноді 
чергуються. Далі Георг Брандес у цій же своїй 
відомій праці наводить власне бачення, згідно з 
яким, згадані драми були написані Марло і згодом 
дещо (вкрапленнями) оброблені Шекспіром. На 
його думку, зазначена обробка відбувалася протягом 
1591 – 1594 рр.

Інші західні шекспірознавці припускають, що 
друга та третя частини цієї хроніки були написані 
раніше за першу, позаяк між першою та третьою 
існує значно більше єдності у сюжеті, але, оскільки 
перша є найменш вартісною в художньому стосунку     
– ця думка не дістала свого визнання.

Пригадаймо, що у посвяті графу Саутгемптону 
поеми «Венера та Адоніс» (1593 р.) Шекспір називає 
цей твір «первістком» своєї літературної творчості. 
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Це було б недоречним, якби справді хроніка «Генріх 
VІ» цілковито належала його перу.

Але думка Брандеса відносно авторства 
Крістофера Марло, очевидно, також є помилковою. 
У відомій праці А. Анікста є розділ про співпрацю 
Шекспіра з іншими драматургами, у якому йдеться 
про дві драми, написані Шекспіром і Флетчером 
(«Генріх VІІІ» та «Двоє знатних родичів»). Цим 
«фактом» Анікст «доводить», що нібито Шекспір 
брав участь у написанні драми «Томас Мор», яку 
створювало кілька драматургів. Але радянський 
літературознавець не враховує того факту, що 
після смерті справжнього Шекспіра (1612 р.) його 
незакінчені п’єси графиня Мері Пембрук віддала 
на доопрацювання Флетчерові. Малоймовірно, 
що автор, який ніколи не співпрацював з іншими 
драматургами, доопрацьовував би драму Марло. І 
це тим більше, що твори Марло були чиєюсь власністю.

Очевидно, більш ймовірною є інша версія, що її в 
середині ХІХ ст. висунув американський дослідник 
Луїс Ф. Бостельман, який розвиває припущення 
добре відомого на той час британського 
шекспірознавця Едмунда Мелоуна про те, що 
найбільш ранні роботи Шекспіра, очевидно, 
належать якомусь невідомому авторові. На 
переконання Бостельмана, цим невідомим автором 
був Джон Ретланд граф Меннерс 4-й – батько 
Роджера Ретланда [LEWIS F. BOSTELMANN, «RUTLAND 
A CHRONOLOGICALLY ARRANGED OUTLINE OF THE LIFE 
OF ROGER MANNERS…», NEW YORK, 1911, р. 53].

Таке бачення більш витримане у психологічному 
стосунку, аніж попереднє. 

Крім того, винятково талановиті діти 
народжуються, як правило, у талановитих батьків, 
щоправда, батьки не завжди усвідомлюють рівень 
свого таланту і не завжди можуть його розкрити 
належним чином. Наведу приклади. 

Батько Миколи Гоголя – Василь Гоголь був досить 
обдарованим драматургом, який написав низку 
п’єс. Із них цілком збереглася одна («Простак»), 
яка дозволяє впевнено судити про високий рівень 
таланту автора. 

Батько Рафаеля був непоганим художником, 
деякі картини якого зберігаються в музеях до 
нашого часу. Особливо добре йому вдавалося 
виписувати дрібні деталі.

Батько Александра Івáнова (найбільш 
талановитого із російських художників усіх часів) 
був професором живопису петербурзької Академії 
мистецтв. Своє відоме академічно-бездоганне 
полотно «Пріам і Ахілл» Александр Івáнов написав 
у 16 років! 

Батько Паскаля був чудовим математиком, 
який не хотів навчати сина геометрії через його 
слабке здоров’я. Яке ж було його здивування, коли 
хлопчик самостійно відкрив для себе всі основи 
Евклідової геометрії.

Батько достоту геніального і навіть великого 
Вольфґанґа Моцарта – Леопольд Моцарт – був не лише 
чудовим скрипалем, але й добрим композитором.

Йоган Себастьян Бах – король композиторів усіх 
часів – також мав талановитого батька – музиканта 
Йогана Амброзіуса Баха, четверо дітей якого 
досягнули успіху в музиці.

Батько Антоніо Вівальді – Джованні Баттіста 
Вівальді – був перукарем у Венеції, який згодом став 
професійним скрипалем.

Батьком Франца Шуберта був музикант-аматор 
Франц Теодор Шуберт.

Ріхард Штраус був сином валторніста Франца 
Штрауса. Йоган Штраус – сином не менш відомого 
батька-композитора – Йогана Штрауса Старшого.

Йоган Брамс був сином музиканта Якоба Брамса, 
який грав на контрабасі у міському театрі.

Перелік можна довго продовжувати. Але тут ми 
зупинимося, щоб зауважити: не обов’язково перші 
хроніки Шекспіра належали перу Джона Меннерса, 
графа Ретланда 4-го. Їх автором міг бути й Едвард 
Меннерс, граф Ретланд 3-й, який, на загальну 
думку, вирізнявся винятковим інтелектом.  Проте 
на користь Джона Ретланда свідчить одна деталь із 
«Короля Ліра», де саме він є прототипом графа Кента. 
Кент говорить про себе: «mar a curious tale in telling 
it...» (Дія ІІ, Сцена 4). Максим Рильський перекладає 
це таким чином: «вмію перебрехати цікаву 
казочку...». Як бачимо, в оригіналі вислів виглядає 
не так грубо. Більш точним буде перекласти так: 
«вмію перелицювати цікаву казку...».

Також слід враховувати під час розгляду 
відповідного питання, що геніальність автора 

Титульна сторінка дослідження Л. Ф. Бостельмана
про Роджера Ретланда як творця шекспірівського

канону. Нью-Йорк, 1911 р.
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шекспірівських творів є абсолютно унікальним 
явищем – поряд із Шекспіром важко поставити 
жодного іншого драматурга – навіть враховуючи той 
факт, що окремі трагедії Евріпіда наближаються до 
рівня кращих трагедій Шекспіра. Але обдарування 
останнього – незрівнянно різнобічніше. 

Якщо Моцарт міг у ранньому дитячому віці (з 
4-х років) бути блискучим віртуозом-піаністом, 
що теж здається неймовірним, але є безсумнівним, 
то чи можна вважати занадто юним 14-річний вік 
для неперевершеного драматурга всіх часів? Хіба не 
прожив Роджер Ретланд приблизно стільки, скільки 
Моцарт?  Свої перші твори Анданте До мажор (K.1a) 
та Аллегро До мажор (K.1b) Моцарт написав між      
кінцем січня і початком квітня 1761 р., коли йому 
ледь встигло виповнитися п’ять років! У 
десятирічному віці, окрім низки творів невеликих 
за розмірами (маршів, менуетів, дивертисментів), 
Моцарт став автором 1-ї частини ораторії   
«Обов’язок першої заповіді» (208 сторінок 
партитури!). Другу частину цієї ораторії написав 
Міхаель Гайдн – визнаний композитор свого часу 
(брат Йозефа Гайдна). І десятирічний хлопчик  
зовсім не поступився своєму досвідченому 
співавтору за рівнем майстерності.

Хіба не в усіх випадках здібності тих геніїв, яким 
відміряний короткий вік (здебільшого, 35 – 37 
років), розкриваються дуже рано? 

Погляньмо на графічний автопортрет 12-річного 
Рафаеля, і даймо собі звіт: чи багато знайдеться 
«геніїв» живопису ХХ століття, які б за все своє 
життя залишили хоча б один графічний твір 
відповідного художнього рівня?

За великим рахунком, аргумент, згідно з 
яким, Роджер Ретланд був «занадто юним» для 
написання «Геніха VІ», мотивований не стільки 
загальною картиною ранніх вікових меж розкриття 
геніальності, скільки стереотипом, за яким автором 
шекспірівської спадщини був Вільям Шакспер. 
Іронічний парадокс реальності полягає в тому, 
що під вплив цього стереотипу потрапляють у 
відповідному питанні не лише ті, хто його поділяє, 
але й окремі «атистратфодівці», наприклад згадана 
вище  Марина Літвінова, яка на основі факту про рік 
першої вистави «Геніха VІ» та власної суто жіночої 
логіки вибудовує гіпотезу про «двох Шекспірів» – 
Бекона та Ретланда. Головний її аргумент на користь 
“участі Бекона” в створенні шекспірівського 
доробку, полягає в суб’єктивній інтерпретації 
дивних особливостей камзолу, в якому зображений 
Вільям Шакспер у першому Фоліо.

Гіпотеза М. Літвінової про два «праві» рукави 
камзолу на згаданому граверному зображенні 
Шекспіра є своєрідним трампліном, який дозволяє 
авторці «стрибнути» до далекосяжних висновків – на   
її думку, ця деталь вказує на двох авторів, які писали 
шекспірівські твори. На нашу думку, така версія 

може ґрунтуватися на ні чим не підтвердженому 
припущенні, що відповідний портрет був першою 
мистецькою спробою в житті гравера. 

Згадані рукави у шекспірознавстві вважаються 
лівими, Літвінова ж зауважує, що на гравюрі 
зображення мусить бути дзеркальним. Але тут 
виникає інше питання: якщо автор гравюри 
був настільки мудрим, щоб вкласти у зазначену 
деталь такий глибокий підтекст, то невже він 
виявився настільки примітивним гравером – не в 
розумінні таланту, але у розумінні елементарного 
професіоналізму, – що не врахував при цьому 
«дзеркального ефекту», притаманного для граверної 
технології? Гадаємо – врахував, адже зазначений 
автор – нідерландський гравер М. Дройсхут – уже за 
два роки по цьому отримав замовлення на портрет 
герцога Бекінгема, який виконав високопрофесійно, 
отже, рукави на портреті справді обидва ліві – 
натяк на те, що театральний діяч Вільям Шакспер 
мав «дві ліві руки», тобто не вмів написати навіть 
рядка і навіть одного слова – за винятком власного 
прізвища, яке виводив дуже непевно – почасти 
з інтервалами між літерами – і не інакше, ніж, 
докладаючи порівняно значних зусиль, що помітно 
за його шістьма підписами, залишеними для історії 
(на одному із них, поряд з прізвищем, стоїть його 
ймення “Вільям”, але, як зауважує Г. Брандес, воно 
написане іншою рукою). 

Є добре відомим: Вільям Шакспер був пайовиком 
театральної трупи «Слуги лорда камергера», що 
засвідчують документи. З дещо меншою певністю 
можна говорити про акторське мистецтво Шакспера 
–   за відгуками певних історичних осіб, останній не
був дуже майстерним актором, оскільки його 
найбільш вдалим досягненням вважалася епізодична 
роль короля-привида у «Гамлеті». За таких умов 
виникає закономірне запитання: яким чином Вільям 
Шакспер міг поєднати свою долю з театром? Навіть 
у тому випадку, коли ми припустимо, що згадана 
історична особа справді була драматургом, навіть 
тоді потрібно визнати, що розкриття її відповідного 
гіпотетичного таланту могло статися далеко не 
відразу, а лише в процесі тривалої співпраці із трупою 
«Слуги лорда камергера», заснованою 1594 року. 
Але, якщо Шакспер не був талановитим актором, то 
нехай навіть він розпочинав з того, що стеріг коней 
глядачів поблизу театру, як стверджує одна із легенд,  
це все одно не давало йому особливої перспективи 
для більш вагомої співпраці із Бебеджом? 

Відповідь на подібне запитання дати дуже важко, 
допоки не ознайомишся із одним документом (не 
у переказі своїми словами, а у дослівному цитуванні), 
у якому криється прямий натяк на ремесло Шакспера. 
Наводимо дослівний уривок із «Шекспірівської 
енциклопедії», не перекладаючи його на українську, 
щоб не викликати зайвих докорів за «упереджений 
переклад»: «Рэтленд, Фрэнсис Мэннерс, 6-й граф 
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(Ruthland, Francis Manners, 6th Earl of, 1578-1632).  
– 31 марта 1613 г. дворецкий Рэтленда записал в 
книге расходов: «Мистеру Шекспиру за импрессу 
моего лорда – золотом 44 шиллинга; Ричарду 
Бербеджу за изготовление и раскрашивание ее – 
золотом 44 шиллинга». «Импресса» представляла 
собой бумажный или картонный щит с эмблемами 
или девизами, который на рыцарском турнире нес 
оруженосец. Видимо, в данном случае идея и дизайн 
«импрессы» принадлежали Шекспиру. Поводом для 
ее создания стал, вероятно, турнир в честь 
вступления короля Якова I на престол 24 марта 
того же года» [http://www.lib.ru/SHAKESPEARE/shks_
dictionary.txt].

Мушу зауважити, що відповідна Шекспірівська 
енциклопедія вийшла під редакцією Стенлі Велса 
(1930 р. н.) – того самого ученого, який запропонував 
вважати портрет Р. Ретланда із колекції Кобба 
портретом Вільяма Шакспера (див. відповідний 
розділ цієї книги «Розповіді портретів»).

В Англії С. Велс вважається дуже авторитетним 
ученим, позаяк є почесним професором 
Бірмінгемського університету і автором низки книг 
про Шекспіра, також він є ученим, який активно 
дискутує із антистратфордівцями. Його заслуги 
перед наукою Англія оцінила так високо, що 2016 
року його навіть посвятили у рицарі. І все ж, Стенлі 
Велсу не вистачило компетенції, аби зауважити, 
що Король Джеймс І (Яків І) вступив на престол 
1603 року, а не 1613-го, коли Френсіс Меннерс 
граф Ретланд 6-й заплатив Шаксперу та Бебеджу за 
виготовлену ними імпрезу. 

Авторами зазначеної енциклопедії є 
шекспірологи-стратфордівці (зокрема, і Велс), які 
зазвичай добре цитують документи, але погано 
їх коментують – на рівні школярів-середнячків, 
схильних припускатися елементарних помилок у 
знанні історії. 

Щодо самого зацитованого документу – із нього 
є добре помітним, що Шакспер був непоганим 
графіком та дизайнером – роль Бебеджа у 
виготовленні імпрези є тотожною до ролі підмайстра 
у майстерні художника. З цього випливає висновок, 
що роль В. Шакспера у театрі «Глобус» зводилася 
до створення декорацій, адже відповідну добу 
мистецтвознавці називають початком «тріумфу 
художника в театрі». Очевидно, авторитет Шакспера  
як доброго ремісника був настільки високим, що 
брат Роджера Ретланда – Френсіс вирішив саме йому 
доручити  малювання  своєї  геральдичної  символіки.

Здавалось би, зазначений факт скоріше є 
свідченням на користь припущення, що Вільям 
Шакспер написав твори, позначені псевдонімом 
«Вільям Шекспір», аніж проти цього припущення. 
Проте насправді це зовсім не так.  Згадаймо про 
його підписи – про те, що майже кожна літера в них 
виводиться окремо – із помітними інтервалами, так 

міг підписуватись лише художник, який змальовує 
зразок «свого» підпису! Кожен художник-графік 
скаже вам, що змалювати чужий підпис без 
інтервалів значно важче, аніж із інтервалами.

Цікаво, що старша донька Вільяма Шакспера 
– Сюзанн – також малювала свої підписи під 
документами, але позаяк малювати вона не вміла 
так добре, як її батько, то навіть шекспірознавці-
стратфордівці у своїй більшості визнають, що 
Сюзанн була неписьменною. Тим часом факт 
залишається фактом – за підписами Сюзанн є 
добре помітним, що донька наслідувала підписи 
свого батька (див. фото вгорі). Малювання власного 
підпису неписьменними людьми – велика рідкість, 
отож, дуже ймовірно, що Сюзанн дотримувалася 
сімейної традиції, започаткованої Вільямом 
Шакспером, тоді як її сестра Джудіт не обтяжувала 
себе цією складною справою і ставила замість 
підпису знак, схожий на окуляри.

Зацитований з «Шекспірівської енциклопедії» 
уривок, першоджерелом якого є документ, 
виявлений відомим шекспірознавцем-класиком 
Сідні Лі, привернув увагу Селестина Дамблона, 
який ознайомився з ним в оригіналі. Дамблон 
звернув увагу на той факт, що розрахунок за роботу 
між графом Френсісом Ретландом та Шакспером 
і Бебеджом відбувався у Бельвуарі – далеко від 
Лондона і Стратфорда [C. Demblon, «Lord Rutland est 
Shakespeare», Paris, 1912, p. 13]. 

Отож, бував таки у Бельвуарі Вільям Шакспер, 
але чомусь ім’я його ніколи не згадується в переліку 
відомих поетів та драматургів, що часто відвідували 
Бельвуар, брама якого для них була відкритою.

У «Королі Лірі» ми також знайдемо аналог принца 
Гамлета – тут це законний син графа Глостера Едгар, 
який опонує злочинцю-узурпатору Едмунду 
– незаконному сину Глостера. При цьому, Едгар 
потрапляє в ситуацію, яка перегукується із сюжетом 
«Гамлета», а відповідно – Едгар також вимушений 
грати роль  божевільного (для автора це зручний 
привід для широкого застосування образів-
символів у мові свого «ліричного героя» та для 
натяків на реалії, про які неможливо було говорити 
відверто). Спробуємо проаналізувати кілька 
уривків із «Короля Ліра», розпочавши з того, який 
має безпосередній стосунок до Вільяма Шакспера:  

Кращий  із  двох  відомих  підписів  Сюзанн  Шакспер
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Блазень: Скажи мені, кумцю, божевільний хлоп, 
чи дворянин?

Лір: Король, король!
Блазень: Ні, він хлоп, що має сина дворянина; 

це мугир, що з великого розуму пре свого сина в 
дворяни раніше за себе.

[Переклад Максима Рильського] 
Останні слова Блазня – алюзія до біографії Джона 

Шакспера. Як пише Шенбаум: «Джон Шекспір у 
січні 1597 року під час продажу земельної ділянки 
Джорджу Беджеру, як і раніше названий йоменом» 
[Шенбаум.1985. Розділ «Заможний джентельмен»].

Тут йдеться не про усну назву, але про підпис під 
документом, який свідчить про те, що Джон Шакспер 
залишався йоменом на той час, коли минуло уже 
півтора року, як його син Вільям отримав титул 
шляхтича-есквайра.

До загального контексту наведений нами останнім 
діалог із «Короля Ліра» не має стосунку, отож,  
його можна розглядати як» «ліричний відступ». 
Найперше зауважимо, що єдиним «божевільним», 
який знаходився поряд з Ліром та блазнем, був 
Едгар – попередня репліка належала саме йому: 
«Фратереро кличе мене й розказує, що Нерон 
вудить рибу в озері Мороку. Молись, неповиний, і 
стережися злого духа!». 

Тут «Нерон» – це Едмунд, який намагається 
влаштувати своє майбутнє шляхом низки злочинів: 
«вудить рибу в озері Мороку».

Чому саме з Нероном порівнюється Едмунд у 
цьому випадку? Оскільки злочини Нерона були 
найбільш відомими в добу Середньовіччя та 
Ренесансу – в порівнянні із діями деяких інших 
імператорів Риму, саме він вважався еталоном 
негідника. Але цього було б недостатньо для даної 
метафори. Паралель виявляє себе, насамперед, у 
тому, що Нерон убив свого звідного брата Британіка      
– так само, як хоче це зробити Едмунд зі своїм 
звідним братом – Едгаром. 

Настанова «стережися злого духа» також 
стосується не духа, а Едмунда (останній символізує 
собою Роберта Сесіля («Горбаня-Мефістофеля») – 
начальника королівської розвідки). Отож,  відповідь 
Ліра – на рахунок божевільного – має підтекстовий 
стосунок до Едгара, тобто до самого автора (Ретланда). 
Ця відповідь свідчить про те, що Ретланд вважав 
себе «королем» англійської поезії та драматургії – і, 
здається, вважав так не безпідставно. Проте блазень 
не погоджується і зауважує, що насправді Едгар 
(Ретланд) є «хлопом, що має сина дворянина». Це 
зауваження утворює пряму історичну паралель: 
Вільям Шакспер купив собі шляхетський титул 1596 
року, проте офіційне звернення у Геральдичну палату 
із зазначеного питання надійшло від імені його батька. 
Отож,  у словах блазня наявна  іронія з приводу 
ототожнення творчості Ретланда із прізвищем  
Шаксперів – «Shakspere», оскільки псевдонім 

Ретланда («Shakespeаre») багатьох переконав у 
такій тотожності. Можна зауважити, що зазначене 
ототожнення – в інтерпретації блазня – відбувається 
не стільки із Вільямом Шакспером, скільки із його 
батьком Джоном, проте тут потрібно врахувати дві 
речі: необхідність досягнення комічного ефекту та 
необхідність унеможливити викривлене пояснення 
– Едгар був не одруженим юнаком і дітей не мав, що 
змушувало глядача шукати прототип останнього 
варіанту божевільного поза його (Едгара) особою, 
але – шукати таким чином, щоб певна проекція на 
його особу все ж залишалася (через посередництво 
особи автора – прототипу Едгара).

Як цікаву паралель, нагадаю, що 1600 року Бен 
Джонсон видав свою  п’єсу «У кожного свій гумор», 
у якій зобразив селюка-блазня Соґліардо, який 
купляє собі шляхетський герб за 30 фунтів (аналогія 
з тридцятьма срібниками Юди Іскаріота). Тут же 
висміюється і його девіз: «Не без гірчиці». Справа 
у тому, що в геральдичній документації до герба 
Вільяма Шакспера додавався девіз: «Non sanz droict» 
(«He без права»). Англійські дослідники давно вже 
помітили, що відповідна алюзія досить прозоро 
натякає на шляхетські претензії Вільяма Шакспера. 
Втім – не лише Шакспера. На гербі Соґліардо 
зображений вепр. А це вже – характерна риса герба 
графа Оксфорда 17-го…  

Як бачимо, і Бен Джонсон, і справжній Шекспір 
висміюють Вільяма Шакспера подібним чином 
до того, як дещо пізніше висміє свого персонажа 
мсьє Журдена Ж. Б. Мольєр у комедії «Міщанин-
шляхтич». На нашу думку, видається цілком 
очевидним для неупередженого судження, що сам 
В. Шакспер навряд чи написав би таку епізодичну 
сатиру на свого батька – так само як не могли вийти      

Герб Едварда де Вера, графа Оксфорда 17-го
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із під його пера численні інвективи проти лихварів, 
оскільки сáме лихварство становило важливе 
джерело його прибутків. Проте до останньої теми ми 
повернемося згодом. А зараз – до теми драматично-
літературного автопортрету Р. Ретланда із його 
«Короля Ліра». 

У тому, що це сáме «автопортрет», нас переконує 
не лише психологічна тотожність відповідного 
образу із Гамлетом, але й самé його ймення, адже 
антропонім «Едгар», у перекладі із давньоанглійської 
мови, означає «щасливий спис» [http://www.
millionpodarkov.ru/imena/edgar.htm]. Тобто відповідний 
антропонім є семантично близьким до антропоніму 
«Роджер» та псевдоніму «Shakespeаre». Епітет 
«щасливий» тут має свій зміст, адже Едгар, попри 
всі нещастя, перемагає Едмунда і залишається живим  
(що для трагедії – штрих унікальний). 

Не зайвим буде також вказати на ту семантику, яку 
вкладав автор «Короля Ліра» в антропонім «Едмунд», 
обираючи останній для позначення відповідного 
антигероя свого твору, чий образ найтіснішим 
чином перегукується із шекспірівським Річадом ІІІ. 
Об’єктивно, етимологія зазначеного антропоніму 
(як вважається в наш час) зводиться до двох 
давньонімецьких композитів: edel («шляхетний») 
та mund («покровитель»). 

Малоймовірно, щоб автор «Короля Ліра» (хто б 
ним не був) знав давньонімецьку, проте латиною він 
володів достатньо добре, отож,  міг етимологізувати 
це ймення наступним чином: від композиту 
edax («зажерливий») та mundi («світовий»), 
тобто «ненажера світового масштабу» (гарна 
характеристика для Роберта Сесіля).

Тепер, на часі й нам вдатися до «ліричного 
відступу», дозволивши собі кілька слів стосовно 
реального та літературного Річарда 3-го. Багато 
знавців творчості Шекспіра – із числа тих, що добре 
розуміються на історії англійського Ренесансу – 
зауважують, що образ Річарда ІІІ, виведений в 
однойменній хроніці зазначеного автора, є досить 
невідповідним щодо свого історичного прообразу. 
Шекспірівський Річард є своєрідним втіленням 
«темного боку ренесансного титанізму», тобто 
повної безпринципності, підступності, холодної 
жорстокості та аморальності, які поєднуються із 
цілеспрямованістю. Перший подібний літературний 
портрет Річарда Глостера з’явився із під пера 
Томаса Мора (який, нагадаємо, був для Р. Ретланда 
незаперечним авторитетом). Історичний Річард 
містив у собі сукупність не лише негативних, але й 
позитивних рис, проте сáме перші із них домінували, 
а головне – вони вразили уяву сучасників – у 
боротьбі за владу він підняв руку на життя дітей, 
посадивши в Тауер і знишивши там двох юних 
принців, попередньо, без належних підстав, 
оголосивши їх «позашлюбними».

Особисте ставлення Роджера Ретланда до 

боротьби Йорків та Ланкастерів мало підстави бути 
не упередженим: один із його предків підтримував 
графа Річарда Невілла Уоріка, який допоміг скинути 
з престолу Ланкастера Генріха VІ і отримати владу – 
Йорку Едвардові ІV. Інший предок Ретланда воював 
на боці Генріха VІ. Проте історичні факти свідчили: 
Річард Глостер був негідником – чому б драматургові 
не змалювати його образ ще більш темними 
фарбами, аніж це було в реальності? А коли так, то 
варто було знайти для такого портрету відповідного 
«натурщика» серед сучасників. На роль останнього, 
поза конкуренцією, міг «претендувати» лише Роберт 
Сесіль («Горбань»), чия схильність до макіавеллізму 
в політиці не становила таємниці в аристократичних 
колах Англії. Ось звідки у шекспірівського Річарда 
ІІІ з’явився на спині горб (реальний Річард Глостер, 
на відміну від Роберта Сесіля, горбатим ніколи не 
був – сучасники зауважують лише певну асиметрію 
між його правою та лівою частинами тіла.

 Повертаючись до теми про репліку блазня (у 
«Королі Лірі») – на адресу сина та батька «шляхтичів» 
Шаксперів, – мусимо визнати, що далеко не для 
всіх вигук Ліра: «Король, король!», – у відповідь 
на запитання блазня: «Хто є божевільним: хлоп, 
чи шляхтич?» – видається таким, що стосується 
самого автора трагедії. Зрозуміло, що в загальному 
контексті відповідного твору слова Ліра мають свій 
формальний зміст – цим він намагається наголосити 
на безумі власної життєвої помилки. Проте у 
більш вузькому контексті відповіді на запитання 
– на запитання, яке містить натяк на Шакспера 
(«хлопа») та Ретланда («шляхтича»), і пропонує 
Лірові розібратися, хто з них чинить безглуздіше 
– перший, приймаючи на себе чуже авторство, чи 
другий – його замасковуючи,– слова Ліра можуть 
стосуватися лише Ретланда. 

При цьому слід мати на увазі, що дід Роджера 
Ретланда – Генрі Меннерс, гаф Ретланд 2-й із 
протягом десяти років (із 1556 до 1566 року) вважався 
ймовірним спадкоємцем англійського престолу – 
як старший нащадок чоловічої статі Річарда 3-го 
герцога Йоркського  [https://en.wikipedia.org/wiki/
Henry_Manners,_2nd_Earl_of_Rutland].

Свого ж часу (після 1425 року) Річард Йоркський 
мав вагомі претензії на англійський престол, бувши 
генеральним спадкоємцем Едварда ІІІ, а окрім того 
– був його прямим нащадком по чоловічій лінії» 
[https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_of_York,_3rd_Duke_
of_York].

Зрозуміло й те, що Роджер Ретланд – як прямий 
нащадок Генрі Ретланда – чудово усвідомлював, що 
у його судинах тече королівська кров.

Тим часом, дуже висока думка Роджера Ретланда 
про власну особу є помітною також в окремих 
сонетах Шекспіра. Наприклад, у 62-му:

Мне кажется, нет равных красотою, 
Правдивей нет на свете никого. 
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Мне кажется, так дорого я стою, 
Как ни одно земное существо.

[Переклад С. Маршака]
На нашу думку, у наведеному уривку наявне 

цілком щире зізнання автора – для Ретланда чесність 
(правдивість) належала до тих рис характеру, які 
займали одне із найвищих місць в особистій системі 
вартостей, оскільки його батько, визнаючи власну 
зайву критичність, вважав саме чесність своєю 
головною чеснотою. Проте так він вважав не лише 
сам – за ним визнавали цю перевагу, про що свід-
чить наступний уривок із монографії Гілілова: «1589 
року лорд Берлі викликав Роджера до Лондона, аби 
показати королеві, яка (як випливає із його листа    
до матері) повелася з ним доброзичливо й сказала, 
що знала його батька як чесного чоловіка…».

Те ж саме свідчення знаходимо в англомовних 
енциклопедичних виданнях [http://www.luminarium.
org/encyclopedia/rutland5.htm].

Літературний портрет свого батька Р. Ретланд 
змалював у «Королі Лірі» під образом графа Кента –   
одного із трьох цілком позитивних героїв відповідної 
трагеді (двоє інших: Едгар та Корделія). Життєве 
кредо Кента (як і життєве кредо Джона Меннерса 
– батька Роджера) сформульоване у репліці графа 
Кента (Дія 1; Сцена 3): «Хочу бути не меншим за 
те, чим здаюся, вірно служити тому, хто мені 
вірить, любити того, хто чесний, знатися з 
тим, хто мудрий і мало говорить. Я уникаю судів,              
б’юся, коли без того не обійтись, і не їм скоромного       
у піст» [Переклад М. Рильського]. 

Останні слова належать до значного числа тих 
умовних анахронізмів релігійного плану, наявність 
яких є характерною рисою «Короля Ліра», адже 
сюжет трагедії стосується дохристиянської доби. В 
оригіналі, щоправда, анахронізм дещо замаскований 
(«and to eat no fish» – «і не їм риби»), проте – цілком 
очевидний, позаяк відмова від риби – елемент 
суворого католицького посту.

Зазначені анахронізми – це своєрідні «торочки 
нитки Аріадни», що допомагають глядачеві 
простежити зв’язок зі сучасністю. А сучасність 
Англії доби Єлизавети І та Джеймса І із практикою 
посту не приятелювала (за винятком католицької 
меншості), оскільки одною із основних рис 
протестантського руху є відмова від аскетизму. 
Інакше кажучи, Кент прямим чином говорить до 
англійських глядачів кінця ХVІ почату ХVІІ ст., що 
він є католиком, справи якого, не розходяться із 
його переконаннями.

Чи міг автор-протестант змалювати в своєму творі 
позитивний образ католика, чиї моральні чесноти 
тут контрастують із вадами більшості персонажів? 
Відповідь на це запитання, за певних умов, може 
бути ствердною, проте відповідна ймовірність є 
дуже не високою.

Інший літературний портрет свого батька – Джона 

Ретланда – геніальний драматург створив у останній    
зі своїх трагедій – «Коріолані» – під образом Гая 
Марція Коріолана. Подібно до графа Кента, Коріолан є 
чесним, справедливим, вкрай критичним і запальним, 
причому, як і граф Кент, він не добирає слів для того,  
щоб висловити свої думки, що є однією із граней 
відвертості обох героїв та їхнього неприйняття 
лицемірства, штучності та всіх умовностей (!), які 
вступають у суперечність із правдою життя, – зокрема, 
«освячених» звичаєм. Як і граф Кент, Коріолан 
є людиною честі, порядності і дії. Хоробрість та 
військову звитягу Коріолана автор перебільшив, 
навіть у порівнянні із історичним Коріоланом, чия 
біографія описана в Плутарха та Тіта Лівія. Якщо у 
Плутарха Коріолан є суворим, замкнутим і стриманим 
у виявленні почуттів, то в Шекспіра він дружелюбний, 
відкритий і, як було зауважено вище, вкрай відвертий, 
до того ж – гнівливий, не схильний стримувати власні 
емоції – ні у слові, ні у вчинках. Основною сюжетною 
лінією трагедії, є конфлікт Коріолана із римським 
плебсом та трибунами-демагогами, які будують 
власну кар’єру, граючи лицемірну роль захисників 
плебсу. Паралель із Джоном Ретландом тут виявляє 
себе в католицьких переконаннях та  прокатолицькій 
політичній позиції останнього, яка змусила його та 
всіх його однодумців шукати союзника у ворожій, 
щодо Англії, Іспанії. Відповідно – у зазначеній трагедії 
– найбільший патріот Риму, Коріолан – через інтриги 
своїх політичних опонентів, – мусить вирушати у 
вигнання і шукати союзників серед своїх вчорашніх 
ворогів – вольськів. Більше за це, згодом Коріолан 
очолює експансію вольськів проти Риму, за що 
отримує від радянського шекспіролога – А. Анікста – 
епітет «найбільш антисоціальний з героїв 
Шекспіра». Щоправда, зазначений шекспірознавець 
в іншому місці віддає Коріоланові й належне, 
зауважуючи, що той «зневажає натовп не стільки         
як аристократ за соціальним становищем, скільки 
як аристократ духу» [http://lib.ru/SHAKESPEARE/shks_
korio.txt]. Останнє зауваження на дивовижу влучно 
характеризує і Коріолана, і графа Кента, і самого Джона 
Ретланда, з якого були списані відповідні характери.

Мотив залучення чужоземних військ для 
встановлення справедливості на батьківщині (вкрай 
актуальний для англійських католиків єлизаветинської 
доби), є спільною рисою кількох трагедій Шекпіра – 
«Короля Ліра»; «Макбета» та «Коріолана».

У «Коріолані» наявна ще одна цікава для нас тема: 
автор тут показує як крайніх негідників, товстосумів, 
що скуповували зерно у неврожайні роки і таким
чином ставали монополістами цін на його продаж, 
«здираючи з народу три шкури». Автор «Коріолана», 
написаного 1607 року, відтворив історичну ситуацію, 
яка склалася у Лондоні наприкінці ХVІ – на початку ХVІІ 
століття. Ось як її описує історик Валентина Штокмар: 
«Влітку 1596 року ціни на продукти харчування у 
порівнянні із 1593 роком виросли втричі. Це були, без 
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перебільшень, голодні ціни: пшениця коштувала 7 
шилінгів за бушель, жито – стільки ж. Подекуди 
ціни були ще вищі. Так, у Лондоні у грудні пшениця 
коштувала по 10 шилінгів за бушель, у Брістолі – 
12 – 15. У Шрусбері – 18. Але навіть за такі гроші 
дуже важко було дістати зерно і хліб… Величезна 
кількість бідняків та волоцюг померло в ці часи 
від голоду. Ціни зростали не стільки через брак   
зерна, скільки через злочинну діяльність пере-
купщиків та гендлярів... 1597 року ціни на 
продукти піднялися ще вище» [Штокмар В. В. 
История Англии в Средние века. СПб, 2005, с. 141; 142].

До останнього часу вважалося, що таким 
чином Вільям Шакспер засудив сучасних йому 
здирників, про яких згадує В. Штокмар. Але нові 
відкриття змусили англійських шекспірознавців-
стратфордівців переглянути свою думку – тепер 
вони переконані у тому, що ніякого засуду тут 
немає, а є просто констатація факту. Що ж змусило 
їх, за висловом Вальтера Релі, «повернути штурвал 
на 180 градусів»? 

Усю цю «воду закаламутили» професори 
головного наукового центру Уельсу – Університету 
Аберствіту, яким раптом спало на думку вивчати 
лондонські архіви (про що пише російський 
«Історичний журнал»). Тут вони виявили, що 
Вільям Шакспер 1598 року був притягнутий 
до відповідальності за скуповування та 
перепродування зерна за завищеними цінами 
[http://science.compulenta.ru/]. 

Не те, щоб влада почала переслідувати 
перекупщиків через власне співчуття народові, 
але її до цього змусила загроза народних бунтів, 
яка сягнула свого апогею саме 1598 року. Як пише 
В. Штокмар: «Із іншої королівської прокламації 
ми дізнаємося, що 1598 року натовпи волоцюг 
буквально оточили Лондон та королівський 
палац. Вони, як і раніше, лише чекають нагоди, 
щоб підняти повстання чи підтримати кожного, 
хто його підніме» [Штокмар В. В. 2005, с. 142].

Природна річ, засудити себе за антигуманний 
гендель зерном у «Коріолані» Вільям Шакспер 
ніяк не міг, отож, і довелося англійським ученим 
відмовитися бачити дещо цілком очевидне ще вчора 
–  для них і для всіх інших, позаяк вони нізащо не 
погодяться з думкою, що «Коріолана» написав хтось 
інший, а не Шакспер, адже Англія боїться втратити 
налагоджену туристичну «артерію», яка веде до 
Стратфорду...

Та повернемося до теми літературних 
автопортретів Шекспіра-Ретланда, створених у 
найбільш похмурий період його творчості. Крім 
Гамлета та Едгара (з «Короля Ліра»), до відповідної 
серії належить образ Малкольма із «Макбета». 
Подібно до Гамлета, Малкольм є законним 

спадкоємцем престолу – сином короля, якого 
підступно знищив узурпатор («тиран»), що 
посів його трон. Подібно до Гамлета та Едгара, 
Малкольм наділений рідкісною психологічною 
рисою: він приписує собі ті гріхи, в яких є зовсім 
невинним. Щоправда, два перші герої роблять це, 
прикидаючись божевільними (зокрема, й для того, 
щоб відповідною автоінвективою натякнути на 
гріхи інших людей), а ось Малкольм – характеризує     
себе як «тяжкого грішника» для того, щоб 
випробувати Макдуфа на щирість. Наведемо кілька 
відповідних цитат із «Короля Ліра» та «Макбета» 
(відповідний уривок із «Гамлета» – про «хапуг 
і злодюг» – більш доречно буде навести в 32-му 
розділі «Чи міг Френсіс Бекон бути Шекспіром?»):

«Лір: Хто ти був такий?
Едгар: Послужливий хлопець, гордий серцем 

і розумом, що… догоджав хтивому серцю своєї 
коханки і чинив з нею нічні діла; присягався 
стільки разів, скільки разів відкривав рота, 
і кожну присягу ламав… хлопець, що засинав, 
обмірковуючи спокуси, і прокидався, здійснювати 
їх. Вино я любив палко, гру в кості – ніжно, а 
в любові до жіноцтва міг заткнути за пояс 
турецького султана. Живучи з лукавим серцем, з 
легкою головою, з кривавою рукою, я був ледачий, 
як свиня, хитрий, як лис, ненаситний, як вовк, 
скаженний, як пес, хижий, як лев». (Дія 3; Сцена 3).

«Малкольм: Та меж нема й моєму любострастю./ 
Всіх ваших дочок, жон, матрон, дівчат/ не досить, 
щоб заповнити водойму/ моєї хоті, що не має 
спину, –/ всі перед нею знищу я загати./ Як так, 
то краще хай Макбет царює… Росте до того ж/ у 
душі моїй розбещеній страшна/ зажерливість. Як  
стану королем,/ всю знать я переріжу за маєтки,/ у 
цього скарб візьму, у того – замок,/ розпалюючись з 
кожним разом більше,/ як гострою приправою свій 
голод./ На гідних, чесних позови неправі/ я заведу, 
щоб захопить їх статки… Я повен вад, що усіма 
шляхами/ до мене йдуть. Якби здобув я владу,/ я б 
вилив згоди молоко у пекло/ і зруйнував би спокій 
на землі» (Дія 4; Сцена 3).

Саме ймення «Малкольм» має певний стосунок 
до автора, оскільки його значення, як вважається, 
таке: «послідовник [Святого] Колумби». Сам же 
антропонім «Колумба», який був прізвиськом 
Святого Крімтана – одного із «дванадцяти апостолів 
Ірландії» (християнських місіонерів, які навернули 
ірландців-язичників)  – має таку семантику: «Голуб 
Церкви» [http://ru.wikipedia.org/wiki/Колумба]. 

А тепер нагадаємо читачеві, що саме голуб є 
символом автора («ліричного героя») у поемі 
Шекспіра «Голуб та Фенікс» та у “Пісні блазня” із 
комедії “Дванадцята ніч”.

•••••••
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9. ДЖЕНТЕЛЬМЕН ФОРТУНИ І ЛИЦАР ДІАНИ
Далеко не всі натяки на реалії своєї доби, 

які трапляються у творах Шекспіра, є сповна 
зрозумілими, оскільки в наш час втрачена значна 
кількість інформації, загальновідомої в епоху 
Єлизавети Тюдор. Наприклад, у 2-й частині хроніки 
«Генріх ІV», де йдеться про вербування рекрутів, один 
із них, на ймення «Бичок» (у перекладі Паламарчука 
«Нуйвіл») дає хабара капралові Бардольфу, щоб 
уникнути військової служби: «Нуйвіл: Ласкавий 
пане, Бардольф, зробіть таку ласку, порятуйте. Ось 
у мене для вас чотири генріхи по десять шилінгів 
французькими кронами» (Дія 3; Сцена 2). На нашу 
думку, «чотири генріхи по десять шилінгів» тут 
означає наступне: «Генріх ІV – за десять шилінгів», 
оскільки монети під назвою «генріх», вартістю в 10 
шилінгів ніколи не існувало. Вираз «французькими 
кронами» у відповідному підтексті означає те, що 
тут йдеться про французького короля Генріха ІV 
Бурбона – сучасника Роджера Ретланда, а не про 
англійського короля Генріха ІV Плантагенета, який 
є героєм відповідного твору. 

Важко сказати, яка історична особа виведена 
під образом рекрута «Бичка із Пасовиська», який 
отримав застуду, «б’ючи в дзвони під час коронації 
короля», проте, ймовірно, що тут йдеться про 
певного представника французької знаті – 
коронація Генріха Бурбона відбувалася 1594 р. – не 
задовго до написання хроніки.

Але ми більше не будемо відволікатися на 
проблеми, які є запитаннями без відповідей – 
натомість повернемося до низки тем, порушених 
у цьому дослідженні, проте – не вичерпаних. 
Зокрема, розглядаючи творчість Шекспіра, 
неможливо проігнорувати один із найбільш 
яскравих її комічно-сатиричних образів – Джона 
Фальстафа – героя хроніки «Генріх ІV» та комедії 
«Віндзорські жартівниці» (на думку шекспірологів, 
зазначені твори були написані у 1596 – 1598 рр.).

Нагадаю, відома російська перекладачка і 
автор   дещо далекого від науки бетселлеру 
на тему Шекспірівського питання Марина 
Літвінова інтерпретує образ Фальстафа як 
«автопортрет» Ретланда, що – у неймовірному 
випадку відповідності реаліям – було б так само 
неприродно, як і сатиричне зображення Вільямом 
Шакспером лихварів – за умови, що мали б рацію 
«стратфордівці». Для читачів, які не знайомі із 
відповідними творами Шекспіра, зауважимо, що 
сер Джон Фальстаф став прообразом комічних 
літературних товстунів, зокрема, Санчо Панси 
– із «Дон Кіхота»; ченця Горанфло із «Графині 
де Монсоро» А. Дюма; Ламе Гудзака із «Тіля 
Уленшпігеля» Ш. де Костера, тощо. Втім – 
фізичні особливості Джона Фальстафа – не є 
основними. Основні ж – якості його характеру: 

безпринципність, моральний нігілізм, гедонізм, 
авантюризм, хвалькуватість і надоптимістичне 
ставлення до життя, яке виявляє себе у формі 
крайньої легковажності. Фальстаф є сивобородим 
рицарем із психологією підлітка та життєвими 
запитами дрібного буржуа, які роблять з нього 
люмпен-пролетарія, оскільки в засобах він є 
абсолютно неперебірливим – для здобуття грошей 
Фальстаф не гербує ні ошуканством, ні грабунком.

Окремі шекспірологи (наприклад, росіянин 
А. Смірнов) зауважують певну близькість 
світосприймання Фальстафа та Ф. Бекона – в 
чому вони мають рацію, проте останнє не означає 
того, що нібито образ Фальстафа є літературним 
портретом Бекона, який був далеким від 
легковажності, екстремізму та авантюризму. І все 
ж, серед сучасників Шекспіра (Р. Ретланда) не важко 
знайти прототип сера Джона Фальстафа – це сер 
Вальтер Релі (1552 – 1618) – відомий авантюрист, 
колишній пірат, якого Єлизавета Тюдор зробила 
своїм фаворитом, рицарем і адміралом. Звичайно, 
якщо ми будемо сприймати на віру гіпотези різних 
мистецтвознавців про ідентифікацію цілої низки 
живописних зображень вельмож єлизаветинської 
доби як «зображень Релі», сказане нами видасться 
неймовірним – на цих портретах, переважно, ми 
бачимо симпатичного худорлявого аристократа. 
Втім, серед справді авторитетних мистецтвознавців 
переважає думка, що достовірних зображень Релі 
не збереглося [http://www.liveinternet.ru/users/2503040/
post128903950]. 

Звичайно, Вальтер Релі не раз позував художникам   
і, ймовірно, більшість його зображень зберігаються 
в музеях, проте підписи на цих портретах, очевидно, 
були стерті, або ж замальовані після того, як Релі з 
волі короля Якова І-го було страчено на ешафоті – 
потрети державних злочинців англійці намагалися 
не виставляти в своїх будинках відверто – навіть у 
тому випадку, коли були їхніми симпатиками.

Отож, у відповідному питанні не існує 
об’єктивних підстав для впевнених висновків, 
зроблених винятково на основі пам’яток живопису. 
Зате такі підстави нам надає сам контекст 
шекспірівських творів, де трапляються відверті 
натяки на Релі. Останній при дворі мав прізвисько 
«Старий Лис» [http://www.niworld.ru/Statei/annesterov/
raleigh/raleigh.htm]. Про Фальстафа ж, який прийшов 
до місіс Форд із залицяннями – за відсутності її 
чоловіка – і сховався у кошику з білизною – коли 
чоловік повернувся, містер Форд говорить таке: 
«…перетрусіть усе, загляньте в кожний куток! 
Запевняю вас, що ми виженемо лиса» [«Віндзорські 
жартівниці», Дія 3; Сцена 3; перекл. О. Сенюк].

Випадковість? Але вона повторюється і в 2-й 
частині хроніки «Генріх ІV» (Дія 1; Сцена 2): 
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«Верховний суддя: Оскільки все вляглося, 
тримайтеся надалі пристойно – не будіть сонного 
вовка. 

Фальстаф: Будити сонного вовка так само 
неприємно, як і винюхувати лиса».

Тут Верховний суддя натякає на те, що правосуддя 
(«сонний вовк») залишає Фальстафа в спокої лише до 
того часу, коли той знову порушить закон. А Фальстаф 
погоджується, що мати справу з правосуддям – річ 
неприємна, проте зауважує, що не менш неприємно 
буде судді мати справу із Фальстафом – «лисом». 
Звичайно, тут існує також натяк на природну 
особливість лиса, який «мітить» свою територію 
власною сечею, проте дієслово «винюхувати» має 
насамперед значення: «вистежувати», а не «нюхати». 
Знову випадковість? Нехай і так, але чи зможе читач 
так само відкинути і наш аргумент про картоплю? 
Йдеться про звернення Фальстафа до місіс Форд: 
«О моя чорнохвоста оленице! Нехай з неба 
ллється дощ із солодкої картоплі…» [«Віндзорські 
жартівниці», Дія 5; Сцена 5]. 

Врахуймо історичний контекст написання комедії 
(за різними оцінками: 1597 – 98 рр.). Тоді як вперше в 
Британії почули про картоплю 1586 року  – коли сер 
Вальтер Релі привіз її із Нового Світу до Лондона. 
Саме тому картопля в Англії (як і тютюн) тривалий 
час асоціювалася із особою адмірала Релі. 

Знову випадковий збіг? Можна було б погодитись, 
але це ще не все: 1598 року вийшла у світ книга 
Вальтера Релі, написана на основі його особистих 
вражень від подорожі до Південної Америки – в 
регіон сучасної Венесуели (1596 р.): «Подорож 
до величезної, багатої і чудової імперії Гвіана з 
великим і золотим містом Маноа» (чим не стиль 
Фальстафа?). 

Незважаючи на дитячу наївність зазначеної 
назви, книга стала дуже популярною в Англії та за 
її межами. 

Комедія Шекспіра «Віндзорські жартівниці» (перша 
вистава 1597 р.), ймовірно, була написаною      майже 
синхронно до зазначеної книги Релі. Незважаючи 
на це, комедія містить згадку про Гвіану. Причому, 
остання, знову ж таки, пов’язана із попереднім 
персонажем – Фальстафом, вірніше – із його 
черговим монологом: «Ось і для неї лист. Ця жінка 
також порядкує гаманцем свого чоловіка. Вона, 
мов та Гвіана, сповнена золота і всякого добра. Я 
буду в них скарбником, а вони – моїми скарбницями. 
Одна стане для мене Ост-Індією, а друга – Вест-
Індією, і я торгуватиму з обома» (Дія 1; Сцена 3). 

Далі Фальстаф, посилаючи свого пажа Робіна з 
листом до місіс Форд, яку намагається спокусити, 
говорить до нього: «Спрямуй свій парус до золотих 
країв» (Дія 1; Сцена 3). 

У дослівному перекладі це речення містить натяк 
на те, що Фальстаф (як і Релі) є судновласником,         
який займався пошуками багатої на золото міфічної 

країни “Ель Дорадо”, або “Маноа”: «Пливи, як моя 
пінаса до цих золотих берегів» (“Sail like mi pinnace     
to these golden shores”). 

Пінаса – парусно-веслове розвідувальне судно 
(баркас), яке двічі згадується у “Гвіані” Вальтера 
Релі.

Щодо відповідності характерів Фальстафа та Релі, 
про це може свідчити наступна цитата із біографії 
останнього: «Однак існував й інший бік його життя 
– життя легковажного гульвіси, постійного 
відвідувача заїздів, незмінного заводія        у веселих 
гульбищах» [http://amstd.spb.ru/Discovery/raleigh.htm]. 

У передмові до своєї “Гвіани...” й сам Релі 
визнає за собою відповідне реноме: “...досить 
помилялися інші, хто стверджував, що я занадто 
бездіяльний і занадто відданий радощам тіла, 
щоб наважитись на таку значну подорож” [У. Рэли 
“Открытие богатой, обширной и прекрасной Гвианской 
империи”, М., 1963]. 

Подібно до Фальстафа, Релі вважався відчайдуш-
ним зальотником – і це незважаючи на його статус 
одного із фаворитів королеви. Щодо стосунків із 
останньою – Релі не мав собі рівних у вмінні грубо 
і – водночас – красномовно лестити. Наприклад: 
«Ваша величність співає, як ангел, грає на лютні, 
як Орфей, а на полюванні ви подібні  до Діани…» 
[http://www.renascentia.ru/raleigh.htm]. 

Роджер Ретланд, очевидно, добре знав зміст 
зазначеного мадригалу, який Релі присвятив 
Єлизаветі Тюдор. Це дало йому підставу для 
численних жартів на адресу Релі, в яких останній 
замальовується з рогами оленя (за давньогрецьким 
міфом, Артеміда (Діана) перетворила Актеона в 
оленя. Так, Фальстаф у «Віндзорських жартівницях» 
переодягається в духа Герна, прикріпивши до 
своєї голови оленячі роги, а водночас зауважує: 
«Ось і я став віндзорським оленем» (Дія 5; 
Сцена 5). Нагадаємо, що Віндзорський замок 
був літньою королівською резиденцією, тому 
тут легко розпізнається натяк на фавор Вальтера 
Релі. Але – не лише в останньому випадку. У 1-й 
частині хроніки «Генріх ІV» Фальстаф виголошує 
тираду, звернуту до принца Генрі (прототип – граф 
Саутгемптон), яка, не без авторського сарказму, 
змальовує піратське минуле Вальтера Релі – 
минуле, яке б мало привести його на шибеницю, 
але, за іронією долі, стало для нього трампліном 
карколомної кар’єри, адже королева («цнотлива 
Діана») зробилася покровителькою англійських 
піратів: «Отож,  милий друже, коли ти станеш 
королем, гляди, не дозволяй, щоб нас, нічну 
гвардію, прозивали денними грабіжниками. Нехай 
нас кличуть лісничими Діани, рицарями мороку, 
улюбленцями Місячної богині і нехай говорять, 
що у нас висока покровителька, бо нами керує, як 
і морем, шляхетна і цнотлива володарка Місяця, 
яка й потурає нашим грабункам» (Дія 1; Сцена 2).
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У наведеній цитаті звернемо увагу читача на 
наступну деталь, що відображає не існуючу в 
мітології функцію Діани: “бо нами керує, як і 
морем”. 

Діана ніколи не претендувала на володіння 
Нептуна, тобто не вважалася морською богинею. 
Проте сказане не означає того, що автор тут виявляє 
певну прогалину в своєму знанні  давньоримської 
мітології – він лише послідовно пародіює  сонет В. 
Релі, присвячений Єлизаветі І:

Благословен отрадный блеск Дианы...
Благословенны Нимфы тайных рощ
И рыцари, что служат светлой Даме;
Да не прейдет божественная мощь,
Да вечно движет зыбкими морями!

[Переклад Г. Кружкова: http://grigorykruzhkov.narod.
ru/translations/raleigh.html].

Відповідний сарказм (за умови, що він був 
би виявленим) вважався б «антипатріотичним» 
оскільки англійські пірати, зокрема, і Вальтер Релі, 
полювали на галеони ворожої щодо Англії Іспанії. 
Для Вільяма Шакспера подібний пасаж виходив би 
за рамки реальності, адже небезпечний натяк на 
королеву як покровительку грабіжників (піратів) 
тут є безсумнівним і прозорим. Тим більше, що 
у відповіді принца Генрі на зазначену тираду 
Фальстафа також криється відповідний натяк на 
піратське ремесло останнього: «Принц Генрі: …
То із відпливом опустишся до найнижчого щабля 
драбини, то, дивись, із припливом швиргоне тебе 
на самий вершечок… шибениці. 

Фальстаф: Правду мовиш, хлопче…» (Дія 1; 
Сцена 2). 

Тут використаний каламбур: словá «відплив-
приплив» вжиті у подвійному значенні – як природне 
явище (прямим текстом) і як вирушання в плавання 
піратського корабля та його повернення до берегів 
Англії (натяк). «Опуститись до найнижчого щабля 
драбини» – стати морським розбійником, якому, за 
англійськими законами, загрожувала шибениця – 
загрожувала уже після повернення на батьківщину 
(«із припливом»). Щоправда, вішати піратів за 
правління Єлизавети – перестали. Зате всі ті 
анлійські «джентельмени Фортуни», які потрапляли 
до рук іспанцям, відразу ж опинялися «на реї».

На загал, в Англії доби Єлизавети Тюдор було три 
піратські ватажки, яких королева зробила рицарями 
та адміралами – замість вчинити з ними згідно з 
існуючим законодавством. Це такі: Джон Гаукінс; 
Вальтер Релі та Френсіс Дрейк. Відповідна реалія 
є відображеною у репліці Фальстафа – у першій 
частині «Генріха ІV»: «На всю Англію тільки й 
залишилося троє порядних людей, що їх й досі не 
повішено, та й з тих один розпух від жиру…» (Дія 
2; Сцена 4). 

Щодо останнього із трьох «порядних людей» – 
тут Фальстаф натякає на самого себе. Втім, Френсіс 

Дрейк, судячи за його прижиттєвим зображенням, 
також не скаржився на відсутність зайвої ваги. 
Ймовірно, літературний портрет останнього у 
відповідній хроніці виведено під образом головоріза 
Гедсхіла, який, сам порівнює свою фізичну 
конституцію зі статурою Джона Фальстафа: «Що ти 
там патякаєш про ката? Коли мене повісять, то 
буде стриміти дві товсті туші, бо разом зі мною 
накинуть налигача на шию й серові Джону, а він – 
сам здоров знаєш – аж ніяк не засушена тараня» 
(Дія 2; Сцена 1). 

Однією із найбільш цікавих паралелей між Релі 
та Фальстафом у “Віндзорських жартівницях” є 
сцена, де Фальстаф погоджується прилаштувати 
собі оленячі роги, щоб набути подоби фольклорного 
Герна: «Фальстаф: О, всемогутнє кохання, інколи 
ти обертаєш звірів на людей, а інколи людей на 
звірів!.. Ось і я став віндзорським оленем, мабуть 
найгладшим у цьому лісі» (Дія 5; Сцена 5). 

Завдяки згаданому епізоду, у нас давно склалося 
враження, що олень був зображеним на гербі 
Вальтера Релі, а проте – інформації про відповідний 
герб – бракувало. І ось, нарешті, нам трапився 
опис історичного факту, який підтвердив зазначену 
гіпотезу. Наводимо цитату на мові оригіналу: 
«Однако сам Рэли стабильно получал доход от 
пиратства... Вероятно, именно на средства, 
добытые во Франции и Ирландии, Рэли построил 
мощный боевой корабль и назвал его «Барк 
Рэли»... В 1584 году к нему присоединился «Олень», 
водоизмещением 300 тонн, названный по гербу 
на новых доспехах Рэли» [Автор: Ігор Муромов, http://
a-nomalia.narod.ru/100avant/12.htm; http://onby.ru/read/sto_
velikih_avantyuristov_igor_muromov/5/]. 

Історикам добре відомо, що Вальтер Релі належав 
до партії Сесілів (навіть губернатором він став за 
протекцією Роберта Сесіля), саме тому Ретланд 
мав підстави для того, щоб ставитися до нього з 
іронією. Самого ж Роберта Сесіля автор змальовує у 
(«Віндзорських жартівницях» під образом Слендера 
(етимологію відповідного вигаданого антропоніму 
пояснює український переклад комедії, де Слендер 
фігурує як «Нікчем»). У тому ж, що тут мається на 
увазі Роберт Сесіль, ми можемо переконатися уже із 
першої сторінки (Дія 1; Сцена 1), де наявна алюзія, 
яка стосується Вільяма Сесіля (помер того ж 1598 
року, який вважають роком створення відповідної 
комедії). Тут він згадується лише одного разу – як 
небіжчик, проте – не без сарказму:

«Шелоу: Ось вона йде, сміливіше, хлопче, згадай, 
який у тебе був батько!

Слендер: Так, у мене був батько, панно, 
дядько знає про нього багато кумедних історій. 
Розкажіть, будь ласка, дядьку, панні, як він раз 
украв із пташника дві гуски…» (Дія 3; Сцена 4). 

В іншому місці Пістоль звертається до Слендера: 
«Pist. How now, Mephistophilus!». В українському 
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перекладі: «Ох ти, Мефістофелю, дідьку 
гостробородий!» (Дія 1; Сцена 2). 

Як бачимо, перекладач дещо доповнив, але не 
вигадав порівняння Слендера із Мефістофелем.

Як свідчить прижиттєвий портрет Роберта Сесіля, 
зовнішність останнього разюче нагадує більшість 
зображень Мефістофеля (див. фото портрету 
Роберта Сесіля). В іншому місці зауважено, що 
Слендер має бліде обличчя і маленьку руду борідку 
(Дія 1, Сцена 1). Йдеться про деталь зовнішності 
спільну для Слендера та Роберта Сесіля, якого 
сучасники називали: "Робертом Дияволом".

У шекспірознавстві існує дві гіпотези стосовно 
прототипу судді Шелоу. Одна із них бачить таким 
суддю Томаса Люсі, інша (автор: Леслі Хотсон) – 
суддю Вільяма Гардінера. Обидва, можливо, 
були знайомі В. Шаксперу – перший – за його 
стратфордським періодом життя, а другий – за 
лондонським. Обидва мали на своєму гербі три 
щуки (дванадцять щук на гербі Шелоу – деталь 
“Віндзорських жартівниць”). Втім, В. Гардінер 
був суддею округу Саррі, юрисдикція якого 
поширювалася на передмістя Лондона, де не 
лише знаходився театр “Глобус”, але й будинок 
Р. Ретланда. Щодо судді Т. Люсі – відповідна 
гіпотеза опирається на відомий міф про 
браконьєрство Шакспера у заповіднику Томаса 
Люсі в Чарлькоті. Проте насправді такого 
заповідника тут у відповідний період не існувало 
– для цього потрібно було отримати окремий 
королівський дозвіл, та й браконьєрство каралося 
не екзекуцією, а штрафом.

Та повернемося до паралелі: Релі-Фальстаф. У 
1584 р. Вальтер Релі дослідив в Америці територію, 
що прилягала до ріки Роанок (сучасна Північна 
Кароліна) і назвав її “Вірджинія” – на честь королеви 
Єлизавети. 1587 року він створив тут першу 
англійську колонію у Новому Світі. Проте 1591 року 
виявилося, що всі колоністи пропали безслідно.

Прижиттєвий портрет Роберта Сесіля

У другій частині «Генріха ІV» відповідний 
історичний факт знайшов своє відображення: у 
розмові з Пажом Джон Фальстаф зауважує: «Іду ось 
поперед тебе, немов та льоха, що заморила всіх 
своїх поросят, окрім одного» (Дія 1; Сцена 2).

При цьому, зазначене зауваження не має прямого 
стосунку до контексту: головорізи, що слугують 
Фальстафу – Бардольф, Пістоль, тощо – всі лишилися 
живі. За цієї умови, з боку Фальстафа було б більш 
доречним порівняння себе із льохою, що втратила 
своїх поросят, але не сама ж і заморила їх, проте 
паралель із Релі вимагає вжитку саме дієслова 
«заморила», оскільки Релі став мимовільним 
винуватцем смерті колоністів Роаноку.

10. ПЕРШИЙ СЛІД СМАГЛЯВОЇ ЛЕДІ
Про творчість Шекспіра існує поширена думка, 

відповідно до якої, цей автор не створив жодного 
оригінального сюжету. Попри наявність подібної 
тенденції, все ж тут фіксується певне перебільшення, 
оскільки фахівці не знаходять у світовій літературі 
прообразу комедії «Сон літньої ночі», незважаючи 
на те, що на пошук останнього їм довелося докласти 
чимало зусиль. Отож, потрібно визнати, що автор 
тут створив власний оригінальний сюжет. А якщо 
це так, тоді не буде зайвим спробувати з’ясувати, 
чим був зумовлений зазначений виняток із правила. 
На нашу думку, відповідний прообраз авторові 
піднесло саме життя, а вірніше – одна зі сторінок 
його біографії, яка залишається не висвітленою 
історичними джерелами.  

Першу згадку про комедію Шекспіра «Сон літньої 
ночі» шекспірологи знаходять у книзі Ф. Мереза 
«Палладіс Тамія» (1598). Окремі з них припускають, 
що комедія була написаною 1594 року і була 
замовлена Вільяму Шаксперу графом Дербі – до дня 
свого весілля. На нашу думку, зазначене припущення 
є недолугим відразу в кількох напрямках, найперше 
– в психологічному: в комедії нещадно висміюються 
подібні речі. Ми маємо на увазі замовні театральні 
твори, які тут уособлюються в інтермедії, що її 
готують афінські ремісники до весілля Тезея. Також 
слід врахувати, що в комедії образ «герцога» Тезея 
є змальованим не без іронії. Це помітно уже з того, 
як він провадить суд. А судить Тезей упереджено 
– формально дотримуючись афінських законів 

•••••••
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і нехтуючи законами справедливості. На догоду 
Деметрію та Егею він готовий позбавити життя 
дочку останнього Гермію, яка всупереч волі батька 
не бажає виходити заміж за Деметрія. Коли ж 
виявляється, що Деметрій також має на собі певну 
провину, Тезей запрошує його поговорити про 
це наодинці – не скасовуючи свого попереднього 
рішення стосовно Гермії. 

Якби граф Дербі справді замовив Вільяму 
Шаксперу комедію до свого весілля і той написав 
на замовлення «Сон літньої ночі», стратфордському 
театральному діячеві навряд чи пощастило б щось 
заробити у графа, окрім добрячого прочухрана, 
адже в останньому випадку особа замовника мала б 
асоціюватися у глядача саме із образом Тезея.

Дві останні зауваги свідчать про те, що насправді 
зазначена комедія за жодних обставин не могла 
бути написаною на чиєсь замовлення, оскільки 
гіпотетичний замовник та й сам автор – обоє мали 
б бути моральними мазохістами (чого в природі 
взагалі не трапляється) – автор висміює справу, за 
яку береться, а замовник радо приймає і оплачує 
пасквіль на свою особу.

Певні алюзії, які ми знаходимо в комедії, 
переконують нас, що вона була написаною в 
період із 2-ї половини 1597 року, до початку 1598. 
Перша із них: у фіналі комедії, на замовлення Тезея 
розпочинається бергамський танок. Зрозуміло, 
що останній не був елементом ні давньогрецької 
культури (до якої прив’язаний сюжет), а ні – культури 
англійської. Наш читач добре знає, що Бергамо – 
це місто в Північній Італії (в Ломбардії), але про 
бергамський танок і йому навряд чи доводилося 
чути поза межами творчості Шекспіра. Йдеться 
про незграбний танок ломбардських селян, який 
став невід’ємною частиною виступів бергамських 
арлекіно (персонаж італійської комедії дель арте).

Побачити на власні очі бергамський танок автор 
«Сну літньої ночі» міг 1596 року – під час подорожі, 
яка мала на меті відвідини Верони та Падуї – міст 
на Північному Сході Італії. Зрозуміло, що йдеться 
тут про Роджера Ретланда. Щоправда, ми не має-
мо документальних свідчень про його відвідини 
Бергамо, проте це місто знаходиться за 50 км 
на північний схід від Мілану, який у творчості 
Шекспіра також є описаним не без особливих 
етнографічних деталей. Бергамські арлекіно часто 
приїздили  до  Мілану,  де  їх  міг  побачити  Роджер 
Ретланд.

Друга алюзія є ще більш цікавою. Йдеться про 
цей діалог: 

«Низ (Bottom): Я його зображу із бородою 
слом’яного кольору, або вогненно-рудою, або 
із пурпуровою, або із жовтющою, як крона 
французького карбу.

Айва (Quince): Французький карб – це коли все 
волосся повилізає…» (Дія І Сцена 2).

На мою думку, тут криється натяк на французьку 
срібну монету, випуску 1590 року із портретом 
Генріха ІІІ, яка 1597 року не вийшла зі вжитку (в 
іншому випадку, жарт виявився б позбавленим 
гумору). На згаданій монеті король зображений 
напівлисим [http://www.ccoins.ru/article/fr_henri4.html]. 
Щоб дізнатись про відповідний факт, англієць мусив 
побувати у Франції (оскільки в Англії французькі 
монети не мали вжитку). Лист Р. Ретланда із Парижу, 
датований 14 червня 1597 р. свідчить про те, що 
останній мав можливість побачити згадані монети на 
власні очі. 

Стосовно ж передумов появи самого жарту 
на сторінках комедії – тут знову далися взнаки 
католицькі симпатії Роджера Ретланда: король 
Франції Генріх ІІІ, який загинув ще 1594 р.  від руки 
молодого ченця Жака Клемана, все ще залишався 
в пам’яті французів та їхніх близьких сусідів, як 
запеклий ворог католицької французької політичної 
партії («Ліги») і підступний убивця улюбленців 
французького народу – герцога Генріха Гіза та його 
брата кардинала Лотарінзького (не кажучи вже про 
репутацію збоченця, якої згаданий король зажив 
своїм способом життя: він оточив себе молодими 
фаворитами і розірвав стосунки із дружиною).

Втім – це не єдина «французька» алюзія в комедії,  
в іншому випадку ткач Низ (Bottom), який в 
українському перекладі Ю. Лисняка фігурує як 
«Навій», звертається до кожного із ельфів по-
французьки (Дія ІV, Сцена І). Проте – не на 
чистій французькій мові, але із певним комічним 
спотворенням: Mounsieur (замість «Monsieur»). 
Юрій Лисняк перекладає це наступним чином: 
«мусью» (замість «мсьє»). Тут автор дозволяє собі 
покепкувати над Робертом Сесілем, який не без 
проблем намагався оволодіти французькою мовою 
під час свого перебування в Парижі – перебування, 
в якому його супроводжував друг Ретланда, граф 
Саутгемптон. Ймення ткача, під образом якого автор 
змалював Роберта Сесіля, цілком відверто натякає 
на не знатне походження останнього (Bottom означає 
«Низ»). Можна сказати, що образ Низа-Боттома в 

Генріх ІІІ на французькій монеті
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певному розумінні є продовженням образу Слендера 
із «Віндзорських жартівниць» (про якого йдеться 
в розділі «Джентльмен Фортуни і лицар Діани»). 
В обох випадках автор змальовує Роберта Сесіля у 
вигляді трохи пришелепкуватого молодика. Втім, 
насправді Роберт Сесіль успадкував практичний 
розум свого батька – лорда Берлі, але фізичні вади 
(нагадаємо, що він був горбанем і мав зріст рівно 
1,5 метра) зробили його закомплексованою особою, 
що особливо виявляло себе в юнацькому віці й 
створило непривабливу репутацію.

Розуміючи, що Роберт Сесіль є оптимальною 
кандидатурою на заміну свого батька в англійському 
політикумі, десь у 1596 – 97 рр., королева оточує 
33-річного спадкоємця шефа англійської розвідки 
особливою увагою, допомагаючи йому адаптуватися 
в середовищі придворної знаті. За твердженням 
англійській дослідниці Агнесі Стрікленд, Роберт 
Сесіль навіть став одним із коханців Єлизавети 
[Ф. Шипулинский, “Шекспир – Ретлэнд. Трехвековая 
конспиративная тайна истории”, Госиздат, 1924. Розділ: 
«Ричард ІІІ»]. 

У зазначеній праці (в розділі «Міра за міру») 
Шипулінський, крім іншого, переказує розповіді 
англійських істориків про сцену ревнощів, яку 
Єлизавета влаштувала Роберту Сесілю. 

На мою думку, очевидно, це не відповідало 
дійсності – карлик-горбань навряд чи міг припасти 
до смаку цій старій жінці, яка мала широкий 
вибір, проте, у будь-якому випадку, припущення 
відповідало пліткам. Саме ця історична деталь стала 
приводом для однієї із сюжетних ліній комедії «Сон 
літньої ночі»: королева Фей (не без впливу чарів 
свого чоловіка – царя ельфів Оберона) закохується 
у ткача Боттона (Низа), який незадовго перед цим 
надприродним чином отримує ослячу голову 
замість людської.

Ймення королеви фей – Титанія є цікавим саме 

тим, що його автор не запозичив із мітологічних чи 
літературних джерел, але вигадав сам, утворивши 
від загальної назви давньогрецьких титанід. У 
мітології титани та титаніди протистоять богам-
олімпійцям і, таким чином, уособлюють владу, яка 
базується не на законному праві, але на стихійній 
силі. Отож, у даному випадку виявляє себе один із 
проявів заперечення католиками правомірності 
успадкування Єлизаветою королівської влади (про 
що ми вже згадували у нашій праці).

Зрозуміло, що зовсім не бажання написати     
сатиру на осіб, які були реальними прообразами 
Титанії та віслюкоголового Боттона, спонукало 
автора взятися за роботу над відповідною комедією. 
Скоріше за все, в основу твору лягли особисті 
враження та перипетії особистих почуттів Шекспіра 
(Ретланда), а образ Лісандра, за цих умов, потрібно 
вважати автобіографічним.

Етимологія давньогрецького антропоніму 
Лісандр (Λύσιανδρος) є такою: «визволитель людей» 
(композит Λύσι – «визволитель»; композит – ανδρος 
«люди»). Як ми пам’ятаємо, принаймні до 1601 року 
Роджер Ретланд справді вбачав у собі визволителя 
англійців від політичного панування варварства 
англіканської єресі.

Опонент Лісандра також не випадково носить 
ймення Деметрій, яке є чоловічою формою теоніму, 
що ним позначалася давньогрецька богиня 
родючості. Якщо Лісандр та прообраз останнього 
являють собою уособлення захисника культури 
(царини діяльності людської душі), то Деметрій 
є палким прихильником вартостей цивілізації 
(царини діяльності людського тіла). 

А тепер пригадаймо зміст картини Тиціана 
«Лукреція і Тарквіній», де Тарквіній (інше 
уособлення цивілізації, а вірніше – протестантизму, 
який відкидає культуру на користь останньої) 
заносить стилет над Лукрецією (уособленням 
католицизму, який надає перевагу культурі над 
цивілізацією). Зміст поеми Шекспіра «Зневажена 
Лукреція» свідчить про те, що її юному авторові була 
добре відомою герменевтика зазначеного шедевру 
живопису. Отож,  не випадково, що у «Сні літньої 
ночі» Деметрій (уособлення тіла) намагається убити 
Лісандра (уособлення душі). Філософська ідея 
тут зводиться до тези, за якою, не контрольована 
діяльність тіла змушує його вбивати власну душу, 
або ж, принаймні, вчинити на неї замах. 

Щодо реального прообразу Деметрія – аналогія із 
«Як вам це сподобається» (де брат головного героя 
Орландо вчиняє замах на його життя) переконує нас 
у тому, що це був рідний брат Роджера Ретланда – 
Френсіс. Психологічний тип і характер останнього 
також є цілком відповідними образу Деметрія.

Але найбільш цікавим із персонажів комедії 
є той, який проливає певне світло на одну із 
особливо важливих сторінок біографії автора. Арнольда ван Браунхорста. Фрагмент

Лорд Берлі Вільям Сесіль. Портрет пензля
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Йдеться про Гермію – кохану Лісандра, в якій він 
тимчасово розчаровується, проте згодом щасливо 
позбавляється свого розчарування. 

Літературний портрет Гермії дозволяє побачити    
в ньому ту ж саму історичну особу, образ якої 
пізніше автор виведе у трагікомедії «Троїл і 
Крессіда», а згодом – у значній частині своїх сонетів 
(«смаглява леді»). Наше припущення, за яким, 
ймовірно, Крессіда та Смаглява леді є однією особою, 
підтверджуються існуванням більш раннього 
шекспірівського твору, в якому остання змальована 
у юному віці – як Гермія. Паралель зі Смаглявою леді 
простежується у тих епітетах, якими нагороджує 
Гермію розхолоджений у своїх почуттях до неї 
Лісандр:  «ефіопка; темношкіра татарка» (Дія ІІІ, 
Сцена 2). Тут же містяться зауваження Гелени, які 
свідчать про гарячий темперамент Гермії.

Таким чином, можна дійти висновку, що стосунки 
між Ретландом та Смаглявою леді не являли собою 
романтичного захоплення, а носили характер 
тривалої пристрасті, яка часом перегорала, але 
згодом відновлювалася – незважаючи на обопільну 
відсутність вірності. Щоправда, та пізня «зрада» 
Смаглявою леді, яка є описаною в сонетах (зокрема, в 
114-му), на нашу думку, являє собою плід уяви автора, 
породженої об’єктивно-безпідставними ревнощами 
(заснованими на давньому негативному досвіді, 
та на страху перед психологічною самотністю). 
Підставою для зазначеного твердження є характерна 
психологічна особливість геніального драматурга: 
він постійно відчував потребу бути об’єктом гарячої 
прихильності вродливої жінки, наділеної даром 
розуміння мистецтва. Розхолоджена в своїх почуттях 
до нього, згадана пасія перестала б його цікавити аж  
до повного забуття. Тим часом, її емоції передавалися 
Ретланду майже протягом всього періоду його 
творчого життя і слугували назамінним «паливом» 
для його іскрометної літературної діяльності. 

Разом з тим, у цій літературній діяльності 
паралельно виявляє себе похмура глибина, що 
з’являється лише внаслідок особистої трагедії, 
пов’язаної із втратою, яку сповна уже не могло 
ніколи ніщо компенсувати. Сказане кореспондуєть-
ся із біографією автора, в житті якого, як про 
це дозволяють судити окремі алюзії та образи в 
його творчості, промайнуло сліпучим метеором 
справжнє велике, проте трагічне кохання. Мова 
не про Смагляву леді, а ні про Елізабет Сідні – на 
жаль, ми нічого не знаємо про особу, яка була 
основним прототипом Офелії та Джульєтти. 
Проте, автобіографічність образів тих, кого Офелія 
та Джульєтта кохають – Гамлета та Ромео – є 
безсумнівною. Нагадаємо 7-й рядок 30-го сонету: 
«And weep afresh love’s long since cancelled woe». 
Переклад: «Я знову оплакую кохання/кохану – 
давно вичерпане горе»).

Останній із двох згаданих жіночих образів 

(Джульєтту) ніяк неможливо ототожнити із 
Елізабет Сідні. І зовсім не тому, що Джульєтта в 
трагедії гине, а Елізабет залишається жити до смерті 
автора – її чоловіка. Справа в тому, що у відповідній 
трагедії Шекспіра виведений також образ Розаліни, 
а, як має пам’ятати читач, під цим йменням (чи 
його варіантом) Ретланд завжди змальовував лише 
Елізабет Сідні. Це образ коханої Бірона – Розаліни 
– із «Марних зусиль кохання» та образ коханої 
Орландо – Розалінди – із «Як вам це сподобається».

Розаліна у трагедії «Ромео і Джульєта» є першою 
коханою Ромео, яка, проте, не звертає уваги на 
його зітхання. Побачивши вперше Джульєтту, 
Ромео цілком байдужіє до Розаліни. Відповідний 
образ (Розаліни) є відсутнім у новелі Луїджі да 
Порто «Історія двох шляхетних закоханих», яка 
послугувала прообразом трагедії Шекспіра, а також – 
у відповідній новелі Банделло та в поемі Артура Брука 
«Ромео і Джульєтта» (в останній відсутня низка 
персонажів, наявних у Луїджі да Порто і Шекспіра, 
що дозволяє її не прираховувати до числа «основних 
сюжетних джерел»). 

Відсутній образ Розаліни і в першому, значно 
менш зрілому виданні трагедії (1597), яке 
вважається «піратським» – він з’являється вперше у 
виданні 1599 року – знайомство ж Ретланда із Елізабет 
Сідні, очевидно, припадає на 1598 рік. Вважається 
ймовірним, що це сталося в графа Есекса на 
вечері, про яку розповідає у своєму листі стюард 
Роберта Сідні Роуленд Вайт. Останній зазначає, 
що, крім Ретланда, на вечері були присутніми й 
інші нечисленні гості: сестра Есекса – леді Річ (до 
заміжжя: Пенелопа Деверо, справжня авторка збірки 
«Радуйся Царю Юдейський», яка вийшла під іменем 
Емілії Ланьєр) і Люсі графиня Бедфорд. Приймала 
їх господиня дому – графиня Есекс (вдова Філіпа 
Сідні) – мати Елізабет Сідні. Про саму Елізабет 
стюард Роуленд Вайт не згадує, проте зауважений 
ним факт свідчить про те, що Ретланд 1598 року 
належав до близьких друзів сімейства Есексів, до 
якого належала і його майбутня дружина.

Таким чином, трагічне кохання Ретланда, 
очевидно, припадає на період його юності (1595 
р.?), а поява образу Розаліни у «Ромео і Джульєтті» 
є алюзією, в якій наявна не хронологічна, але 
психологічна відповідність: автор порівнює свої 
почуття до двох не байдужих йому осіб і віддає 
перевагу тій, яка загинула.  

Разом з тим, потрібно пам’ятати, що останні три 
місяці 1598 року були часом написання «Троїла 
та Кресіди» – трагікомедії, де вилилося гірке 
розчарування Ретланда в особі, якій пізніше буде 
присвячена значна частина його сонетів (Смаглява 
Леді) – (див. відповідний розділ). Потрібно також 
пам’ятати, що за рік до цього було написано «Сон 
літньої ночі», де наявна алюзія надій Ретланда на 
майбутнє щастя із цією ж особою (Гермія). Втім, 
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останній твір, ймовірно, був задуманий і виконаний 
у чорновому варіанті значно раніше. Таке наше 
припущення ґрунтується винятково на іншому: із 
всіх відомих сучасній науці історичних постатей, 
в яких існують певні підстави шукати Смагляву 
леді, найбільш ймовірною кандидатурою є Люсі 
графиня Бедфорд (1581 – 1627), донька Джона, 1-го 
барона Гарінґтона. Заміж за Едварда Рассела, 3-го 
графа Бедфорда вона вийшла 12 грудня 1594 року, 
коли їй ще не виповнилося і 14-ти. Ймовірно, ще до 
свого заміжжя 13-річна Люсі Гарінґтон закохалася 
у 18-річного Роджера Ретланда, що і знайшло 
рефлексію в «Сні літньої ночі».

Про зовнішність Люсі Бедфорд можна судити за її 
мініатюрним портретом та рельєфом на медальоні (в 
останньому випадку художник зобразив її в останні 
роки життя): чорні, немов вуглини очі, дрібні 
кучерики, що стали підставою для епітету «ефіопка» 

на адресу Гермії.  Гарячий темперамент графині 
Бедфорд також залишився у пам’яті сучасників, як 
відповідний до південного.

Запам’яталася вона історикам як меценатка, 
яка опікувалася театром Масок Королеви Анни, і 
найближча подруга принцеси Елізабет Стюарт. 

Шляхи Роджера Ретланда та Люсі Бедфорд 
часто перетинаються, що є помітним навіть на 
матеріалі тих скупих історичних свідчень, які 
дійшли до нашого часу. Зокрема, на згаданій вечері 
у графа Есекса були присутніми лише дві особи, 
які не належали до родини Есексів, це Ретланд 
і Люсі Бедфорд. Серед учнів, які брали уроки 
італійської у Джона Флоріо, найбільш знатними 
були троє: Ретланд, Саутгемптон і графиня Бедфорд. 
Принаймні, саме цій тріаді Флоріо присвятив свою 
книгу «Світ слів» (англо-італійський словник). 
Графиня Бедфорд часто відвідує Бельвуар – медієвісти 
вважають, що вона була подругою Елізабет Сідні. 
Можливо, вони вважають так на підставі цього 

Графиня Люссі Бедфорд. Гравюра поч. 17 ст. Фрагм.

Графиня Люссі Бедфорд. Медаль. 1627 р.

Графиня Люссі Бедфорд. Мініатюра 17 ст. 

Вільям Пембрук в 40-річному віці
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факту: 5-го січня 1606 року під час свята в Вайтхоллі 
обидві входили до числа восьми леді, які становили 
оточення королеви Анни, як про це свідчить перше 
видання п’єси-маски Бена Джонсона «Гіменей» 
(1606), де всі імена згаданих леді є перелічені. Втім, 
разюча різниця в темпераменті свідчить про те, що 
навряд чи ця дружба була цілком щирою. Скоріше 
за все, графиню Бедфорд цікавила не Елізабет, але 
її чоловік. 

Ретланд болісно сприймає часті відвідини графи-
нею Бедфорд помістя Пембруків, що розпочалися 
із 1598 року. Він підозрює, що дружба з Мері 
Пембрук, із якою Люсі єднали культурні інтереси, 
але мала роз’єднувати велика різниця у віці, є лише 
приводом для того, щоб зав’язати стосунки із її 
сином-красенем Вільямом. На цей час графині 
Бедфорд ледь виповнилося сімнадцять, а Вільям 
Пембрук – старший за неї лише на рік. 1599 року 
Роджер Ретланд анонімно публікує два своїх сонети 
у збірнику “Пристрасний пілігрим”: 138-й та 144-
й. Шекспірологи помилково вважають це видання 
“піратським”, забуваючи про те, що вірші, на відміну 
від драм, на сцені не ставляться, отож,  для того, 
щоб включити їх у “піратський” збірник, потрібно 
якимось чином дізнатись про їхнє існування та 
дістати їхній текст. Обидва сонети присвячені 
«Смаглявій леді» (графині Бедфорд). Перший із 
них розпочинається наступним чином: “Коли моя 
кохана клянеться, що вона створена для вірності, 
я їй вірю, хоч знаю, що вона обманює...”. Другий 
ми уже цитували: тут йдеться про дві авторські 
симпатії: до білявого чоловіка (“ангела”) і до жінки 
“кольору зла” (“демона”), яка намагається спокусити 
білявого юнака. Зрозуміло, що згадані сонети були 
видані без традиційної нумерації. Зазначений 
випадок свідчить про те, що відповідна нумерація 
є умовністю, яка не має стосунку до хронологічної 
послідовності написання шекспірівських сонетів.

Втім, графиня Бедфорд мала незаплямовану 
репутацію, що відображено в збірнику Пенелопи 
Річ “Радуйся Царю Юдейський” (авторство якого 
приписується куртизанці Емілії Ланьєр), де один 
із віршів присвячений Люсі Бедфорд. Очевидно, її 
стосунки із Роджером Ретландом, а пізніше – із 
Вільямом Пембруком – обмежувалися фліртом. Про 
це можна судити, зокрема за сонетами першого із них: 
жоден автор не буде присвячувати стільки віршів 
жінці, яка є його коханкою, оскільки творчість 
стимулюється сублімацією статевої енергетики, 
що є можливим лише внаслідок відносної цноти 
в інтимних стосунках, коли відсутня фізична 
близькість, але лібідо домінує. Розуміючи відповідну 
закономірність, Вольфґанґ Гете   зауважує, що 
Петрарка ніколи б не написав своїх славнозвісних 
сонетів до Лаури, якби остання відповіла йому на 
його почуття “належним чином”.

Отож,  у житті Роджера Ретланда саме три особи 

відіграли першочергову роль натхненників його 
творчості, це Елізабет Сідні – його романтичне 
захоплення, яке не отримало надовго щасливого 
продовження в шлюбі; графиня Люсі Бедфорд – його 
пристрасть, що давала відчуття повноти життя, за 
яку іноді доводилося платити стражданням; і та 
невідома нам дівчина, яка загинула в юному віці 
(можливо, подібно до Джульєтти, – щоб не вийти 
за нелюба) – це, очевидно, було його справжнє і 
найбільше в житті взаємне кохання, втрата якого 
стала психологічним підґрунтям для написання 
трагедії, «за яку немає більш сумної на світі» – 
«Ромео і Джульєтта».

У тому, що саме Люсі Гарінґтон (графиня 
Бедфорд) була прообразом Смаглявої леді, 
переконує нас також й інший факт: історія кохання 
Карденьйо і Люсінди (іспанський варіант ймення 
«Люсі») наявна в творчості й Сервантеса і Шекспіра 
– обох підставних осіб, за якими стоїть Роджер 
Ретланд. Коротко перекажемо відповідний сюжет 
новели, яка вплітається в контекст роману «Дон 
Кіхот»:

Карденьйо і Люсінда покохали одне одного і 
таємно, всупереч волі батьків Люсінди, відбулися 
їхні заручини. Тим часом, у Люсінду закохався 
Фернандо, який заради неї залишив спокушену ним 
Доротею. Батьки Люсінди змушують її вийти заміж 
за Фернандо всупереч її волі. Вона дає згоду, бо не 
може протистояти їхньому тиску, проте має намір 
звести рахунки із життям. Врешті, було виявлено, 
що Люсінда заручена із Карденьйо, отож, її шлюб 
із Фернандо не міг відбутися. У фіналі новели 
Фернандо повертається до Доротеї, а Карденьо 
єднається із Люсіндою.

При цьому, відповідна історія (особливо у 
своїй зав’язці) містить чіткі сюжетні паралелі 
із комедією «Сон літньої ночі», короткий зміст 
якої, переказаний на початку цього розділу, ми не 
будемо повторювати. Образ знатного і багатого, але 
жорстокого й егоїстичного екстреміста Фернандо 
є цілковитим аналогом образу Деметрія. Палкий у 
коханні, романтичний Карденьйо (етимологія імені: 
«сердечко») цілком відповідає Лісандру. Щодо самої 
сюжетної колізії – тут наявна лише одна суттєва 
відмінність: на відміну від Лісандра, Карденьо    
більш постійний у своїх почуттях до Люсінди (яка є 
аналогом Гермії). 

Якщо врахувати, що сюжет «Сну літньої ночі» не 
має свого літературного прообразу, шекспірологам, 
які не поділяють нашої думки про спільне авторство 
творів Шекспіра та роману «Дон Кіхот», важко 
буде пояснити, яким саме чином Сервантес міг 
запозичити у згаданій комедії Шекспіра сюжет для 
своєї новели про Карденьйо і Люсінду, адже «Сон 
літньої ночі» не було перекладено на іспанську за 
життя Сервантеса. Тим більше, шекспірологам-
стратфордівцям неможливо буде дати відповідь на 
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наступне питання: як могло статися, що Шекспір,       
у якого Сервантес  “незбагненним чином” запозичив 
сюжет для своєї історії про Карденьйо, в свою чергу 
запозичує цю ж новелу у Сервантеса, не міняючи 
імен основних героїв, для створення своєї нової 
п’єси «Історія Карденіо»? Подібний ланцюг взаємних 
запозичень не має і не може мати прецеденту в історії, 
оскільки він вступає в суперечність із очевидними 
для всіх загальнолюдськими психологічними 
особливостями. 

П’єса «Історія Карденіо» не збереглася в жодному 
примірнику, проте існують документальні свідчення, 
що театральна група «Слуги короля» ставила її 1613-
го року  [Chambers,E. K. The Elizabethan Stage. 4 Volumes, 
Oxford, Clarendon Press, 1923. Vol 2, page 17.].

1653 року відповідна п’єса була занесена видавцем 
Хемфрі Мослі в Реєстр Гільдії книгодрукарів та 
видавців, як написана Вільямом Шекспіром та 
Джоном Флетчером. Очевидно, цей же драматичний 
твір ставився 1727 року  театральним імпресаріо і 
видавцем Люїсом Теобальдом під назвою «Подвійна 
підступність», оскільки Теобальд стверджував, що 
відповідна п’єса є написаною Шекспіром на сюжет, 
запозичений із роману «Дон Кіхот». За його словами, 
він мав у власності три рукописні примірники цього 
твору, які не були сповна ідентичними за своїм 
змістом.

У ХХІ ст. кращим фахівцем із вивчення 
відповідного питання вважається професор 
університету Ноттінгема Браян Хаммонд, який 
присвятив цій темі десять років життя. Врешті, 2010 
року результати його дослідження були опубліковані. 
Як стверджує Хаммонд, Шекспір написав перші дві 
дії п’єси «Історія Карденіо» повністю. Із третьої дії 
йому належать лише два акти, а решта п’єси виявляє 
текстологічні особливості, характерні для манери 
Флетчера [https://www.theguardian.com/culture/2010/
mar/15/shakespeare-lost-play-double-falsehood]. 

На нашу думку, працюючи над романом «Дон 
Кіхот», Роджер Ретланд увів у сюжет відповідного 
роману переказ чорнового варіанту своєї ранньої 
п’єси, закінчувати яку не мав наміру, оскільки вона 
перегукується зі «Сном літньої нічі». Проте, після 
його смерті (влітку 1612 р.) всі незакінчені рукописи 
його драматичних творів Мері Пембрук передала 
Джону Флетчеру для їхнього доопрацювання (так 
само Мері Пембрук власноруч закінчила віршований 
переклад псалмів, які не встиг довершити її 
брат Філіп Сідні). Отож, природно, що вперше 
відповідна п’єса ставиться 1613 року. Проте згадане 
доопрацювання Флетчера, очевидно, не сповна 
задовільнило замовницю (що цілком відповідає 
недостатньо високому рівню цього драматурга),  
з цієї причини  Мері Пембрук не включає «Історію 
Карденіо» до Фоліо 1623 року, яке готувалося до 
друку ще за її життя (1621 року).

Ми не ставимо собі за мету простежити всі 
алюзії в драматичній творчості Шекспіра, які мають 
стосунок до Люсі Бедфорд, отож, у відповідному 
контексті обмежимося згадкою про образ Люціани 
(латинський варіант ймення “Люсі”) із “Комедії 
помилок”. Сюжет цього твору є запозиченням із 
комедії Плавта “Два Менехми”, де прообраз Люціани 
взагалі відсутній (тут наявні лише два основні 
жіночі персонажі: Матрона – дружина Менехма 
та Еротія – його коханка). Один із героїв “Комедії 
помилок”,  Антіфол Сіракузький, характеризує 
Люціану наступним чином: “Як звати вас, не 
знаю, діво гречна, та врода й мудрість – чудо із 
чудес – мені посвідчують незаперечно, що дивна 
ви посланниця небес” [Дія 3, Сцена 2, переклад І. 
Стешенко]. “Блискучою Люсі” графиню Бедфорд 
називали не лише за її шарм, але й за непересічний 
розум. До того ж, згадана комедія, на загальну думку, 
належить до низки найбільш ранніх творів автора, 
коли зовнішність Люсі дозволяла закоханому 
Ретланду вважати її “красунею”. Найбільш цікавим 
же є інше: автор вкладає у вуста Люціани такі 
думки, які пізніше перегукуються із його докорами 
на адресу Смаглявої леді: “Нехай ласкавість 
прикраша ваш гріх, прикрийте святістю ваш дух 
злочинний... Незриме зло за благо може стать, 
якщо оздоблене в слова невинні” [Дія 3, Сцена 2, 
переклад І. Стешенко].

Порівняймо це із 93-м сонетом, уривок з якого, 
з причини  недосконалості його україномовного 
перекладу Д. Паламарчука, ми вимушені навести на 
російській: “Уж видно так угодно Высшим силам: 
пусть лгут твои прекрасные уста, но в этом 
взгляде ласковом и милом, по прежнему сияет 
чистота” [переклад С. Маршака].

Для порівняння наведу цей уривок у власному 
перекладі:

Напевно, так це Небесам завгодно:
Із вуст чудових легко ллється лжа,
Та в погляді ласкаво-благороднім
Несплямлено виблискує душа.

Така паралель може свідчити про те, що Люсі 
Бедфорд висловлювала подібні думки у салонних 
розмовах. Згодом це стає підставою для Роджера 
Ретланда запідозрити її в тому, ніби вона сама 
намагається діяти відповідно до власної життєвої 
філософії, що виявляє свою спорідненість із 
поглядами Епікура, які не зовсім тотожні з 
епікуреїзмом, – цим терміном у наш час іноді 
позначається поняття гедонізму. Епікур вважав 
сенсом життя помірковані насолоди, ставлячи їх на 
перше місце в системі своїх вартостей, нівелюючи 
цим першочергову вартісність принципів. Останнє 
надає підстави Ретланду для змалювання образу 
“Смаглявої леді” в його негативному демонічному 
ореолі.    
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11. ПРООБРАЗ ЖАКА-МЕЛАНХОЛІКА
В окремих відомих працях російськомовних 

дослідників-анистратфордівців (як і в книзі 
Селестина Дамблона) не раз доводилося прочитати, 
що Жак-Меланхолік – персонаж комедії «Як 
вам це сподобається» – є, мовляв, літературно-
драматичним портретом Роджера Ретланда. 

Оскільки відповідний стереотип став наслідком 
вражаючої «короткозорості» цілої низки авторів, 
для декого з читачів (хто не може дати належну 
оцінку відповідному баченню) він почав здаватися 
«аксіомою», а відтак, не буде зайвим спробувати 
його спростувати. 

Роком створення відповідної комедії вважаєть-
ся 1599-й, коли Р. Ретланду (у жовтні) виповнилося 
лише двадцять три, тоді як Жак-Меланхолік висту-
пає у зазначеному творі особою, молодість якої (до-
сить бурхлива – за словами Герцога) уже минула. 

Попри свою любов до філософії, Жак-Меланхолік, 
у певній мірі, є сатиричним персонажем, над яким 
легко отримує перевагу у вербальних поєдинках 
Орландо: 

Жак-Меланхолік: Повірте, я шукав блазня, коли 
знайшов вас.

Орландо: Блазень утопився в струмку; 
погляньте-но у воду, і ви його побачите.

Жак-Меланхолік: Там я побачу власну особу.
Орландо: Яка для мене є блазнем або нулем.
Жак-Меланхолік: Годі вже мені бавитися тут із 

вами. Прощавайте добрий сеньйоре Закоханий!
Орландо: Радий, що ви йдете геть. Адью, добрий 

мсьє Меланхолік! (Дія 3, Сцена 2).
 У наведеному діалозі всі симпатії автора (а 

відповідно – і глядача – на боці Орландо). Шпильки 
останнього – у відповідь на зверхній тон Жака-
Меланхоліка – більш дотепні за висловлювання 
опонета. Натомість, Жак виявляє не надто велику 
кмітливість, потрапляючи у вербальну пастку, 
розставлену Орландо («Там я побачу власну 
особу»), і врешті – практично, визнає власну 
поразку. Складається враження, що сáме Орландо 
є літературним автопортретом Ретланда. Це тим 
більше, що кохана і майбутня дружина Орландо 
– Розалінда – є безсумнівним «портретом» 
Елізабет Сідні, яка не поступалася дотепністю 
самому Роджеру Ретланду. Самé ім’я цієї героїні 
перекладається із латини, як «чудова троянда». 
Нагадаємо, що сáме троянда є основною метафорою 
для змалювання образу Елізабет Сідні в окремих 
сонетах Шекспіра, особливо – у 99-му: «У білої 
троянди – колір твоєї щоки. У рожевої троянди – 
її рум’янець… В іншої троянди – білої, немов сніг 
і рожевої, немов схід сонця – твій подих». Тоді, як 
в одному з сонетів, присвячених «смаглявій леді» 
(130-му), автор зауважує: «з дамаською трояндою 
– червоною, чи білою – не порівняєш колір твого 

обличчя». До того ж, відповідна комедія написана 
в рік одруження Ретланда та Елізабет – не даремно 
ж таким могутнім є закладений у ній загальний 
потенціал оптимізму і щасливого світосприймання 
дійсності, аналоги якого важко знайти в інших творах 
Шекспіра, а то – навіть у всій світовій літературі 
(важко повірити, що за якихось два роки сприймання 
дійсності у цього ж автора стане одним із найбільш 
песимістичних, проте ми знаємо, яка саме подія у 
лютому 1601 року діаметрально розмежувала два 
перших періоди у творчості Шекспіра). 

Стосовно ж значення давньогерманського імені 
Орландо, його інтерпретують як «відомий на землі/ 
відомий у країні». Другий композит антропоніму 
«Орландо» (land) є спільним із геральдичним 
прізвищем Роджера Ретланда – Ретланд (Rutland).

В іншому місці Жак терпить поразку  від  Розалінди: 
 Жак-Меланхолік: Але ж так добре бути сумним і 

нічого не казати.
Розалінда: То що ж, добре бути стовпом?
У розмові із блазнем Брускóм, Жак також 

поступається співрозмовнику у кмітливості і 
дотепності (Дія 5; Сцена 4).

Нарешті, перше (заочне) знайомство глядача із 
Жаком показує останнього в ролі дивака, який може 
викликати лише іронічну посмішку. 1-й Вельможа 
розповідає Герцогові про випадок, що стався 
в Арденському лісі: олень, поранений стрілою, 
стояв над струмком і плакав. Це побачив Жак і 
собі заплакав (в чому, між іншим, немає нічого 
поганого). Комізм розпочинається після того, як 
Герцог запитав свого вельможу, чи Жак не вивів 
моралі зі згаданого випадку. На що вельможа дає 
відповідь: «Та тисячу моралей! Спершу він/ казав, 
що в річку сльози лить не варто./ “Ти, бідолахо, 
– мовив, – як і люди,/ Увесь набуток свій заповідаєш/ 
тому, хто має й так аж забагато”, тоді про те, 
що одного в біді покинула уся рідня пухнаста;/ 
Мовляв, так завжди чинять друзі з нами./ Враз, 
як на те, повз них майнув, мов вихор,/ безжурних, 
ситих оленів табун,/ товариша не привітавши. 
Жак/ Гукає: “Гей, біжіть, гладкі міщани,/ бо ж так 
ведеться: нащо озиратись/ на бідного, розбитого 
банкрота?”/ Так влучною сатирою своєю/ він все 
картав: село і місто, й двір,/ та й наше це життя; 
речисто клявся,/ що ми – тирани, самозванці підлі, 
бо звірів тут лякаємо…» (Дія 2; Сцена 1).

Як бачимо, Жак тут виступає не стільки 
співчутливим до тварин філозоєм, скільки 
критиканом, який у всіх реаліях життя бачить 
лише темний бік, а його кумедно змальоване 
автором філозойство – тут лише привід для його 
критичних зауважень. Якби відповідна комедія, 
скажімо, належала перу Арістофана, давньогрецькі 
сучасники останнього, безсумнівно, розгледіли б 
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у ній сатиру на основоположника школи кініків – 
Діогена Сінопського. Діоген шукав «людину» вдень 
із ліхтарем; цинічно зауважував, що людина, це 
«обскубаний півень»; зневажав багатство, живучи 
у піфосі (у «бочці Діогена»). За згаданими ознаками 
Жак-Меланхолік є відповідником Діогена. Але – не 
лише Діогена. Серед добре знайомих Ретландові 
сучасників, з якими його пов’язувала взаємна 
антипатія, принаймні, один досить нагадував 
собою Діогена – це відомий поет та драматург 

Бенджамін Джонсон, основну рису характеру якого 
становив цинізм, що межує із мізантропією (до цієї 
теми ми ще повернемося).

Отож,  можна вважати просто дивовижним той 
факт, що дехто із «проникливих» шекспірологів 
саме із таким персонажем як Жак-Меланхолік 
ототожнює автора творів Шекспіра, які самі є 
найліпшим свідченням могутньої життєлюбності та 
людинолюбності свого творця.

12. ЧИ МІГ БУТИ ШЕКСПІРОМ ВІЛЬЯМ
ШАКСПЕР?

Головний аргумент «стратфордівців» на користь 
їхньої гіпотези про авторство Вільяма Шакспера 
полягає в тому, що в двох сонетах (135 – 136), 
мовляв, він залишив кілька літературних автографів 
– у вигляді прозорих натяків на своє ім’я «Вільям», 
проте слід пам’ятати, що ймення «Вільям» носив не 
лише В. Шакспер – воно було частиною псевдоніму 
справжнього автора (Вільям Шекспір), а, крім 
того – йменням особи, якій присвячувалося перше 
видання сонетів – Вільяма Пембрука. Здається – є 
цілком можливим, що два зазначені сонети написані 
від імені Пембрука, оскільки їхній зміст випадає 
із загального контексту – на перший погляд, – це 
два зразки куртуазної інтимної лірики, які можна 
покласти на музику і співати як серенади під 
вікнами мадридських сеньйорит. Втім, зазначене 
припущення не відповідає всьому тому, що можуть 
розповісти нам твори Шекспіра про свого автора, 
зокрема, про його індивідуальні психологічні риси. 
Особливо помилковість подібного припущення є 
помітною за оригіналом та дослівним перекладом 
135-го сонету: 

Whoever hath her wish, thou hast thy Will,
And Will to boot, and Will in overplus;
More than enough am I that vex thee still,
To thy sweet will making addition thus.
Wilt thou, whose will is large and spacious,
Not once vouchsafe to hide my will in thine?
Shall will in others seem right gracious,
And in my will no fair acceptance shine?
The sea, all water, yet receives rain still,
And in abundance addeth to his store;
So thou being rich in Will, add to thy Will
One will of mine, to make thy large Will more.
Let no unkind, no fair beseechers kill;
Think all but one, and me in that one Will.

***
Нехай інші жінки – кожна має своє бажання – 

в тебе є свій Вілл,
І Вілл – крім того, і Вілл – у надлишку.
Але й мене, який весь час тебе домагається, 

було б більш, ніж достатньо,

Ось, таким чином, здійснюється надбавка до 
твого інтимного бажання.

Невже ти, чиє бажання велике і просторе,
Жодного разу не погодишся сховати моє 

бажання у твоєму?
Чому бажання інших здається тобі добрим,
А моє бажання не удостоєне бути прийнятим 

охоче тобою?
Море завжди наповнене водою, і все ж, завжди 

воно приймає дощ,
І, маючи в надлишку, отримує ще – про запас;
Так і ти – багата Віллами, додай ще до свого 

Вілла.
Одне моє бажання: щоб твій Вілл збільшився.
Нехай твій злий норов не зневажить жодного 

доброго претендента;
Думай про всіх, як про одного і додай мене в цього 

одного Вілла. 
Лише упереджене ставлення до проблеми не 

дозволяє дослідникам побачити в цьому сонеті 
– сатиру на Вільяма Сесіля та Єлизавету Тюдор. 
Відверто сатиричні натяки, переважно, сороміцького 
характеру виділені нами підкресленням. В. Сесіль, 
можливо, не належав до числа коханців королеви, 
проте подібна перспектива була б для нього 
запорукою збільшення власного політичного 
впливу, а поведінка Сесіля стосовно Єлизавети 
зовнішньо нагадувала упадання закоханого біля 
своєї пасії.

Оскільки наступний 136-й сонет, за своїм 
характером, не відрізняється від попереднього, ми не 
будемо приділяти йому уваги, а натомість зауважимо, 
що каламбур, покладений в основу двох останніх 
поезій, можна помітити також у «Гамлеті» (Дія 2, 
Сцена 2). У відповідь на зауваження Розенкранца, 
що в Ельсінор їдуть актори, Гамлет говорить таке: 
«He that plays the king shall be welcome…» («Той, хто 
грає роль короля, буде бажаним…»). Англійська 
лексема welcome утворена від will («бажання») та 
come («прибувати/приходити»). Таким чином, 
welcome отримує паралельне каламбурне значення 
«Вілл-зайда», отож,  відповідь Гамлета можна 
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розуміти наступним чином: «Той, хто грає роль 
короля – це Вілл-зайда…». Вільяма Сесіля справді 
можна було назвати «зайдою» в Лондоні, позаяк 
він походив із Уелсу. Принаймні: його дід по батьку 
валлієць Девід Сесіль, який помер 1541 року, прибув 
до Лондона з Уелсу і зробив тут кар’єру, посівши 
1532 року посаду шерифа Нортгемтонширу [http://
en.wikipedia.org/wiki/Richard_Cecil_(courtier)].  

Роль «некоронованого короля Англії» В. Сесіль 
також відігравав тривалий час. При цьому, в трагедії 
йдеться про актора, якому Гамлет хоче доручити 
роль короля-узурпатора-душогуба (Клавдія), 
прототипом останнього також був В. Сесіль. Тому ці 
дві деталі – сходяться.

Зрозуміло, що з точки зору апологетів 
літературного авторства Вільяма Шакспера – 
наші аргументи нічого не вартують, оскільки 
переконання, яке ґрунтується на вірі, ігнорує 
всіляку логіку. Та й, сказати правду, якщо б ми 
нічого не знали про існування Роджера Ретланда, 
після Генрі Невілла – Вільям Шакспер видавався б 
«найбільш переконливою» кандидатурою із усіх 
«претендентів» на роль «справжнього Шекспіра», 
навіть враховуючи його майже повне невміння 
писати – це ще не доказ того, що він не вмів також 
читати. Теоретично, можна не вміти писати і 
володіти кількома іноземними мовами, зокрема, 
двома класичними: давньогрецькою і латиною, 
при цьому, знати італійську і французьку (на 
французькій написана ціла сторінка із «Генріха 
VІ»). Теоретично, всього цього можна досягнути 
самотужки – ніде не навчаючись. І, навіть – ніде не 
навчаючись, розвинути свій активний словниковий 
запас до 20 тисяч слів, тоді, як у Бекона він 
становив приблизно 8 тисяч, що теж було не малим 
досягненням для своєї історичної доби. Врешті, 
можна найняти собі секретаря і диктувати йому свої 
твори. Можна мати Роджера Ретланда за свого 
інформатора, який повідомив про Гільденстерна 
та Розенкранца; про замок Кронборг біля міста 
Гельсінборг; про данський звичай стріляти з 
гармат під час королівських тостів (що, нагадаю, 
відображено в «Гамлеті»); про етнографічний колорит 
та архітектурне планування італійських міст Венеції, 
Падуї, Верони; про тонкощі придворного етикету 
тощо. Все це є речами можливими теоретично, інше 
питання – із яким відсотком ймовірності доречно 
говорити про кожну із таких можливостей? Якщо 
дивитися на реалії об’єктивно, потрібно визнати, 
що відсоток зазначених можливостей є не високим, 
а в їхній сукупності – менший за нуля, проте  об’єктив-
ність вимагає відмовитися від лексеми «неможливо» 
у цьому питанні. Єдине, що важко назвати 
«можливим» навіть теоретично, це поєднання рис 
характеру Вільяма Шакспера: жадібності, 
дріб’язковості та нерозбірливості у засобах здобуття 
матеріальних вартостей – зі ставленням Шекспіра 

до подібного типу людей. Йдеться про автора, 
який вбачає причину світового зла саме в людській 
корисливості: «Отой облесний з лиця удатний дідько 
зветься – Зиск.// О Зиску! Баламуте світовий!// 
Світ зрівноважений бо сам собою// Він рівно б 
міг по рівному іти,// Та капосна жадоба, ниций 
поштовх,// Вигода власна, цей рушій могутній, 
–// Його із рівноваги вибива» (Король Джон, Дія ІІ, 
Сцена 1). 

Головні аргументи проти «кандидатури» Ретланда 
зводяться до думки, що 14 – 15 років є замало для 
літературної творчості, а також – до переконання, 
що вибір псевдоніму, який почасти збігався б 
із антропонімічними даними реальної особи, є 
важким для пояснення його мотивації. За всім цим 
не стоїть ні краплини здорового глузду, а лише 
поверхневе знання проблеми (в окремих випадках), 
професійно-вмотивоване лицемірство (в інших 
окремих випадках), або сліпа віра, продиктована 
зайвою довірою до власної інтуїції, яка її не 
заслуговує (в усіх інших випадках). 

Також згадується як аргумент, відносно пізня доба 
виникнення «шекспірівського питання» – на що 
можна нагадати, що стратфордський вікарій Джон 
Ворд (1629 – 1681) 1662 року вперше започаткував 
таку науку як шекспірознавство, зібравши у 
мешканців Стратфорда, які пам’ятали Вільяма 
Шакспера, всю можливу інформацію про нього. Тут 
і виникло Шекспірівське питання, позаяк ніхто зі 
стратфордців нічого не міг сказати про те, щоб В. 
Шакспер мав якусь освіту. 

У цьому ж таки записнику Дж. Ворд повідомляє, 
що, мовляв, Шекспір був дуже багатим і його 
розтрати становили 1000 фунтів за рік, які він 
отримував за свої п’єси [http://around-shake.ru/
personae/4034.html]. Але ми знаємо, що у Лондоні 
драматурги, як правило, заробляли на контрактах з 
Ф. Генслоу, у записнику якого, де йде мова про гроші, 
прізвище Шекспіра (чи Шакспера) – не згадується. 
Знаємо також, що у духівниці Шакспера жодним 
словом не згадуються якісь рукописи, авторські 
права, книги. Тоді як 1000 фунтів у рік – це середня 
сума розтрат англійських аристократів, з одним з 
яких, очевидно, сплутали В. Шакспера.

Пізніше Джон Ворд у своїх записниках, які 
датуються 1665 – 1669 рр. аж двічі роздумує над 
питанням: чому відомий автор свого часу Пітер 
Гейлін (1599 – 1662) жодним словом не згадав про 
Вільяма Шакспера у своїй «Космографії» в 4 книгах 
(Лондон, 1652 – 1657 рр.) – [https://shakespearedocumented.
folger.edu/exhibition/document/john-wards-notebook-1665-1666-
first-note-peter-heylyn-omitting-shakespeare]? 

Це видання претендувало на охоплення всіх 
значних явищ, зокрема, і в літературі. Джон Ворд так     
і не зміг відповісти логічно на питання, чому Гейлін 
не згадує Шекспіра? А відповідь  може полягати у 
тому, що цей добре освічений автор (як й історик 
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Вільям Кемден) розумівся на Шекспірівському 
питанні дещо краще за стратфордського вікарія. 

На нашу думку, основним суддею у 
«шекспірівському питанні» можуть бути лише самі 
твори відповідного автора – так чи інакше, в них 
мали віддзеркалюватись події сучасності – через 
призму особистості автора. Саме цьому аспекту 
присвячене насамперед це дослідження. 

Наведемо додатковий аргумент, що базується на 
аналізі стосунків Шекспіра із існуючою владою.

У трагедії «Король Лір», як і в «Гамлеті», 
виявляють себе паралелі із 66-м сонетом, наприклад, 
таке зауваження графа Глостера: «Час настав,/ що 
скрізь безумці водять невидющих» (Дія 4; Сцена 1)       
– [Переклад М. Рильського].

Лір в іншому місці уточнює, хто насправді є цими 
проводирями-безумцями: «…Ти, склянні купивши 
очі,/ Вдавай, як ті політики безчесні,/ Що бачиш 
ти, чого не можеш бачить»  (Дія 4; Сцена 6). 

Таке опозиційне, за своїм характером, бачення 
існуючої влади мало становити значну небезпеку 
для автора, адже атмосфера в країні у відповідну 
добу далеко не була демократичною – за необережне 
висловлювання стосовно королеви, чи її наступника, 
міг поплатитися навіть державний чиновник 
найвищого рангу і це мало статись обов’язково, 
якщо хтось на нього доносив. Тим більше, для 
поета, який був вихідцем із плебейського стану, 
писати так було неприпустимим – навіть цензура 
не могла допустити його творів до друку – у їхньому 
первинному вигляді. 

Наприклад, щось подібне сталося із доволі 
бездарною, а до того ж, ще й вірнопідданською, 
за своїм змістом, драмою «Томас Мор», участь у 
створенні якої дехто приписує перу Шекспіра – 
цензор спочатку почав викреслювати доволі невинні 
місця, а згодом заборонив видання та постановку 
цього твору.

Трапляється в «Королі Лірі» й цікава інтерпретація 
стосунків графа Есекса із королевою – після того, як 
останній потрапив в опалу, обмовлений Робертом 
Сесілем, але ще до того, коли Есекс зважився на 
заколот. У цей час графові Есексу було заборонено 
з’являтися при дворі і його було позбавлено права 
на подальший збір мита із імпорту солодких вин: 
«Блазень: Правда – як дворовий пес, що його дубцем 
виганяють з хати, тоді як смердюча сучка гріється 
собі при вогні» (Дія 1; Сцена 4). «Дворовий пес» – 
тут Есекс, з яким вчинили цілком несправедливо, а 
«смердюча сучка» – Єлизавета Тюдор.

За оцінкою абсолютної більшості шекспірологів, 
«Короля Ліра» було написано 1605 року, проте, 
тісний багатоаспектний зв’язок між цією трагедією 
та «Гамлетом» свідчить про те, що насправді 
обидва твори створювалися один – вслід за іншим 
– не пізніше 1602 року. Тобто писалася зазначена 
трагедія – «в стіл» (немислима річ для драматурга-

заробітчанина, яким «стратфордівці» показують 
нам Шакспера), оскільки публікувати та ставити 
«Короля Ліра» на сцені за життя Єлизавети І було 
б вкрай небезпечно. Але й за таких обставин, коли 
трагедія створюється не для широкого загалу, 
абсолютно неможливо уявити собі, щоб настільки 
гостру інвективу проти мстивої королеви дозволив 
собі королівський адвокат – підлесливий Бекон, чи 
пайовик театру «Глобус» – прагматичний Шакспер. 
Це міг написати лише принциповий ворог Єлизавети 
І – безстрашна особистість, яка в політичній грі 
була здатною робити високі ставки і без належних 
підстав вірити в свою безкарність.

Особливий інтерес у творчості Шекспіра 
становить тема лихварства, оскільки вона являє тут 
собою яскравий контраст із відповідним заняттям 
Вільяма Шакспера, про яке свідчить кілька судових 
документів; зміст останніх відображають його 
позови проти своїх боржників.

У «Королі Лірі», Едгар, вдаючи божевільного, 
зауважує: «Не дозволяй нозі твоїй наближатися 
до кубел розпусти, руці – до спідничок, перу твоєму – 
до рахункових книг лихваря і стережись нечистого» 
(Дія 3; Сцена 3). Інакше кажучи, радить стерегтися 
мати справу з повіями; лихварями та нечистим. Тут 
лихвар потрапляє у дуже поважне товариство, 
якого на думку автора, він цілком вартує. Згадується 
ремесло лихваря – поміж ремеслами злодіїв та 
розпусниць – також і в пісні блазня: «Як злодій 
зважиться на чесну путь піти,/ як будуть лихварі 
у полі сіячами,/ як хвойди ставити почнуть високі 
храми, –/ тоді таких чудес зазнає Альбіон,/ що 
видасться усе – як дивовижний сон» (Дія 3; Сцена 2).

Вигук Ліра: «Лихвар повісив шахрая!» (Дія 4; 
Сцена 5), – наявний у контексті, де йдеться про 
більшу провину суддів за ту, яку вони інкримінують 
своїм підсудним – сприймається, як сарказм.

У комедії «Як вам це сподобається» тема 
лихварства не відображена, проте моральна 
проблема, пов’язана із лихварством, тут також 
знайшла своє висвітлення. Старий слуга покійного 
батька Орландо на ймення Адам, побачивши, що 
Орландо потрапив у скрутне становище, пропонує 
йому увесь свій набуток, зібраний протягом всього 
життя – 500 крон: «Ось маю п’ять сотень крон:/ їх 
наскладав при вашому вітцеві,/ аби підтримали 
мене тоді, як випаде з ослаблих рук робота… 
Візьміть усі, й дозвольте вам служити:/ старий я 
видом, та іще при силі» (Дія 2; Сцена 3).

Існування саме такої шляхетності серед 
простолюду є найдошкульнішим докором 
лихварству. Чи міг написати ці рядки лихвар? 

Між іншим, образ Адама слугує додатковим 
доказом на користь нашої гіпотези про те, що саме 
образ Орландо є літературним автопортретом 
Ретланда, оскільки, як свідчать англомовні 
біографічні джерела, під час його навчання у 
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Кембриджі  Роджера Ретланда супроводжував старий 
слуга його батька-небіжчика на ймення Джон, який 
був призначений матір’ю юного графа – Єлизаветою 
Чарльтон – наставником для свого старшого 
сина [http://www.luminarium.org/encyclopedia/rutland5.
htm]. Нагадаємо, що цей же старий слуга Джон 
зображений у «Макбеті» під образом Старого).

У «Венеціанському купці» тема лихварства є 
матеріалом, на якому розглядається проблема 
людського жорстокосердя. Лихвар Шейлок понад усе 
любить гроші – він волів би, за власними словами, 
– бачити свою улюблену доньку-втікачку мертвою 
– але в себе вдома і разом із коштовностями, які 
вона взяла з собою. Проте його любов до грошей має 
інший свій бік – ненависть до того, хто не дозволяє 
йому заробляти настільки ефективно, як він міг би 
– за інших обставин. Купець Антоніо дає в борг без 
відсотків – із людинолюбства. Але Шейлок бачить 
у його доброчинності лише підступ проти свого 
«бізнесу», мовляв, він мені понижує відсотки. Отож,  
коли Антоніо хоче позичити в Шейлока певну суму 
для свого друга, той виявляє готовність погодитись 
на це лише на такій умові: якщо Антоніо не поверне 
борг вчасно, зумовленого дня Шейлок виріже в нього 
фунт м’яса – в тому місці, де сам захоче. Шейлок 
мріє вирізати в Антоніо серце і його мрія впритул 
наближається до свого здійснення: коли на суді йому 
пропонують повернути борг у десятиразовому 
розмірі – він не погоджується – його ненависть є 
сильнішою навіть за любов до грошей. 

Перу Шекспіра приписується також епіграма на 
одного лондонського лихваря, який мав прізвисько 
«Сто-за десять»:

Сто ставлю я на кін супроти десяти:
Що Джон Відсотків Сто до пекла має йти.
А за життя ким був – той Джон Відсотків Сто?
Із ним лиш знався біс, а окрім – вже ніхто.
Незважаючи на те, що не всі шекспірологи 

визнають відповідне авторство наведеної епіграми, 
її зміст не становить винятку зі загального ставлення 
автора до лихварів, помітного у драматургії Шекспіра. 
Лихвар – у творчості Шекспіра – людиноненависник, 
який полює на людей, розставляючи на них свої 
павучі тенета. Гроші для нього – насамперед засіб 
отримати владу над чужим життям. Лихвар для 
Шекспіра – представник люмпену – рівня повіям 
і злодюжкам (хоч у реальності соціальний статус 
лихваря був значно вищим). Якщо Шекспір та Шакспер 
– одна особа – тоді це особа, яка нещадно засуджує 
власний спосіб життя, а водночас – зневажає це 
засудження і вважає за розумне йти давно вибраним 
шляхом. Інакше кажучи, тут мала б простежуватися 
клінічна картина особливої форми роздвоєння 
особистості – подібної у своїй психіатричній 
практиці Зігмунд Фрейд не зустрічав жодного 
разу, саме тому він одним із перших заперечував 
літературне авторство Вільяма Шакспера, щоправда, 
для Фрейда так і залишилося таємницею ймення 
справжнього автора Шекспірівських творів.

13. ПРО ПОЕМУ «ФЕНІКС І ГОЛУБ»
Нагадаю, що характерною особливістю 

відповідної поеми є зображення певних осіб (в 
т.ч. і головних героїв) у вигляді пташок. Інша 
особливість полягає у тому, що початок поеми, де 
йдеться про поховання головного героя, описаний 
таким чином, щоб дієслова стояли у наказовій 
формі тобто йдеться тут про події майбутнього, які 
автор намагається передбачити.

Оскільки сюжет цього поетичного заповіту 
відповідає музичній формі реквієму, природно, 
що поема розпочинається так само, як мали 
розпочинатися поховальні урочистості, де перше 
слово надавалося герольдмейстеру:  

Let the bird of loudest lay,
On the sole Arabian tree,
Herald sad and trumpet be,
To whose sound chaste wings obey.
(Над простором аравійським
Злине птаха голосна –
Мов гучна сурма сумна,
Чеснокриле скличе військо.)

[Переклад М. Габлевич].

Як помітив читач, в оригіналі йдеться не 
про «аравійський простір», але про «арабське 
дерево» («Arabian tree»), на якому нібито мешкає 
відповідний птах. Тобто тут ми маємо справу 
із метафорою-каламбуром, яку ніколи ще не 
зрозумів жоден із шекспірологів: Ретланд натякає 
на те, що гарольдмейстер Ордену Підв’язки (не 
особа, а посада) веде свій родовід genealogical 
tree (генеалогічне дерево) із арабської землі – 
Палестини, де, на думку англійської аристократії 
ХVІ – ХVІІ ст., був започаткований Орден Підв’язки     
– мається на увазі легенда про з’явлення Св. Георгія 
Річарду Левове Серце під час ІІІ Хрестоносного 
походу (про що йшлося вище). 

Гадаємо, читач ще не забув, що на поховальних 
урочистостях на честь Р. Ретланда був присутнім 
герольдмейстер Ордену Підв’язки, що було 
можливим лише під час поховання членів цього 
Ордену.

Наступний чотиривірш є проханням Роджера 
Ретланда не допустити Роберта Сесіля до участі в 
його похованні:

•••••••
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But thou, shrieking harbinger,
Foul pre-currer of the fiend,
Augur of the fever’s end,
To this troop come thou not near.
(Тільки ти, крикливий, злобний
Передвіснику біди,
Тільки ти не йди, не йди
Скласти почет цей жалобний).

Чому саме до Роберта Сесіля були звернуті ці 
слова автора? В англійській народній культурі ХVІ 
– ХVІІ ст. птахами, що віщують нещастя, (як і в 
українців) вважалися пугач та сова. Серед людей 
таким передвісником, як вірили англійці доби 
Середньовіччя та Ренесансу, був горбань. Про це 
можна дізнатися із історичного роману сучасного 
англійського історика і письменника К. Дж. Сенома 
«Горбань лорда Кромвеля», М., 2005. Відповідний 
твір присвячений темі реформації Генріха VІІІ, 
зокрема – варварському знищенню монастирів. 
У його 3-му розділі є висловлювання, вкладене у 
вуста горбаня – головного героя твору: «І можеш 
не сумніватися: місцеві мешканці вірять у те, що 
зустріч із горбанем приносить нещастя».

В інших країнах Західної Європи існував (й 
існує подекуди до нашого часу) подібний забобон: 
мовляв, доторкання до карлика приносить щастя, 
а – до горбаня – нещастя.

Проте, сказане не означає того, що нібито Р. 
Ретланд не бажав присутності Р. Сесіля на своєму 
похованні саме через якісь забобони – просто 
сáме «Горбань» перекреслив усі найважливіші 
сподівання Ретланда: саме він обмовив Есекса 
під час перебування останнього в Ірландії, що 
прискорило заколот, до якого змовники ще не були 
готові, і, звичайно ж, це далеко не все – із числа тих 

«ведмежих послуг», які міг надати Ретландові шеф 
англійської розвідки.

Роберт Сесіль і справді не був присутнім на 
поховальних урочистостях великого поета і 
драматурга – він помер 24 травня 1612 року – за 
місяць до смерті Роджера Ретланда, що останній не 
зміг передбачити.

У чому ще Ретланд, на перший погляд, помилився     
– це в згадці про «короля пернатих – орла» («eagle, 
feather’d king») – Яков І на його поховання не прибув, 
але врешті, у третьому чотиривірші не йдеться 
про чиюсь присутність, а лише про небажаність 
присутності «кожного каплуна з крила тиранії». 

Дослівний переклад:  «нехай буде забороненою 
присутність на цьому зібранні кожного 
представника м’ясних курей (fowl) з крила 
тиранії» (маються на увазі представники партії 
Сесіля), «окрім короля пернатих – орла»:

From this session interdict
Every fowl of tyrant wing,
Save the eagle, feather’d king:
Keep the obsequy so strict.            

Втім, таке формулювання, за великим рахунком, 
було образливим, у першу чергу, для майбутнього 
короля (Якова І), адже автор ідентифікував також 
і його як представника сесілівських «м’ясних курей», 
із числа яких зробив для нього виняток у своєму 
інтердикті. Тут можна було б зауважити, що автор 
не міг знати про події, які стануться через два роки 
після першого видання Честерівського збірника – 
не знав, хто успадкує престол, проте цей збірник 
видавався вдруге 1611 р., а поема «Фенікс і Голуб» 
не зазнала жодних змін у другому виданні. Зокрема, 
залишилися у ній і слова, які непрямим чином 
вказують на приналежність «орла» до «м’ясних 
курей з крила тиранії».

14. ТАЄМНИЦЯ ЧЕСТЕРІВСЬКОГО ЗБІРНИКА
 Одним із видань шекспірівської доби, яке 

може пролити досить щедре світло на проблему 
ідентифікації справжнього автора шекспірівської 
літературної спадщини, є так званий Честерівський 
збірник – справжня назва книги: «LOVES MARTYR: 
OR, ROSALINS COMPLAINT». Книга видавалася у 
ХVІІ ст. двічі – 1601-го та 1611-го року. Зі всього 
її незначного тиражу на нинішній день збереглося 
чотири екземпляри.

Таємниця Честерівського збірника є принци-
повим аспектом Шекспірівського питання. Свого часу 
російському шекспірологу Іллі Гілілову пощастило 
звернути пильну увагу на це видання й інтуїтивно 
здогадатися, що воно якимось чином пов’язане із 
біографією Роджера Ретланда. На підставі власних 
здогадів Гілілов висунув гіпотезу про те, що 
датування на примірниках збірника – не відповідає 
реаліям, що насправді збірник було видано після 

смерті Роджера Ретланда та Елізабет Сідні 1612 
чи 1613 року, Тому, мовляв, збірник присвячений 
оплакуванню цього подружжя.

Гілілову забракло логіки, щоб зрозуміти, що 
його гіпотеза містить суперечність: з одного боку 
він визнає, що твори Шекспіра написані Роджером 
Ретландом, а з іншого – поему Шекспіра «Фенікс і 
Голуб» вважає написаною після смерті подружжя 
Ретландів. Таким чином, якби гіпотеза Гілілова 
була доведеною, довелося б визнати, що твори 
Шекспіра написав хтось інший (а не Роджер 
Ретланд), позаяк художні особливості відповідної 
поеми є характерними для всієї поезії Шекспіра.

Проте цю гіпотезу свого часу спростував 
ізраїльсько-російський дослідник Борис Борухов. 
Щоправда, останній дійшов дивних висновків у 
підсумку свого спростування. Зокрема, до статті, 
у якій він наводить незаперечні аргументи, 
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які гіпотезу  Гілілова «рубають під корінь», 
Борухов додає такий підзаголовок: «Оставшийся 
неизвестным Илье Гилилову документ начала 17 
века доказывает, что граф Ратленд (Рэтленд) 
и его жена Елизавета не были «Голубем» и «Феникс»    
из честеровского сборника».

Чим же він аргументує такий далекосяжний 
висновок – лише науковою неспроможністю того 
датування виходу збірника у світ, яке пропонує 
Гілілов. Зокрема, пише: «Дело в том, что гипотеза 
Гилилова может быть истинной только при 
условии, если честеровский сборник вышел после 
смерти графа и графини Ратленд. Оба они, как 
известно, умерли в 1612 году. Следовательно, 
чтобы авторы честеровского сборника могли 
оплакивать умерших графа и графиню, сборник 
должен был выйти либо в том же 1612-м году, 
либо позже. Именно так Гилилов и считает» 
[http://gililov.narod.ru/chester09.htm].

Борухов не враховує того факту, що автором 
однієї із поем збірника є Вільям Шекспір. Якщо 
ототожнимо останнього не із Вільямом Шакспером, 
а з Роджером Ретландом, ця поема-реквієм може 
розглядатися як результат передчуття власної 
загибелі – подібно до того, чим є «Реквієм» 
Моцарта.

Борис Борухов мимоволі зробив у цій статті 
добру справу – вказав на історичне джерело, яке 
спростовує суперечливу гіпотезу Гілілова: «Между 
тем, существует документ, неопровержимо 
доказывающий, что сборник Роберта Честера 
вышел из печати не после смерти графа и графини 
Ратленд, а задолго до их кончины. Речь идет о 
списке книг, прочитанных шотландским поэтом 
Уильямом Драммондом в 1606 году. Этот список 
был написан им собственноручно и сохранился 
до наших дней. Из этого списка явствует, что 
среди многого другого (всего в списке более 40 
названий), Драммонд в 1606 году прочел, в том 
числе, и книгу Роберта Честера «Love’s Martyr», 
то есть честеровский сборник» [http://gililov.narod.
ru/chester09.htm].

Таким чином таємниця Честерівського збірника 
все ще залишається не розкритою.

У 2-й половині ХІХ ст. один із трьох відомих нам 
екземплярів Честерівського збірника (а, можливо, 
якийсь інший) потрапив до рук англійському 
букіністу Александру Б. Гросарту, який вирішив 
його перевидати, додавши власні коментарі. 
Репринтне видання Гросарта вийшло 1878 р. 
Позаяк його тексти відповідають оригіналу, ми 
будемо опиратися на нього у цьому розділі.

Збірник було підписано йменням якогось 
невідомого Роберта Честера, який буцімто зробив 
переклад поеми «Страждалиця кохання: чи плач 
Розалін» із італійської мови – з оригіналу, що нібито 
належить перу Торквато Челіано. Дослідники давно 

вже одностайно визнали, що такого поета ніколи 
в Італії (чи за її межами) не існувало. Із цього 
випливає прямий висновок, що відповідна поема 
є містифікацією. Тим більше, що про такого поета 
як Роберт Честер тривалий час нічого відомо не 
було. А водночас у цьому ж збірнику видано низку 
поетичних творів кращих поетів тогочасної Англії, 
творів, які до цього відомими не були – видано із 
їхньої згоди. При цьому – це тематично підібрана 
збірка. Зокрема, існує тематичний зв’язок між 
поемою «Плач Розалін» та вміщеною тут короткою 
поемою Шекспіра «Фенікс і голуб». В обох поемах 
йдеться про трагічну долю закоханих.

Нагадаю, в останній люди зображені у вигляді 
птахів. Окрім міфічної птахи Фенікс та Голуба, 
тут є Пугач («передвісник біди», Орел («король 
пернатих»), Каплун або Кастрований Півень 
(«представник м’ясних курей з крила тиранії»), 
Лебідь. Це продовження традиції, започаткованої 
Джефрі Чосером – основоположником сучасної 
англійської літератури, який серед іншого написав 
і поему «Пташиний парламент» («Parliament of 
Foules»). У цій поемі, окрім птахів, є ще один 
персонаж – Природа. Відповідний персонаж 
наявний також і в поемі «Плач Розалін».  

Прізвища Чосера (Chaucer) та Честера (Chester)    
– звучать дещо подібним чином, отож, складається 
перше враження, що особа поета Роберта Честера 
також є вигаданою, що було б природним для 
містифікації, якою, нагадаю, є поема  «Плач 
Розалін».

Пам’ятаймо, що поема  «Плач Розалін» була 
опублікована як «переклад з італійської», отож, 
небезпідставним виглядає питання: чи був в Англії 
перекладач, який мав прізвище й ім’я Роберт 
Честер? З певним уточненням на нього можна 
відповісти ствердно – це перекладач ХІІ ст. Роберт 
із Честеру (Robert of Chester). Можливо, його особа 
навіяла містифікатору ідею підписати зазначену 
поему антропонімами вигаданого Роберта Честера.

Проте в Англії прізвище «Честер» – одне із 
доволі поширених, позаяк поблизу Ліверпуля існує 
місто Честер, що має дуже давню історію. Отож, 
дослідникам не надто важко було розшукати в 
архівах документальні підтвердження існування 
аж двох Робертів Честерів – сучасників Шекспіра, 
один із яких виявився таким собі поетом 
містечкового значення. Йдеться про Роберта 
Честера із Ллевені, про якого розповів у 1913 р. 
науковому світу англійський дослідник Карлтон 
Браун. Але спочатку зовсім іншого Роберта Честера 
виявив Гроссарт, про що й написав у коментарях до 
свого видання Честерівського збірника.

Р. Честер Гроссарта народився 1566 р. у місті 
Ройстоні (графство Хартфордшир), мав титул 
есквайра, а з 1603 р. став рицарем. Мешкав він у 
своєму помісті – у цьому ж графстві.
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Пізніше, вивчаючи автентичні підписи, Карлтон 
Браун припустив, що саме Р. Честеру Гроссарта 
належить переклад із латини 1-ї частини трактату 
«De optima senatore», виданому до цього у 
Венеції (1568) та Базелі (1593). Цей трактат про 
ідеального сенатора належить перу польського 
юриста (пізніше – єпископа) Лаврентія Грималіуса 
Госліцкі. На англійську до 1585 р. було зроблено 
два переклади цього твору. Один із них був 
виданий у Лондоні 1598 року під назвою: «Радник» 
(«Сovnsellor»). Фахівці його вважають доволі не 
точним. Інший – залишився не закінченим і ніколи 
не видавався. Позаяк до 1685 р. Роберт Честер 
Гроссарта мав лише 18 років, Карлтон Браун назвав 
цей переклад «його студентською роботою». Проте 
насторожує висновок цього дослідника, відповідно 
до якого, підпис Роберта Честера – автора 
перекладу із латини – дещо подібний до підпису 
Роберта Честера із Ройстона, на підставі чого Браун 
дійшов висновку, що скоріше за все – це одна й та ж 
особа. Можливо, це справді так, можливо, існував у 
відповідну добу й хтось третій із таким же йменням     
та прізвищем. 

І. Гілілов вважав, що автором Честерівського 
збірника був Роберт Честер із Ройстона, позаяк 
той доводився Р. Ретланду далеким родичем. Але 
цей факт свідчить лише одне: Р. Ретланд знав 
про існування принаймні одного сучасного йому 
Роберта Честера.

А тими часом для Брауна було однозначно 
зрозумілим інше – «справжнім» Честером для 
нього став Р. Честер із Ллевені (графство Денбишир 
в Уельсі), який, виявляється, писав вірші. Поетом 
був, як встановив Браун, і його покровитель – John 
Salusbury (Джон Салюсбері) – (1567 – 1612), якому 
належало помістя Ллевені.

Як  згодом переконається у цьому наш читач, 
теорія Карлтона Брауна занадто вразлива, щоб 
являти собою «об’єктивну наукову реалію». Втім 
– не всі такої думки. Зокрема, основний опонент 
Іллі Гілілова – Борис Борухов (вслід за низкою 
інших літературознавців) вважає цю теорію, 
так би мовити, «непомильною і єдино-вірною». 
Зокрема, він пише: «Поскольку Честеровский 
сборник был посвящен не кому-нибудь, а именно 
сэру Джону Солсбери из Ллевени, а рукописи из 
Оксфорда указывали на то, что поэт Роберт 
Честер из Уэльса был одним из приближенных 
этого самого Джона Солсбери, Браун сделал 
естественный и единственно возможный в этой 
ситуации вывод о том, что Гросарт ошибся. 
Автором сборника «Loves Martyr», по мнению 
Брауна, был не зажиточный Честер-эсквайр из 
Ройстона в Хертфордшире, а близкий знакомый 
и «домашний поэт» Джона Солсбери, бедный и 
социально зависимый Роберт Честер из Ллевени 
в Денбишире» [http://gililov.narod.ru/chester05.htm].

Як зауважив наш читач, Борис Борухов (як 
і Карлтон Браун, і не тільки він) плутають два 
прізвища: Солсбері (Salіsburie) і Салюсбері 
(Salusbury). Немає нічого дивного – в сучасному 
написанні прізвища «Солсбері» (Salіsbury) 
різниця вимірюється однією літерою. Але у 
Честерівському збірнику, як це помітно за 
фотокопіями із гросартівського видання, подано 
варіант «Salіsburie», що відповідає тогочасним 
орфографічним нормам.

Гілілов у першому розділі своєї відомої книги 
також називає Джона Салюсбері «Джоном 
Солсбері» і при цьому погоджується з офіційною 
ідентифікацією особи, якій присвячений 
Честерівський збірник: «Поэме предшествуют 
три авторских обращения на страницах без 
пагинации. Первое – прозаическое – к сэру Джону 
Солсбэри (в прошлом веке установили, что это 
был джентльмен из графства Денбишир)».

То чому ж тоді Карлтон Браун, Борис Борухов, 
Ілля Гілілов та інші називають Джона Салюсбері 
(Salusbury) «Джоном Солсбері» («Salіsburie»)?

Тому, що саме так написано у Честерівському 
збірнику. Зокрема, на шмуцтитулі читаємо: «Після 
цього розміщені різні поетичні есе на відповідну 
тему, а саме – про Голуба та Фенікс, створені 
найкращими і найбільш видатними з наших 
сучасних письменників,  їх імена підписані під 
роботою кожного з них; які ніколи раніше не 
друкувались. І зараз вперше присвячені всіма ними 
заслугам справді шляхетного рицаря Сіра Джона 
Солсбері».

Для того, щоб читач мав можливість переконатися 
у тому на власні очі, що тут вжите сáме прізвище 
«Salіsburie», а не якесь інше, на цій сторіні 
вміщене відповідне фото фрагменту шмуцтитулу 
із Черстерівського збірника. Можна було б 
припустити, що це помилка, але у Честерівському 
збірнику прізвище Джона Солсбері трапляється не 
раз. І кожного разу – як «Salіsburie». Помилка, яка 
повторюється у певній книзі постійно, свідчить 
про те, що автор не був належно ознайомлений 
із відповідним предметом, але ж Роберт Честер із 
Ллевені, як стверджує Карлтон Браун, добре знав 

Посвята  Дж. Солсбері (Salіsburie). Сторінка
Честерівського збірника, виданого Гроссартом.
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володаря Ллевені – Джона Салюсбері, аби постійно 
записувати його прізвище помилково.

Що нам відомо про Джона Салюсбері? Те, що він 
брав участь у придушенні повстання графа Есекса 
– попри те, що походив із католицької сім’ї, інші 
члени якої брали участь у боротьбі за католицьку 
Англію. Зокрема, його старший брат Томас був 
страчений 1586 р. за участь у Бабінгтонській змові 
проти Єлизавети І. 

У рицарі Джона Салюсбері посвятили 14 червня 
1601 року – у рік видання Честерівського збірника. Це 
надало певні підстави багатьом літературознавцям 
погодитися із висновками К. Брауна, відповідно до 
яких, John Salusbury із Девонширу та John Salіsburie 
із Честерівського збірника – одна особа. Але – не 
тільки це.

 Справа у тому, що у відповідну добу титул графів 
Солсбері (Earl of Salisburie) тимчасово не існував 
– починаючи з 1484 року, коли помер Едуард 
Плантагенет, граф Солсбері, принц Уельсу – і до 
1605 року, коли титулом графа Солсбері король 
Джеймс І нагородив за розкриття «Порохової 
змови» сумнозвісного Роберта Сесіля. А оскільки 
жодного Salisburie у 1601 році не існувало, декому 
доводиться дійти висновку, що у Честерівський 
збірник закралася системна антропонімічна 
помилка.

В одному із чотирьох екземплярів Честерівського 
збірника, які дійшли до нашого часу (у 
Фолджерівському), виданому 1601 року, наявна 
посвята Джону Солсбері (John Salіsburie), із якої 
випливає висновок, що це справді антропонімічна 
помилка, позаяк посвята вказує на титул (есквайра) 
та посаду, яку займав Дж. Салюсбері у відповідний 
період (починаючи з літа 1601 р.). Йдеться про його 
службу в складі особистої охорони королеви. Але 
без цієї посвяти, очевидно, «Дурості, немов злодію, 
пощастило б таємно проникнути у якусь частину 
цих поем», як написав Честер у наступній посвяті 

Джону Солсбері, адже потрібно всім визнати, що 
реальний Джон Солсбері (John Salіsburie) колись-
таки існував – нехай і не у Єлизаветинську добу, 
а значно раніше. Йдеться про Джона Монтегю, 
3-го графа Солсбері (1350 – 1400), одного із 
наймогутніших вельмож Британії, ув’язненого і 
страченого за наказом короля 7 січня 1400 року за 
участь у заколоті графа Хантінгдона проти Генріха 
IV. А перед цим – позбавленого графського титулу.

Усі Салюсбері були між собою далекими чи 
близькими родичами, які походили від спільного 
предка, що носив це ж прізвище. Усі Салюсбері, 
відомі науці, були лише есквайрами – найдрібніший 
шляхетський титул. Це було цілком природно, 
позаяк рід Салюсбері не являв собою побічної 
галузки котроїсь із чотирьох історичних на той час 
креацій графів Солсбері – деякий збіг у написанні 
відповідного графського титулу та відповідного 
шляхетського прізвища – річ цілком випадкова! І 
якби хтось із Салюсбері дозволив собі написати своє 
прізвище як «Salisburie», це було б блюзнірським 
виявом комічних претензій на володіння 
графським титулом!

Можливо, такий комічний зміст автори 
Честерівського збірника і вкладали у цю посвяту, 
адже шляхом іронічної прослави можна легко 
розправитись із будь-яким своїм ворогом, а Роджер 
Ретланд не раз вдавався до цієї методи (читайте 
розділи про Корієта та про роман «Дон Кіхот»). 
Сказане підтверджується додатковою посвятою 
Джону Солсбері, наявною у Фолджерівському 
примірнику Честерівського збірника, про яку ще 
буде мова. А наразі не зайвим було б з’ясувати, як 
писався титул Джона Монтегю графа Солсбері у 
відповідну  добу  (в  кінці ХVІ – на початку ХVІІ ст.).

У 1-му томі славнозвісної фундаментальної праці 
«англійського Страбона» – Вільяма Кемдена (1551 – 
1623), що має назву: «Britannia, sive florentissimorum 
regnorum Angliae, Scotiae, Hiberniae et Insularum 

Сторінка із праці В. Кемдена «Britannia...». Читаємо у третьому рядку: «Earle of  Salіsburie»
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adjacentium ex intima antiquitate chorographica 
Descriptio», згадано про Джона графа Солсбері: 
«named John Earle of  Salіsburie». 

Відповідна праця вийшла на латині 1586 року, 
а її переклад на англійську – 1610-го. За цим 
англомовним виданням і наведена остання цитата 
[Camden William, 1610, p. 150]. Недовірливий читач 
може переконатися у цьому із фотокопії фрагменту 
відповідної сторінки, де словами «Earle of  Salіsburie» 
розпочинається третій рядок зверху (див. фото 
на попередній сторінці). А у тому, що тут справді 
йдеться саме про Джона Монтегю графа Солсбері, 
переконаємося із п’ятого рядка цієї ж сторінки, де 
йдеться про страту Джона, графа Солсбері 1400 р. за 
наказом короля Генріха.

З позиції стратфордівського шекспірознавства 
посилання на історичного Джона Солсбері виглядає 
не логічним – той був страченим, а невідомий автор 
«Плачу Розалін» у своєму зверненні, яке передує 
поемі, бажає Джону Солсбері «щастя у небесному і 
земному житті». Випливає висновок, що відповід-
ний  Солсбері  на  час  видання  збірника  був  ще  живим. 

Проте, якщо припустити, що під йменням і 
прізвищем John Salіsburie у збірнику криється 
особа, яка чимось подібна до історичного Джона 
Солсбері – тоді все стає на своє місце. Пригадаймо, 
коли створювався збірник: 1601 рік – рік, коли Р. 
Ретланд, позбавлений усіх своїх помість, 5 квітня 
вийшов із Тауеру, щоб вирушити в Енфілд – у помістя 
Роджера Ретланда Старшого – Уффінгтон, яке йому 
було заборонено залишати. Друг Ретланда Генрі 
Різлі Саутгемптон все ще залишався у Тауері (де він 
пробуде аж до смерті королеви) – також живий, але 
позбавлений графського титулу і засуджений до 
смертної кари вироком суду – вироком, який ніколи 
не був виконаний: очевидно, на це існували свої 
причини, пов’язані із «державними інтересами».

Сáме Генрі Саутгемптона можна було назвати 
образно «новим Джоном Монтегю Солсбері» – 
той й інший брали участь у заколоті проти чинної 
королівської влади – у заколоті, який очолював 
інший граф (Хантінгдон та Есекс). Обидва були 
ув’язнені за це, обох позбавили графського титулу, 
обом винесли смертний вирок. А, крім того всього 
– як у Джона Монтегю Солсбері, так і у графа 
Саутгемтона 3-го друзями по заколоту були графи 
Ретланд. В останнього – Роджер Ретланд граф 5-й.   
У першого – Едуард Норвичський граф Ретланд 1-й 
– майбутній герцог Йоркський… 

На тяжке становище графа Саутгемптона вказує 
й епіграф до Честерівського збірника: «Чоловікові, 
хвали гідному, Муза не дасть померти» [Горацій, 
Оди, ІV].

З усього помітно, що Честерівський збірник ство- 
рювався на моральну підтримку графа Саутгемптона, 
який міг його отримати в ув’язненні і зрозуміти, 
що друзі про нього ще пам’ятають. Хто ж ці друзі? 

Найперше: автор поеми «Фенікс і Голуб» – Shake-
speare (Шекспір – Ретланд), який, очевидно, задумав 
та почасти організував відповідну містифікацію. 
Це також видавець збірника – Едвард Блаунт, 
відомий своїми симпатіями до партії Есекса. До 
речі, теорія, відповідно до якої, Честерівський 
збірник присвячений Джону Салюсбері, несумісна 
із політичною позицією видавця, позаяк Салюсбері 
був одним із «попихачів королеви-узурпатора», а 
до того ж – зрадником своєї династії.

Читач може запитати: чому ж тоді у Честерівському 
збірнику жодного разу не згадане друге ймення Джона 
графа Солсбері – Монтегю? В останньому випадку 
Езопова мова Честерівської книги не мала б жодного 
змісту, позаяк «читалася б відкритим текстом», а 
відтак – збірник лише міг спричинити погіршення 
долі нещасного в’язня. А, крім того, пригадаймо, 
що у фундаментальній історії Британії Вільяма 
Кемдена, яка для драматургів єлизаветинської доби 
слугувала історичним посібником, друге ймення 
Джона Солсбері (Монтегю) також опущене.

Ще раз перечитаймо останні слова посвяти на 
шмуцтитулі: «І зараз вперше присвячені всіма ними 
заслугам справді шляхетного рицаря Сіра Джона 
Солсбері».

Епітет «справді шляхетного рицаря» 
протиставляє «сучасного Джона Солсбері» – Генрі 
Саутгемптона, заколотника проти тиранії королеви-
узурпатора – Джону Салюсбері – «каплуну із крила 
тиранії» (вислів із вміщеної у збірнику поеми 
Шекспіра (Ретланда) «Фенікс і Голуб»).

Водночас слід мати на увазі, що Честерівська 
книга присвячена не самому графу Саутгемптону, 
а його заслугам – участі у змові. Стосовно Джона 
Салюсбері – така посвята виглядає сарказмом, 
позаяк «заслуги» цього новоспеченого рицаря 
вважалися ганьбою в очах тих, хто створював 
відповідний збірник.

Така двозначність в іменах та прізвищах Роберта 
Честера та Джона Солсбері дозволяла ввести в оману 
працівників розвідки Роберта Сесіля, зокрема, і 
самого Горбаня-Мефістофеля – прізвище Солсбері 
тут можна було пояснити як «помилкове» – як 
таке, що з’явилося внаслідок незнання друкарями 
типографії прізвища Салюсбері – Уельс, все ж, від 
Лондона – не близько.

Попри сказане, у посвяті, відомій за Фолд-
жерівським примірником збірника, основний його 
автор не стримався від спокуси ще раз висміяти 
Дж. Салюсбері та королеву Єлизавету – стосовно 
останньої, нагадаю, у творчості Шекспіра подібних 
алюзій дуже багато.

В одній зі своїх статей, у якій він нещадно бичує 
бідолашного І. Гілілова, Б. Борухов наводить 
оригінал і переклад на російську згаданої посвяти. 
З оригіналом – все добре, а ось, з перекладом – справи 
значно гірші. 



73

Не будемо цей переклад перекладати ще раз – 
гадаю, читач зрозуміє нашу мотивацію.

 Ось оригінал (див. передостаннє фото): 
TO THE HONORA-
ble, and (of me before all other)
honored Knight, Sir John Salisburie
one of the Esquires of the bodie to the 
Queenes most excellent Maiestie, Robert 
Chester wisheth increase of vertue
and honour.

А ось і переклад Борухова:
«БЛАГОРОДному (и для меня наиболее в сравнении 

с другими) достойному Рыцарю, Сэру Джону 
Солсбери одному из Эсквайров-телохранителей 
Ее Величества Королевы, Роберт Честер желает 
возрастания достоинств и благородства» [http://
gililov.narod.ru/chester07-4.htm].

Звернімо увагу на виділені два неповні рядки 
і порівняймо їх з оригіналом. Думаю, читач знає 
англійське слово «bodyguard», воно має значення 
«тілоохоронець». Якщо виходити із перекладу 
Борухова, таке слово мало б бути у посвяті, але 
його там не знайдемо – як і його якогось синоніма 
(наприклад: «guard» («охоронець»)). 

Ідентичний переклад має бути таким: 
«Достойному  лицарю  серу  Джону Солсбері,  одному  
з  Есквайрів  тіла  королеви» («of the Esquires of the 
bodie to the Queenes»). 

У добу Середньовіччя існувала назва тіло-
охоронців монарха: «рицар  тіла  короля». Позаяк 
Дж. Салюсбері був посвяченим у рицарі, ця назва 
пасувала б його придворній посаді.

Що означає бути есквайром тіла королеви? Бути 
його дрібним титулованим власником, інакше 
кажучи – коханцем Єлизавети І. Не те, щоб тут був 
якийсь натяк на певні реалії – це всього лишень 
дотепна інвектива за допомогою каламбуру, який 
можна виправдати як вжиток виразу, запозиченого  
із просторіччя. Але ця інвектива тут наявна не 
просто для знущання над політичними ворогами 
– вона потрібна Ретландові для того, щоб «збити 
таксу зі сліду». Оглянувши Честерівський збірник, 
працівники англійської розвідки у найгіршому 
випадку мали дійти висновку, що він створений із 
політично-сатиричною метою – для приниження 
Джона Салюсбері – католика-ренегата, якому колишні 
одновірці не простили зради. Позаяк тут йшлося 
також про королеву, це вважалося б вагомим 
злочином... довести який у суді не було жодної 
можливості.

На підставі сказаного хтось із читачів може дійти 
висновку, що саме Генрі Саутгемптона зображено у 
поемі «Фенікс та голуб» – певна підстава для цього 
існує – Сапутгемтон одружився із коханою особою          
– Елізабет Вернон. Але цієї підстави – недостатньо, 
позаяк Елізабет Вернон завагітніла ще до шлюбу, що 
не надавало б Шекспіру морального права писати 

про «цнотливий шлюб» Голуба і птахи Фенікс, який 
не залишив нащадків. Окрім того, посвяченим 
у рицарі Ордену Підв’язки, як свідчить реєстр, 
граф Саутгемптон 3-й був лише 1603 р., а поема 
«Фенікс і Голуб» (1601 р.) розпочинається із алюзії 
до історичного моменту заснування цього Ордену: 
«Над простором аравійським…».

Тут доречно буде згадати, що чимало 
шекспірознавців вважають поему «Фенікс та Голуб» 
такою, яка зображує стосунки Джона Салюсбері 
із дружиною. Ця версія давно вже спростована, 
позаяк Дж. Салюсбері був батьком багатодітного 
сімейства. Також спростована і версія Гроссарта про 
те, що поема «Плач Розалін» присвячена одруженню Дж. 
Салюсбері – навіть назва поеми зовсім не пасує 
для такої теми. Прихильники цієї гіпотези змушені 
визнати, що поема Шекспіра «Фенікс і Голуб»  
жодного зв’язку із цим одруженням не може мати, 
позаяк це не що інше як поема-реквієм. Не можуть 
вони пояснити і того, чому поема «Плач Розалін» 
також закінчується смертю птахи-Фенікс і Голуба? 
А також – іншого: чому птасі-Фенікс присвячують 
свої вірші інші автори збірника, зокрема, Джонсон, 
Чапмен, Марстон та ін.?

Поема «Фенікс і Голуб», очевидно, була написаною 
Роджером Ретландом під час перебування у Тауері – у 
березні  1601  р.  –  як своєрідний  духовний  заповіт.

У тому, що саме Р. Ретланду належала організація 
Честерівського збірника, переконують ще два цікаві 
факти, які потребують свого окремого висвітлення. 
Першому із них ми присвятимо окремий підрозділ, 
а до другого звернемося у наступному розділі.

Факт 1-й
Звернення до сера Солсбері, яке передує поемі 

«Плач Розалін», від імені Р. Честера написав, 
очевидно, Р. Ретланд, позаяк його стильові та 
стилістичні особливості виявляють манеру 
спільного автора із Передмовою до першої частини 
«Дон Кіхота» (на відміну від Прологу до ІІ частини 
цього роману, який незаперечно належить перу 
Сервантеса – див. розділи про авторство «Дон 
Кіхота»). Порівняймо чотири уривки:

1. Посвята Шекспіра графу Саутгемптону поеми 
«Зневажена Лукреція»: «Симпатія, яку я почуваю 
до вашої світлості, безмежна; і цей скромний твір 
без початку передає лише частину її. І тільки 
докази вашої втішної прихильності до мене, а 
не достоїнства моїх невмілих рядків, надають 
мені впевненості в тому, що ви приймете мою 
присвяту. Те, що я створив, належить вам; те, 
що я маю ще створити, так само ваше, – як 
частина того цілого, що повністю віддане вам. 
Якби достоїнства мої були більші, то й вияви моєї 
відданості були б значно більшими. Але хай яким   
би там не був мій твір, він приноситься в дар 
вашій світлості, що їй зичу довгого життя, ще 
більше продовженого всіляким щастям».
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2. Посвята Р. Честера: «Шляхетний сір, 
відповідно до мудрих порад друзів, довершивши 
мою давно очікувану працю, знаючи, що цей 
світ переповнений заздрістю і кожен вважає 
свою дитину найкращою, нехай вона навіть до 
ефіопа подібна, я наважився показати світові 
дитятко свого розуму під Вашою протекцією, 
розраховуючи, що, якщо Дурості, немов злодію, 
пощастить таємно проникнути у якусь частину 
цих поем, Ваше поважне ймення закриє ці недоліки, 
а відомий усім характер ваших переваг змусить 
мовчати усіх ворогів чесноти. У світ відпускаю 
я свою дитину у затінку Вашого ймення, яке 
натовпу закриє писка і, як я сподіваюся, спонукає 
просвічених доброзичливців заколисати це 
дитятко на своїх грудях… ».

3. Передмова до 1 ч «Дон Кіхота»: «…що ж інше міг 
породити безплідний мій і нерозвинутий розум… 
нині виношу на його [читача] суд твір сухий, як 
жердина, не виблискуючий вигадкою, позбавлений 
краси викладу та гри розуму, який не містить у 
собі жодних наукових відомостей…» [Дон Кіхот, 
1,1, с. 34; 35].

4. «Корієтові абсурди». Розділ «Мої 
спостереження… про Венецію»: «Безсумнівна й 
оспівана багатьма пишнота цього міста вимагає 
набагато більш вишуканого та гострого  пера, 
аніж моє, аби барвисто відтворити її образ. Я 
ж скромно визнаю, що є немічним і нездібним, з 
десяти тисяч людей найменш гідним описувати 
настільки прекрасну, настільки славетну, 
настільки чудову Цнотливицю – як світ 
заслужено вінчає її цим титулом. Моє ж грубе і 
неотесане перо ризикує швидше заплямувати і 
затьмарити сяючі промені її незрівнянної краси, 
аніж додати пишноти. Але оскільки я продовжую 
свою невибагливу й убогу розповідь про враження 
від п’ятимісячної подорожі в далекі країни, і це 
місто кидає виклик моїм можливостям, отож, я 
опишу його з тією ж ретельністю, що й інші міста, 
які бачив на своєму шляху» [Шекспир У. Дневник 
европейского путешествия. // Перевод С. Макуренковой. 
Т. 1. М. «Река времени». 2016, с. 130].

Попри те, що усі чотири наведені уривки 
досить близькі за змістом (у місцях, виокремлених 
підкресленням) та за своєю художньою манерою, 
три останні виявляють спільний стиль особливо 
тісно. У наведених трьох випадках відчувається 
тон іронічного самоприниження автора на 
предмет свого таланту та розуму, автора безмежно 
впевненого у своїй інтелектуальній перевазі. Це й 
не дивно – писала це одна особа, до того ж – того ж      
таки 1601 року! Але у першому із трьох цих уривків 
така форма не позбавлена свого таємного підтексту, 
який, треба думати, для Генрі Саутгемптона 
не становив таємниці. Вчитаймося у ці слова: 
«розраховуючи, що, якщо Дурості, немов злодію, 

пощастить таємно проникнути у якусь частину 
цих поем, Ваше поважне ймення закриє ці недоліки, 
а відомий усім характер ваших переваг змусить 
мовчати усіх ворогів чесноти».

Чому слово «Дурість» написане тут з великої 
літери – немов антропонім? Чому, врешті, ця Дурість 
порівнюється зі злодієм? 

«Дурість» – тут Роберт Сесіль (шеф таємної 
розвідки). Пригадаймо, яким пришелепкуватим 
ідіотом він виглядає у «Віндзорських жартівницях» 
– в образі Слендера. Безумовно, об’єктивно Роберт 
Сесіль далеко не був дурнем – цей політичний 
гравець без моральних обмежень мало чим 
поступався своєму батькові за ефективністю, але 
разом з тим його психологічні комплекси, спричинені 
вродженими вадами статури та карликовим зростом 
(рівно 150 см!), змушували його мимоволі виглядати 
дикуном у цивілізованому оточенні.

Зі злодієм «Дурість» порівнюється тому, що 
можливе проникнення Р. Сесіля у якусь дещицю 
таємниць Честерівського збірника є вкрай 
небажаним для його творців.

На цей випадок, як пише автор звернення: 
«Ваше поважне ймення закриє ці недоліки». 
Яким чином? Дуже просто: ймення John Salіsburie 
змусить «Дурість» шукати реального відповідника і 
знайде його в особі відданого королеві Єлизаветі І 
шляхтича на ймення John Salusbury, виявиться, що 
біля останнього є свій Роберт Честер – і на цьому 
пошуки зайдуть у глухий кут.

Тут можна запитати: звідки Р. Ретланд знав 
про існування Роберта Честера із Ллевені? Про 
його пана – володаря Ллевені – він, звичайно, міг 
дізнатися у багатьох випадках – це був відвертий 
політичний ворог, а ворогів, як правило, знають 
добре. Але плебей із Уельсу, наділений поетичним 
даром примітивного рівня, для Ретланда, очевидно, 
відомим не міг би стати, якби не хтось із його друзів-
католиків, хто гостював у Ллевені ще тоді, коли 
цим помістям володів католик-бунтівник Томас 
Салюсбері. Згадаймо початкові слова звернення, 
«відповідно до мудрих порад друзів» – вони 
підтверджують це припущення. 

Але уявімо собі, що зазначене звернення до Джона 
Салюсбері написав справді Роберт Честер із Ллевені 
(або якийсь інший – не важливо, який саме). За 
цих умов, як запропонуєте зрозуміти ці його слова: 
«якщо Дурості, немов злодію, пощастить таємно 
проникнути у якусь частину цих поем»?

Скільки поем у збірнику? Чомусь жоден із його 
дослідників не звернув уваги на їх кількість – у 
проекції на зазначені слова звернення автора. Тим 
часом, у Честерівському збірнику вміщено дві 
поеми: «Плач Розалін» (автор – Роберт Честер) та 
«Фенікс і Голуб» (автор Вільям Шекспір). Уявімо 
собі, що миршавенький поетик – Честер із Ллевені 
– справді написав би у збірнику про можливу 
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наявність якоїсь дурості у власній поемі та поемі 
Вільяма Шекспіра. Ну й сміху було б! «Такого 
ідіота ще треба пошукати!», – сказав би на це наш 
читач. А, якщо – без гумору – то зазначена деталь 
незаперечно свідчить про те, що автор звернення 
був водночас автором обох поем – він про це 
сказав ледь не прямим текстом. Крім того,  

      
 
 

. Виходить одне із двох: або Шекспір написав 
не лише поему «Фенікс і Голуб», але й поему «Плач 
Розалін», або ж ту й іншу написав Роберт Честер, 
який в одному випадку підписався псевдонімом 
«Вільям Шекспір» (версія-дилема, так би мовити – з 
позиції стратфордівського шекспірознавства).

Але тут виникає цілком слушне запитання: 
навіщо було Шекспірові створювати «Плач Розалін» 
– поему не надто високої художньої проби, яку він 
навіть не захотів підписувати своїм прізвищем?

Якщо ж вважати, що обидві поеми написав 
Роджер Ретланд, тоді поставлене запитання 
отримує логічну відповідь: поема «Плач Розалін» 
– це написане Езоповою мовою послання до Генрі 
Саутгемптона. Для того, щоб у цьому переконатись, 
достатньо було б прочитати вже першу сторінку 
відповідної поеми. Скажімо, ці фрази, які погано 
в’яжуться із контекстом: «Vejla she told, her Temple 
was defiled» («Вейла сказала, що її Храм було 
осквернено»); «Thou mightie Imperator of the earth, // 
Thou euer-liuing Regent of the aire» («Ти міг би стати 
імператором землі, // Ти є регентом суду окружних 
суддів»).

Щоправда, наш переклад вимагає, щоб слово в 
цитаті з оригіналу («aire») було написаним з великої 
літери. В іншому випадку воно виглядає, немов 
іспанська лексема «aire», яка означає «повітря» (в 
англійській відповідник має форму «air»). Але у цій 
деталі є свій зміст: якби автор написав зазначене 
слово з великої літери («Аire»), двозначність була б 
втраченою – вислів «регент суду окружних суддів» 
однозначно вказував на католиків-радикалів, 
які збираються «судити» владу узурпаторів-
англікан, а також – на Генрі Саутгемптона – як на 
напівофіційного їхнього лідера («регента»), який 
заміщає мертвого вже «короля» (графа Есекса).

Цілком зрозуміло, що попередня фраза: «Ти 
міг би стати імператором землі» – пов’язана 
із наступною. Це означає, що Саутгемптон міг 
би зайняти англійський престіл лише внаслідок 
державного перевороту (див. розділ 16 «Розповіді 
портретів).

Менш зрозумілий вислів: «Вейла сказала, 
що її Храм було осквернено». Вейла – персонаж 
народної англійської мітології, запозичений із 
Центральної Європи – щось на зразок русалки, яка 
«спеціалізується» на спокушуванні чоловіків. Але 

тут не обов’яково йдеться про нього, можливо, про 
шотландський острів Вейла, який в образній мові 
Ретланда та Саутгемптона може символізувати усю 
Шотландію. Позаяк слово «Vejla» стоїть на початку 
речення, воно мусить писатися з великої літери 
навіть у тому випадку, якби мова йшла про одну із 
вейл-русалок. Думаю, що така невизначеність була 
потрібною для маскування змісту.

Позаяк слово «Храм» написане із великої 
літери, йдеться тут, можливо, про масонську Ложу 
Единбургу, яку влітку 1601 р., можливо, очолив 
хтось із партії Роберта Сесіля. Щоправда, жодних 
документальних даних про діяльність цієї ложі за 
відповідний рік – не збереглося, отож, стверджувати   
це – належних підстав не маємо.

У тому випадку, якщо Вейла у поемі – мітологічний 
персонаж (що більш ймовірно), тоді він мав би 
позначати королеву, про амурні пригоди якої у 
тогочасній Англії побутувало безліч пліток, що 
кореспондується із мітообразом Вейли. 

У Лондоні існували чотири юридичні корпорації,   
які готували адвокатів. Із них дві мали відповідну 
назву: Внутрішній Храм і Середній Храм. Природна 
річ, щоб очолювати одну із цих корпорацій, 
потрібно було догодити королеві. Але королева 
часто розчаровувалася у своїх фаворитах… 
Можливо, мова йде про один із таких випадків, але 
– не обов’язково. 

На другій сторінці поеми «Плач Розалін» читаємо: 
«Vnder this mirrour, are lier princely eyes: Eyes. // 
Two Carbuncles, two rich imperiall lights» («У цьому 
люстрі ліричні очі принца: Очі. // Два Карбункули, 
два багаті імператорські сяйва»).

Як випливає із розділу 16-го «Розповіді 
портретів», Генрі Саутгемптон справді був принцом 
(сином королеви Марії Стюарт), отож, порівняння 
його очей із «імператорськими сяйвами» знову є 
повторенням попередньої теми щодо можливості 
для нього посісти англійський престол.

На 9-й сторінці поеми «Плач Розалін» (у збірнику 
Гросарта) читаємо:

«Then all the Gods and Goddcffes did decree,
In humble manor to intreat of lone
And cuery power vpon his bended knee,
Shewd faithfull feruice in dame Natures loue,
Intreating him to pacific his ire,
And raife another Phcenix of new fire».

Слова третього рядка: «Shewd»; «feruice»; «loue» 
–  не знайдемо в орфографії сучасної англійської 
мови. Перше із них відповідає лексемі «Shewеd» 
(«показувати»); третє – лексемі «love» («кохати»); 
друге («feruice») – часто трапляється в ангійській та 
французькій мовах доби Середньовіччя – Ренесансу. 
Означає воно: «релігійне служіння» (в одному зі 
значень відповідає сучасній англійській лексемі 
«fervice» («служіння»)). У відповідну добу літери «v» 
та «u» вживалися як взаємозамінні.



76

Перекладається на українську цей уривок таким 
чином:

«Тоді всі Боги і Богині видали наказ:
У благенькому  помісті  вступити  в  самотність,
І сила влади зігнула його коліна,
Показавши вірне релігійне служіння дамі 

Природи кохання,
Перемінюючи його спокій на гнів,
Та пробуджуючи ще одного Фенікса з нового 

вогню».
«Боги і Богині», які видали якийсь наказ – це 

Таємна рада разом із королевою Єлизаветою, які 
вирішували долю Роджера Ретланда після його 
одномісячного перебування у Тауері. Другий рядок 
(«У благенькому помісті вступити в самотність») 
означає, що Роджерові довелося їхати до Уффінгтону 
– у маленьке помістя свого старого родича – під його 
нагляд, де свою самотність він порушував лише в 
умовах короткочасного від’їзду наглядача, який для 
цього мусив знайти переконливий привід.

Третій та четвертий рядки – одне речення і одна 
думка: сила влади, яка зігнула коліна Ретланда, 
показала при цьому вірне релігійне служіння 
королеві, яку названо тут «дамою Природи 
кохання» тобто «жінкою статевого інстинкту», 
розпусницею («І сила влади зігнула його коліна, // 
Показавши вірне релігійне служіння дамі Природи 
кохання»).

П’ятий рядок цілком зрозумілий – він характе-
ризує реакцію Ретланда на ці події («Перемінюючи 
його спокій на гнів»).

У шостому рядку Ретланд виявляє свій намір 
«відродитися з попелу» подібно до Фенікса – 
міфічної птахи, яка відроджується із попелу, 
згорівши у вогні («Та пробуджуючи ще одного 
Фенікса з нового вогню»).

Самопорівняння Ретланда із Феніксом у поемі 
«Плач Розалін» не означає того, що у цьому 
творі (на відміну від поеми «Фенікс і Голуб») він 
ототожнюється із Феніксом. 

Після поеми «Плач Розалін» у збірнику вмішені 
віршовані Молитви, які є продовженням поеми. 
Перша із них містить такий рядок: «And from thy 
Booke of life blot my offences».

У перекладі на українську це може звучати так: 
«Твоєю Книгою життя знищаться всі мої образи 
(приниження)».

Тут простежується двозначний зміст. З 
теологічної точки зору, «Книга життя» – Небесний 
реєстр всіх святих, усіх, хто має участь у Житті 
Вічному. Участь у Небесному житті є такою радістю, 
за якої змиваютьмя усі земні неприємності Божою 
благодаттю.

Але наведений рядок легко піддається 
інтерпретації і в земному розумінні – як частина 
послання до Генрі Саутгемптона: «Книга життя» 

– тут це особиста доля, місія, призначення певної 
особи. Цими словами Р. Ретланд стверджує, що з 
приходом до влади Генрі Саутгемптона (на що він 
покладає надії) справедливість буде встановленою і 
всі  неприємності  залишаться  у  минулому  безслідно.

Після Молитов у збірнику розміщені Діалоги 
Природи із птахою-Фенікс. Зокрема, Природа 
промовляє такі слова (хоч незрозуміло до кого – до 
Голуба чи птахи-Фенікс:

 «Fortune will glorie in thy great renowne,
And on thy feathered head will set a crowne».

У сучасній англійській мові немає лексеми 
«crowne», але є слово «crown», яке має значення: 
«корона», що кореспондується із контекстом.

Таким чином наведені два рядки перекладаються 
так:

«Фортуна буде прославляти тебе великою 
славою, І на твою пернату голову буде надягнута 
корона».

На це птаха-Фенікс відповідає, зокрема, таке:
«My hearts Delight was almoft ruinate.
In this rich He a Turtle had his neft,
And in a Wood of gold tooke vp his reft».

Наведені  рядки  перекладаються  таким  чином:
«Радість мого серця була зруйнованою, // Серед 

цього багатства він, Голуб, мав своє гніздо // І на 
золотому Дереві взяли його в полон».

Як бачимо, у Діалогах (як і в поемі «Фенікс та 
Голуб») інформація про Голуба кореспондується 
зі сторінками біографії Роджера Ретланда, які 
безпосередньо передують періоду створення цих 
двох поем. При цьому випливає висновок, що 
монологи птахи-Фенікс написані від імені Елізабет 
Сідні. На це може вказувати ймення «Розалін» (поема 
«Плач Розалін»), позаяк останнє має значення, 
пов’язане із трояндою – так само, як і ймення 
«Розалінда» («чудова троянда»), як має пам’ятати 
читач, Розалінда – героїня комедії Шекспіра «Як вам 
це сподобається», в образі якої добре проглядаються 
риси юної Елізабет Сідні (див. розділ «Прообраз 
Жака Меланхоліка»). Також нагадаю, що Елізабет 
Сідні присвячений 99-й сонет Шекспіра, у якому 
вона порівнюється кілька разів із білою та рожевою 
трояндою. 

Варто тут пригадати і Розаліну – наречену Бірона 
із «Марних зусиль кохання» (див. розділ; «Образ 
Весни та Зими в комедії «Марні зусилля кохання»). 
А при цьому не слід забувати, що образи Бірона 
(нареченого Розаліни) та Орландо – нареченого 
Розалінди – кореспондуються із тим, що нам відомо 
про самого автора – Роджера Ретланда.

Крім того, нагадаю, серед героїнь Шекспіра є ще 
одна Розаліна – перше кохання Ромео із трагедії 
«Ромео і Джульєтта».

Було б доцільним з’ясувати і те, яку історичну 
особу репрезентує образ Природи у Діалогах 
Честерівського збірника.
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На мою думку – це Люсі Бедфорд – і не лише тому, 
що Природа веде діалог із птахою-Фенікс (Елізабет 
Сідні), а графиня Бедфорд та графиня Ретланд 
вважалися подругами (принаймні – належали до 
спільного тісного кола Ретландів-Сідні-Пембруків). 
Справа у тому, що про невловиму, але очевидну 
причетність Люсі Бедфорд до Честерівського 
збірника літературознавці вже давно пишуть, але 
про це, як і було обумовлено на початку цього 
підрозділу, буде мова у наступному розділі.

Наразі ж слід додати, що у Молитвах, у Діалогах 
(те й інше – своєрідний епілог до «Плачу Розалін») 
та у поемі Шекспіра «Фенікс і Голуб», яка продовжує 
відповідну тему, присутні не лише спільні образи 
Голуба й птахи-Фенікс, але й спільні символи. 
Згадаймо, як починається згадана поема Шекспіра: 
«Над простором Аравійським // злине птаха 
голосна…». Нагадаю, що насправді йдеться не про 
простір, а про «єдине Аравійське дерево» («On the 
sole Arabian tree»). А тепер звернімо увагу на цей 
рядок із Молитов збірника Честера: «Phcenix of 
Arabian gold» («Фенікс з Аравійського золота»). 

А також – на уривок із Діалогів:
«…I am no Phcenix I,
And if Ibe that bird, I am defaced,
Vpon the Arabian mountaines I muft die».
Переклад буде таким:
«Я не Фенікс Перший,
І якщо я, птаха, я загину...
На Аравійських горах я повинен померти».

Фенікс Перший – це може бути міфічний Фенікс, 
або ж – Філіп Сідні, який мав відповідне прізвисько. 
Але антитеза вказує на міфічну птаху-Фенікс, яка 
сповна загинути не може – вона вмирає на вогнищі 
і відразу ж народжується знову, саме тому і є 
символом безсмертя.

Тепер порівняймо ці рядки:
1. Із Молитов (Честерівський збірник): «Phcenix 

of Arabian gold» («Фенікс з Аравійського золота»).
2. Із монологу Фенікса, який розповідає про 

Голуба (Діалоги, Честерівський збірник): «And in a 
Wood of gold tooke vp his reft» («І на золотому Дереві 
взяли його в полон»)

3. Із поеми Шекспіра «Фенікс і Голуб»: «Let the bird 
of loudest lay, // On the sole Arabian tree…» («Нехай 
найбільш гучна птаха на єдиному Аравійському 
дереві…»).

Як бачимо, образи золотого Дерева, Аравійського 
дерева, Аравійського золота і Фенікса – 
переплітаються у поемах Шекспіра та Честера. 
До того ж у поемі «Плач Розалін» є ще й  образ 
Аравійського Фенікса (на 5 сторінці Гросартівського 
видання):

«…Far whiter then the milke-white lillie flower.
O might Arabian Pianix come inuifible,
And on this mountaine build a glorious bower,

Then Sunne and Moone as tapers to her bed,
Would light loves Lord to take her maiden head»
Переклад, очевидно, мав би бути таким:

«…Набагато  біліша  за  молочно-білу  квітку  лілеї.
Можливо,  Аравійський  Фенікс  став  невидимим,
А на цій горі збудують славну башту,
Тоді Сонце і Місяць супроводжуватимуть її до 

ліжка,
Бо запалáє кохання Лорда взяти її дівочу 

голову».
Попри те, що текст тут доволі завуальований 

символікою, цілком зрозуміло, що в уривку йдеться, 
зокрема, про кохання Лорда.  

 Джон Салюсбері був посвячений у рицарі, але 
лордом він ніколи не став, оскільки був звичайним 
шляхтичем-джентрі (його син Генрі, першим у роду 
отримав баронський титул – найменший для того, 
щоб стати лордом). Якби у поемі «Плач Розалін» 
йшлося про кохання Джона Салюсбері, тоді про 
кохання Лорда згадувати було б недоречним. Тим 
часом Лорд – персонаж творів Роджера Ретланда 
(творів Шекспіра і автор «сервантесівського» «Дон 
Кіхота» – за словами самого Сервантеса). Згадаймо 
інтродукцію до комедії «Приборкання норовливої», 
де Лорд розігрує Крістофера Слая, сина старого 
Слая із Бертон-Гіту, за вихованням – чесальника 
вовни (сатира на Вільяма Шакспера та на його батька 
Джона Шакспера – чесальника вовни, який отримав 
у посаг будинок у Бертон-Гіті – тема, до якої ми ще 
повернемося).

Згадаймо, що у трагедії Шекспіра «Макбет» також 
знайдемо позитивного персонажа на ймення «Лорд», 
який дає об’єктивну нищівну оцінку негіднику-
Макбету.

З цим кореспондується і надпис на портреті 
Роджера Ретланда, подарованого ним Генрі 
Саутгемптону, який із латини можна перекласти 
як «Лордство дружби» (див. розділ 16-й «Розповіді 
портретів»).

Згадаймо і те, що написано у «Дон Кіхоті» про 
його справжнього автора», який називає себе 

Будинок в Бертон-Гіті. Власність Джона Шакспера,
отримана ним в посаг. Бібліотека Фолджера
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15. ЧЕСТЕРІВСЬКІ АЛЮЗІЇ БЕНА ДЖОНСОНА
 Факт 2-й, який доводить, що саме Р. Ретланду 

належала організація Честерівського збірника, 
полягає у тому, що існує не очевидна на перший 
погляд, але дуже ймовірна причетність до цього 
збірника Люсі Бедфорд, про яку нам відомо, що 
саме вона – «Смаглява леді» шекспірівських сонетів    
та приятелька Елізабет Сідні.

Свого часу англійський дослідник Бернард 
Ньюдігейт (Bernard H. Newdigate) висунув свою 
версію інтерпретації Честерівського збірника, 
відповідно до неї – ця книга присвячена подружжю 
графів Бедфорд, яке й зображене, мовляв, у вигляді 
Фенікса і Голуба.

Працюючи у Бодліанській бібліотеці (бібліотека 
Оксфордського університету), Ньюдігейт звернув 
увагу на один манускрипт, де виявив список «Оди 
захоплення» Бена Джонсона, на якому стояв надпис, 
зроблений рукою автора: «То  L;C;of:B» («До Люсі, 
графині Бедфорд»). 

Випливає висновок, що «Ода захоплення» 
присвячена Люсі Бедфорд. Але, чи був тоді сенс 
публікувати цей вірш у Честерівському збірнику, 
який завершується «Одою захоплення»? Який 
стосунок мала Люсі Бедфорд до Джона Салюсбері 
– вихідця із далекого Уельсу, що тільки-но став 
«есквайром тіла королеви»?

Едвард Рассел, граф Бедфорд 3-й, який доводився 
чоловіком Люсі, графині Бедфорд, брав участь у 
заколоті Есекса 1601 року, був оштрафований за 
це на 10 тисяч фунтів стерлінгів і на деякий час 
ув’язненим у Тауері. Інакше кажучи, сімейство 
графів Бедфордів перебувало в опозиції до чинної 
влади та її прибічників.

Не міг ставитися до Єлизавети І із піїтетом і 
Бен Джонсон, позаяк він був католиком – нехай і 
шотландським, а не англійським. Звідси, очевидно, 
й згадані інвективи Джонсона на адресу королеви, 
наявні у комедії «Вольпоне» – йдеться про 
інвективи-алюзії, на зразок «левиці, що окотилася у 
Тауері… аж двічі» (про що згадаємо докладніше в 
одному із наступних розділів). 

У тому, що ініціали «L;C;of:B» справді вказують 
на Люсі Бедфорд, погоджуються усі дослідники, 
позаяк графиня була покровителькою низки 
майстрів пера, зокрема і Джонсона.

«християнином-католиком» (написано від імені 
«вітчима» роману – Сервантеса): «Cide Hamete Ben-
engeli». А в перекладі це означає: «Лорд, озброєний 
вудкою з гачком, син Англії».

Думаю, що подальші коментарі до наведених 
фактів є зайвими. 

Аналізувати Честерівський збірник можна ще 
досить довго, знаходячи у ньому все нові алюзії, але 

вичерпати цю тему, думаю, не пощастить жодному 
авторові, позаяк для цього знадобляться роки й 
роки. А тим часом, існують й інші ще не розглянуті 
нами твори, які «дають значно легшу здобич» – 
більш прозорі натяки на певні перспективні для 
детального вивчення реалії Єлизаветинської 
доби, які мають безпосередній стосунок до 
Шекспірівського питання.

Як критично зауважує Гілілов, Ньюдігейт, 
серед іншого, апелює до вірша Джонсона «Фенікс 
розгаданий», вважаючи, що у ньому змальований 
образ Люсі Бедфорд, позаяк тут Фенікс описаний 
як реальна жінка.

На мою думку, Бернард Ньюдігейт має рацію у 
тому, що «Фенікс розгаданий» та «Ода захоплення» 
Бена Джонсона стосуються його покровительки 
графині Бедфорд, але він помиляється у тому, що 
поема Честера «Плач Розалін» та поема Шекспіра 
«Фенікс і Голуб» присвячені подружжю графів 
Бедфорд. Тут аргументація Гілілова, яка спроствує      
цю версію, не позбавлена логіки. 

Як же могло так статися, що в одному збірнику 
вживається, так би мовити,  «різновекторний 
Фенікс»? Щоб дати відповідь на це запитання, 
тут потрібно зрозуміти, яким чином пощастило 
реалізувати ідею збірника?

Роджер Ретланд, якому ця ідея, очевидно, 
належала, перебував на той час під домашнім 
арештом в Уффінгтоні – те, що наглядачем був 
рідний брат власного діда – можливо, нічого не 
значило, позаяк той мав репутацію відданого 
прихильника королівської влади.

Перед Роджером графом Ретландом (родич-
наглядач також називався Роджером Ретландом, 
але графом не був) стояло поставлене перед собою 
завдання: зв’язатися із Генрі Саутгемптоном – 
найперше для того, щоб той не впадав у відчай, 
адже відомо, що під час допиту Саутгемптон 
вказав на Роджера графа Ретланда як на ініціатора 
заколоту, під впливом якого, мовляв, діяли Есекс і 
він сам. Очевидно, це була правда, хоч, можливо,   
її і не прийняли цілком на віру судді. Невідомо, як 
сприймав тоді цю зраду друга Ретланд, ймовірно, 
дуже болісно, але тепер, опинившись в Уффінгтоні, 
дивився на це як на хвилинну слабкість товариша, 
яку не варто пам’ятати. Зараз же важливо 
було донести до Саутгемтона найперше власну 
впевненість, що не все ще втрачено, що події 
можуть розгорнутися (а почасти вже починають 
розгортатися) у більш сприятливому ракурсі.

Позаяк ще під час перебування у Тауері, очікуючи 
бути вбитим чи отруєним (як це часто траплялося 
із небезпечними політичними в’язнями цього 
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закладу), Ретланд написав коротку поему-реквієм 
«Фенікс і Голуб», у нього згодом з’явилася ідея 
створити про птаху-Фенікс та Голуба ще одну 
поему – «Плач Розалін», яка була б зашифрованим 
в  образах  посланням  до  ув’язненого  Саутгемптона.

Коли до Уффінгтону прибуває Люсі Бедфорд, 
граф Ретланд передає їй обидві поеми (і, ймовірно, 
ще деякі анонімні вірші, що увійшли до збірника 
– Діалоги та Молитви) – видані в одній книзі, ці 
твори якось потрібно було передати до Тауеру – 
в’язневі, ще півроку тому засудженому до смертної 
кари, але все ще не страченому. 

Люсі розповідає політичні новини, зокрема, 
про відступництво Джона Салюсбері – негідного 
представника славетного роду борців із тиранією 
Тюдорів. Роджер граф Ретланд вловлює паралель: 
Солсбері-Салюсбері – два Джони-антиподи, і його 
осяює ідея створити симбіоз образів, завдяки 
чому Джону Салюсбері буде відведена роль 
комічного персонажу – трікстера, а Джон Солсбері 
символізуватиме Саутгемтона… 

Божевільна ідея! – скаже пересічний читач. 
Але те ж саме він говорить і про інший симбіоз 
образів: студента Кембриджу Shake-speare та 
актора і художника-декоратора Вільяма Шакспера, 
якому також була відведеною роль трікстера, 
як свідчить про це образ Крістофера Слая із 
інтродукції шекспірівської комедії «Приборкання 
норовливої» (див. розділ «З історії позитивного 
антистратфордизму»).

Ретланд швидкоруч пише посвячення Джону 

Салюсбері, зокрема, і те веселе (іронічно-
саркастичне), яке не увійшло до другого видання 
(1611 р.), позаяк зі смертю королеви втратило свою 
актуальність.

Подальша організація видання збірника та 
залучення до нього творів інших авторів – робота 
Люсі Бедфорд. Позаяк, спілкуючись із католиками-
радикалами, вона дізнається про Роберта Честера із 
Ллевені, і в неї з’являється ідея створити ще один 
симбіоз образів…

Люсі Бедфорд вважалася однією із найбільш 
розумних жінок свого часу – вона чудово 
розуміла, що спільна тематична збірка якогось 
там провінційного дилетанта Честера разом із 
добре відомим уже Шекспіром – викличе підозри. 
Щоб цього не сталося, потрібними виявилися нові 
твори відомих авторів, які не друкувалися раніше 
і при цьому – тематично більш-менш відповідні. 
Для Люсі організувати цих авторів, які часто 
залежали від її щедрості, не становило особливих 
труднощів…

Наведений варіант реконструкції – один із 
можливих, він може відрізнятися від реалій у 
певних дрібних деталях (наприклад, до Уффінгтону 
Люсі Бедфорд прибула, очевидно, разом із Мері 
Пембрук та Елізабет Сідні), але це не змінить 
сутності, позаяк усі таємниці, усі суперечності, усі 
незрозумілі аспекти, пов’язані із Честерівським 
збірником, стають таким чином позбавленими 
свого таємничого серпанку. 

16. РОЗПОВІДІ ПОРТРЕТІВ
 Коли у Лондоні у 1856  була створена 

Національна портретна галерея, першим 
придбанням музею став Чандосівський портрет 
В. Шакспера, створення якого мистецтвознавці 
датують близько 1610 року. На думку більшості 
шекспірознавців, це єдиний прижиттєвий 
портрет Шакспера («Шекспіра»), написаний з 
натури. Сказати правду, на цьому полотні відомий 
діяч англійського театру зображений у певній 
відповідності із тим образом Вільяма Шакспера, 
який нам його змальовують юридичні документи. 
Незважаючи на відносно правильні риси, портрет 
справляє гнітюче враження: спустошений погляд 
очей, в якому неможливо прочитати нічого 
іншого, окрім крайньої обмеженості і жадібності 
до матеріальних вартостей, робить це обличчя 
потворним і відштовхуючим. Звичайно, можна 
ці слова спростувати як «суб’єктивне бачення», 
проте автор цієї книги – не єдиний, хто називає 
речі своїми іменами, тобто «бачить суб’єктивно», 
та й самі ж наші опоненти – «стратфордівці» – не 
є настільки незрячими, щоб цього не розуміти. Отож, 
не дивно, що окремі із західних шекспірологів-

стратфордівців, немов потопельник – за соломинку 
– схопилися за першу ж можливість «поміняти» 
зовнішність найбільш відомого мешканця 
Стратфорду всіх часів.

Нагода для цього трапилася лише останнім 
часом, коли 9 березня 2009 року два дослідники 
зважилися заявити, що знайшли «єдиний 
прижиттєвий» портрет Шекспіра. Це такі: 
британський власник колекції – ірландець Алєк 
Кобб та відомий літературознавець-шекспіролог 
із Оксфордського університету – Стенлі Велс 
(редактор «Шекспірівської енциклопедії», яка 
пояснює події 1613 року, як синхронні коронації 
короля Джеймса І (1603 р.)). 

Йдеться про живописне зображення олією 
на дошці (38х54 см.) молодого вельможі доби 
Єлизавети Тюдор – красеня років 30-ти із 
одухотвореним харизматичним обличчям, що 
випромінює доброту, шляхетним поглядом 
блакитних очей, в якому читається рідкісне 
розуміння всього, що відбувається. Потрібно 
віддати належне інтуїції Стенлі Велса – не даремно 
останні 30 років всі оксфордські видання Шекспіра 
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деякому порушенні пропорцій, є добре помітним, 
що голова на ньому намальована за зразком 
надгробного скульптурного портрета Р. Ретланда, 
виконаного нідерландським скульптором Гарратом 
Янсеном. Автор цього профільного портрета – 
нідерландський майстер пензля Джеремі ван дер 
Ейден, який близько 1675 р. написав цю роботу на 
замовлення графа Ретланда 9-го.

Надгробок Роджера Ретланда та Елізабет Сідні 
Гаррат Янсен виготовив у Нідерландах. Як правило, 
для цього скульптору надсилали відповідний 
живописний портрет.

Існує також доволі невмілий граверний портрет 
Р. Ретланда, відомий за паризьким виданням 
С. Дамблона 1912 р. Проте виявилося, що він 
створений на початку ХХ ст. – за невідомим на 
нинішній день зразком. Припускають, що за 
зразком живописного зображення Френсіса 
Меннерса, графа Ретланда 6-го. 

На згаданих портретах Ретланда (живописному  
і скульптурному) відмічена цікава індивідуальна 
особливість обличчя – приблизно по центру – між 
нижнім краєм підборіддя і  кутом, який утворює 
вигин нижньої щелепи – в нижній частині щоки 
графа можна помітити підпухлість, схожу на 
зубний флюс.  Така ж підпухлість простежується 
на обличчі невідомого, зображеного на портреті із 
колекції Кобба (див. фото фрагменту).

Риси обличчя на профільному портреті Р. 
Ретланда та на портреті із колекції Кобба – 
також збігаються: довге підборіддя, прямий ніс, 

Чандосівський портрет В. Шакспера. 1610 р.Портрет В. Шакспера у 1-му Фоліо. 1623 р.

виходять під його редакцією – на портреті ми 
бачимо непересічну особистість, внутрішній світ 
якої притягує до себе рідкісною красою, аналог якої 
знаходимо в авторському ставленні до дійсності, 
відображеному в кращих сонетах Шекспіра та в 
кращих із його драматичних творів. Щоб впізнати 
невідоме тобі обличчя автора за його творами – 
для цього потрібно чудово відчувати дух людини 
і в її творчості, і в її зовнішності. Втім, Велс, 
очевидно, мотивувався не інтуїтивним баченням,   
а подібністю камзола на портеті із колекції Кобба 
та на портреті Шекспіра із 1-го Фоліо.

А тим часом важко собі уявити щось більш 
протилежне, за ці дві діаметрально протилежні 
речі: Чандосівський портрет Шакспера та портрет 
із приватної колекції А. Кобба. Отож, визнаючи 
автентичним останній, С. Велс мусить відмовитись 
від традиційного визнання автентичним першого. 
На нашу думку, цей крок потрібно вітати, оскільки 
він є першим порухом у напрямку встановлення 
історичної справедливості. Проте, сказане не 
означає того, що нібито вже кимось є доведеною 
неавтентичність Чандосівського портрету, чи 
того, що нібито на портреті із колекції А. Кобба 
справді зображено Вільяма Шакспера; все набагато 
простіше, оскільки в останньому випадку йдеться 
про портрет Роджера Ретланда. 

Ймовірно, що сказане тут нами вперше, було б 
зауваженим вже давно, якби хтось порівняв «новий 
портрет Шекспіра» із профільним портретом 
Р. Ретланда – попри недосконалість виконання 
останнього, яка виявляє себе насамперед у 
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дещо випнута вперед нижня губа, вузькі вилиці, 
характерні щоки.

Дошка, на якій написаний портрет із колекції 
А. Кобба, приблизно датується 1610 роком 
[http://www.lenta.ru/articles/2009/03/10/shakespeare/]. 
Інакше кажучи, відповідний портрет є ровесником 
Чандосівського портрету В. Шакспера, якому в 
цей час виповнилося 46 років, тоді, як Ретландові 
– близько 34-х. Якщо В. Шакспер зображений на 
обох зазначених портретах, він мусив зробити собі 
пластичну операцію і до того ж оволодіти секретом 
омолодження, але й це йому б не допомогло 
досягнути відповідного результату, оскільки ні 
форму черепа, ні довжину шиї змінити неможливо, 
а головне – обличчя є дзеркалом людської 
душі, а його душа була потворною, тоді як душа 
аристократа, зображеного на портреті із колекції 
Кобба – величною.

На думку Стенлі Велса, портрет Шекспіра у 1-у 
Фоліо (1623 р.) був зображений на основі портрету 
із колекції Кобба, в цьому його переконує камзол 
на останньому зображенні, який граверний 
портрет із 1-го Фоліо повторює лише із незначними 
змінами. Насправді ж, граверний портрет може 
бути своєрідним жартом над Вільямом Шакспером 
– нагадаємо, що про це, насамперед, свідчать два 
ліві рукави камзола, скопійованого із портрету 
Ретланда – мовляв, цей «джентельмен», хоч і 
зодягнутий в одяг геніального графа, проте щодо 

його таланту в літературі – мав дві ліві руки, до 
того ж – був неписьменним. Щоб переконатися в 
цьому в зайвий раз, порівняймо товсту коротку 
(«бичачу») шию Шакспера на його Чандосівському 
портреті із – довгою та тонкою («лебединою») на 
гравюрі 1-го Фоліо, яка перегукується із епітетом 
Бена Джонсона «Ейвонський лебідь», що ним 
він наділив автора цього видання. Можливо, 
зазначений поет, майстер пасквілю, вирішив нам 
натякнути, що його дифірамби на адресу Шакспера 
є настільки ж відповідними дійсності, наскільки 
«лебедина» шия на його граверному портреті є 
відповідною його справжній «бичачій» шиї. Проте 
вислів «Ейвонський лебідь» має більш широкий 
зміст, про що буде мова у розділі із відповідною 
назвою – цей вислів може бути застосовним і до 
Шакспера, і до Ретланда.

Портрет із колекції Кобба. 1603 – 1610 р.

Роджер  Ретланд. Портрет-реконструкція роботи 
Джеремі ван дер Ейдена. Близько 1675 р.

Р. Ретланд. Скульптурний надгробний портрет
роботи Гаррата Янсена
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Разом з тим, обидва згадані портрети В. 
Шакспера містять між собою достатньо портретної 
подібності, щоб впевнено припустити, що 
тут гравюра повторює живописний зразок 
Чандосівського портрету. Але це – лише за умови, 
що Чандосівський портрет Вільяма Шакспера 
справді можна вважати автентичним.

Справа у тому, що іншого підтвердження, 
окрім наведених, цьому немає. І навіть цього вже 
виявилося б достатнім, якби не один цікавий факт: 
існує зовсім інший портрет В. Шакспера, несумісний 
із Чандосівським та із портретом-гравюрою з 1-го 
Фоліо. І цей неочікуваний портрет має деякі цікаві 
підтвердження своєї автентичності.

Йдеться про так званий «Сандерсівський портрет 
Шекспіра», що поза 400 років перебував у власності 
сімейства Салліван (Sullivan’s), яке отримало його 
від Джона Сандерса – сучасника Вільяма Шакспера. 
Джон Сандерс також був актором трупи «Слуги 
лорда камергера». 

Останній власник цього портету зі сімейства 
Салліван (Lloyd Sullivan’s), отримав раритет 
у спадщину після смерті своєї матері 1972 
р. Він мешкає в Канаді і працює інженером. 
Британський фахівець з генеалогії Pam Hinks 
підтвердив достовірність сімейного перередання 
Салліванів, простеживши родовід із 13 поколінь, 
який вказує, що актор Джон Сандерс справді був 
прямим предком Ллойда Саллівана. Також групою 
канадських та британських учених, яку очолює 
професор Даніель Фішлін, було встановлено: Джон 
Сандерс і Вільям Шакспер одночасно були акторами 
однієї трупи і навіть мешкали в Лондоні неподалік 
один від іншого [https://news.uoguelph.ca/2014/01/
conference-explores-origins-of-shakespeare-portrait/]. 

 Портрет обстежила судово-медична експертиза, 
у підсумку виявилося, що його було створено 
приблизно в кінці ХVІ – на початку ХVІІ ст. [https://
www.uoguelph.ca/mediarel/2007/01/sleemans_brews.html].

На зворотньому боці раритетету прикріплена 
дощечка, яка свідчить, що це портет Вільяма 
Шакспера. Її автентичність викликáла сумніви, але 
радіо-карбонне датування показало, що матеріал 
датується 1475 – 1640 рр. [https://tito0107.livejournal.
com/922371.html].

Оскільки зовнішність осіб, зображених на 
Сандерсівському та Чандовсівському портретах, 
є зовсім різною, може виявитися, що останній із 
них не має жодного стосунку до Вільяма Шакспера, 
що на ньому, скажімо, зображений якийсь пірат, 
адже сережку у вусі носила тогочасна англійська 
аристократія (яку наслідували пірати), тоді як 
камзол тут занадто бідний для аристократа і навіть 
для звичайного шляхтича. 

Підстави для такого висновку надає і порівняння 
обох портретів – Чандосівського і Сандерсівського 
– із гравюрним зображенням первинного 

надгробку Вільяма Шакспера, опублікованою 1656 
року, роботи Вацлава Холлара, яке не має нічого 
спільного із Чандосівським портретом. Таким 
чином може виявитися, що граверний портрет 
Вільяма Шакспера на 1-му Фоліо зображує не його 
самого, а когось іншого.

Зауважу ще одну важливу деталь: Сандерсівський 
портрет намальований насправді не Джоном 
Сандерсом, як це припускають, а художником, 
який є автором портрету Генрі Різлі Саутгемтона 
у підлітковому віці (колекція Кобба). Насамперед 
про це свідчить його манера зображувати вуста - 
дещо віддалена від реалізму (див. фото на наступній 
сторінці). А також – однаковий художній рівень 
обох робіт, які створювалися, очевидно, близько 
1590 року, коли Саутгемтону виповнилося 16 років. 
Щоправда на Садерсівському портреті стоїть 
дата: 1603 р., проте її, очевидно, поставили значно 

Портрет із колекції Кобба. Фрагмент

Р. Ретланд. Скульптурний надгробний портрет
роботи Ніколаса Гаррета Янсена
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пізніше, позаяк чоловік на портреті виглядає 
не старшим за 30-річний вік і не молодшим за 
25-річний.

Характерна зачіска, якою вирізняється 
Сандерсівський портрет, може свідчити про те, що      
це справді особа, яка займалася ремеслом актора. 

Згаданий раніше портрет вельможі 
єлизаветинської доби потрапив до сімейства 
Кобба у ХVІІІ ст. – разом із частиною колекції 
графа Саутгемптона. С. Велс припускає, що граф 
Саутгемптон сам був замовником цього шедевру. 
Проте оксфордський шекспіролог – дивна річ – 
майже нічого не говорить про зміст надпису на 
раритеті, а ось цей надпис незаперечно свідчить,  
що портрет був комусь подарований особою, яка на 
ньому зображена. Камзол цієї особи – із італійським 
мереживом – вартував дуже дорого (більше за 
ціну стратфордського будинку Шакспера), та й 
сам портрет – зовсім не менше. Якщо Шакспер був 
настільки багатим, щоб так зодягатися і робити 
такі подарунки друзям – як тоді пояснити його 
судовий позов як кредитора – проти боржника – 
позов, вартістю в 35 шилінгів?

Та повернімося до надпису латиною на портреті: 
«Principum amicitias!», який перекладається 
наступним чином: «Дружба вождів!». Такий надпис 
означає, що портрет був замовлений з метою 
подарувати його своєму другові (Саутгемптону). 
Якщо таке б дозволив собі Вільям Шакспер, це 
означало б, що він став одним із вождів колишньої 
партії графа Есекса і другом Саутгемтона, оскільки 
подібна ініціатива була б неможливою з боку 
підопічного – вона свідчить про повну рівність 
друзів. Це тим більше, що зазначений надпис 
є двозначним – він може читатися в перекладі 
як: «Лордство дружби!», що є також натяком на 
однакове  соціальне  становище  обох  друзів – лордів. 

Якщо зазначений портрет справді належав 
до колекції Саутгемптона, на ньому міг бути 
зображеним лише Роджер Ретланд, оскільки у 
Саутгемптона не було близьких друзів, окрім 
небіжчика Есекса та Ретланда, а в партії Есекса 
станом на 1610 рік (після 1601 р.) не залишилося 
інших вождів, окрім Саутгемтона і Ретланда. 
Зокрема, відповідна аргументація спростовує 
припущення окремих мистецтвознавців, які 
впевнені, що на відповідному портреті зображений 
англійський поет і політик Томас Овербері (1581 – 
1613) – представник зовсім  іншої політичної партії.

Але наскільки високою є ймовірність того, що 
справді портрет із колекції Кобба належав графу 
Генрі Різлі Саутгемтону? Ніхто із учених не вислови-
вся проти цього твердження, а багато фахівців його 
підтримують. Нинішній власник портрету – Алєк 
Кобб стверджує, що його далекий предок Чарльз 
Кобб успадкував цей портрет (разом з іншими) 
після смерті Елізабет Нортон, яка доводилася 
дружиною його двоюрідному брату. Граф 
Саутгемтон доводився Елізабет Нортон прадідом і 
частина його колекції була успадкована нею свого 
часу. Інтерес до колекції Кобба, який проявився 
після 2006 р. у мистецтвознавців, призвів до того, 
що у ній вони ідентифікували за рисами обличчя 
підлітковий портрет Генрі Різлі Саутгемтона, що 
стало підтвердженням свідчення Алєка Кобба.

Тут я дозволю собі певний відступ від основної 
теми розділу, аби кількома словами охарктеризу-
вати спроби багатьох шекспірологів ототожнити 
«білявого друга» шекспірівських сонетів із 
Саутгемптоном. По-перше, Саутгемптон далеко 
не був красенем, і мав темний колір волосся, про 
що свідчить його найбільш достовірний портрет, 
на якому наявний відповідний підпис. Тут граф 

Портрет Г. Р. Саутгемптона із колекції Кобба
Сандерсівський портрет В. Шакспера. Фрагмент
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постає уже в немолодому віці, зодягнутим у кірасу 
із мереживним комірцем. Його булькаті очі, ніс 
бульбочкою та інші риси є повністю відповідні 
зовнішності короля Джеймса І (в чому читач може 
переконатися на власні очі, переглянувши на цій 
сторінці фото відповідних портретів – портретів, 
виконаних різними майстрами). На нашу думку, 
така подібність не є випадковим збігом, оскільки 
вона пояснює нам багато загадкових миттєвостей 
політичного життя Англії доби Єлизавети Тюдор. 

Першою реакцією королеви на звістку про таємне 
одруження Саутгемтона в Парижі із двоюрідною 
сестрою Есекса (1598 р.), стало рішення ув’язнити 
графа із його молодою дружиною Елізабет Вернон. 
Щоправда, через деякий час їх звільнили. Королева,  
яка не мала законних нащадків, ймовірно, виявила 
бажання залишити престіл синові своєї двоюрідної 
племінниці – Марії Стюарт – страченої нею 
через підступність Вільяма Сесіля, який разом 
із Френсісом Уолсінгемом виготовив фальшиву 
«переписку» Марії із іспанським королем. Пізніше 
згаданий підступ було розкрито, і Єлизавета мала 
бажання загладити хоч чимось свою провину перед 
невинно страченою Марією.

А до чого тут Саутгемптон? – запитає читач. На 
нашу думку, Саутгемтон був сином Марії Стюарт 
– він народився за часу перебування останньої у 

Шеффілдському замку – під наглядом англійської 
розвідки. Поява другого сина Марії для Єлизавети 
означала перспективу політичних змов із метою 
посадити на престол того, хто мав на це законне 
право, отож,  хлопчика відібрали у матері і віддали 
на виховання Мері Браун – дружині Генрі Різлі 2-го 
графа Саутгемптона (1545 – 1581), який належав 
до радикального католицького крила англійської 
аристократії, за що в цей час перебував у статусі 
в’язня у Тауері. Як і всі англійські католики, 
сімейство Різлі дуже шанобливо ставилося до 
Марії Стюарт. 

Граф Саутгемптон, стосовно якого Єлизавета 
мала настільки важливі плани, двічі «зрадив 
довіру» королеви – першого разу – своїм 

Граф Г. Р. Саутгемптон. Прижиттєвий портрет

Король Джеймс І. Прижиттєві портрети. Фрагм.



85

одруженням із дівчиною з родини графа Есекса 
(якого англійська розвідка розглядала як 
потенційного заколотника); другого разу – своєю 
участю у змові Есекса. Перший випадок вказував 
на те, що Саутгемптон готовий боротися за 
англійський престол, не чекаючи доки помре 
королева. Останній випадок це й підтвердив; для 
Саутгемптона він виявився фатальним – юний 
граф втратив не лише блискучу перспективу, але 
й своє високе соціальне становище та свободу. 
Отож, престол королева врешті вирішила 
заповісти старшому синові Марії – Джеймсу 
(Якову), який носив уже корону Шотландії. 

Останнє рішення Єлизавети було неочікуваним, 
оскільки саме за її ініціативою англійський 
парламент ухвалив закон (1571 р.), який 
надавав право наслідування престолу бастардам 
королівської крові (“природним спадкоємцям”). 
Багато дослідників вважають, що королева 
домагалася прийняття цього закону, створюючи 
політичну перспективу для своїх ймовірних 
позашлюбних дітей, серед яких сучасники 
називали Роберта Саузерна. 

Що ж перешкодило королеві зробити вибір 
на користь свого сина? Наше запитання може 
отримати лише два варіанти можливої відповіді: 
або цих дітей не було, або ж власна посмертна 
репутація для Єлизавети була важливішою 
за те, хто буде на престолі після неї (за 
розповсюдження чуток про те, що королева мала 
дітей, жорстоко поплатилися кілька її сучасників: 
Роберт Гарднер, Томас Плейфер, Анна Доу, 
Діонісія Дерік, тощо). В обох випадках зміни, 
внесені до закону про успадкування престолу 
(викреслення слів “на законних підставах”), 
залишаються не вмотивованими особистими 
інтересами королеви, а проте її ініціатива щодо 
внесення цих змін – також безсумнівна для всіх 
істориків. Не могло це бути й спробою королеви 
узаконити заднім числом своє царювання, адже 
закон зворотньої дії не мав у жодному випадку. За 
відповідної сукупності обставин, єдиний логічний 
висновок може полягати в тому, що позашлюбний 
син Єлизавети І (на користь якого ухвалювався 
згаданий закон) виявився особою, якій за жодних 
обставин неможливо було довірити управління 
країною (особою із психічними відхиленнями). А 
це дає додаткові підстави для визнання слушності 
гіпотези про графа Оксфорда як про «бастарда 
Єлизавети І» (до цієї теми ми повернемося згодом). 
З часом, коли королева переконалася остаточно 
у «професійній непридатності» свого нащадка, 
доречною стала кандидатура Саутгемптона.

Ймовірно, що в аристократичних колах Англії 
знали про походження 3-го графа Саутгемптона, а 
також дуже ймовірно, що про це знав король Джеймс 
І, оскільки він, зійшовши на англійський престол, 

почав з того, що фактично «засипав» засудженого 
(за Єлизавети І) до довічного ув’язнення 
Саутгемптона, а також друга останнього – Роджера 
Ретланда – всіма можливими привілеями (і це 
попри те, що Роберт Сесіль, який допоміг Джеймсу 
здобути англійську корону по смерті Єлизавети, 
зберіг за собою своє політичне становище). Одним 
із доказів того, що між Джеймсом І та графом 
Саутгемптоном існували близькі родинні зв’язки, 
є цікавий факт, зауважений відомим данським 
літературознавцем Брандесом: «Після смерті 
королеви… Бекон був настільки безсоромним, що 
послав Саутгемптону, який, хоч ще знаходився 
в Тауері, проте вже вважався могутнім, листа, 
де висловлював своє побоювання, що лорд буде 
ставитись до нього із недовірою» [Георг Брандес, 
«Шекспір. Життя і твори», М., 1997, розділ 34].

Цікаву деталь також повідомляє П. 
Пороховщіков: «Він [Джеймс І] підписав 
розпорядження про звільнення Саутгемптона 
із Тауера ще навіть до того, як залишив 
Шотландію» [Shakespeare – Unmasked, New York. 
1940, р. 216].

Між іншим, під час процесу 1601 р. Саутгемптон 
виказав факт змови між Есексом та Джеймсом 1-м 
проти королеви Англії, змови, яка датується періо-
дом ірландського намісництва Есекса (про що 
зауважує Брандес). І хоч пізніше Джеймс І відмо-
вився від спільних із намісником Ірландії авантюр-
них планів, проте результати допиту Саутгемптона 
отримали резонанс. Таким чином, Джеймс І не 
мав приводу бути задоволеним поведінкою 
Саутгептона. І все ж, Бекон передбачив, що Генрі 
Різлі буде могутньою політичною постаттю за 
правління Джеймса. А, крім того, можна зауважити,       
що спроба Есекса усунути Єлизавету від влади 
вимагає пояснення: кого граф намагався посадити 
на трон? Сам особисто він на нього не мав жодного 
права, Джеймс І його уже встиг розчарувати влас-
ною непослідовністю, а ось Саутгемптон міг виявитись 
для цього ідеальною кандидатурою, оскільки  
вплив Есекса на останнього був безмежним.

На мою думку, саме літературний портрет 
Саутгемтона було зображено у хроніці Шекспіра 
«Король Джон» під образом Філіпа Фоконбріджа,  
на прізвисько «Бастард» – позашлюбного сина 
короля Річарда Левове Серце, якого автор 
описує із великою симпатією і чий безкорисний 
прямодушний і дещо безцеремонний характер 
цілком відповідає тому, що є відомим про Саут-
гемптона. П’єса була написаною приблизно у 
1596-97 рр., оскільки у переліку творів Шекспіра, 
наявному в згаданій вище книзі Ф. Мереза «Палладіс 
Тамія» (1598), хроніка «Король Джон» згадується, 
як «новий твір». На цей час (до серпня 1598 р.) 
стосунки між Саутгемптоном та Єлизаветою І ще 
не зіпсувалися, тобто наближалися до ідеально-
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гармонійних, що знаходить свою рефлексію у 
зауваженому вище драматичному творі, де описані 
відповідні стосунки між королевою Елеонорою 
– матір’ю Річарда Левове Серце – та Бастардом 
Філіпом Фоконбріджем:

 Елеонора: І розумом – Плантагенет! Ну знай:
Тобі я бабця. Так і називай.
  Бастард: Лиш випадком ви бабця. Та дарма!
Ізбоку мій талан прийшов охоче.
У двері зась – в вікно йди, кружкома…

[Переклад Д. Паламарчука]
Нагадаємо, що Єлизавета І справді доводилася 

двоюрідною бабцею графу Саутгемптону (його 
мати Марія Стюарт була донькою короля Шотландії 
Джеймса 4-го Стюарта та Маргарити Тюдор – рідної 
сестри Єлизавети Тюдор).

Пізніше Ретланд змальовує портрет Саут-
гемптона у хроніці “Генріх ІV” під образом Генріха 
принца Уельського (Майбутнього Генріха V). Подібно 
до Саутгемптона, принц Уельський провадить 
легковажне життя. Проте в день своєї коронації 
рішуче відмовляється від усіх своїх слабкостей –  
те, чого чекав від Саутгемптона автор хроніки.

Тепер, стосовно присвяти двох юнацьких поем 
графа Шекспіра-Ретланда своєму другові – графу 
Саутгемтону. Обидва молоді графи народилися в 
один день – 6-го жовтня – із різницею в 3 роки. Для 
містичного мислення Ретланда – це був важливий 
«знак долі», адже в Саутгемтоні він вбачав майбут-
нього короля Англії і Ретланд щиро бажав, щоб 
цей король був подібним до іспанського монарха 
Филипа ІІ, який називав себе «найбільшим 
слугою Іспанії», а водночас – належав до найбільш 
освічених людей свого часу, його ж королівство 
в 1593-94 рр. все ще продовжувало залишатися 
найбільш могутнім у Європі. Отож,  не дивно, 
що «майбутньому королеві» були присвячені 
дві поеми, які стали «відповідниками» двох 
«кращих» картин мадридського палацу Алькасар 
– 17-річний Ретланд намагається оточити ймення 
свого перспективного друга аксесуарами «його 
католицької величності».

Бен Джонсон, очевидно, знав про містичність 
мислення Ретланда, отож,  намагається висміяти 
це у комедії «Бартоломеївський ярмарок» таким 
чином:

Коукс: Ну, досить, Нампсе! Не хвилюйся і 
не нервуйся. Я наполегливий, як справжній 
Бартоломей!... Метою моєї подорожі було 
показати місс Грейс мій ярмарок. Я називаю 
ярмарок моїм, тому що він Бартоломеївський 
ярмарок. Моє ймення Бартоломей, і ярмарок 
Бартоломеївський (Дія 1; С. 1).1

1 Про комедію Джонсона «Бартоломеївський ярмарок» як 
сатиру на Р. Ретланда йдеться у розділі «Роджер Ретланд і 
Бен Джонсон».

На нашу думку, образ Коукса комічним у 
комедії не вийшов, оскільки його прототип не був 
смішним. І все ж тут підмічена схильність Ретланда 
проектувати на себе реалії об’єктивного світу, чи 
себе – на  реалії об’єктивного світу – за збігом, 
який для Джонсона є «випадковим» – збігом чисел; 
дат; семантики назв, тощо. Зазначена схильність 
тут мотивується усвідомленням своєї унікальної 
обдарованості і вірою, що ця обдарованість є 
передумовою певної своєї місії, яку ще належить 
виконати.

Втім, продовжимо розповідь, яку пропонують 
нам деякі портрети, що стали предметом дискусій, 
дотичних до нашої теми.

Луїс Фредерік Бостельман, відвідавши Бельвуар 
1908 року, сфотографував тут портрет Роджера 
Ретланда у вісімнадцятирічному віці, і це фото 
помістив у своїй відомій книзі, що вийшла друком 
у Нью-Йорку 1911 року. Отримавши електронний 
варіант PDF відповідного видання, маю 
можливість показати відповідне фото читачеві – 
попри низьку якість світлини – її наукову вартість 
важко переоцінити, позаяк сам оригінал безслідно 
зник у часовому проміжку між 1909 і 1938 рр. 
Принаймні, відвідавши Бельвуар 1938 року, Петро 
Пороховщіков цього портрета тут уже не побачив, 
немає його там і у наш час – Емма Меннерс 
герцогиня Ретланд, яка мешкає у Бельвуарі з 1992 
р.,  за  її  словами,  ніколи  не  бачила  нічого  подібного.

На мою думку, безслідне зникнення юнацького 
зображення Роджера Ретланда – після його 
опублікування у книзі Л. Ф. Бостельмана – свідчить 
про те, що цей портрет є прижиттєвим і цілком 
достовірним. Принаймні, порівняння фото із 
книги Бостельмана із портретом із колекції Кобба 
свідчить про високий рівень ймовірності того, що 
в обох випадках зображена одна й та ж особа – із 
помітним хронологічним інтервалом. Зокрема, на 
лівій щелепі (по центру) в обох випадках легко 
зауважити характерну припухлість, схожу на 
зубний флюс. Риси обличчя на обох портретах 
також цілком відповідні. 

Найголовніший аргумент на користь 
припущення, що юнацький портрет Роджера 
Ретланда, який десь зник із Бельвуару після 1909 
р., є прижиттєвим, полягає у тому, що посмертні 
портрети створюються, як правило, таким чином, 
щоб показати аристократа у зрілому віці – у розквіті 
сил. Ця тенденція простежується у створенні 
профільного посмертного портрету Роджера 
Ретланда, який можна побачити у Бельвуарі й нині. 
До речі, горностаєва мантія на ньому запозичена   
із юнацького портрету Роджера Ретланда.

То кому ж знадобилося зробити так, щоб єдине 
задокументоване прижиттєве зображення Роджера 
Ретланда, яке пережило пожежу, що свого часу 
повністю знищила замок, – десь безслідно зникло?
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Наші опоненти можуть тут запропонувати 
власну версію: мовляв, власники Бельвуару герцоги 
Ретланд, можливо, переживали скрутний період і 
були вимушені продати один із портретів якомусь 
колекціонеру. Спробуймо перевірити цю можливу 
версію. Із 1906 до 1925 р. Бельвуаром володів Гернрі 
Меннерс герцог Ретланд 8-й. Із 1900 р. до своєї смерті 
він займав посаду лорд-лейтенанта Лестерширу.   
За всю історію Англії не було жодного лорд-   
лейтенанта Лестерширу, який би потрапив у тяжку 
матеріальну скруту – оклад цілком пристойний. 
Водночас герцог був належно освіченою людиною, 
яка знала ціну раритетам, зокрема впродовж 
багатьох років Генрі Меннерс герцог Ретланд 8-й 
займав почесну посаду президента Північно-
Британської Академії мистецтв.

Не витримує тиску фактів і версія, відповідно 
до якої, юнацький портрет Роджера Ретланда 
міг продати наступник згаданого герцога – 
Джон Меннерс герцог Ретланд 9-й, який володів 
Бельвуаром із 1925 до 1940 р. Його біографія 
свідчить про те, що герцог Ретланд 9-й мав вдосталь 
коштів і достатньо високо цінував культурні 
вартості власного роду та цілої Англії. Так, 1927 
року він реставрував родовий замок Haddon Hall. 
Зібрана ним колекція зразків керамічної плитки 
для підлоги доби Середньовіччя не має до цього 
часу аналогів у цілому світі.

Якщо хтось із цих двох культурних 
інтелектуальних людей погодився усунути портрет 
Роджера Ретланда із Бельвуару – а в тому, що 
це справді так, немє жодного сумніву – то на це 
мала існувати дуже вагома підстава, яка до цього 
змушувала. Можливо, справа у тому, що на портреті 
Роджера Ретланда наявні атрибути лицаря Ордену 
Підв’язки, які не зовсім легко ідентифікуються 
на розмитому фото. І все ж – ідентифікуються. 
Панчохи юного графа підв’язані по-різному. На 
правій нозі – стрічкою, прикрашеною коштовними 
підвісками. На лівій нозі – стрічкою без жодних 
прикрас – саме такою, як мають підв’язувати ліву 
ногу лицарі Ордену Підв’язки. На грудях – золотий 
ланцюг, схожий на ті, на яких носили емблему 
лицаря Ордену Підв’язки. 

Зникнення ймення Роджера Ретланда зі списку 
лицарів цього Ордену і зникнення його портрету 
із Бельвуару саме після того, коли Бостельман 
його оприлюднив – очевидно, дві ланки із єдиного 
ланцюга подій. 

До речі, тираж видання Бостельмана  1911 р. за 
останні сімдесят років також зник майже повністю 
– збереглося кілька примірників. Електоронний 
варіант книги мені пощастило знайти на 
канадському Інтернет-ресурсі, поза яким він 
відсутній.

Думаю, що таємницю Роджера Ретланда добре 
знали і знають сильні світу цього, але охороняють 

Юнацький портрет Роджера Ретланда 
із Бельвуару. Фрагмент. Фото Л. Ф. Бостельмана

Портрет із колекції Кобба. 1603 – 1610 рр. 
Фрагмент

Юнацький портрет Роджера Ретланда. Фрагмент. 
Золотий ланцюг Ордену Підв’язки на грудях



88

її, виходячи із власних інтересів. Можливо, 
саме тому сліди його авторства замітало стільки 
пожеж: згоріла бібліотека Бена Джонсона, згорів 
театр «Глобус», значно пізніше згорів Бельвуар і 
далеко не всі його культурні цінності пощастило 
тоді врятувати, а те, що не згоріло внаслідок цих 
«стихійних» пожеж, було відверто спалено, про що 
свого часу писав І. Гілілов: «…старі реєстраційні 
книги на час роботи над першим Фоліо – спалили, 
вслід за ними така ж доля спіткала й кабінет 
та бібліотеку Бена Джонсона разом із його 
найбільш утаємниченими рукописами – аби 
його не мордувала спокуса якимось чином їх 
опублікувати. Про цю пожежу, про ці спалені 
рукописи та реєстраційні книги (а також про 
пожежу, що знищила театр «Глобус» 1613 року) 
Джонсон меланхолійно згадував згодом у поемі 
«Прокляття Вулкану»…» [Глава пятая. Смерть и 
канонизация за занавесом. // И Мэннерс ярко сияет...]. 

Кому було вигідно, щоб ймення Роджера 
Ретланда було передано забуттю? Про це читач 
дещо дізнається із другої половини розділу «Хто 
написав Дон Кіхота». А наразі знову повертаємося 
до теми історичних портретів.

Стенлі Велс – не єдиний, хто намагається 
«успішно» знайти зображення  Вільяма Шакспера, 
на якому останній виглядав би більш шляхетно 
у порівнянні із Чандосівським портретом. 
Свого часу американський мультиміліонер Генрі 
Фолджер (1857 – 1930) був зачарований достатньо 
майстерно виконаним портретом, який йому 
продали як «прижиттєвий портрет Шекспіра, 
роботи Янсена»). Придбання цієї «реліквії» 
надихнуло Фолджера на задум створити потужну 
шекспірівську біблотеку, і з того  дня протягом 
наступних п’яти років він не шкодував ні грошей, 
ні часу для реалізації цього задуму. У підсумку 
справді встиг створити «маленьке чудо»: його 
біблотека, розташована у Вашингтоні неподалік 
від Бібліотеки Конгресу США, налічує 250 тис. 
раритетних та факсимільних видань; 60 тис. 
рукописів; 50 тис. гравюр та малюнків; 200 картин, 
написаних олією та багато чого іншого.

«Портрет Шекспіра, роботи Янсена» становив 
основу цієї колекції. Пізніше мистецтвознавці 
спробували встановити, якого саме Янсена мав 
на увазі колишній власник портрета. За життя В. 
Шакспера працювали на замовлення два Янсени. 
Це нідерландський скульптор Гаррат Янсен 
та славнозвісний нідерландський художник-
портретист Міхіль Янсен Міревельт (1567 – 1641).

Щоправда, обидва мешкали в Нідерландах без 
якихось візитів до Англії.

Скульптор Гаррат Янсен не малював портретів 
олією, натомість спеціалізувався на надгробних 
пам’ятниках, зокрема, йому аж у Нідерландах 
замовляли надгробок Роджера Ретланда та 

надгробок Вільяма Шакспера, звідки з труднощами 
транспортували обидва громіздкі вироби.

Випливає висновок, що автором цього портрету 
міг бути М. Янсен Міревельт, але мистецтвознавці 
логічно розсудили, що В. Шакспер не був у 
Нідерландах, а Янсен Міревельт – в Англії (за 
життя Шакспера) і вони для заповнення відповідної 
«вакансії» знайшли лондонського нідерландця-
художника із подібним прізвищем – Корнеліса 
Янсенса ван Келена (1593 – 1661). Щоправда, 
останній відкрив свою майстерню лише 1618 року. 
Отож, було вирішено, що продавець портрету 
припустився «дрібної похибки»: помилково назвав 
портрет Шакспера «прижиттєвим».

Юнацький портрет Роджера Ретланда. Фрагмент. 
Підв’язка на лівій нозі відповідає орденській

Юнацький портрет Роджера Ретланда 
із Бельвуару. Фото Л. Ф. Бостельмана
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Але згодом, коли «Янсенівський портрет» 
дослідили реставратори, вони виявили, що 
десь, у ХVІІ - ХVІІІ ст. над цим портретом дехто 
попрацював, аби набавити йому висоти чола, 
завдяки чому він став дещо більш схожим на 
граверний портрет В. Шакспера із 1-го Фоліо, 
із яким його єднає спільне зображення камзола 
[http://www.lenta.ru/articles/2009/03/10/shakespeare/]. 

Все це відбувалося до того, як портрет із 
Колекції Кобба став відомим (тобто до 2006 р.). Але 
після 2006 р. мистецтвознавці почали розглядати 
Янсенівський портрет, як копію портрету із 
Колекції Кобба, зроблену Корнелісом Янсенсом ван 

Келеном. Дехто із них розглядає обидва ці портрети 
як такі, що відображають персону Томаса Овербері 
(1581 – 1613), але питання про неспроможність цієї 
версії ми розглянемо пізніше – в одному із останніх 
розділів.

Наразі ж, звернемо увагу читача на той факт, 
що до реставраційної розчистки Янсенівський 
портрет із Бібліотеки Фолджера був майже, як «дві 
краплини води» схожим на інший «Янсенівський 
портрет, який знаходився свого часу у колекції 
Дадлі Чарльтона віконта 1-го Дорчестера (1574 – 
1632), а в наш час, якщо не помиляюся, цей портрет 
є експонатом Британського музею.

 Перш, ніж пояснити такий збіг, доречно було 
б спробувати ідентифікувати особу портретиста 
Янсена, автора обох «Янсенівських» портретів, 

«Янсенівський» портрет із колекції Д. Чарльтона
Янсенівський портрет із бібліотеки Фолджера

до реставраційної розчистки

Янсенівський портрет із бібліотеки Фолджера
після реставраційної розчистки

Генрі Фолджер. Фото
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знайшовши певні вагомі докази на користь своєї 
думки.

Життєві шляхи портретиста Корнеліса Янсенса 
ван Келена (його ж іноді називають «Янсеном») 
та віконта Д. Чарльтона Дорчестера 1-го, наскільки 
мені відомо, не перетиналися. Тому його канди-
датура, очевидно, є малоймовірною. Розглянемо її 
альтернативу.

Славнозвісний портретист М. Янсен Міревельт 
працював при дворі Альберта VІІ ергерцога 
Австрії, що правив Нідерландами, і мешкав у 
Делфті.  Жодного разу він не побував в Англії за 
правління  короля Джеймса І (помер 1625 р.), який 
надаремне запрошував цього художника до себе. 
За правління Єлизавети І він також не залишав 
Нідерландів.

Щоправда, після смерті Джеймса І (у березні 
1625 р.), Міревельт певний час працював при 
англійському дворі Карла І, зокрема, написав 
тут портрет королівського фаворита Джорджа 
Вільєрса герцога Бекінгема (1625 р.). Але на цей 
час Вільям Шакспер та Томас Овербері вже давно 
відійшли у засвіти, отож, зобразити жодного із 
них він не міг із натури (як і Корнеліс Янсенс ван 
Келен). Головне ж – за два роки до цього один із 
двох Янсенівських портретів послужив зразком 
для граверного портрету Шекспіра до 1-го Фоліо.

До свого візиту до Англії Міревельт створив з 
натури портрет лише одного англійця. Це був той 
самий  Дадлі Чарльтон віконт 1-й Дорчестер, який 
зібрав мистецьку колекцію, де знаходиться один із 
варіантів «Янсенівського» портрету. Це й не дивно, 
адже 1616 року віконт Дорчестер прибув до Делфту 
у ранзі посла Англії в Нідерландах і займав цю 
посаду аж до смерті короля Джеймса І (1625 р.). 

Міревельт був авторитетним майстром свого 
часу і доволі багатою людиною. Якщо Рубенса 
називали «живописцем королів», то Міревельт 
був портретистом королів: натуру він передавав 
бездоганно. Якщо він є автором Дорчестерівського 
«Янсенівського» портрету, тоді і Янсенівський 
портрет із Бібліотеки Фолджера також належить 
його пензлю. І висоту чола на останньому із двох 
портретів збільшував, очевидно, сам цей художник, 
зробивши останню прописку, яка б відповідала 
бажанню замовника, що вніс свої корективи 
в роботу після її попереднього завершення    
майстром. Дивним залишається те, що цей 
майстер зобразив дві копії портрета із колекції 
Саутгемптона – дуже подібні одна до іншої, але – 
помітно відмінні від оригіналу. 

Проте місце знаходження однієї із версій 
«Янсенівського» портрету дещо прояснює ситуацію: 
випливає попередній висновок, що замовником 
не лише цієї версії (а, ймовірно, обох) був Дадлі 
Чарльтон віконт Дорчестер. Справа у тому, що він 
міг замовити ці портрети лише тоді, коли мешкав 

у Нідерландах (до виходу у світ 1-го Фоліо 1623 
року). За цієї умови, Міревельт створював копії, не 
бачивши оригіналу жодного разу в житті, очевидно 
– маючи за зразок малюнок чи гравюру, привезену 
Дадлі Чарльтону із Англії кимось із його друзів.

Саме тому і знадобилося одному художникові 
створювати аж дві майже однакові копії – одна 
із них призначалася для Дадлі Чарльтона (вона 
залишилася у його колекції), а інша – для тієї 
особи, яка привезла зразок для портрету із Англії. 

М. Янсен Міревельт. Портрети Дадлі Чарльтона
намальовані 1620 (внизу) та 1628 року 
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Думаю, що ця особа перебувала на службі сімейства 
Пембруків.

Нагадаю: Міревельт чудово передавав натуру. 
Якщо його ймення зараз не відоме у нас широкому 
загалу, на відміну від Рембрандта, це не означає 
того, що Міревельт поступався Рембрандту як 
портретист, навпаки, ранній Рембрандт наслідував 
Міревельта. 

Але невідомий англійський автор малюнка чи 
гравюри, скопійованої із портрету Р. Ретланда, що 
знаходився у колекції Саутгемптона, міг передавати 
натуру із погрішностями, які й запозичив у нього 
нідерландський майстер.

Інше питання – для чого Дадлі Чарльтону був 
потрібен один із цих двох портретів?  

Тут варто врахувати той факт, що ймення Д. 
Чарльтона потрапило свого часу до  «чорного 
списку» Роберта Сесіля. Зокрема, 1605 р. шеф 
англійської розвідки звинуватив його в участі у 
«Пороховій змові», але за браком доказів Чарльтона 
не було покарано. Як колекціонер творів мистецтва 
Д. Чарльтон мав тісні зв’яки із іншим колекціонером 
– Томасом Говардом графом Арунделом (1585 – 
1646), сином Філіпа Говарда (1557 – 1595), який 
помер у Тауері за свої католицькі переконання (за 
що був канонізований Папою).

Враховуючи прокатолицькі симпатії Д. 
Чарльтона та його авторитет у католицьких колах, 
король Джеймс вирішив за краще посилати його 
амбасадором до католицьких країн – спочатку до 
Венеції (1610 р.), згодом до Нідерландів (1616 р.).

Ми знаємо, що автор Шекспірівського канону 
був католиком за своїм світоглядом. Знаємо, 
що учасники «Порохової змови» розраховували 
зберегти життя Роджеру Ретланду під час 
запланованого вибуху у палаті лордів. Знаємо, що 
за участь у «Проховій змові» був страченим його 
молодший брат Олівер Меннерс. 

Крім того, Дадлі Чарльтон віконт Дорчестер 
належав до шляхетського роду Чарльтонів – так 
само як і матір Роджера Ретланда – Елізабет 
Чарльтон.

Таким чином бачимо, що дві із трьох версій 
живописного портрету аристократа, із якого 
22-річний Мартін Дройсхут  змалював камзол для 
відомого граверного портрету Вільяма Шакспера, 
перебували у мистецьких зібраннях двох друзів 
Роджера Ретланда – графа Генрі Різлі Саутгемптона 
й віконта Дадлі Чарльтона. Де перебувала третя 
– ніхто тепер не знає, існує мій здогад, що 
вона належала Пембрукам, які організували й 
фінансували видання 1-го Фоліо, зокрема, замовили 
до нього у Мартіна Дройсхута граверний портрет 
Шекспіра, створений за цією живописною копією. 
Все інше – зауважене – свідчить про те, що це не 
є випадковий збіг. Зазначений випадок показує, 
що Роджер Ретланд став культовою фігурою після 

своєї смерті й для Дадлі Чарльтона, і ще для когось 
іншого, невідомого нам. 

Якщо Чандосівський портрет не має до Вільяма 
Шакспера прямого стосунку, а натомість його 
зовнішність відображена у Сандерсівському 
портреті, тоді випливає висновок, що Дройсхут 
копіював не лише камзол, але й обличчя, зображене 
на одному із двох Янсенівських портретів. В 
іншому випадку граверний портрет В. Шакспера 
роботи Дройсхута копіює із цього портрету Р. 
Ретланда лише камзол, а відтак – гравюра лише 
натякає нам на те, у чому саме Роджер Ретланд 
був надзвичайною історичною особою. А що це 
була не випадковість, свідчить непрямим чином 
талановитий буколічний поет Вільям Броун (1590 
– 1645), про що зауважує І. Гілілов: «Після 1612 
року з’явилася низка творів, в яких містяться 
виразні натяки на важку втрату, якої зазнала 
англійська література. Вільям Броун з Тевістоку 
в присвяченій графу Пембруку своїй другій книзі 
«Пасторалей», написаній у 1614-1615 роках, 
перераховуючи найбільших поетів Англії – 
«найбільш майстерних, рівних яким немає на 
землі» – Філіп Сідні, Джордж Чапмен, Майкл 
Дрейтон, Бен Джонсон, Семюел Деніел, Крістофер 
Брук, Джон Девіс з Хірфорду, Джон Уївер, – 
згадує далі про двох поетів, «найдосконаліших 
з усіх, що коли-небудь існували, яких лиха доля 
відірвала нещодавно від їх більш щасливих 
товаришів»; Броун називає їх іменами Ремонд та 
Дорідон. Зауважимо, що в переліку «майстерних 
поетів» відсутнє ймення Шекспіра, і спробуємо 
зрозуміти, про яких же двох «найдосконаліших 
з усіх, що коли-небудь існували», але нещодавно 
померлих поетів тужив у 1614 році Вільям Броун. 
Вказівка на цих «нещодавно померлих» поетів 
уточнюється, коли ми виявляємо, що в першій 
книзі броунівських пасторалей, виданій 1613 
року, але написаної кількома роками раніше, 
і Ремонд і Дорідон ще живі. Вони нерозлучні, з 
їхніми піснями перегукуються лісові птахи; 
Дорідон клянеться у вірності Ремонду. Спроби 
англійських літературознавців визначити, хто 
ж ховається за цими іменами-масками, до цього 
часу залишалися безуспішними» [Розділ 5. Смерть           і 
канонізація за завісою. // Таємні елегії].

Коли була написана перша книга броунівських 
пасторалей, цього сказати вже неможливо. 
Гілілов припускає, що це сталося до 1612 року і 
це припущення слід вважати ймовірним, позаяк 
сучасній науці невідоме подружжя видатних 
поетів Єлизаветинської доби, яке б можна було 
ототожнити із вигаданими Ремондом та Доріон, 
а тим часом таке подружжя, як бачимо, існувало. 
Більше за це – жодна англійська поетеса, окрім 
Елізабет Сідні, не померла у період з 1610 до 1614 
рр. А в тому, що Елізабет Сідні була талановитою 
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поетесою, переконують слова Бена Джонсона, 
записані шотландським поетом Вільямом 
Драммондом у своїх спогадах про Бена: «Графиня 
Ретланд зовсім не поступалася своєму батькові 
серу Філіпу Сідні у мистецтві поезії».

Чи був поетом Роджер Ретланд? Так, був і 
це документально підтвердив у своїй книзі 
«Shakespeare – Unmasked» (Нью-Йорк, 1940) 
Петро Пороховщіков, який знайшов у Бельвуарі 
та сфотографував чорновий та чистовий варіанти 
невеликої поеми, написані рукою Роджера 
Ретланда (про що більш докладно мова йтиме у 
розділі «Головний актор у всіх п’єсах»). Сучасники 
у листах називають Р. Ретланда «людиною великого 
інтелекту й таланту» [http://ru.knowledgr.
com/01285772/РоджерМаннерс5ыйГрафРатленда].

Випливає висновок, що це таємне подружжя 
поетів, яке, на думку В. Броуна, перевершувало 
всіх інших англійських поетів-сучасників – графи 
Ретланди, які померли 1612 року. При цьому у 
йменні «Ремонд» («Remond»), яке не існує реально, 
Броун зашифрував геральдичне прізвище «Rutland» 
(Ретланд).

На мою думку, ця своєрідна семантична анаграма 
утворена із двох композитів: 1. «Re» (початковий 
склад прізвища «Rutland» – у його фонетичному 
варіанті); 2. «mond» (композит, який є усіченою 
французькою лексемою «monde» (світ), почасти 
синонімічною до англійської лексеми «land» (земля), 
яка є другим композитом у прізвищі «Rutland»).

 Справа у тому, що такого слова як «mond» 
в ангілійській, французькій та латині – немає. 
Найближчим до нього є французька лексема 
«monde», від якої утворене давнє французьке 
прізвище «Richmond» («Багатий світ»), яким 
названо низку англійських та американських міст 
(Річмонд), найбільш ранні з яких отримали таку 
назву за геральдичним прізвищем англійських 
графів Річмондів (зокрема, титул графа Річмонда 
свого часу носив англійський король Генріх VІІ).

Вигадане Броуном ймення «Doridon», створене 
ним за зразком кельто-британських жіночих імен 
на кшталт «Ріаннон». Можливо, навіть те, що таке 
ймення справді існувало в кельтській міфології, 
позаяк у наш час існує французька компанія 
«Doridon» [https://www.doridon-entreprise.fr/], назва 
якої, можливо, запозичена із кельтської міфології, 
позаяк пастораль В. Броуна є маловідомою у 
Франції.

Наводжу вступ до пасторалі Броуна, де йдеться 
про Ремонда та Доріон:

What Shepheards on the Sea were seene
To entertaine the Oceans Queene,
Remond in search of Fida gone,
And for his love yong Doridon,
Their meeting with a wofull Swaine,
Mute, and not able to complaine

His metamorphos’d Mistresse wrong;
Is all the subiect of this Song.

Спробуємо перекласти:
Які шедеври побачиш на морі, 
Потрапивши до Королеви Океанів,
Ремонд вирушив у пошуках Фіди
Заради свого кохання до юної Дорідон,
Їхня зустріч із чудовою Суейн,
Оніміння і неможливість поскаржитися,
Його  метаморфоза  з  Коханкою  –  несправедлива;
Це весь зміст цієї пісні.
На мою думку, тут простежуються певні алюзії до 

біографії Р. Ретланда: морські подорожі 1598 р., коли 
відбулося перше знайомство із 13-річною Елізабет 
Сідні (Дорідон); стосунки із Люссі Харрінгтон, 
графинею Бедфорд (Суейн), зокрема, несправедлива 
(помилкова) «метаморфоза» у цих стосунках; 
«неможливість поскаржитися», коли його 
псевдонім  Shake-speare через помилку Роберта Гріна 
(або Генрі Четла), який у власному памфлеті «На 
гріш розуму...» (1592 р.) ототожнив Shake-speare із В. 
Шакспером.

Ми вже згадували фундаментальну працю Вільяма 
Кемдена «Britannia, sive florentissimorum regnorum 
Angliae...». Але тут буде доречним простежити 
погляди цього автора (1551 – 1623) на Шекспірівське 
питання.

Чи знав Кемден Вільяма Шакспера? Безперечно, 
що знав, позаяк разом із іншим експертом (William 
Dethick) він схвалив зміни до шляхетського герба 
Шакспера (1597 р.). Пізніше, 1605 року, Кемден 
публікує свою працю «Camden’s Remainses of the 
Great Worke», у якій називає імена найкращих 
одинадцяти поетів Англії. Серед них згаданий 
Вільям Шекспір (Schakespeare).

Тим часом в основній праці Кемдена («Britannia, 
sive florentissimorum regnorum Angliae...») наявний 
розділ про Стратфорд. Ця праця виходила у 1586; 
1587; 1590; 1594; 1600; 1607 роках. У кожному 
наступному виданні автор додавав значні доповнення, 
намагаючись якомога більш вичерпно висвітлювати 
кожен розділ. Але розділ про Стратфорд на Ейвоні 
у нього залишився фактично без змін – у жодному 
прижиттєвому виданні автора тут жодним словом 
не згадано про «драматурга і поета Шекспіра». 
Натомість серед видатних вихідців зі Стратфорду 
Кемден називає лише двох: одного із архиєпископів 
Кентерберійських та одного представника 
місцевого самоврядування, який офірував кошти на 
будівництво мосту в рідному місті. 

Парадокс – Кемден 1595 року називає Шекспіра 
одним із кращих одинадцяти поетів цілої Англії, 
а вже 1600 та 1607 року вважає Вільяма Шакспера 
недостойним бути причисленим до видатних вихідців 
зі Стратфорду на Ейвоні – невже Стратфорд виглядав 
у його очах важливішим за цілу Англію? Звичайно, 
останнє запитання виглядає «дурним» навіть в 



93

оцінці шекспірознавців-стратфордівців. А відтак 
випливає висновок, що Кемден не ототожнював 
Шакспера зі Шекспіром! Що він знав  того й 
іншого і чудово розумів різницю між ними – так 
само, як і Пітер Хейлін (1599 – 1662), який жодним 
словом не згадав про Вільяма Шакспера у своїй 
енциклопедичній «Космографії» в 4 книгах (Лондон, 
1652 – 1657 рр.).

Зрозуміло, що у ХVІІІ – ХІХ ст. шекспірівська 
індустрія набрала обертів, в підсумку – кілька 
портретів англійських аристократів, які для цього 
надавалися хоч у якійсь мірі, були перемальовані 
фальсифікаторами «під Шекспіра». Цю ситуацію 
чудово ілюструє так званий «Цуккарівський портрет 
Шекспіра» із Бібліотеки Фолджера, на якому 
фальсифікатор ХVІІІ ст. домалював «шекспірівські» 
вуса і бороду. Але історія із трьома портретами, два 
із яких – копії, що належать пензлю Янсена (а не 
Янсенса) – не має до цього жодного стосунку, що й 
підтверджує радіо-карбонний аналіз основи (дубової 
дошки) портрету із колекції Кобба, який вказує 
приблизно на 1610 рік.

Підведемо деякі підсумки. Існує три портрети 
Роджера Ретланда, на яких він зображений 
приблизно у 34-річному віці. Один із них – 
оригінал, що колись належав графу Генрі Різлі 
Саутгемптону (у наш час – знаходиться у колекції 
Кобба), а надпис на ньому повідомляє, що цей 
портрет подарував Саутгемптону його друг, який 
на ньому зображений – вождь тієї ж політичної 
партії, вождем якої також був і Саутгемптон. 

Навіть у тому випадку, якщо справді надпис на 
цьому портреті «Principum amicitias», як вважає 
низка дослідників, є цитатою із оди Горація (ІІ, 1), це 
нічого не міняє – в одах Горація можна знайти чимало 
цікавих висловів, але вибраний саме той, який пасує 
до цього подарунка.

Знаємо також із листування Роберта Сідні зі своїм 
стюардом Роулендом Вайтом, що лорди Ретланд і 
Саутгемптон були друзями, які не з’являлися при 
дворі через своє захоплення лондонськими театрами. 
Порівнявши обличчя на портреті із колекції Кобба 
із надгробним зображенням Р. Ретланда, помічаємо 
значну подібність, зокрема і спільну ваду: припухлість 
на лівій щелепі. Той самий результат отримуємо, 
порівнявши цей портрет із юнацьким портретом Р. 
Ретланда, який ще 1908 р. знаходився у Бельвуарі. А 
також – із обома версіями Янсенівського портрету.

Дві копії портрету із колекції Кобба, які належать 
пензлю М. Янсена Міревельта, є подібними між 
собою, але помітно відрізняються від оригіналу. Ми 
знаходимо цьому пояснення завдяки тому, що одна 
із цих копій належить до колекції Дадлі Чарльтона 
віконта Дорчестера та завдяки тому, що останній 
мав зв’язки із Янсеном Міревельтом переважно у 
Нідерландах – випливає висновок, що він сам був 
замовником цього портрету під час свого проживання 

у Гаазі, а зразком для нього мала слугувати невідома нам 
гравюра чи малюнок. Дадлі Чарльтон – далекий родич 
Роджера Ретланда, їх обох об’єднують прокатолицькі 
симпатії. При цьому ми не знаємо, хто саме замовив 
іншу копію з того ж таки портрета Міревельту – ту 
копію, яка зазнала реставраційної розчистки в 
ділянці обличчя). Якою б не була відповідь на це 
відкрите питання, в кожному випадку цей факт 
свідчитиме, що пам’ять Роджера Ретланда у перші 
роки після його смерті була дорогою для певної 
частини англійської аристократії.

Таким чином вся історія з трьома подібними 
портретами виглядає цілком органічною: можна 
з повною певністю констатувати, що камзол для 
граверного портрету В. Шакспера (1-е Фоліо), 

Цуккарівський портрет із бібліотеки Фолджера
після розчистки реставраторів

до розчистки реставраторів
Цуккарівський портрет із бібліотеки Фолджера
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завданням на належному рівні.
А щодо різниці у датах (1603 і 1610 рр.) – вона 

занадто мізерна, щоб не нагадати нам про значну 
ймовірність похибки, яку дає понад міру уточнене 
радіо-карбонне датування. 

Отож, на цьому портреті Роджеру Ретланду – йде 
лише 27-й рік... 

Думаю, з часом, коли хтось із фахівців наважить-
ся проведести аналіз пилку, який осів на портреті із 
колекції Кобба під час висихання першого шару лаку, 
буде доведено, що цей портрет є намальованим саме 
у Данії, флора якої почасти відрізняється від звичної 
для Англії.

Невідомий майстер. Портрет Дадлі Чарльтона.
Близько 1616 р.

скопійований молодим нідерландським майстром не 
із портрета Роджера Ретланда, подарованого Генрі 
Різлі Саутгемптону, а скоріше із його копії, яка 
зараз знаходиться у Бібліотеці Фолджера, але навіть       
у тому випадку, якщо це моє судження виявилося 
б помилковим, (якщо зразком для гравюри М. 
Дройсхута все ж послужив портрет, який у наш час 
знаходиться у колекції Кобба)  ця деталь все одно 
не може бути випадковістю – вона вказує на те, 
яку примарну роль грав Вільям Шакспер у своєму 
житті і в культурному житті тогочасної Англії...

Насамкінець спорбую висвітлити ще одне 
питання, дотичне до теми. У Ценральному музеї 
Утрехта знаходиться портрет Дадлі Чарльтона, 
віконта Дорчестера 1-го, який, як тут вважається, 
належить пензлю Корнеліса Янсенса Келена. Але 
чи відповідає це реаліям? На цьому портреті 
Д. Чарльтон виглядає на якихось сорок років. 
Принаймні, на своєму портреті пензя Міревельта, 
створеному близько 1620 р., він виглядає помітно 
старшою людиною. Сорок років віконту Дорчестеру 
1-му виповнилося 1614 року. З 1610 року до 
1616-го він мешкав у Венеції, виконуючи функції 
посла Англії. Свою майстерню у Лондоні Корнеліс 
Янсенс Келен відкрив лише 1618 року, коли йому 
виповнилося 25 р., а до цього часу він опановував 
мистецтво і ремесло живопису, навчаючись у 
Нідерландах (мистецтвознавці припускають, що 
саме в майстерні М.  Янсена Міревельта). Після 
короткого перебування в Англії 1616 року, до 1625 
р. Дадлі Чарльтон мешкав у Нідерландах, де був 
намальований його відомий портрет, на якому він 
постає у значно старшому віці. 

Випливає висновок, що цей портрет Д. 
Чарльтона, очевидно, був створений невідомим 
нідерландським майстром 1616 року, можливо 
– тим же таки М. Янсеном Міревельтом, позаяк 
художній рівень портрету є досить високим.

Не з’ясованим залишається питання про те, хто 
є автором портрету Р. Ретланда із колекції Кобба? Хто 
цей блискучий майстер, що малював у традиціях 
нідерландської школи живопису? У тогочасній 
Англії таких художників не було! Портрет 
намальовано, безперечно, з натури і за кордоном. 
Таку розкіш міг дозволити собі лише аристократ. 
Думаю, що це сталося 1603 р. під час перебування 
Р. Ретланда у Данії з посольською місією.

У відповідний період при дворі короля Данії 
Крістіана ІV періодично працював нідерландський 
майстер Пітер Айзекс (1569 – 1625), стиль і художній 
рівень якого цілком відповідний до портрету із 
колекції Кобба. Ось чому замовникам копій із 
цього портрету конче порібно було, щоб їх виконав 
високопрофесійний нідерландський портретист – 
англійські художники відповідної доби малювали 
зовсім інакше, наслідуючи ренесансні традиції 
Італії, жоден із них не міг справитися із відповідним 

Пітер Айзекс. Портрет Крістіана ІV. 1611. Фрагм.
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17. «ТРОЇЛ І КРЕССІДА»: НОВИЙ СЛІД 
«СМАГЛЯВОЇ ЛЕДІ»

Драма «Троїл і Крессіда» не призначалася для 
постановки на сцені – уже із цієї загальновідомої 
деталі випливає ймовірне припущення, що 
відповідний твір містить багато особистісного, 
а інакше навіщо було створювати трагедію на 
античний сюжет? 

Рік написання цього драматичного твору легко 
визначити, оскільки в головному героєві драми 
– принциповому в питаннях шляхетської честі і 
звитяжному Троїлові – легко розпізнається сам 
автор – Роджер Ретланд. Про Троїла – у своїй 
розмові з Крессідою, – її дядько Пандар зауважує: 
«Йому ще й двадцяти трьох немає…» (Дія 1; 
Сцена 2), отож,  часом написання цієї п’єси, 
найбільш ймовірно, можна вважати  листопад – 
грудень 1598 року.  Щоправда, 23 роки Роджерові  
виповнилося 6 жовтня 1599 року, проте у березні (за 
іншими даними: у вересні) цього ж року він уже встиг 
одружитися із Елізабет Сідні, тоді, як песимістичний 
настрій трагікомедії свідчить про те, що вона 
була написаною іще до знайомства майбутнього 
подружжя. Ймовірно, що під образом Крессіди 
змальовано «Смагляву леді» шекспірівських 
сонетів, але така гіпотеза вимагає припущення, 
за яким, стосунки з останньою у Ретланда 
згодом відновилися, щоб врешті все закінчилося 
попереднім чином. Біографи зауважують, що 
цілих п’ять років (з 1605 – до 1610 рр.) Роджер 
Ретланд та Елізабет Сідні жили окремо – 
порозуміння налагодилося лише за два роки 
до смерті Роджера, і дуже ймовірно, що цьому 
налагодженню сприяла чергова зрада «смаглявої 
леді» («Крессіди»). Ім’я останньої, до речі, є 
вигаданим автором – у давньогрецькій мітології 
воно не трапляється, щоправда, прообразом 
Крессіди була чосерівська Хрізеїда (героїня 
поеми Дж. Чосера «Троїл і Хрізеїда» («Troylus 
and Chryseide»)), проте імена героїнь мають 
різну етимологію: Хрізеїда – означає «золота», 
а Крессіда (Cressidа) – очевидно, – «місячна») 
– від англійської лексеми crescent («молодий 
півмісяць»). Така семантика кореспондується 
із образом відповідної героїні, оскільки місяць 
уособлював мінливість та непостійність у 
середньовічній астрологічній традиції. 

Втім, для Шекспіра-Ретланда місяць є також 
«нічним світилом Гекати», що можна помітити 
у «Макбеті» – у віршованому монолозі Гекати: 
«Хай з рога місяця сплива/ росинка – я спіймаю 
вмить,/ ще й до землі не долетить/ перетворю 
я на льоту/ в магічних духів краплю ту, –/ 

оманливі, вони зростуть,/ зухвальцю вкажуть 
згубну путь» (Дія 3; Сцена 5). 

Таке ототожнення Гекати з Місяцем є 
елементом давньогрецької мітології, де Геката є 
богинею підземного царства, а водночас – духом 
Місяця. Оскільки «підземне царство» язичників    
асоціювалося у християнську добу із пекельним 
світом демонів, Геката у Шекспіра є жіночою 
формою диявола, як про це говорить сама 
шекспірівська Геката у своєму віршованому 
монолозі, зверненому до трьох відьом: «…я цариця 
всіх примар/ і господиня ваших чар,/ вигадниця 
гріхів і зла» (Дія 3; Сцена 5). Враховуючи зазначений 
підтекст символіки Місяця, характерний для 
образної мови Шекспіра, можна дійти висновку, 
що ймення Крессіда – паралельно із семантикою 
«мінлива» – має й іншу: «донька Гекати». Тим більше, 
що суфікс «ід» є патронімічним елементом багатьох 
давньогрецьких імен. Тобто існують певні підстави 
для ототожнення імені Крессіда із «негативним 
духом, народженим Гекатою із краплини, що 
стікає із “рогу” Місяця». 

Подібний образ у поетичній творчості Шекспіра-
Ретланда – це «Смаглява леді», якою вона постає   
в 144-му сонеті. Нагадаємо: «Мною володіють 
дві любові, що дають мені втіху та відчай, // 
Які, немов два духи, постійно впливають на 
мене: // Кращий із цих двох ангелів – білявий 
[справедливий] чоловік, // Гірший із двох духів – 
жінка кольору зла».

В середньовічній астрологічній традиції (як і в 
дохристиянських язичницьких культах Південно-
Західної, Центральної та Східної Європи) світила 
Сонце та Місяць вважаються такими, між якими
існує взаємне притягання (відповідно до 
астрологічної теорії «про симпатію та антипатію 
планет»). Нагадаємо, що Ретланд-Шекспір 
ототожнював себе із «Сонцем-списоносцем» 
– для чого мав певні мітологічні підстави – в 
кельтській мітології солярний бог Лугос вважався 
не лише змієборцем, тобто ворогом втіленого зла, 
але й божеством, яке наділяє людей талантами 
та здібностями до різних мистецтв і сприяє в 
подорожах – все перелічене Ретланд успішно 
втілював у своєму житті – за винятком результатів 
власної боротьби із «втіленим злом», які не були 
вдалими.

Отож, саме у місячній природі «Смаглявої леді» 
ліричний герой намагається знайти для себе 
пояснення тої притягальної сили, яка діє на нього – 
незважаючи на критичне ставлення до пасії.

•••••••
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18. РОДЖЕР РЕТЛАНД І БЕН ДЖОНСОН
Подружжя Ретландів, як і графиня Пембрук 

та граф Єдвард де Вер Оксфорд 17-й, опікувалося 
поетами та драматургами. Принаймні, гостинні 
двері замку Бельвуар були відкритими для них. 
Тут видатні англійські літератори мали можливість 
спілкуватися, відпочивати, творити. Відсутність 
Вільяма Шакспера серед богеми, яка відвідувала 
Бельвуар, може свідчити про те, що останній стояв 
задалеко від літературної творчості.

Графиня Мері Пембрук була відомою талановитою 
поетесою. Граф Оксфорд вважався автором сонетів, 
щоправда, його поезії – за своїм художнім рівнем 
– поступаються ліриці (особливо «Карнавальним 
пісням») іншого відомого мецената – Лоренцо Медічі 
(1449 – 1492), проте їх варто порівняти, оскільки 
загальний характер творчості зрілого Медічі та 
Оксфорда є гедоністичним (а не романтичним, як 
це стверджував Томас Луні). 

На відміну від перелічених осіб, Роджер Ретланд 
ніколи не публікував своїх творів під власним 
йменням. І все ж, очевидно, для відомих майстрів 
пера та лондонських аристократів, його літературна 
творчість не становила таємниці. У відповідному 
розумінні найбільш цікавим буде розгляд стосунків 
між Ретландом і Беном Джонсоном, а також – 
ставлення Бена Джонсона до творчості Шекспіра. 
Згадані стосунки були далеко не дружніми – 
незважаючи на те, що Джонсон часто гостював 
у Бельвуарі. Його нахабність, цинізм і грубість у 
висловлюваннях помітно не імпонували Ретландові. 
Не могла викликати повагу останнього і схильність 
Джонсона до пияцтва. 

Така думка про Бена Джонсона сформувалася 
не лише на підставі його біографічних даних та 
окремих творів – іноді її прямо висловлюють 
сучасники. 1618 року Джонсон відівідав іншого 
поета – Вільяма Драммонда, що мешкав у своєму 
будинку в Шотландії, який залишив про це свої 
спогади. Зокрема, Драммонд пише: «Він (Джонсон) 
– самозакоханий і хвалько; але стосовно інших – 
справжній скорпіон; скоріше готовий втратити 
друга, аніж відмовитися від жарту; доскіпується 
до кожного слова та дії тих, хто поряд (особливо 
після міцного напою, який є одним з елементів, з 
яких він складається)».

І маймо на увазі – це слова поета, якого 
британські літературознавці називають «другом 
Бена Джонсона».

Разом з тим – Джонсон був досить талановитим 
поетом, що важко, на нашу думку, було б сказати 
про його драматургію. Проте – у своїх очах – він 
насамперед був «великим драматургом». І хоч слава 
«Шекспіра» існувала, в значній мірі, поза Ретландом, 
Джонсон, який вважав себе «несправедливо 
обділеним» глядацькими симпатіями, був великим 

заздрісником Ретланда. Принаймні, він ніколи не 
пропускав нагоди принизити вартість творчості 
Шекспіра, а літературний портрет самого Ретланда 
намагався змалювати у вигляді дурня (у комедії 
«Бартоломеївський ярмарок»). В інтродукції 
(вступній частині) до зазначеної комедії Джонсон 
вкладає у вуста суфлера цю репліку: «Це нічого, що 
на ярмарку немає ні поневолених чудовиськ, а ні 
всяких інших пик. Автор не бажає спотворювати 
природу, зображуючи всілякі «казки», «бурі» та 
інші дурниці, перевертаючись через голову в різні 
боки перед глядачами». Літературознавці визнають, 
що відповідне місце стосується трагікомедій 
Шекспіра «Зимова казка» та «Буря», щоправда, 
інтерпретують його не як відверто-ворожу  
інвективу (що насправді помітно неозброєним 
оком), але як «жарт». 

Ще більш агресивним ненависником Шекспіра 
Бен Джонсон постає у своїй «Оді до самого себе», яка 
на українську мову, на жаль, ще не перекладена: 

Покинь театр бездарный
И этот век фиглярный,
Где что ни день творится суд неправый
Над каждой пьесой здравой,
Где наглостью и спесью с двух сторон
У мысли отнят трон.
Пусть ум их извращенный,
Тщеславьем изощренный,

Портрет Вільяма Драммонда
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Лютует, бесится, зовет к суду –
Им не набросить на тебя узду.
Пшеницей кормишь их,
А им бы нужен жмых.
Растрачивать талант свой не пристало
На жрущих что попало.
Напрасно лучший хлеб давать тому,
Кому он ни к чему.
Пусть жрут одни помои,
Пусть пойло пьют свиное.
Коль сладко им оно, а не вино,
Как свиньям, им завидовать смешно.
Что ж, ясно – нынче в моде
Сюжет «Перикла» вроде.
Тюремный хлеб – и тот его вкусней.
В театре наших дней
Его схватить из миски норовят.
Театр отбросам рад.
На сцене – пыль в почете,
Муки же – не найдете.
И тот, кто эту дрянь считает пищей,
Пусть то и ест, что не возьмет и нищий.
Но пользу в том сыщи,
Что в бархате хлыщи
Отбросы жрут и на твои проклятья
Плюют твои собратья,
Себя ж твоею славой защищая
И слух твой оглушая
Комическим хламьем,
Придуманным глупцом,
И в том, что с ним бесчестье делишь ты,
Коль эти пьесы грязны и пусты.

[Переклад В. Луніна]  
Наведені рядки є пасквілем проти лондонських 

глядачів, а насамперед – проти драматургії 
Шекспіра, яка тут отримує низку брудних епітетів: 
«помиї»; «свиняче пійло»; «комічний непотріб», 
тощо, і все це, як висловлюється Джонсон, «вигадане 
дурнем» для того, щоб «відібрати трон у думки» (у 
драматичних опусів Бена Джонсона). 

Незважаючи на те, що безпосереднім об’єктом 
для критики в наведеній віршованій інвективі 
вибрано найменш вдалий із усіх зрілих шекспірів- 
ських творів – «Перікла», можна впевнено 
стверджувати, що критика Джонсона тут є 
нещирою – так само як і його дифірамби на адресу 
Шекспіра, написані для першого Фоліо  1623 року. 
Проте заздрість і озлобленість зневагою глядача, 
яка нагадала йому про неповагу до нього з боку 
Ретланда, переважили відчуття необхідності бути, 
або хоча б здаватися об’єктивним, відчуття, 
яке можна назвати «природним інстинктом 
професійного виживання» кожного літератора. 

Що ж до характеристики Шекспіра як «дурня» – в    
цьому Бен Джонсон був цілком щирим, що доводить 

образ Бартоломея Коукса у «Бартоломеївському 
ярмарку». 

Комедія була опублікованою 1614 року, проте, 
очевидно, була вона написаною ще за життя 
Ретланда. Вигаданий автором антропонім «Коукс» 
– означає «дурник». Паралель із Ретландом виявляє 
себе в тому, що Коукс купляє ляльковий театр разом 
із його власником і радіє цьому, як дуже вдалій справі 
(Дія 3; Сцена 1) – натяк на опіку з боку Ретланда над 
театром «Глобус».

Порівняймо це із фактом, який виявила 
М. Літвінова: театр «Глобус» був збудований 
протягом 1599 - 1600 рр. на ділянці землі, яку перед   
цим купив стюард Томас Скревен за друченням 
свого лорда графа Ретланда 5-го [http://gililov.narod.ru/
lora02.htm].

Основна риса Коукса полягає в тому, що той 
не   вміє пильнувати власних інтересів. Інакше 
кажучи, меценатство Ретланда, з якого Джонсон 
користався постійно, викликало у Джонсона лише 
зневагу. Подібна сцена існує в романі Достоєвського 
«Ідіот», де простолюд, бенкетуючи, за столами князя 
Мишкіна, називає останнього «ідіотом», мовляв, ми б 
на його місці такого не вчинили, але приберегли б 
добро для себе.

Заради об’єктивності, потрібно сказати, що 
ненависть Бена Джонсона до Ретланда була 
спровокованою самим Ретландом, адже Джонсон 
мав достатньо проникливий розум, щоб впізнати   
себе в одному із персонажів «Троїла та Крессіди». 
Причому, мова йде про сатиричного персонажа – 
безсоромного і потворного Терсіта. 

Як приклад, наведемо один із монологів 
останнього: «Гля-гля, спромігся на кругленьке 
словечко… у його балачках отаке-е-нні вуха! Його 
мозкові вже від мене більше дісталось, ніж моїм 
ребрам – від нього: за шага куплю дев’ять горобців, 
а драглі в його коробці не варті й дев’ятої частини 
горобця. Оцей зухвалий панок, Ахілле, оцей Аякс, 
що носить розум у череві, а тельбухи в голові…» 
(Дія 2; Сцена 1). 

Інший свій монолог – у кінці Сцени 1 (Дія 5) 
– Терсіт завершує «святенницькою» реплікою: 
«Кругом сама розпуста, всі курвалі наголо!» 
[Переклад М. Лукаша]. 

Тепер порівняймо висловлювання Терсіта 
із натуралістичними фрагментами вірша Бена 
Джонсона «Послання до друга, яке переконує його 
вирушити на війну». Ось як Джонсон тут оцінює 
жінок:

И чтобы уд мужской завлечь в силки,
Ему всечасно ставят западни.
А меж собой – как мелочны они!
Коль на подруге бант не так сидит,
Вмиг заклюют. Зато, забыв про стыд,
Едва завидят модный пикардил,
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Визжат, как будто слепень укусил.
Ревнуют, и бранятся, и юлят,
И бедрами виляют, и скулят -
Выделывают сотни мерзких штук,
Как свора исходящих течкой сук. 

А ось як – чоловіків:
Почем платил придворный жеребец
За ленты и крахмал, чтоб наконец
Стал вид его кобылке светской люб
И та ему подставила свой круп,
Пылая вожделеньем оттого,
Что лорд пред ней? И пакостней всего,
Что ей нельзя иначе поступить
(Днесь неучтиво шлюхою не быть):
Коль знатен он и вхож в высокий свет,
То с ним блудить – урону чести нет.
Что мы клеймим в лачуге как разврат,
То в замке – томной негой окрестят…
Кто похотью к чужой жене влеком,
Тот и свою не держит под замком.
Муж нынче грубым скрягою слывет,
Коль не пустил супругу в оборот
И не сумел всех средств употребить,
Чтоб с честного пути бедняжку сбить. 

[Переклад М. Фрейдкіна]
Моралізаторство поета не має в собі нічого 

християнського – його «викривальні» інвективи 
проти суспільства проникнуті не болем (як у 
Шекспіра), але внутрішнім задоволенням із того, 
що в ньому відсутня моральність, завдяки чому 
отримуєш привід осуджувати соціум «оптом», 
даючи вихід власній мізантропії. Крайній грубий 
цинізм шекспірівського Терсіта блякне в порівнянні 
із цинізмом і грубістю реального Бена Джонсона, 
тому не дивно, що одного разу Ретланд зробив 
зауваження своїй дружині Елизабет Сідні за те, що 
та сиділа за одним столом із Джонсоном. 

Оскільки джерелом останньої інформації є 
згадувана праця Гілілова, наведемо відповідну 
цитату (без перекладу): «Джонсон сидел за столом 
у графини Рэтленд, когда вошел ее супруг. Потом 
Елизавета  сообщила Джонсону,  что муж сделал  
ей  замечание за  то, что она «принимает за  своим 
столом поэтов» – так впоследствии изложил это 
замечание сам Джонсон,  явно обиженный».

Відповідний біографічний епізод, переказаний 
у щоденнику Драмонда, є вартим уваги, оскільки в 
ньому, ймовірно, криється одна із причин ненависті  
Бена  Джонсона до  Шекспіра  (Ретланда). 

Окрім того, сатиричний портрет Джонсона 
– в образі Терсіта – очевидно, не залишився 
непоміченим (за умови, якщо п’єса ставилася 
відразу ж після її написання наприкінці 1598 р.). 
На це непрямим чином може вказувати сатира, 
написана анонімом-студентом Кембриджу 
(«Parnassus Plays»), яка ставилася у Кембрид-

жському коледжі на Різдво 1599 року. Наводжу із 
неї монолог блазня Вільяма Кемпа: «…А ось наш 
приятель, Шекспір показав їм, як треба писати. 
І Бену Джонсону – також.  О, цей Бен Джонсон – 
злісний хлопець. Він зобразив на сцені, як Горацій 
змушує поетів ковтати блювотне, але наш 
приятель, Шекспір, приписав йому проносне».

Між іншим, із цієї сатири добре помітно, що 
драматург Шекспір, про якого тут йдеться, був свого 
часу студентом Кембриджу, інакше анонімному 
авторові не пасувало б аж двічі називати його 
«нашим приятелем», виступаючи від імені всіх 
студентів цього навчального закладу. Вільям 
Шакспер у Кембриджі ніколи не навчався. Інша 
справа – Роджер Ретланд.

Також варто звернути увагу на епіграму  Джонсона 
«До мілорда-невігласа»:

Промовив ти мені: "поетом бути – сором!"
Тож прізвисько твоє стає тобі докóром!

Навряд чи знайшовся б в цілій Англії лорд, 
який сказав би прямим текстом, що бути поетом 
є ганебним – поетами були, і цим пишалися, 
короновані особи: Єлизавета І та Джеймс І (останній 
навіть публікував свої вірші), не кажучи вже про 
Філіпа Сідні, Мері Пембрук, Едварда Оксфорда та 
інших аристократів. Отож, відповідне місце можна 
пояснити лише реакцією Джонсона на зауваження 
Ретланда дружині, за те, що та «приймає за своїм 
столом поетів» (ймовірно, зауваження було більш 
образливим для Бена Джонсона, проте Елізабет 
пом’якшила його узагальненням). 

Стосовно ж «прізвиська», що «стає докором 
мілорду» – тут, очевидно, йдеться про псевдонім 
Ретланда «Shake-speare», який свого часу був його 
студентським прізвиськом. Бен Джонсон, очевидно, 
натякає на те, що Шакспер мав зіпсовану репутацію 
(лихварство, скуповування зерна в неврожані роки 
з метою наживи на людській біді й, можливо, ще 
якісь вади, характерні для акторського середовища). 
Тож, мовляв, ототожнення Шакспера з Шекспіром 
(Ретландом) є принизливим для Ретланда.

Щодо епіграми Джонсона “До мавпи-поета”, 
де йдеться про плагіаторство, “стратфордівці” 
визнають її прямий стосунок до Шекспіра.

Ймовірно, що саме на адресу Р. Ретланда 
була написаною і анонімна епіграма Джонсона, 
авторство якого встановили літературознавці, яка 
має назву «До осла» і розпочинається словами: «Осел 
з дружиною тримається аскетом…». Порівняймо 
це із реплікою Уїн Літліут (“Бартоломеївський 
ярмарок”) на адресу Коукса (чий образ є сатирою на 
Ретланда): «Ні, мені більше подобається це теля – 
його молодий господар. Чи ви бачили коли-небудь, 
щоб вираз обличчя так викривав у людині осла?» 
(Дія 1; Сцена 1). 

Проте, ніколи Бен Джонсон не переступає межу 
натяків, уникаючи згадувати ймення Ретланда 
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навіть тоді, коли це було доречно зробити – його 
можна було зрозуміти, оскільки згадуючи про 
Роджера Ретланда – після його смерті – великий 
майстер пасквіля спровокував би рішучі дії з боку 
Френсіса графа Ретланда 6-го, який докладав 

зусиль, аби ймення його брата було забуте. Судячи 
із того, яку символіку встановив Френсіс Меннерс, 
граф Ретланд 6-й на могилі свого старшого брата 
Роджера, та на могилі своїх синів, він мав для цього 
дуже вагомі підстави...

19. ХТО НАПИСАВ «ДОН КІХОТА»?
Наприкінці 1604 року в іспанському місті 

Вальядоліді незначним тиражем вперше вийшла 
перша частина книги, яка стала найбільш 
славнозвісним твором іспанської літератури 
всіх часів – «Геніальний ідальго Дон Кіхот 
Ламанчський». 

Номінативний автор роману – 57-річний Мігель 
Сервантес де Сааведра – на цей час уже був відомим 
драматургом-невдахою: його численні і, на рідкість, 
бездарні драматичні та поетичні твори, м’яко 
кажучи, не викликали захоплення у глядачів та 
читачів  –  у  наш  час  ті  й  інші  є  заслужено  забутими.

Раптовий безпрецедентний успіх «Дон Кіхота», як 
зазначають біографи, не приніс Сервантесу помітних 
дивідендів – на їхню думку – через непрактичність 
автора. Як зауважує один із них – С. Шаль: 
«Поету легковажному і мрійливому не вистачало 
життєвого вміння і він не отримав користі ні зі 
своїх військових кампаній, а ні зі своїх творів. Це 
була безкорисна душа, не здатна здобувати собі 
славу чи розраховувати на успіх…» [http://www.litra.
ru/biography/get/biid/00324771239824659263/]. 

Якщо вірити Шалю (а також – Хорхе Луїсу Борхесу, 
який пише про це прямим текстом), багато в чому 
Сервантес є близьким до свого героя – Дон Кіхота. 
І саме ця близькість викликає подив, оскільки 
образ Дон Кіхота є сатиричним, що помітно уже 
за самою семантикою антропоніму «Кіхот» guijote 
(металічний елемент обладунку, яким захищалися 
стегна), у переносному ж значенні: «круп коня». 

Літературознавці стверджують, що прообразом 
Дон Кіхота, чиє справжнє ім’я та прізвище в 
романі – Алонсо Кехана, був родич Сервантеса 
Алонсо де Кесада. Зобразити свого родича у романі 
божевільним – це був би неймовірний скандал і 
неймовірне безглуздя!

Втім – якщо читач пам’ятає, Сервантес безліч 
разів наголошує, що він не є автором «Дон Кіхота», 
а лише – його перекладачем. Наприклад, на початку 
XXIV розділу (І частина) Сервантес зауважує: 
«Перекладач цієї великої історії оголошує, 
що дійшовши до розділу про пригоди у печері 
Монтесіноса, він виявив на полях оригіналу 
наступну власноручну примітку першого автора 
цієї історії Сіда Хамета Бен-енгелі…». 

Ця особливість роману вважається «літературним 
засобом», і ми з цим погоджуємося, проте, кожен 
літературний засіб має виконувати певну функцію, а 
тут вона не є визначеною. У ІХ розділі виявляється, 
що Сервантес не є єдиним перекладачем «Дон 
Кіхота») – ще б пак – він не знав арабської мови: 
«Одного разу, йдучи в Толедо вулицею Алькана, я 
звернув увагу на одного хлопчака, що продавав 
зошити та старий папір… взяв я у хлопчика 
один зі зошитів, які він продавав, і за формою 
літер здогадався, що вони арабські… ось розпочав 
я поглядати, чи не йде якийсь моріск, що міг би 
мені це прочитати… Врешті-решт доля звела 
мене з одним моріском… Я попросив моріска 
негайно прочитати мені заголовок, і він відразу 
ж переклав мені з арабської на кастильську так, 
як це було написано автором: “Історія Дон Кіхота 
Ламанчського, написана Сідом Хаметом Бен-
енгелі”». 

Подібні літературні засоби застосовуються 
авторами з метою надання ефекту достовірності 

Портрет Мігеля Сервантеса. 1600 р. 
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своїй розповіді. Проте в «Дон Кіхоті» цим 
досягається протилежний ефект: народи, що 
сповідують іслам, ніколи не цікавилися життям 
християн настільки, щоб описувати його в художній 
творчості, отож, зауваження про авторство «Дон 
Кіхота», яке буцімто належить арабу-мусульманину, 
та ще й історику (!), є одним із відверто-умовних 
штрихів роману. Щоб підкреслити цю умовність, 
Сервантес зауважує в 2-й частині, на початку XXVII 
розділу: «Сід Хамет, автор цієї великої історії, 
розпочинає цей розділ такими словами: “Клянусь 
як християнин-католик”». Причому, в жодному 
перекладі останнього речення (як і в оригіналі) ми 
не знайдемо коми перед «як», тобто розділові знаки 
вказують на те, що Сід-мусульманин вважає себе 
християнином-католиком,  а  не  порівнює  себе  із  ним.

Навіщо знадобилося Сервантесу грати в таку, 
здавалось би, беззмістовну забавку? Відповісти 
на це запитання ніяк неможливо, якщо ми будемо 
розглядати антропоніми «арабського автора» у тих 
варіаціях, якими нас «пригощають» перекладачі 
на українську та російську мови, які називають 
цього містифікованого автора «Сідом Ахметом 
Бен-енгелі». Отож,  звернемося до мови оригіналу, 
на якій імена Сіда «Ахмета» Бен-енгелі звучать 
помітно інакше: «Cide Hamete Ben-engeli». 

На арабській лексема «бен» (Ben) означає «син»; 
«Сід» (Cide) – «пан/володар». А ось такого слова як 
engeli в арабській не існує взагалі.  Щоправда, його 
можна вважати фонетичним варіантом першого 
композиту складної арабської лексеми ingelterra, яка 
часто трапляється в арабських письмових джерелах,      
де йдеться про Англію, оскільки це є арабська 
калька із латини (або із латини та англійської): 
ingel – «англи» (спотворений варіант – чи то від 
англійського: еngl, чи то від латинського angli), terra 
від латинського – «земля». Тобто ingel-terra означає 
«земля англів», а весь відповідний антропонім (Ben-
engeli): «син англів». 

Здавалось би, до чого тут «країна англів», – 
стосовно якої  вороже ставився кожен етнічний 
іспанець доби Сервантеса? Але тут мусимо 
зауважити, що таке вороже ставлення існувало 
лише щодо Англії, проте, далеко не стосовно 
всіх «синів країни англів» – виняток становили 
англійські католики, а Сід Хамет Бен-енгелі, якщо 
вірити тому, що написане в «Дон Кіхоті», був саме 
християнином-католиком. 

Дещо може розповісти нам і вигадане «арабське» 
ймення Хамет (перекладачі знайшли йому 
арабський відповідник «Ахмет», гадаючи собі в 
своїй «двовимірно-просторовій» зарозумілості, що 
вони є мудріші за автора «Дон Кіхота», який, мовляв, 
переплутав місця голосної та приголосної у першому 
складі). Але насправді автор сказав саме те, що хотів 
сказати: із латини (де трапляється подібна лексема: 
hamatus) відповідний антропонім перекладається, 

як «озброєний гачком» (одне зі значень: «озброєний 
вудкою з гачком»). Таким чином, загальний 
антропонімічний комплекс «справжнього» автора 
«Дон Кіхота» не є настільки «безневинним», щоб 
можна було «відмахнутися» від нього, вважаючи 
його жартом Сервантеса: він говорить нам про те, 
що «Cide Hamete Ben-engeli» – це англійський лорд, 
який зібрався ловити своїм романом читачів на 
гачок, а згодом ми дізнаємóся, що цей лорд («Cide») 
був ще й католиком. 

Не будемо поспішати із ототожненнями, мовляв, 
в Англії 1604 року  жив такий лорд-католик (та 
ще й політичний симпатик Іспанії), що займався 
подібними речами. Натомість зауважимо, що 
написання антропоніму «Hamete» близьке до 
більш відомого «Hamlet», перший із них може бути 
анаграмою другого. Остання інтерпретація також 
виглядає логічною щодо контексту – «Cide Hamete 
Ben-engeli»: можна перекласти як «Лорд Гамлет син 
Англії».

Нагадаю, що робота над «Гамлетом» та «Дон 
Кіхотом» відбувалася в ті ж самі роки та, що 
образ Гамлета в однойменній трагедії містить 
автобіографічний підтекст.

Звернемо також увагу на постійний епітет Дон 
Кіхота  – « Ламанчський»,  точніше:  «Ла-Манчський». 

Топонім Ла-Манча (La Mancha) позначає плато 
(в середньому, висота 500 – 600 метрів над рівнем 
моря) в Центральній Іспанії – на південь від 
Мадрида, яке займає левову частку всієї території 
Піренейського півострова. Історичний регіон Ла-
Манча – це більша половина Іспанії. Таким чином, 
епітет «Ла-Манчський» нам майже нічого не 
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говорить про місцевість, із якої походив Дон Кіхот. 
Розуміючи це, автор у кінцівці роману зауважує: 
«…проте його місце проживання Сід Хамет 
конкретно не називає, щоб усі міста та села Ла-
Манчі виборювали одні в інших право всиновити 
Дон Кіхота та вважати його за свого…». 

Але, можливо, увагу автора відповідний топонім 
привернув завдяки своїй подібності із гідронімом 
Ла-Манш (на французькій: La Manchе, що означає 
«рукав»)? Зрозуміло, що йдеться про протоку, яка 
відділяє Англію (вірніше о. Британію) від материка. 
Гідронім «Ла-Манш» потрапив до української мови 
із французької, де він має відповідне звучання. 
Англійці називають цю протоку по-своєму: «English 
Channel», або скорочено: «Channel». У тому випадку, 
коли англійці вживають французьку назву, вони 
вимовляють її як «Ла-Манче». Так само й іспанці.

Отож, «Ла-Манчським», зокрема, можна було б 
назвати графа Оксфорда, позаяк той, повертаючись 
із континентальної Європи до Англії 1576 року, 
невдало намагався перетнути Ла-Манш на своєму 
кораблі – його захопили в полон пірати із Флашингу 
й «обдерли, як липку». (тема, до якої ми повернемося     
у розділі про Томаса Корієта).

На підставі сказаного можна дійти висновку, що, 
ймовірно, Мігель Сервантес не був автором «Дон 
Кіхота» і це тим більше, що решта творів цього 
автора не йде в жодне порівняння із відповідним 
романом – ані за художнім, ані за інтелектуальним 
рівнем. 

Крім того, буде доречним згадати історію 
перекладу «Дон Кіхота» на англійську, який вийшов 
1612 року. Номінальним автором перекладу в даному 
виданні був не відомий нікому Томас Шелтон, який 
ні до цього, ні після цього не надрукував жодного 
результату своєї праці (скоріше за все – підставна 
особа). Видавцями першого англійського перекладу 
«Дон Кіхота» були Едвард Блаунт та Вільям Хаггард 
(за дивним збігом, вони ж видали перше folio 
Шекспіра 1623 р.). Друга частина «Дон Кіхота» 
вийшла на іспанській мові 1615 року. Цього ж року 
вона була й зареєстрована в Іспанії. А ось англійський 
переклад 2-ї частини, який нібито належить тому 
ж Томасу Шелтону, був зареєстрованим у Палаті 
торгівлі книгами та канцелярським приладдям 
того ж таки 1615 року – лише на місяць пізніше за 
іспаномовний варіант. 

Створюється враження, що в Англії нетерпляче 
чекали, поки текст буде перекладений із англійської 
– на іспанську, отож, не витримали правдоподібну 
паузу. 

Переклад Шелтона вважається не зовсім точним, 
але таким, що вирізняється доброю поезією. 
Парадокс полягає у тому, що добре перекласти 
поезію не до порівняння важче, аніж прозу. Цей 
нікому невідомий Шелтон мав би бути талановитим 
поетом, тим більше дивно, що про нього ніхто нічого 

не чув, за винятком перекладу двох частин «Дон 
Кіхота». Здається, що він народився для цієї справи 
і відразу ж помер після її виконання. Думаю, так 
воно й було – він народився і помер як перекладач 
у задумі справжнього автора «Дон Кіхота», який 
написав цей роман на англійській та видав його за 
«переклад Шелтона».

Ще одна цікава деталь публікації 2-ї частини 
«Дон Кіхота»: вона вийшла практично синхронно 
у Валенсії та Брюсселі (1616 р.). Причому, як це не 
дивно, у Брюсселі – дещо раніше. 

Брюссель залишався частиною іспанських 
володінь (як і вся Фландрія), тому, здавалось 
би, нічого особливого у цьому немає. Але такий 
бізнесовий розмах мав би свідчити про неабияку 
підприємливість Сервантеса і відповідний проект 
повинен був його істотно збагатити… 

Щоправда, таке припущення вступає у 
суперечність із попереднім фактом: видання першої 
частини «Дон Кіхота» не принесло коштів його 
«автору». Так само сталося і з другим виданням. 
Так само, нагадаю, було і з прибутками за «свою» 
літературну творчість у біографії дуже практичного 
Вільяма Шакспера, якому Генслоу не заплатив 
жодного пені, що помітно за його щоденником, 
Генслоу, який збагачував у рамках укладених 
контрактів всіх видатних драматургів Англії – своїх 
сучасників.

А вся справа у тому, що ні Вільям Шакспер, ні 
Мігель Сервантес не мали авторських прав на твори, 
написані Р. Ретландом. Вони отримували гроші 
за «співпрацю», оце і все. Зокрема, М. Сервантес 
отримував за це досить небагато у порівнянні із В. 
Шакспером, позаяк розрахунки із ним відбувалися, 
очевидно, через посередника, який із його «пайки» 
лишав «дещо» і для себе.

Проте, щоб констатувати свої висновки із повною 
певністю, потрібно провести порівняльний аналіз 
«Дон Кіхота» із драматичними творами Сервантеса 
і драматичними творами Шекспіра. І хоч належні 
можливості для цього у нас зараз все ще відсутні, 
для прикладу наведемо частину монологу Гая Мáрія 
із трагедії Сервантеса «Нуманція»:

Срок не пришел, и время остается,  –
Свою вину загладит римский воин.
А тем, что враг жестокий не сдается,
Покуда я не так обеспокоен.
Отныне все иначе поведется:
Тот будет званья «римлянин» достоин,
Кто жизнь, и честь, и все, что только может,
К ногам вождя любимого положит. 
Все руки вверх поднимем, встанем ближе
К вождю, клянясь, что душу мы положим
За славу Рима! Можно ли пасть ниже,
Чем мы? – Нельзя! Но мы воспрянуть можем!
Ты римлян клятву, Сципион, прими же!
Мы лень и праздность сами уничтожим! 
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У мене особисто наведений уривок викликає 
асоціації не із «Дон Кіхотом», але із «одами» на 
честь кремлівських вождів. Автор тут постає 
перед читачем, як особа не глибока і навіть вкрай 
спрощена – не як поет, але як римач, від якого, в 
кращому випадку, можна очікувати щось на зразок 
«Інтернаціоналу» (що також доволі проблематично), 
але, за жодних обставин, не «Дон Кіхота».

До 1605 р., коли було видано першу частину «Дон 
Кіхота», Сервантес опублікував лише одну книгу 
– першу частину пасторального роману «Галатея», 
який залишився навіки без свого обіцяного 
автором продовження – без другої частини. Не буду 
висловлювати власну думку, оцінюючи художній 
рівень цього роману, не буду навіть перекладати на 
українську те, що пише про «Галатею» російський 
літературознавець (Штейн А. Л.) у своїй «Історії 
іспанської літератури»: «Роман рассказывает о 
пастухе Элисио, влюбленного в несравненную 
пастушку Галатею. Элисио постоянно твердит о 
своей любви и распевает в ее честь любовные песни. 
Но влюбленным грозит несчастье: отец хочет 
выдать Галатею замуж за богатого пастуха 
из Лузитании. Элисио и Галатея в отчаянии. 
Их друзья-пастухи горячо сочувствуют Элисио 
и хотят защитить его право на прекрасную 
Галатею. На этом кончается первая часть 
«Галатеи»... Создавая образы своих героев, автор 
вслед за Платоном подчеркивал в них идеальное, 
духовное начало, отбрасывая или затушевывая 
реальные, земные стороны человеческой натуры. 
Поэтому персонажи «Галатеи» кажутся 
бесплотными, отвлеченными фигурами; к тому 
же помещены они в условную и оторванную от 
реальной жизни обстановку» [http://classlit.ru/publ/
zarubezhnaja_literatura/servantes_m/galateja_servantes_
analiz_romana/113-1-0-1048].

Це, по-вашому, автор «Дон Кіхота»? Це автор, що 
створив образ Санчо-Панси? А на мою думку – це 
його літературний антипод! Сервантес – типовий 
набундючений бутафорний іспанський ідальго, без 
тіні почуття гумору, а автор «Дон Кіхота» – носій 
вершинного витонченого англійського гумору, 
гумору, який не має собі рівних у Європі і цілому 
світі.

Перечитаймо віршоване послання Сервантеса 
«Матео Васкесу», виявлене у державних архівах лише 
у ХІХ столітті. Воно містить 81 добре заримовану 
терцину [https://www.litmir.me/br/?b=99313&p=1]. 
І серед них – жодної авторської метафори! Зате 
епітетів – безліч! Головне ж – всюди простежується 
авторська дитяча наївність. Наприклад, тут:

О государь мой, — молвлю я смиренно, —
Ты строгой власти подчинил своей
Безбожных варваров полувселенной,
Всечасно от заморских дикарей
К тебе идут послы с богатой данью. —

Так пусть же в царственной душе твоей
Проснется грозное негодованье
На тот народ, что смеет до сих пор
Тебе оказывать непослушанье.

Не будемо голослівно стверджувати, що комедії 
Шекспіра є досить близькими до роману Сервантеса 
і навіть не будемо наводити прикладів, які можуть 
свідчити на користь відповідного твердження – 
натомість звернемося до сюжету «Дон Кіхота» і 
зауважимо, що він є більш-менш оригінальним 
– тоді як Шекспір та Сервантес полюбляли 
запозичення. Але з іншого боку – цей сюжет не є 
«справжнім» – його можна назвати «химерою», так 
само, як можна назвати «химерою» сюжет «Мандрів 
Гулівера» Джонатана Свіфта. В обох випадках 
йдеться про гротескне пародіювання певних реалій 
сучасності – якщо стосовно роману Свіфта – цей 
факт ні в кого не викликає сумніву, то стосовно «Дон 
Кіхота» – подібної інтерпретації роману Сервантеса 
в літературознавстві на нинішній день не існує. 
Причина тут є дуже простою: «донкіхотологи», йдучи 
за інтерпретацією Карла Маркса, взяли собі до голови, 
що роман є пародією на феодальне минуле Іспанії – 
на епоху середньовічного лицарства, а після цього, 
із їхньої свідомості таке упереджене ставлення до 
проблеми жодним засобом вилучити неможливо. 
Щоб зрозуміти сутність відповідної помилки, по-
перше, потрібно знати, що епоха лицарства із її 
культом чудової дами та лицарських подвигів у 
ім’я високих ідеалів Середньовіччя, далеко не в 
усьому світі і навіть далеко не у всій Західній Європі 
була саме такою. Відповідні ідеали сформувалися 
і культивувалися, переважно, в межах Франції та 
Англії, тоді як для Італії та Іспанії вони були зовсім 
чужими. Середньовічна історія Іспанії складалася 
в умовах, коли її рицарі загартовувалися не на 
турнірах, але у жорстоких битвах зі загарбниками 
– арабами. Ідеалом лицарства для іспанців став не 
міфічний Амадіс Галльський (відповідний роман 
був написаний невідомим автором у ХIV ст., коли 
ідеали лицарства уже зробилися історичним мину-
лим), не легендарні Роланд, Тирант Білий та 
Пальмерін Англійський, але Сід-Войовник (Родріго 
Діас де Вівар), який успішно поклав початок 
Реконкісті. Отож, іспанці ХVІІ ст. охоче сміялися 
із «ідальго» Дон Кіхота лише тому, що відчували в 
його образі, щось абсолютно чужорідне власним 
національним традиціям. Хіба ж це не відомо, що 
посміятись над собою у Європі не вміють лише 
два народи: іспанці та шотландці, чиї етнічні назви 
стали для їхніх сусідів еталоном гордості.  

Але, кого ж тоді було зображено під образом Дон 
Кіхота? На мою думку, Рицар Сумного Образу із Ла-
Манчі, за іронією долі, є літературним пародійним 
портретом Едварда де Вера 17-го графа Оксфорда – 
одного із мимовільних «претендентів» на авторство 
шекспірівського канону. 
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Графа Оксфорда природа наділила дивакуватим 
характером. Дещо не в такій мірі, як Сальвадор 
Далі, але все ж він був визнаним ексцентриком. 
Являючи собою нащадка дуже знатного аристо-
кратичного роду, Оксфорд вирізнявся рідкісною 
демократичністю характеру, що б мало дозволити 
фахівцям соціоніки помітити в ньому представника 
психотипу, якого вони охрестили «Дон Кіхотом». 
Едвард де Вер (йому, щоправда, в цей час ще було 
лише 17 років) не вважав для себе за приниження 
займатись фехтуванням із кравцем Вільяма Сесіля 
– Едвардом Байнамом, який на той час був лише 
есквайром (мається на увазі Сесіль, а не його кравець, 
оскільки щодо соціального становища останнього 
– це й так зрозуміло). Одного разу згадані спільні 
вправи двох Едвардів – аристократа із плебеєм – 
призвели до трагедії – граф Оксфорд промахнувся 
і проткнув шпагою кухаря Томаса Брінкнелла, який 
проходив поблизу. 

Граф потрапив під судове слідство, проте на суді 
його виправдали, звинувативши небіжчика-кухаря 
в намаганні вчинити самогубство. У «Дон Кіхоті» 
ми знаходимо пародійний епізод цього випадку, 
де головний герой вирішив отримати посвячення 
в рицарі і перед тим провести ніч над зброєю – не 
спавши. Склавши лати і зброю на корито, він чекав 
ранку, як раптом хтось зі слуг захотів напоїти мулів. 
Оскільки слуга доторкнувся до зброї Дон Кіхота,   
яка заважала його наміру, власник цієї зброї схопив 
списа і добряче вдарив ним слугу. В іншому випадку 
Дон Кіхот викликав на поєдинок і відразу ж мало не 
заколов списом Самсона Караско, переодягненого 
в рицаря Люстерка, який навіть не встиг взяти до 
рук зброї.

Про «Дон Кіхота» в першому розділі читаємо: 
«Років йому було близько п’ятдесяти, тілом він 
був сухорлявим, обличчям – худорлявим». 

1601 року, коли, ймовірно, розпочалася робота 
над романом, графові де Веру виповнилося 51 рік. 
На його пізньому портреті ми бачимо худорляве 
обличчя, довгі й тонкі («музичні») пальці і 
неприродно звужену грудну клітку – в чому читач 
зможе сам переконатися. Чорні довгі вуса графа 
Оксфорда є точною копією тих вусів, які ми бачимо 
на численних ілюстраціях, де зображений Дон 
Кіхот – це не тому, що ілюстратори знали, хто є 
прототипом мандрівного рицаря із бетселлеру 
Сервантеса, а тому, що вони керувалися описом 
зовнішності героя, наявним у ІІ частині роману 
(розділ XIV): «Як це інший!? – вигукнув Рицар Лісу. 
– Клянуся небом, яке розкинулося над нами, що я 
вступив у поєдинок із Дон Кіхотом, переміг його 
і змусив здатися, і цей чоловік є високим на зріст, 
з довгими кінцівками і сухорлявий, худорлявий на 
обличчі, волосся в нього зі сивиною, ніс орлиний, 
з ледь помітним горбочком, вуса великі, чорні, 
опущені донизу».

На портреті графа Оксфорда ми бачимо ніс, що 
нагадує дзьоб хижого птаха, який можна назвати 
«орлиним», проте «ледь помітний горбочок» тут 
знаходиться не в звичному місці – трохи нижче 
перенісся, але внизу. 

На мізинці і середньому пальці руки графа 
намальовані два персні – обидва – не там, де 
їх носять всі нормальні люди: не на третій, але 
на другій фаланзі. Суглоби на пальцях не є 
розширеними, отже, персні, при бажанні, можна 
було пересунути на третю фалангу. На його грудях 
не складно помітити амулет у вигляді вепра, 
який висить на шнурочку. Попри те, що вепр був 
гербовим «тотемом» Оксфорда, дві останні деталі 
мені особисто видаються ознаками такої поведінки, 
яка супроводжується симптомами тяжкої форми 
шизофренії. 

Арахнодактилічні («павукоподібні») пальці 
де Вера на його портреті (у тому випадку, якщо 
художник зобразив їхню довжину і товщину 
відповідним чином до натури) виявляють своєю 
формою наслідки генетичної патології, яка в 
медицині отримала назву «синдром Марфана». За 
цих умов, фізична конституція є астенічною (що ми 
й помічаємо за шириною грудної клітки Оксфорда 
на його портреті), а кінцівки графа мали б бути 
непропорційно довгими відносно його тулуба 
(нагадаємо, що в останній цитаті із «Дон Кіхота», 

Граф Оксфорд 17-й у 50-річному віці.
Портрет роботи Маркуса Герардса Молодшого
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де Рицар Лісу описує зовнішність головного героя 
роману, серед іншого є згаданими його «довгі 
кінцівки»). Особливість «синдрому Марфана» 
полягає також у тому, що в кров враженого 
ним індивіда, потрапляє висока концентрація 
адреналіну і нервова система постійно перебуває у 
стані збудження. В інтровертів це супроводжується 
фобіями, а в екстравертів – неприродно піднесеним 
настроєм – останнє є характерним для Дон Кіхота.

Синдром Марфана вважається рідкісною 
патологією, яка дає схильність до постійної 
активності, що в інтровертів підвищує їхній рівень 
працездатності, саме тому порівняно часто можна 
зустріти серед відомих людей тих, хто народився із 
відповідним генетичним відхиленням, зокрема, це 
данець Г. Х. Андерсен; француз Ш. де Голь; італієць 
Н. Паганіні; євреї А. Лінкольн та К. Чуковський. 
Серед відомих англійців – не зауважено жодного, 
проте дуже ймовірно, що саме граф Оксфорд має 
заповнити відповідну лакуну. Також звернемо 
увагу на те, що обидва письменники зі згаданим 
синдромом – Андерсен та Чуковський – творили для 
дітей. Давно було помічено, що найбільш успішними 
дитячими авторами були ті, хто залишався «дітьми» у 
дорослому віці, тобто тут йдеться про інфантилізм – 
рису, яку легко помітити в характері Дон Кіхота, а 
також – у поведінці та творчості графа Оксфорда, 
про що мова – попереду. Втім, психологами не 
було поміченим, що синдром Морфана іноді 
супроводжується інфантилізмом, тому є можливим, 
що тут йдеться про випадковий збіг.

1571 року 21-річний Оксфорд, яким особливо 
опікується королева Єлизавета, одружується з 
Анною Сесіль, батько якої до дня цього весілля 
отримує титул барона. 

У другій частині роману (розділ 6-й), коли 
Дон Кіхот забажав стати пастухом і зацікавив 
своєю ініціативою своїх друзів, він їм вирішив 
поміняти імена – у відповідності до буколічної 
традиції. Так бакалавр Самсон Караско мав стати 
«пастухом Самсоніно» чи «пастухом Карасконом», 
цирульник Ніколас отримав ймення «Нікулосо», 
але на цьому колишній рицар зупиняється: «А тим 
часом підібрати імена для пастушок, в яких ми 
закохаємося, це найпростіше, оскільки ймення моєї 
сеньйори однаково підходить і для пастушки і для 
принцеси, то й не потрібно мені переобтяжувати 
себе пошуком більш вдалого імені».

Звичайно, йдеться не про ймення «Анна», але про 
соціальне становище Анни Сесіль, яка була донькою 
політика-есквайра, чиє походження, зрозуміла річ, 
не було знатним.

Найбільш цікавими є паралелі між двома 
епізодами із роману та змістом малого герба графа 
Оксфорда. Перший із відповідних епізодів – це 
знаменитий бій Рицаря Сумного Образу із вітряком, 
в якому він уявив собі одного із велетнів: коли Дон 

Кіхот кинувся на «велетня» зі списом, крило вітряка 
обернулося і спис зламався. Інший епізод – зустріч 
із пересувним звіринцем, коли Дон Кіхот вирішив 
позмагатися із левом. На його вимогу, клітку з 
хижаком відкрили, проте лев не захотів змагатися. 
Таким чином, герой роману присудив собі перемогу 
і став себе називати «Рицарем Левів». Як пише 
Томас Луні, у своїй праці про «Шекспіра-Оксфорда» 
(1920 р.), малий герб графа Едварда де Вера являв 
собою щит, на якому лев тримав у лапі зламаного 
списа [И. Гилилов. Игра об Уильяме Шекспире // 
«Самодовольный колбасник или унылый портной?»]. 

Справді на гербі графа Оксфорда – пропри те, 
що головною твариною тут є вепр, намальований 
також і щит із крихітним левом, який тримає в 
лапах два уламки списа. Томас Луні стверджує, що 
на цій підставі граф Оксфорд, мовляв, вигадав для 
себе псевдонім «Shake-speare». Проте його опоненти 
цілком слушно заперечують, що композит «Shake» 
означає «трясти», а не «ламати».

Натяк на малий герб графа Оксфорда у двох 
згаданих епізодах «Дон Кіхота» можна було б 
вважати випадковим збігом, якби не багато інших 
паралелей. Наприклад, граф де Вер був не лише 
ексцентриком, але й людиною досить непрактичною. 
Виявляючи рідкісне невміння керувати власним 
маєтком, схильність до авантюрних інвестицій та 
демонстративну  надмірну щедрість, він остаточно 
зубожів – герой Сервантеса є збіднілим ідальго, 
все майно якого складається із «фамільного списа, 
давнього щита, худющого коня та мисливського 
пса». 

Щоб граф мав засоби для існування, королева 
Єлизавета 1586 року призначила йому щорічну 
грошову допомогу в тисячу фунтів. Для того, щоб 
граф їх не розтринькав за кілька тижнів, допомога 
виплачувалася поквартально [http://www.tudorplace.
com.ar/Bios/EdwardDeVere (17EOxford).htm]. 

Така уважність до особистих проблем Оксфорда 
з боку королеви має своє логічне пояснення, проте 
було б передчасним ознайомити з ним читача вже 
зараз.

Перша частина «Дон Кіхота» була закінченою 
1604 року. Рукопис на іспанській мові був переданий 
видавцю в травні того ж 1604 року [http://bibliogid.
ruheroes/lubimye/lubimye-donkihot]. На цей час 54-річний 
граф де Вер був ще живим, проте за якийсь місяць 
по цьому (24 червня 1604 р.) – він помер, причому 
– так само, як описано смерть Дон Кіхота в кінці 2-ї 
частини роману – в оточенні друзів, які поділяли 
його літературні та театральні вподобання…

Останнім часом у США граф Оксфорд вважається 
«найбільш ймовірним Шекспіром», проте підстави 
для цього не містять у собі нічого об’єктивного. 
Скажімо, сучасний український науковець пише 
на відповідну тему таке: «Для Оксфорда було 
б соціальним самогубством та політичною 
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небезпекою, якби стало відомо, що він драматург» 
[Сінкевич К. Є. Розвиток проблеми авторства Шекспірових 
творів/ Всеукраїнський збірник наукових праць 
«Гуманітарний вісник. Серія: Іноземна філологія» – Черкаси: 
ЧДТУ, 2009. – Число 13. – с. 37 – 41].

Але ж про комедії графа Оксфорда згадує 1598 
р. Ф. Мерез у книзі «Скарби інтелекту» («Palladis 
Tamia»)! Якщо це не жарт з боку Мереза, тоді ці 
комедії були опубліковані за життя автора. А якщо 
ж – жарт – тоді немає підстав говорити, що граф 
Оксфорд писав драматичні твори. Принаймні, Ф. 
Мерез зовсім не ототожнює Оксфорда із Шекспіром, 
позаяк перелічує і твори останнього в цій же книзі.

Чому ж зазначений науковець припускається 
такої помилки? Тому, що він отримав свої знання 
про оксфордівську теорію із праць її авторів, які 
замовчують невигідні їм факти й ігнорують їх у 
своїх висновках. Або ж – із праць шекспірознавців-
стратфордівців, які погано знають слабкі місця 
оксфордівської теорії, позаяк ознайомились лише із 
нею, але – не із її критикою.

Для того, щоб читач отримав уявлення про рівень 
аргументації «оксфордистів» достатньо навести той 
сонет графа, у якому оксфордисти, починаючи із 
книги Томаса Луні «Шекспір розпізнаний», знаходять 
спільний розмір із «Венерою та Адонісом» Шекспіра, 
але ігнорують літературну вартість його змісту. 
Цей сонет графа перекладений на російську А. 
Лук’яновим: 

О, если были б женщины честны, 
Любили бы нас крепко, без измен, 
Понятно б стало, чем покорены 
Мужчины – так приятен этот плен. 
Но видя их безнравственность, смешон 
Мне тот, кто в рабство ими увлечён. 
Изменчивых и жадных до услад –
От Феба часто к Пану их влечёт; 
Так соколихи дикие летят 
С перчатки на перчатку без забот; 
Как не грози, глупышек не вернуть, 
Пускай летят, свой выбирая путь! 
Вот коль хандра и грусть охватят нас, 
Мы для потехи нашей им польстим, 
Введём в соблазн, коварно поклянясь, 
Но, утомившись, скажем гордо им, 
Капризы их отбросив наконец: 
«Прочь к дуракам! О, что я за глупец!». 

Як, очевидно, зауважив читач, граф Оксфорд у 
відповідному сонеті демонструє власну схильність 
до примітивних узагальнень – не властиву жодно-
му значному художнику слова – для нього всі жін-
ки – однакові. Його дитяча безхитрісність (наслідок 
інфантилізму, яким, нагадаємо, страждає також 
і Дон Кіхот) виявляє себе в тому, що він відверто 
хизується своєю «гордою» «підступністю» та «клят-
вопорушництвом» стосовно жінок – рисами, які 

насправді йому, очевидно, не були особливо при-
таманними (незважаючи на те, що граф, не особли-
во криючись, зраджував свою «Дульсінею» – Анну 
Сесіль – із Вірджинією Падоанною та Анною Вава-
сур). Інакше кажучи, творчість Едварда де Вера фік-
сує для історії наявні в нього психічні відхилення 
тотожного характеру до тих, які виявляють у ньому 
вже згадані два персні на другій фаланзі пальців та 
амулет на грудях у вигляді вепра – «аксесуари», із 
якими граф вирішив позувати портретистові!

Схильність хвалитися тим – відсутнім у себе – 
чого інші соромляться і намагаються затаїти, була 
помічена га графом де Вером також в іншому випадку: 
в грудні 1580 року Едвард Оксфорд звинуватив 
перед Єлизаветою Тюдор двох своїх колишніх друзів 
– католиків (Генрі Говарда та Чарльза Арундела) – у 
змові проти королеви на користь Іспанії. Коли тих 
викликали на допит, вони категорично заперечили 
правдивість зазначеного свідчення, а заяву 
графа пояснили його схильністю вірити, немов у 
«реалії», у плоди власної фантазії. Його також було 
звинувачено в педофілії з італійськими хлопчиками 
Гораціо Цогно та Покко, в розпусті, пияцтві та 
намірі вбити цілу плеяду знатних осіб, зокрема, 
фаворита Єлизавети – Роберта Дадлі та загального 
улюбленця – Філіпа Сідні. Ймовірно, звинувачення, 
висунуті проти графа, не були безпідставними 
(принаймні історикам є відомий факт зупиненого 
королевою поєдинку між Едвардом Оксфордом та 
Філіпом Сідні. Після цього у січні 1580 року граф 
Оксфорд послав виклик на поєдинок Філіпу Сідні у 
листі. Розвідка спрацювала і про цей лист дізналася 
Єлизавета І. Королева відразу ж наказала накласти 
домашній арешт на графа Оксфорда – до кінця 
місяця, аби Сідні не міг прийняти виклик.

На схильність до нетрадиційної сексуальної 
орієнтації графа Оксфорда натякає і його 
тесть Вільям Сесіль, який стверджує: «Деякі 
вульгарні люди заманили його, щоб відчужити 
від дружини» [http://www.oxforddnb.com/
view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-
9780198614128-e-28208]. 

Зважаючи на його репутацію «ексцентрика» 
(шизофреніка), Оксфорду ніхто не повірив – 
Говарда та Арундела звільнили з-під варти. 1583 
року Арундел залишив Англію, а Говард знову на 
короткий термін був заарештованим, але його 
провина не була доведеною. 

Таким чином, пошук прототипу Дон Кіхота 
знову приводить нас до Англії. Отож, особа 
автора, чий завуальований «автограф» є наявним у 
романі – «англійського лорда-католика» – отримує 
підтвердження своєї реальності. За таких умов, 
випливає висновок, що відповідний геніальний 
митець був схильним не розголошувати своє 
ймення, отож, саме його можна вважати також 
і автором шекспірівських творів. В останньому 
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випадку, є досить цікавим, що дві підставні особи: 
підприємець та художник-декоратор Вільям 
Шакспер і письменник та драматург Мігель 
Сервантес – обидва померли в один рік і в одне 
християнське свято – день Святого Георгія (23 
квітня). 

Смерть кожного з них – задокументована. 
Стосовно Шакспера – про це добре відомо. 
Стосовно Сервантеса – його смерть зафіксована в 
архіві мадридської парафіяльної церкви Святого 
Себастьяна [C/Atocha, 39] 23 квітня 1564 р. [http://
www.quo.es/ser-humano/han-encontrado-realmente-a-
miguel-de-cervantes].

Це тим більш є дивним, що Сервантес помер на 
10 днів раніше за Шекспіра. І суперечності тут не 
існує жодної: Іспанія у відповідну добу жила вже 
за григоріанським календарем (із жовтня 1582 
р.), Англія ж (до вересня 1752 р.) – за юліанським. 
Різниця між обома календарями у ХVІІ ст. становила 
10 днів. Дату смерті Шакспера на григоріанський 
календар ніхто не переводив, оскільки вона 
зафіксована у парафіяльних місцевих документах 
Стратфорда саме як 23 квітня 1616 р. Якщо додати 
сюди дату народження Шакспера (23 квітня 1564 
р.), яка, ймовірно, була одним із факторів, що 
сприяв вибору на його користь при пошуках 
підставної особи (натур-псевдоніма) – випадковий 
збіг перевершує всі межі ймовірності. Складається 
враження, що хтось – достатньо могутній для 
відповідної справи – вирішив непомітно знищити 
двох ні в чому не винних людей із єдиною метою: 
щоб залишити для історії ключ до виявлення 
ймення справжнього автора, чиї геніальні твори 
підписувалися їхніми іменами. Втім – мотивація 
може бути й зовсім іншою.

Єдиною зацікавленою в цьому особою був брат 
великого митця – Френсіс граф Ретланд 6-й, а єдиною 
організацією, яка мала можливості це вчинити, – 
були англійські «вільні каменярі». 

У найбільш скрутний період свого життя, у 
листопаді 1601 року Френсіс Меннерс – попри те, що 
перебуває в уффінгтонському  засланні під наглядом 
свого родича – стає членом Почесного товариства 
адвокатів та суддів «Внутрішній Храм» (Inner 
Temple) – [wikipedia.org/wiki/Francis_Manners,_6th_
Earl_of_Rutland]. Як йому це пощастило?

Товариство «Внутрішній Храм» зберегло за 
собою назву своїх засновників – Ордену Тамплієрів 
[http://en.wikipedia.org/ wiki/Inner_Temple]. 

Що це означає? Щоб дати відповідь на поставлене 
запитання, наведемо як приклад цитату із Вікіпедії: 
«Роберт Пэшли, англ. Robert Pashley (4 сентября 
1805, Йорк — 1859) 29 мая — британский 
экономист, путешественник и исследователь 
античности XIX века. Масон с 1837 года 
(член Общества Внутреннего Храма)» [http://
ru.wikipedia.org/wiki/Пэшли,_Роберт]. 

Історія Inner Temple розпочинається з ХІІІ 
ст., коли сюди прибула група юристів, які 
консультували лицарів-тамплієрів. Після заборони 
цього лицарського ордену, юристи тут залишилися 
до груня 1234 року, коли всім юристам заборонили 
мешкати у Лондоні. Тоді вони перебралися до 
Халборну – неподалік від столиці. До 1539 року тут 
мешкали лицарі-госпітальєри, чий орден розпустив 
Генріх VІІІ. Він же й віддав приміщення в оренду 
юристам, зважаючи на те, що це була їхня колишня 
власність. Пізніше Джеймс І уклав договір із групою 
юристів та каменярів (!), відповідно до якого Inner 
Temple став їхньою власністю, з умовою, що вони 
виплачуватимуть щорічно 10 фунтів до королівської 
скарбниці [https://en.wikipedia.org/wiki/Inner_Temple].

Як випливає із подальшої історії цієї групи, це 
були масони, які у подальшому стали називати себе 
«тамплієрами».

Свого часу американська дослідниця Делія Бекон, 
яка першою вирішила довести, що стратфордська 

Фрагмент портрету Френсіса Ретланда. 1616 р.

Фрагмент портрету Френсіса Ретланда. 1616 р.
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теорія є помилковою, приїхала до Стратфорду 
і спробувала відкрити вночі могилу Вільяма 
Шакспера, маючи надію знайти тут розгадку великої 
таємниці. Делію Бекон спонукала до цього епітафія 
на надгробній плиті: «Добрий друже, у Ймення Ісуса 
не чіпай решток тут похованих. Благословенний 
буде той, хто не чіпатиме цю плиту і проклятим 
буде той, хто потривожить мої кістки».

Дослідниці здавалося, що ця епітафія виглядає 
дивною і зміст її – не випадковий, мовляв, могила 
Вільяма Шакспера ховає якусь дуже важливу 
таємницю.

У відповідному стосунку інтуїція не зрадила цю 
ексцентричну жінку. І, якби справді їй пощастило 
«потривожити кістки» тут похованого, вона б давно 
вже зробила відкриття, яке учені спромоглися 
зробити лише два роки тому – у лютому – березні 
2016 р. Але церковний сторож сумлінно виконав свій 
обов’язок, зупинивши «акт вандалізму», і таємниця 
залишилася не розкритою – до певного часу. Втім, 
коли б Делія Бекон навіть відкрила могилу Шакспера 
і почасти розкрила її таємницю – сумнівно, що вона б     
її змогла зрозуміти цілком.

Дослідження могили В. Шакспера проводилося       
до 400-ліття від дня його смерті. Виконували 
відповідні роботи археолог Кевін Коллс зі 
Стратфордського університету та геофізик Еріка 
Утсі. Щоб не потривожити решток «драматурга», 
було вирішено використати георадар (GPR), який 
«бачить» крізь невеликий шар грунту. Цього 
виявилося достатньо, позаяк з’ясувалося, що 
Шакспер похований у неглибокій могилі, у якій 
немає жодного металічного предмета – навіть 
цвяхів від гробу. Головне ж – георадар зафіксував 
відсутність черепа похованого, тоді як всі кістки 
виявилися на своєму місці [https://www.bbc.com/
russian/uk/2016/03/160323_shakespeare_skull].

У цій ситуації дослідники згадали легенду, 
відповідно до якої, череп В. Шакспера зберігається 
у замурованому склепі церкви Св. Леонарда 
(графство Вустершир). Вони справді знайшли тут 
людський череп, проте – не чоловічий, а жіночий. 
Кримінологічна антропологічна експертиза 
встановила,  що  ця  особа померла  у  віці  поза  70  років.

Інша легенда, записана вперше 1879 року, 
стверджує, що череп Шакспера викрали шукачі 
скарбів 1794 року. Треба думати, вони прихопили з 
собою і всі цвяхи – разом із труною.

Цей жарт тут є доречним, позаяк у відповідну 
добу заробити на черепі Шакспера не уявлялося 
можливим – не та була ще епоха, коли за такі 
раритети добре платили.

Але, як виявилося, обидві легенди виникли не на 
порожньому місці – «дим» і цього разу став ознакою 
наявності «вогню». Що ж сталося насправді?

Попри те, що згадана епітафія нібито й виглядає 
цілком християнською, у цілому надгробок В. 

Шакспера видається вкрай дивним – як для 
поховання християнина. Так, тут є два скульптурні 
ангелочки, але це не має жодного значення, позаяк 
відсутній знак хреста. Натомість надгробок 
увінчаний об’ємним зображенням людського 
черепа. Поряд з таким же черепом сидить один із 
ангелів (справа від глядача)… І знову – та ж сама 
символіка черепа.

До цього часу ці «анатомічні» деталі пояснювалися 
алюзією до трагедії «Гамлет» – згадаймо, як Гамлет 
знаходить череп блазня Йоріка та бере його до 
рук. Можливо, це й слушно, адже Вільям Шакспер 
також, у певному розумінні, виконував роль блазня, 

Точна музейна копія надгробку В. Шакспера
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доручену йому справжнім автором «його» творів.   
Але тепер, коли виявилося, що череп Вільяма 
Шакспера десь зник, випадковим збігом переконливо 
пояснити це явище у монументалістиці, очевидно, 
нікому не пощастить.

Можна згадати, що символіка черепа трапляється 
і в християнстві. Зокрема, це «Адамова голова» під 
Голготським Хрестом. З черепом у добу Відродження 
художники часто зображують Марію Магдалину 
та Св. Єроніма. Але череп на надгробку – замість 
хреста – річ унікальна у традиційному і тогочасному 
нетрадиційному християнстві (за винятком однієї 
протестантської течії, про яку згадаємо пізніше).

Під яким кутом би ми не намагалися розглядати 
описаний випадок, але нам не обійти теми, яка 
має безпосередній стосунок до символіки черепа 
у ритуалах масонства, позаяк на могилах масонів 
часто бачимо зображення черепа. Скажімо, у Бервелі 
(Лінкольншир) біля не діючої церкви знаходиться 
гробниця, на якій зображено череп і відсутнє 
зображення хреста (див. фото).

Ця традиція була успадкованою масонами від 
тамплієрів, які заклали підвалини масонства. 
Щоправда, тамплієри не уникали при цьому й 
символіки хреста.

Сказане не означає того, що Вільям Шакспер 
був масоном, а лише те – що похований він був 
за рахунок «вільних каменярів», які й заплатили 
за місце у церкві та спорудили йому відповідний 
надгробок на власний смак. Справа у тому, що 
череп увінчував надгробок ще у ті часи, коли
Вільям Шакспер був зображений на ньому із мішком 
шерсті замість пера та чорнильниці (див. фото за 
1709 р.).

Переконаний, що справа тут не обійшлася без 
Френсіса Ретланда. 

А щодо викрадення черепа Вільяма Шакспера – 
думаю, що похований він був без голови – звідси й 
така епітафія, звідси і несумісні між собою легенди-
версії про відсутність його черепа у похованні. На 
мою думку, смерть В. Шакспера пов’язана з якимось 
масонським ритуалом, адже її дата – 23 квітня – це 
не лише день пам’яті Св. Георгія – у язичництві цього 
дня святкували подорож до потойбічного світу,        

Гравюра, що зображує надгробок Вільяма
Шакспера, вміщена у його біографії, написаній

Середньовічна стела на могилі тамплієра.

Надгробок масона із Бервелі (Лінкольшир)

Н. Роу. 1709 рік видання.
Тут ангели не мають крил і тримають лопату та

пісковий годинник, які належать до поховальної 
символіки тамплієрів (див. фото внизу).

Справа від черепа бачимо схрещені кістки.
Зліва – схрещені знаряддя, зокрема, лопату
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смерть, і повернення на землю головного підземного 
божества, яке уособлювало собою тимчасово 
«вмираючий» у статевому акті чоловічий фалос. А 
позаяк ритуали масонів пов’язані із язичництвом, 
існує ймовірність, що Вільяма Шакспера та Мігеля 
Сервантеса принесли у жертву. Вибір впав саме на 
них тому, що Френсісу Ретланду (та його помічникам, 
треба думати – теж «вільним каменярам») було 
необхідним замаскувати сліди вбивства свого рід-
ного брата, адже В. Шакспер та М. Сервантес були 
живими свідками літературної творчості Роджера 
Ретланда, яка могла за певних обставин привернути 
загальну увагу до його біографії…

Мене не здивує навіть те, якщо раптом виявиться, 
що череп Сервантеса також десь подівся із його 
могили. Втім, схоже, що так воно і є – на мою думку, 
про це вже можна говорити у контесті дослідження 
могили Мігеля Сервантеса у січні 2015 року.

Але про все це – послідовно.
Перед смертю Сервантес написав духівницю, яка, 

на жаль, не збереглася до нашого часу. Думаю, якщо 
її виявлять, учених здивує відсутність згадки про 
рукопис «Дон Кіхота».

Відповідно до одного із пунктів цієї духівниці 
(як стверджують учені, опираючись на певні 
історичні джерела), Сервантеса поховали не на тій 
парафії, де він помер, а в церкві монастиря Сан-
Ідельфонсо де Тринітаріс Дезалзас. Справа у тому, 
що брати-тринітарії могли поховати письменника 
безкоштовно, позаяк він постригся у ченці.

Незважаючи на те, що 1667 року цю церкву 
переробляли, наукова група припустила, що 
склеп старої церкви при цьому залишився 
неушкодженим. Справді, у ньому виявили 33 
ніші із похованнями. Всередині однієї із них було 
виявлено гроб з ініціалами «M. C.», які відповідають 
йменню і прізвищу Сервантеса. У гробі – кістки 
дорослої людини [https://www.bbc.com/russian/
society/2015/03/150317_cervantes_tomb_discovered].

Але про наявність черепа у даному гробі – не 
йдеться! Не тому, що це й так зрозуміло – навпаки, 
череп учені почали шукати в іншому місці – під 
підлогою склепу. Як звітуються дослідники: «На 
третьому рівні глибини було виявлено чотири 
чоловічі черепи… та фрагмент черепа, який, як 
можна припустити із невеликим оптимізмом, 
може належати Манко де Лепанто, але – без будь-
яких гарантій». [http://www.quo.es/ser-humano/han-
encontrado-realmente-a-miguel-de-cervantes].

«Манко де Лепанто» – прижиттєве прізвисько 
Сервантеса.

Група, що складалася із 30 дослідників – фахівців 
у різних галузях – у своїй роботі використовувала 
інфрачервоні камери, 3D-сканери та георадари – 
найсучасніші технічні засоби. 

З того часу минуло вже три з половиною роки, 
але якихось нових відкриттів у дослідженні могили 

Сервантеса – не додалося і їх, очевидно, вже не буде. 
Справа у тому, що через три місяці (у липні 2015 
р.) іспанськими науковцями було вирішено, що 
ініціали «М. С.» на гробі – цього вже достатньо, щоб 
ідентифікувати могилу Сервантеса. Отож, рештки 
небіжчика (без черепа) урочисто перепоховали. 
Керівник наукової групи Франціско Ексеберрія 
під час урочистостей запевнив журналістів: «…
convinced that among the fragments of bones, we 
have something of Cervantes» [https://www.telegraph.
co.uk/news/worldnews/europe/spain/11670390/Cervantes-
tombstone-typo-mars-historic-burial-ceremony.html].

У перекладі це звучить так: «…переконаний, що 
серед фрагментів кісток, які ми виявили, дещо є 
від Сервантеса».

У відповідному контексті також слід пам’ятати про 
найбільш резонансну сторінку біографії Френсіса 
Ретланда. Успадкувавши Бельвуар, Френсіс звільнив 
двох служанок-сестер, на яких впала підозра в 
крадіжці. Невдовзі після цього – у вересні 1613 р. 
– захворіло все його сімейство: Френсіс, дружина, 
діти. Старший син і спадкоємець Френсіса – Генрі, 
барон де Рос – помер відразу ж. Згодом померли 
двоє молодших дітей: Френсіс і Кетрін.

Френсіс Ретланд знав, що Джоан, Маргарет та 
Філіппа Фловерс походять із родини знахарів, отож, 
розпочав процес проти своїх колишніх служанок та 
їхньої матері. Під тортурами одна зі сестер визнала 
провину – свою і сестри. Вона стверджувала, що 
вдалася до послуг трьох відьом: Джоан Віллімот, 
Еллен Грін та Енн Бейкер. Під тортурами Дж. 
Віллемот визнала, що викликала двох духів – у 
вигляді кошеняти та нічного метелика – які і звели 
зі світу дітей графа…

Продовжувати цю розповідь – немає сенсу. 
Натомість звернемо увагу читача, що у церкві Святої 
Діви Марії у Ботесфорді, де Френсіс Ретланд поховав 
своїх дітей, він наказав спорудити меморіал, який 
тут можна оглянути й у наш час. Як бачимо на фото, 
скульптурну групу очолює Генрі, барон де Росс – 
прямий спадкоємець графського маєтку і титулу. У 
лівиці він тримає людський череп, а його молодший 
брат – троянду.

Наявність черепа у руці надгробної статуї   
старшого сина графа Френсіса Ретланда 
кореспондується із черепом, який увінчує надгробок 
Вільяма Шакспера. Випливає ймовірний висновок 
про певну причетність Френсіса Ретланда до 
спорудження останнього.

Ця ймовірність переходить у повну впевненість, 
якщо ми оглянемо надгробки усіх графів Ретландів 
останньої креації у їхній усипальниці у Ботесфорді. 
Виявиться, що кожен із них увінчує скульптурне 
зображення павича. Але є один виняток – могила 
Роджера графа Ретланда 5-го, над якою височіє 
скульптурне зображення людського черепа із 
крилами херувима та пісковим годинником!
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Поховальні скульптурні портрети синів 
Френсіса графа Ретланда 6-го. Ботесфорд

Роджера Меннерса , графа Ретланда 5-го
Ботесфорд. Череп, що увінчує надгробок

Ботесфорд. Верхня частина надгробку
Роджера Меннерса графа Ретланда 5-го 

Ботесфорд. Верхня частина надгробку
Едварда Меннерса графа Ретланда 3-го

Ботесфорд. Верхня частина надгробку
Джона Меннерса графа Ретланда 4-го 

Зрозуміло, що цей масонський символ був 
спорудженим над могилою Роджера Ретланда за 
наказом його брата Френсіса. 

Надгробок самого Френсіса увінчує традиційне 
зображення павича, позаяк його поховання було 
оформлене за розпорядженням його молодшого 
брата і наступника Джорджа графа Ретланда 7-го, 
який у масонських ложах не перебував.

На надгробку Вільяма Шакспера також, окрім 
черепа, первинно був зображеним і пісковий 
годинник. Його тримає в руці один із безкрилих 
маленьких ангелів. Таким ми бачимо надгробок 
Вільяма Шакспера на гравюрі у книзі Н. Роу 1709 р. 

(див. фото на с. 108), на гравюрі Чарльза Гіньйона-
старшого, опублікованій 1786 року і на найбільш 
ранній – вміщеній у книзі Вільяма Дагдейла 
«Йоркширські старожитності», Лондон, 1656, на 
гравюрі чеського графіка Вацлава Холлара (1607 – 
1677), що передає первинний вигляд надгробного 
бюсту Шакспера у Стратфорді.

На надгробку Роджера Ретланда наявний й 
інший масонський символ – два обеліски (див. фото 
верхньої частини цього надгробку на даній сторінці). 
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Два обеліски, витесані із рожевого мармуру, 
колись стояли обабіч порталу давньоєгипетського 
Луксорського храму, де вони вважалися символами 
Озіріса. Один із них отримала в подарунок Франція 
1819 року і тепер він стоїть на площі Згоди. Інший 
залишився у Луксорі. Очевидно, у масонстві обеліск 
також є фалічним символом, як це було у єгиптян, 
позаяк тамплієри свого часу дуже цікавилися 
єгипетською релігією та магією.

Про череп з крилами та пісковим годинником – 
як про поховальний масонський символ – ми ще 
матимемо нагоду поговорити наприкінці розділу 
«Образ зими та весни у комедії «Марні зусилля 
кохання». А наразі спробуємо з’ясувати інші деталі.

Жорстокість Френсіса Ретланда не становила 
таємниці для його старшого брата, що помітно 
за сюжетом комедії «Як вам це сподобається». 
Нагадаємо, що Роджер Ретланд змалював у 
відповідному творі свій літературний автопортрет 
під образом Орландо, якого намагався знищити 
його рідний брат Олівер. Дуже ймовірно, що подібна 
спроба замаху на життя Роджера з боку Френсіса – 
стала прообразом відповідного епізоду. 

Стосунки між братами у комедії владналися – 
між їхніми прототипами – також, але, чи надовго? 
Своячкою Френсіса була графиня Кетрін Сеффолк, 
відома своєю нерозбірливістю у засобах. Її вплив тут 
також потрібно врахувати. Скажімо, Бен Джонсон 
називає її «ворожкою». Як пише І. Гілілов у розділі 
своєї відомої праці «Литературные современницы 
Шекспира»: «В 1619 г. Бен Джонсон говорил 
Драммонду о написанной им пасторали, где он 
под вымышленными именами вывел себя, а также 
Люси Бедфорд, Мэри Сидни-Пембрук, Елизавету 
Ретленд, ее кузину Мэри Врот (в неоконченной 
единственной пасторальной пьесе Джонсона 
«Печальный Пастух» они прямо названы 
«поэтами Бельвуарской долины») и интригующую 
против них колдунью Екатерину Сэффолк и ее 
дочь». При цьому Гілілов дає посилання: [Jonson’s 
Conversations with Drummond. L. 399 — 406]. 

Дочка К. Сеффолк, про яку згадує Гілілов – Кетрін 
Говард, невістка відомого Вільяма Сесіля.

Вступають до масонської ложі, як правило, із 
кар’єрних міркувань. Для Френсіса Ретланда «зелене 
світло» для досягнення соціального успіху могло 
пролитися лише після того, як старший брат відійде 
в інший світ. Чекати надто довго, очевидно, йому не 
хотілося…

Загадкова смерть Роджера Ретланда – після 
допомоги у вигляді кровопускання, яку надали 
йому два хірурги, що (згідно із відомим записом у 
книзі видатків стюарда графів Ретландів) отримали 
свій гонорар за обидві послуги лише через місяць (!) 
після смерті свого пацієнта – робить це запитання 
небезпідставним, адже зазначені хірурги були 
«майстрами на всі руки» – спровадивши Ретланда 

Ботесфорд. Верхня частина надгробку
Генрі Меннерса графа Ретланда 2-го. 

в інший світ, вони відразу ж забальзамували його 
тіло (як свідчить про це згаданий запис), очевидно, 
щоб усунути сліди свого «лікування». Втім, не 
обов’язково все відбувалося саме так. Відомо, що 
за кілька днів до смерті Роджер Ретланд «отримав 
інсульт». Відповідними до інсульту наслідками   
(спазми, параліч) супроводжується «ексклюзивне» 
отруєння бруцином (рослинною отрутою без 
кольору і запаху), яке практикували масони 
відповідної доби – аж до ХІХ ст. включно.

Та повернемося до теми авторства «Дон Кіхота». 
Про перебування Ретланда в Іспанії історичних 
свідчень не збереглося, тим часом відповідний 
роман не міг бути написаним людиною, яка в Іспанії 
ніколи не була. На нашу думку, Ретланд встиг 
побувати на Піренеях кілька разів, а проте – ворожі 
стосунки Іспанії з Англією стали тою обставиною, 
яка зумовила недоцільність писати знайомим листи 
із цієї країни. 

Одним із доказів на користь припущення, що 
Ретланд був таки в Іспанії, є цікава особливість 
його першої поеми – «Венера і Адоніс». Як слушно 
вважається, сюжет поеми був запозичений автором 
із «Метаморфоз» Овідія (книга 10). В Овідія, Венера 
є коханкою Адоніса, якому часто радить бути 
обережним на полюванні, але він не надає цьому 
значення. У Шекспіра, на відміну від Овідія, – 
Венера намагається спокусити Адоніса до любовних 
утіх, але той є цнотливим юнаком, у якого еротичні 
домагання богині викликають лише сором:

Немов попався у тенета птах,
Отак він поривався від богині;
З несили й сорому лютився – страх,
Та очі лиш гарнішали невинні.

[Переклад О. Мокровольського] 
Аргументи Венери, при цьому, перегукуються із 

тематикою перших (за нумерацією) 20-ти сонетів 
Шекспіра:
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Ростеш, годуєшся з землі приплоду,
То дай же ти й землі свій власний плід.
Себе продовжуй – так велить природа,
Нехай тебе переживе твій рід.
Тоді ти й після смерті жити будеш,
В подобі у своїй повік пребудеш… 

Проте Адоніс врешті-решт виривається з рук 
Венери: 

Що діять? Що сказати безталанній?
Нема вже слів, а мука все росте.
Минає час – і рветься геть коханий
Крізь рук, крізь пальців плетиво густе.
– О зжалься! – Змилуйся! – вона благає.
Та до коня Адоніс поспішає. 

Американський мистецтвознавець та теоретик 
мистецтва Ервін Панофскі (1892 -1968) стверджував, 
що зовсім не випадково така інтерпретація 
мітологічного сюжету виявляє паралель до одного 
із творів живопису – картини Тиціана «Венера 
та Адоніс». На думку Панофскі, Шекспір бачив 
відповідну картину, на якій зодягнутий Адоніс – 
зі списом у правиці та ременем, на якому тримає 
мисливських псів, – у лівиці – намагається 
вирватись із обіймів оголеної Венери. Незважаючи 
на те, що паралель є беззаперечною, а також на те, 
що інших аналогів цієї інтерпретації відповідного 
мітологічного сюжету не було виявлено в жодному 
із видів мистецтва, далеко не всі шекспірологи 
підтримують думку Панофскі – для кожного є 
однозначно зрозумілим, що Вільям Шакспер 
просто фізично не міг бачити відповідну картину 
жодного разу в своєму житті. Написане митцем 
у 1554 р. на замовлення іспанського короля Карла 
V, який вважав Тиціана «королем живописців», 
полотно із майстерні цього художника відразу ж 
було перевезене до королівського палацу Алькасар 
у Мадриді (у наш час знаходиться у музеї Прадо).

Звичайно, можна припустити, що автор 
шекспірівських творів, перебуваючи у Венеції, міг 
бачити якусь із невідомих копій згаданого полотна 
Тиціана. Проте, інша поема Шекспіра – «Зневажена 
Лукреція» – також є своєрідним свідченням на 
користь думки про відвідини Ретландом палацу 
Алькасар, оскільки саме тут знаходилася за життя 
Филипа ІІ (помер 13. 09. 1598) та його наступника – 
Филипа ІІІ (помер 31. 03. 1621), замовлена Филипом 
2-м у Тиціана картина «Тарквіній та Лукреція» 
[http://smallbay.ru/artreness/tiziano090.html] – (в наш 
час – у Кембриджському музеї; роки створення: 
1568 – 1571). Обидва твори належать до низки 
шедеврів великого венеціанського колориста. 
Іспанські королі мали добрий художній смак, і 
не скупилися на гонорари, тому Тиціан писав для 
них, не шкодуючи затрат власної психічної енергії – 
картини вражають уяву кожного, хто зустрічається 
з ними вперше. Крім того, серед полотен згаданого 
художника, репрезентованих свого часу в палаці 

Алькасар, лише два зазначених вище є написаними 
на сюжети творів Овідія, отож, не дивно, що саме 
вони дали поштовх для створення двох юнацьких 
поем Ретланда. 

У згаданій картині Тиціана «Тарквіній та Лукреція» 
наявні дві характерні деталі, які не трапляються ні 
в інших творах живопису на відповідну тему, а ні в 
«Fasti» Овідія, звідки Шекспір (Ретланд) запозичив 
сюжет своєї поеми: 1. під час нападу Тарквінія, 
Лукреція знаходиться в своєму ліжку, прикритому 
завісою. Порівняймо із поемою:

І до кімнати крадеться гульвіса, –
він бачить ще не зганьблену постіль
Приховує Лукрецію завіса…

[Переклад М. Литвинця]

Тиціан. «Венера і Адоніс». Музей Прадо. Мадрид

Тиціан. «Тарквіній і Лукреція». Музей Прадо. Мадрид
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2. Тарквіній здійснює напад на Лукрецію, яка 
лежить у ліжку, занісши над головою короткого 
меча. Порівняймо із поемою:

Сказав і меч здійняв над головою, –
Так сокіл хижий в небесах висить
Лякає долі пташку тінню злою,
Хай злине – дзьоб кривий її вразить:
 Так під мечем Лукреція лежить… 

Тиціан написав три картини на відповідну тему, 
але короткого меча над головою Тарквіній тримає 
лише в одному варіанті – мадридському! І лише 
в одному варіанті Лукреція лежить під мечем – у 
мадридському! Отож, щоб заперечувати зазначену 
паралель потрійного характеру, потрібно справді 
мати очі, і не бачити, мати вуха – і не чути.

До речі, про відвідини Іспанії Ретландом мала 
знати англійська розвідка, – отож, очевидно, саме 
з цієї причини Єлизавета заборонила останньому 
приєднуватися до війська Есекса в Ірландії, тоді, 
як Саутгемтону це було дозволено без жодних 
перешкод.

Та повернемося до змісту двох юнацьких поем 
Ретланда. За умови, що останній відвідував палац 
Алькасар у Мадриді, це могло статися лише в тому 
випадку, коли його тут приймав сам король Іспанії. 
Филип ІІ міг прийняти Ретланда, якщо він, як і його 
батько та дядько Едвард, належав до радикального 
католицького крила, що, на нашу думку, й справ-
ді відповідає дійсності (гадаємо, читач ще не забув 
низку аргументів, наведених у цій праці, які дово-
дять католицькі переконання Роджера Ретланда). 

Тут юний англійський лорд міг почути із вуст 
самого короля історію замовлення картини 
«Тарквіній та Лукреція». Справа в тому, що Філіпа ІІ   
можна вважати «співавтором» відповідного шедевру 
Тиціана – на сюжеті, запозиченому із давньоримської 
літератури, іспанський король вирішив створити 
руками великого митця алегорію, яка мала стосунок 
до сучасності – під образом ґвалтівника Тарквінія, 
що загрожує добропорядній жінці мечем, було 
зображено Реформацію, а під образом Лукреції – 
Католицьку Віру.

 Кожен, хто ознайомився із біографією Філіпа 
ІІ, знає, що останній понад усе любив природу, 
книги та власних дітей. Проте все своє життя 
він підпорядковував справі служіння ідеології 
католицької монархії і жодній особі не довіряв 
участі в управлінні своєю величезною імперією. 
Живопис для цього іспанського короля був 
насамперед засобом ідеологічної війни із 
протестантизмом та уславлення власних досягнень, 
як католицького монарха. Для прикладу згадаємо, 
що в палаці Алькасар знаходилося (і знаходиться 
дотепер) ще одне досить цікаве полотно Тиціана, 
відоме в наш час під назвою: «Іспанія – рятівниця 
релігії» («Spain Succouring Religion»); (1575 р.). Ця 
алегорична картина зображує Іспанію у вигляді 

Афіни Паллади – зі списом у лівій руці та щитом, на 
якому розміщено герб іспанського короля – у правій. 
Поряд Католицька Віра – в образі напівоголеної 
Андромеди, відданої на знищення потворним зміям, 
що виповзають із ущелини (протестантські вчення). 
Хрест та Євхаристійна чаша – лежать біля ніг Віри – 
знак вандалізму, яким вирізнявся протестантський 
рух. Автором відповідного задуму також був Філіп 
ІІ.

Тепер зауважимо, що інколи можна прочитати 
в деяких опусах на тему шекспірознавства таке: 
мовляв, обидві відповідні поеми є «еротичними». 
Проте насправді – подібне може стверджувати 
лише той, хто цих поем ніколи в житті не читав, 
оскільки до еротики тут може мати певний стосунок 
лише сюжетна основа, але не сам їхній зміст. 
Обидві поеми об’єднані спільною ідеєю: хіть несе 
загибель цноті. Адоніс – у Шекспіра – є цнотливим 
незайманим юнаком, який вирушає на полювання з 
метою уникнути безсоромних домагань Венери, що 
й призводить до його загибелі. Так само і порядна 
жінка Лукреція – гине як жертва наруги, спричиненої 
хіттю Тарквінія. Зміст обох поем є глибинно 
філософським: Тарквіній та Венера тут уособлюють 
безсоромну егоїстичну природу людського тіла, а 
Лукреція та Адоніс – цнотливу, витончену природу 
людської душі. В обох випадках душа гине через 
нестримність тіла, хоч тіло, при цьому, й не бажає 
загибелі душі. 

Відповідна ідея має ще й соціальне наповнення, 
яке перегукується із підтекстом картини Тиціана 
«Тарквіній та Лукреція» – цнота душі тут 
прирівнюється до вчення Католицької Церкви, 
згідно з яким, мета християнського життя полягає 
в осягненні кожним максимально-можливого для 
нього рівня особистої святості; а буйна хіть тіла – до 
протестантських течій, насамперед, до кальвінізму, 

Тиціан. «Іспанія – рятівниця релігії». Музей Прадо
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згідно з яким, метою християнського життя має 
бути економічна діяльність, оскільки, мовляв, 
«спасіння не залежить від справ людини». 

Питання про паралелі між творчістю Шекспіра та 
«Дон Кіхотом» – належить до переліку тих проблем, 
які вартують окремого дослідження, отож, ми не 
будемо зупинятися на ньому детально, принаймні,  
у контексті цього розділу. І все ж, варто навести 
хоча б один приклад, який «стратфордівці» мали б 
інтерпретувати як «вплив Шекспіра на Сервантеса».

У розділі ХLІ 2-ї частини роману «Дон Кіхот» 
розповідається про витівку герцога й герцогині, 
які змусили Дон Кіхота та його зброєносця Санчо 
Пансу сісти зі зав’язаними очима на дерев’яного 
коня Клавіленьо і повірити, що цей «чарівний» кінь 
перенесе їх за кілька хвилин   до казкової Кандайї – за 
три тисячі миль. 

Щоб створити ілюзію руху, графські слуги 
обдували «вершників» “вітром” – за допомогою 
ковальських міхів, а за деякий час – підпалили 
петарди, якими було начинене черево коня – стався 
вибух і «вершники» за мить опинилися на землі. 

Щоб намовити Дон Кіхота на цю пригоду, йому 
показали кілька молодих жінок із накладними 
бородами, а графиня Тріфальді переконала його в 
тому, що це наслідок чар чаклуна Злосморода, якого 
може перемогти лише лицар із Ла Манчі.

У комедії Шекспіра «Приборкання норовливої» 
– в інтродукції та 1-й Сцені 1-ї Дії йдеться про 
подібне розігрування Лордом п’яного ремісника 
Крістофера Слая, якого слуги Лорда переносять до 
палацу і переконують у тому, що той насправді є не 
Слаєм, але лордом, що уже ось 15 років уявляє себе 
простим ремісником – із причини своєї душевної 
хвороби.

Незважаючи на те, що зазначена комедія не 
згадується у переліку шекспірівських творів, 
наведеному у книзі Ф. Мереза «Скарби інтелекту» 
(1598), вважається, що вона була написаною до 1598 
року, проте, ймовірно, – не раніше 1594-го, оскільки 
саме у 1594-му була видана доволі бездарна п’єса 
аноніма із відповідним сюжетом, фабулу якої 
використав згодом Шекспір. 

Тексти двох зазначених комедій є зовсім 
різними, при цьому, витвір аноніма не йде в жодне 
порівняння із шекспірівськими творами, а проте: 
знаходяться шекспірологи, які припускають, що це 
«рання редакція», яку вони без жодних аргументів 
датують 1590-91 роками. У будь-якому випадку, 
«Приборкання норовливої» написане раніше за 
другу частину «Дон Кіхота». А ось вперше виданою 
комедія була лише у 1-му Фоліо 1623 року. 

Зазначені реалії унеможливлюють ймовірність 
ознайомлення Сервантесом із відповідною 

комедією Шекспіра. Навіть згаданий твір аноніма, 
який був виданий в Англії 1594 року, не може 
заповнити цю лакуну, оскільки для іспаномовних 
читачів він назавжди залишився невідомим. Тим 
часом, опис схильності певних знатних осіб (Лорда 
– у комедії, і подружжя герцогів – в романі) до 
фарсових містифікацій, не є поширеним мотивом 
у літературі Ренесансу. Тобто тут може йтися лише 
про вплив попереднього твору на наступний, або ж 
про мимовільне самоповторення спільного автора 
обох творів. Перше – нагадаємо – потрібно вважати 
вкрай малоймовірним, до чого існують вагомі 
підстави.

Описаний випадок є лише поодиноким штрихом 
паралелізму між романом «Дон Кіхот» та творами 
Шекспіра, хоч, можливо, – штрихом доволі 
помітним. Проте, вивчаючи відповідне питання, 
потрібно враховувати і менш вражаючі деталі 
– такі, як, наприклад, особливості змалювання 
паралельних (за своїм типажем) образів. Скажімо: 
Джона Фальстафа та Санчо Панси. Так, у першій 
частині «Генріха ІV» (Дія 5; Сцена 4) Фальстафові 
доводиться схрестити шпаги із шотландським 
аристократом Дугласом. Ледь розпочався поєдинок, 
як Фальстаф упав на землю, вдаючи із себе мертвого. 
Коли ж небезпека минулася, підвівся, поклав собі 
на плечі трупа іншого ворога – Персі Готспера – 
убитого в поєдинку із принцом Уельським, і поніс 
його в табір, вихваляючись «власною перемогою» 
над Готспером. 

У другій частині «Дон Кіхота» (розділ LІІІ) Санчо 
Панса, якого подружжя герцогів призначило для 
розваги “губернатором” острова, був вимушеним 
“очолити оборону” своєї губернії. Спереду та ззаду 
йому прив’язали два щити, створивши для нього 
таким чином значну незручність. При першій спробі 
зробити крок, Санчо впав на землю і пролежав до 
“повної перемоги” в інсценованій слугами битві, – 
до “перемоги”, за яку йому дісталася вся слава.

Як і в попередньому випадку – час написання 
відповідного драматичного твору Шекспіра («Генріх 
ІV») помітно випереджає час написання роману, 
що поєднується із фактом відсутності перекладу 
«Генріха ІV» на іспанську за життя Сервантеса.

На закінчення розділу, наведу додатковий 
аргумент на користь своєї думки про те, що “Дон 
Кіхота” міг створити не іспанець, а англієць: у 
зазначеному антропонімі міститься натяк на 
англійську назву осла – донкі (donkey), де наголос 
падає на перший склад. Тоді як в одному із сонетів 
роману «Дон Кіхот» Россінант називає свого 
господаря (Дон Кіхота) «ослом» (тема – до якої ми 
згодом повернемося).

•••••••
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20. ЧИ МАВ РОДЖЕР РЕТЛАНД СПІВАВТОРА?
Вважається, що Бенджамін Джонсон перший 

встановив тверду форму побутової сатиричної 
комедії, оскільки, мовляв, до нього висміювання 
певних осіб у драматургії обмежувалося натяками. 
Що ж стосується Бена – перша ж його комедія 
«Кожен зі своїм настроєм» мала скандальний успіх, 
адже, попри італійські імена, лондонці відразу ж 
впізнали серед її персонажів своїх сучасників. Тим 
часом, Бен Джонсон у цьому був лише наслідувачем 
автора, який підписувався псевдонімом «Шекспір». 
Але у Бена все виходило грубіше і відвертіше. Проте 
сказане не означає того, що він не розумівся на 
підтексті шекспірівських творів значно краще за 
сучасних нам шекспірологів. 

Наслідування Беном Джонсоном Шекспіра – 
це окрема і досить інтригуюча тема, проте із її 
контексту нас зараз цікавить лише один штрих, 
наявний у комедії Джонсона “Volpone, Epicoene, or 
the Silent Woman” (1609) - (єдиний російськомовний 
переклад відповідної комедії був опублікований у 
збірнику «Английская комедия ХVІІ – ХVІІІ века. 
Антология», М., 1989, с. 158 – 332).

Отож, у комедії Джонсона «Вольпоне» нас 
цікавить сатира на графа Оксфорда (в образі 
збіднілого рицаря Політика), яку автор розробляє у   
відповідності до «Марних зусиль кохання» Шекспіра.  
Подібно до того, як юний Метелик висміює герцога 
Армадо у своїй розмові з останнім, юнак на ймення 
Перегрін знущається над сером Політиком (з яким 
зустрічається в Італії) у відповідних діалогах. 
Втім, роль Перегріна, в порівнянні з Метеликом, 
є менш важливою, оскільки сер Політик виявляє 
себе відвертим психопатом-шизофреніком, отож, 
відповідний образ не має потреби в тому, щоб над 
ним особливо кепкували. Наприклад: 

Сер Політик: На королівськім кораблі, лиш 
уявіть-но сер, гніздо звив крук!...

Перегрін: О вибачте, про вас я чув багато. Про 
крука – правда все. (Дія 2; Сцена 1); 

Сер Політик: Жахливо! А скажіть, чи правда 
це: три черепахи видерлись на міст?

Перегрін: Шість, а з ними – щука (Дія 2; Сцена 
1). 

Іноді в цих діалогах містяться натяки на певні 
скандальні реалії недалекого минулого, наприклад, 
– на дві успішні позашлюбні вагітності Єлизавети 
Тюдор: 

Перегрін: А в Тауері раптом окотилася левиця.
Сер Політик: Вже вдруге?
Перегрін: Так, вже вдруге. (Дія 2; Сцена 1).
Натяк на звинувачення у проіспанській змові, 

висунуте Оксфордом проти своїх колишніх друзів-
католиків, міститься в наступній репліці сера 
Політика: 

Перегрін: …в ріці під Вулвичем було віднайдено 
кита, який засів там, – хто про те лиш знає, на 
скільки місяців, – щоб наш згубити флот. 

Сер Політик: О, дивовижно! Тож кита, повірте, 
ергерцог чи іспанці підіслали. Це кит Спіноли, 
честю я клянусь!... (Дія 2; Сцена 1). 

 Ця ж тема продовжується і в подальшому: 
Сер Політик: Принести клятву можу в цьому, 

сер! Я бачив, як йому в одній таверні з шматочком 
м’яса дав йому депешу купцем переодягнений 
шпигун. Й раніше, ніж усе забрали з столу, він 
відповідь послав у зубочистці. 

Перегрін: Дивно! Та як же?
Сер Політик: Просто. Нарізав він рагу 

шматочками зумовленої форми. І цим він 
таємницю передав. (Дія 2; С. 1). 

Психопатія часто виявляє себе у формі 
ексцентризму, а відтак – знаменитих психопатів 
здебільшого прийнято називати «ексцентриками». 
Зокрема, зазначене етичне правило стосується 
біографів Сальвадора Далі – художника, враженого 
тяжкою формою психічного розладу. Щодо графа 
Оксфорда, то навіть професор Томас Луні, що 
першим висунув гіпотезу, за якою граф де Вер є 
“автором” шекспірівської літературної спадщини, 
визнавав за ним схильність до ексцентричності, 
щоправда, Луні вбачав «ексцентризм» і в творчості 
Шекспіра, проте остання його думка не містить за 
собою жодного аргументу: Шекспір є визнаним 
реалістом, а ексцентризм у драматургії може мати 
лише форму сюрреалізму – як і в літературі взагалі, 
яскравим прикладом чого є творчість Г. Г. Маркеса 
– не потрібно плутати мітологічні мотиви, наявні, 
зокрема, у «Макбеті» та «Бурі», із сюрреалізмом.

В образі Перегріна, Джонсон, очевидно, 
намагався змалювати образ Ретланда. Підставою 
для цього була та реалія, що обидві відповідні 
історичні особи (Оксфорд і Ретланд) тривалий час 
подорожували Італією (хоч і далеко не синхронно). 
На перший погляд, здається, що тут ставлення 
Джонсона до Ретланда є ще цілком лояльним. 
Проте насправді це не так. Характерна особливість 
методу сатиричної стратегії полягає в даному 
випадку не у відвертому висміюванні опонента, 
але у створенні історичної аналогії за допомогою 
антропонімічних паралелей. Особа Перегріна 
була широко відомою в Середньовіччі за реквієм-
інвективою давньогрецького комедіографа Лукіана       
із Самосати «Про смерть Перегріна», де наводиться 
викривальна біографія кініка Перегріна, який вдався 
до самоспалення. Лукіан згущає барви, а також, 
ймовірно, вдається до окремих наклепів. Оскільки 
окремі послідовники Перегріна намагалися його 
обожнити по його смерті, сатирик ставить собі за 
мету показати безглуздість подібних спроб. 
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Створюючи літературну паралель між кініком 
Перегріном та Ретландом, Джонсон використовує 
кілька реальних аналогій між відповідними 
історичними особами: як і Ретланд, згаданий 
кінік після смерті свого батька тривалий час 
подорожував; як і Ретланд, Перегрін згодом був 
ув’язнений (за свої зв’язки з християнами), чим 
викликав загальне співчуття; як і Ретланд, він був 
інтелектуалом, оскільки, за словами Арістофана, 
його називали «Новим Сократом». Проте всього 
сказаного для Джонсона було б недостатнім, 
щоб відповідну тему він вважав вдячною для 
опрацювання – найбільше його приваблювало інше: 
поема Шекспіра (Ретланда) «Фенікс та голуб» (1601 
р.) в окремих сучасників створювала враження, що 
Ретланд має намір закінчити життя самогубством 
(подібно до Перегріна). Такий уявний намір 
Ретланда Джонсон приписує його честолюбству 
(як власне й інтерпретують мотивацію самогубства 
згаданого кініка). Більше за це: Джонсон 
переконаний, що Ретланд має намір наслідувати 
приклад Перегріна цілком свідомо, адже, за словами 
Лукіана, Перегрін перейменував себе в «Фенікса»: 
«Я чув, що він не має бажання більше називатись 
«Протеєм», але перейменував себе в «Фенікса», 
бо Фенікс, індійський птах, говорять, сходить 
на вогнище…» [О кончине Перегрина // Лукиан 
Самосатский. Сочинения. в 2 т. Т. 2. — СПб, 2001, гл. 27]. 

Назва поеми Шекспіра «Фенікс та голуб» 
переконує Бена, що Ретланд (який добре знав 
античну літературу), підібрав її не випадково. Втім, 
нагадаємо, що насправді під образом Фенікса тут 
змальовано Елізабет Сідні.

Чи має стосунок тема самознищення міфічного 
Фенікса до гіпотетичного самогубства Елізабет 
Сідні – через тиждень після поховання чоловіка? 
Тут мається на увазі твердження Гілілова про 
знайдення листа одного із сучасників, де йдеться 
про відповідну подію [«розділ 1 «Таємні птахи 
Роберта Честера» //«Дивна «описка» у Британському 
музеї»]. На нашу думку, так. Ймовірно, Роджер 
Ретланд знав про дивний намір своєї дружини – як 
і про те, що жоден фактор зовнішнього впливу не 
зможе переконати її змінити своє рішення. Щодо 
питання про мотивацію – до нього ми повернемося 
згодом. 

1621 року Бен Джонсон пише поему-мініатюру 
«Пам’яті мого улюбленого автора містера 
Шекспіра» для 1-го Фоліо (з причини раптової 
смерті замовниці видання – Мері Пембрук – воно 
вийшло лише 1623 р.), в якій виявляє незвичну 
для себе щедрість на компліменти, де порівнює 
Шекспіра із Аполлоном та Меркурієм, і ставить 
його вище над Чосером, Спенсером, Бомонтом, 
Кідом, Лілі, Марло (зауваження Джонсона щодо 
останнього автоматично спростовує всі потуги 
«марловіанців» приписати Крістоферові Марло 

твори Шекспіра, але їх це не зупиняє – Джонсон для 
них – не авторитет).

Втім, така “душевна щедрість” Джонсона була 
щедро оплаченою замовницею – Мері Сідні 
графинею Пембрук, яка, за потреби, сама могла 
зробити суттєву літературно-редакторську правку 
(це саме вона закінчила віршований переклад 
Псалмів, розпочатий її братом Філіпом Сідні). 

Тут доречно пригадати, що деякі шекспірознавці-
стратфордівці стверджують, ніби Бен Джонсон сам 
ініціював видання 1-го Фоліо, що є елементарним 
безглуздям у багатьох стосунках – в економічному, 
психологічному тощо.

Ймовірно, що графиня надала поетові детальну 
інструкцію щодо змісту майбутньої поеми і 
встановила ціну за кожен рядок. Не випадково 
Джонсон написав їх аж 80, адже в цей період життя 
йому доводилося перебувати в матеріальній скруті, 
спричиненій переважно пияцтвом. І все ж, кривити 
душею вродженому сатирику було важко, а хвалити 
того, кого раніше часто намагався принизити у 
приватних розмовах, у пасквілях («Ода до самого 
себе»), а то й в інтродукціях до своїх комедій 
(«Бартоломеївський ярмарок») – було принизливо. 
Отож, Бен вирішив «пройти між Скіллою та 
Харібдою» – догодити графині і водночас – звести 
свої дифірамби до іронічного жарту – за рахунок 
двозначностей. 

Уже сама назва містить юридичну невідповідність: 
Шакспер був есквайром (найнижчий шляхетський 
титул), який Джонсон ігнорує, вживаючи форму 
«містер», що нею зверталися до городян-плебеїв. 
Якби Мері Пембрук зробила йому зауваження з 
цього питання, Бен відповів би, що Шакспер не є 
справжнім автором і не існує потреби говорити про 
його куплений титул есквайра. Проте, найбільш 
цікавим у відповідному сенсі є 71-й рядок поеми, 
який розпочинається словами: «Sweet Swan of 
Avon…». Їх перекладають як «Солодкий лебедю 
Ейвону», проте лексема «Sweet» вживається в 
значенні «солодкий» переважно в тих випадках, 
коли йдеться про смакові якості, а в переносному 
розумінні вона має таку семантику: «нудотний» 
(остання є більш відповідною відомим поглядам 
Джонсона на творчість Шекспіра). 

Зазначений іронічний тон продовжується в 
72 рядку, в згадці про відвідини берегів Темзи 
«лебедем» (лексема «Swan» має й інше значення: 
«бард, поет»).

Тут автор помітно натякає на Ретланда, оскільки 
Шакспер мешкав на берегах Темзи протягом всього 
періоду його життя, пов’язаного з театром, а береги 
Ейвона – лише «удостоював» своїми відвідинами. 
Згадка про те, що на берегах Темзи його «радо 
зустрічали Еліза та Джеймс» (74-й рядок), також 
має вигляд знущання: знущання відвертого – 
стосовно Шакспера і знущання замаскованого – на 
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адресу Ретланда, оскільки стосунки останнього 
із обома королями непоправно псувалися. 
Фамільярна форма «Еліза» замість «Елізабет» 
також покликана підтримувати іронічний тон. 

Ймовірно, що саме двозначна лексема «Swan» 
(лебідь/бард), вжита Джонсоном стосовно Шекс-
піра, породила в Мері Сідні ідею створення гравер-
ного портрету Шакспера із довгою, тонкою шиєю 
– на противагу його природній – короткій і товстій. 

Тим часом Джонсон отримував моральне 
задоволення від того, що його іронія певним чином 
зачіпала й Ретланда, адже у володіннях останнього 
також протікала ріка під назвою «Ейвон», що 
зауважують у своїх книгах Бостельман та Гілілов. 

До речі, останній із двох помітив натяк на 
прізвище Ретланда (Меннерс) у 67-му рядку даної 
поеми Джонсона, вжите у формі двозначності, 
щоправда, – написане з малої літери, проте – 
відокремлене комою від інших іменників, тобто 
вжите в якості підмета: «Of Shakespeare’s mind 
and manners brightly shines». Переклад може бути  
таким: «Розум Шекспіра і Меннерса яскраво сяє». 
А може бути і таким: «Розум Шекспіра та манери 
яскраво сяють».

Лексема «mind» у цьому реченні цілком доречно 
передає поняття творчого потенціалу, позаяк вона, 
зокрема, має такі значення: «дух», «думка», «розум». 
Але неможливо тут назвати доречною лексему 
«manners», адже манери письменника-класика 
(не залежно від того – добрі вони чи ні) – явище 
другорядне для характеристики його творчості. 
Манери – категорія іміджу, який є важливим для 
тих, хто ще живе у цьому світі.

Уявімо собі, що хтось із сучасних академічних 
учених-літературознавців, виступаючи на вечорі, 
присвяченому Тарасу Шевченку, сказав про 
Кобзаря: «Його геній та його манери яскраво 
сяють до нашого часу!».

Друзі шановного професора, напевно б, 
спробували виміряти температуру його тіла. «Може, 
мені це наснилося, а, може, він марить?», – майнула 
б у кожного мимовільна думка.

Не менш недоречною виглядає лексема 
«manners» і в посвяті Джонсона – проте лише тоді, 
коли не брати до уваги алюзію до прізвища Роджера 
Ретланда (Мanners). 

За гіпотезою Л. Ф. Бостельмана, творчість 
Шекспіра переважно належить двом авторам – 
Роджерові Ретланду і його дружині – Елізабет Сідні. 
Цієї ж думки дотримуються С. Дамблон та І. Гілілов.

Аргументація російського шекспіролога тут 
є такою: віршованих творів, підписаних ім’ям 
Елізабет, не збереглося, тоді як Бен Джонсон кілька 
разів наголошує, що Елізабет володіла поетичним 
талантом. Зокрема, Драммонд записав наступне 
зауваження Б. Джонсона: «Графиня Ретланд 
зовсім не поступалася своєму батькові серу 

Філіпу Сідні у мистецтві поезії». Припустимо, 
що Бостельман, Дамблон, Гілілов мають рацію і 
спробуймо дати відповідь на запитання: чи міг 
Джонсон стверджувати подібне, не ознайомившись 
із поезіями Елізабет Сідні? Звичайно ж не міг, бо 
коли б він знав це із чужих слів, то не взяв би на 
себе відповідальність схвалювати її творчість від 
власного імені. А, коли так, то чи не міг Джонсон 
впізнати написане рукою графині у публікаціях 
творів Шекспіра? Коли ж він знав, що «Шекспір» 
є колективним автором – з участю Елізабет, 
тоді чому його ставлення до цього автора було 
упередженим? Адже є добре відомим, що попри не 
надто гармонійні стосунки із Роджером Ретландом, 
Джонсон ставився до Елізабет із глибокою повагою 
– про це свідчать кілька його поетичних творів, 
присвячених графині Ретланд, зокрема, зміст його 
79-ї епіграми, де йдеться про те, що «мистецтво 
Філіпа Сідні відроджене і перевершене його 
донькою». 

Отже, висока оцінка таланту Елізабет і водночас 
– упереджене скептичне ставлення Джонсона до 
творчості Шекспіра, зокрема, нищівний відгук 
про драми Шекспіра «Буря» та «Зимова казка» – в 
інтродукції до комедії «Бартоломеївський ярмарок»    
та низка брудних інвектив проти автора «Перікла» 
в «Оді до самого себе» – є психологічно несумісними. 
Тим більше, що «Зимову казку» Гілілов приписує 
перу Елізабет (розділ 5, «Смерть та канонізація за 
кулісами»). 

З іншого боку – як пояснити той факт, що 
розхвалені Джонсоном вірші Елізабет десь 
безслідно зникли? На нашу думку, вони були 
знищені… самою Елізабет. 

Послідовний намір до здійснення самогубства, 
який виношується роками, може бути лише 
наслідком хронічної невмотивованої депресії 
(маніакально-депресивного психозу монополярного 
протікання – розладу, який не позначається на 
розумових здібностях) – Елізабет знала: втрата 
становища, пов’язана зі смертю чоловіка, буде 
для неї випробуванням, яке їй не витримати. За 
подібних умов, людина намагається піти з життя, 
«стерши за собою всі сліди», тобто знищивши 
всі плоди своєї творчої діяльності. Найбільш 
цікаво те, що цей синдром був, у даному випадку, 
спадковою рисою. Філіп Сідні також заповів 
знищити всі свої рукописи [http://wwint.alfamoon.
com/index.php?act=show&id=28&mod=news]. Проте його 
сестра Мері Сідні, графиня Пембрук, замість цього, 
підготувала їхнє видання. Ймовірно, ризик власним 
життям – до чого був схильним Філіп Сідні – також 
спричинювався вродженою хронічною депресією із 
суїцидальним підтекстом. 

Його лист із Нідерландів до сестри Мері Пембрук, 
в якому Філіп дає розпорядження знищити свої 
твори, свідчить про те, що він уже не розраховував 
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зробити це власноруч. Листа було написано до того, 
як Філіп отримав тяжке поранення у битві біля 
Зютфена – поранення, що виявилося фатальним. 
Аналіз наведених фактів свідчить про зумисний 
ризик власним життям. Існує переказ, що тяжко 
поранений Ф. Сідні поступився квартою води 
пораненому солдатові – це відповідає дійсності, 
проте тут не згадана одна деталь – за відповідних 
обставин вода була наявною в достатній кількості, 
щоб втамувати спрагу не однієї армії – поряд 
знаходилася ріка Беркель, яка біля Зютфена впадає 
в Ейссел. Філіп Сідні відмовився від води не із 
самозречених гуманних міркувань, але, щоб вона не 
стала поштовхом до видужання для його організму.

Саме у психічній проблемі Елізабет може критися 
таємниця платонічних стосунків з Роджером – 
жінки, які страждають на хронічну депресію, як 
правило, уникають статевого життя, оскільки воно 
призводить до загострення їхнього депресивного 
стану. 

Саме у психічній проблемі Елізабет Сідні може 
критися відповідь і на інше питання, яке свого 
часу ставив Гілілов: чому про неї «забули» після 
1605 року? Під час загострення депресії (що мало 
повторюватись періодично – у відповідності до 
клінічної картини захворювання) вона, природно, 
мусила уникати контактів із соціумом. Саме цим 
пояснюється та обставина, що із 1605 до 1610 року 
Елізабет рідко з’являлася у Бельвуарі – надаючи 
перевагу іншим резиденціям графа Ретланда та 
гостюючи у своєї тітки Мері Пембрук. Нагадаємо, 
що Бельвуар із 1604 до 1612 р. був «прохідним 
подвір’ям» для літературної богеми Альбіону. 
За певних обставин, така метушня могла навіть 
подобатись Елізабет, але не тоді, коли їй було тяжко 
на душі.

Стан психіки Елізабет Сідні протягом 1605 р. був 
настільки критичним, що, не відчуваючи браку в 
засобах, вона не змогла фізично мобілізувати себе, 
аби розрахуватися за борги перед ювеліром, що 
призвело до її короткочасного арешту; звичайно ж, 
це було ганебним в очах суспільства.

Кілька слів варто сказати про гіпотезу Гілілова, 
за якою, збірка Емілії Ланьєр «Радуйся, Царю 
юдейський» насправді нібито належить перу Елізабет 
Сідні. На нашу думку, сумнівно, щоб Елізабет, 
для прикриття відповідної публікації, вибрала б 
особу непевної репутації (медик і астролог Симон 
Форман, відомий тим, що 19 березня 1599 р. зробив 
гороскоп для графа Есекса, називає місіс Ланьєр 
«хвойдою», а, на загал, у Лондоні знали, що до 
заміжжя і в заміжжі (до 1596 р.) вона була коханкою 
лорд-камергера Г. К. Хансдона).

З іншого боку – зауваження Гілілова про те, 
що Емілія Ланьєр навряд чи могла бути автором 
відповідної збірки, можна вважати цілком 
слушними, на це вказує і відсутність будь-яких 

літературних плодів творчості Емілії Ланьєр 
у наступні 30 років її життя (як і до цього), а 
особливо – невідповідність її морального рівня та 
особливостей її менталітету стосовно змісту поезій,   
які їй приписуються. 

Не викликає сумніву і приналежність справжньої 
авторки до аристократичної верхівки та її близькість 
із сімейством Сідні (особливо – із графинею Мері 
Пембрук, якій у збірці присвячена окрема поема), 
що є несумісним із біографією місіс Ланьєр. 
Саме остання деталь дає нам ключ до з’ясування 
відповідної таємниці – як зауважує Гілілов, авторка       
в усіх випадках згадує про Філіпа Сідні із глибоким 
болем. 

Елізабет пишалася своїм батьком – його бо 
прославляла Англія, проте вона зовсім його 
не пам’ятала – він загинув 1586-го, коли їй не 
виповнилося і року. За таких обставин поглиблена 
ностальгія за рідними є неможливою. Через 
двадцять років після загибелі славнозвісного 
поета єлизаветинської доби за ним сумувало 
лише одне серце, яке мало на це вагому причину 
– саме із Філіпом Сідні пов’язувалися його перші 
юнацькі надії на особисте щастя – розбиті власною 
нещасливою долею та захланністю людей-хижаків 
– серце Пенелопи Деверо (сестри Роберта Деверо 
графа Есекса). Саме їй була присвячена збірка 
сонетів Філіпа Сідні «Астрофіл і Стела», яка 
налічує 108 поезій. 

Перше знайомство Пенелопи з Філіпом відбулося      
у 1575, коли дівчина не мала ще й повних 14 років 
– Сідні супроводжував її на шляху з Кенілворту до 
помістя Есексів. Тут спалахнуло між ними перше 
кохання, яке на все життя залишило глибокий слід 
у душі кожного з них. Батько Пенелопи, Вальтер 

Пенелопа Річ (Деверо)
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Деверо, 1-й граф Есекс, який помер у 1576 р., перед 
смертю благословив доньку на шлюб з Філіпом. 
Погоджувався на такий шлюб сина і Генрі Сідні. 
Проте після смерті Вальтера Деверо, Пенелопа 
стала невільницею двох цинічних негідників 
– свого опікуна лорда Хантінгдона та магістра 
сиріського закладу – Вільяма Сесіля. Нагадаємо, 
що двоє останніх, змовившись, віддали Пенелопу 
заміж проти її волі за барона Річа, не зважаючи на 
її протести, що, ймовірно, почасти  знайшло своє 
відображення у 66-му сонеті Шекспіра. 

1605 року Пенелопа публічно оголосила про те, 
що зрадила свого чоловіка – аби отримати із ним 
розлучення, але отримала вона його без права 
вступати в новий шлюб (остання заборона також 
була нею порушена). Померла вона 7-го липня 1607 
року – через рік після смерті свого другого чоловіка 
– Чарльза Блаунта. Певний час (із 1603 до 1605 рр.) 
вона була у фаворі в Анни Данської – дружини 
Джеймса І, їй було присвячено кілька видань різних 
поетів. Вважалася неперевершеною танцівницею 
і талановитою музиканткою. Саме остання деталь 
дещо пояснює нам, яким чином рукопис Пенелопи 
після її смерті потрапив до рук Емілії Ланьєр, 
остання, до речі, також зналася на музиці (грала на 
клавесині), оскільки походила із сім’ї музикантів 
Басано. Її двоюрідний брат і чоловік Альфонсо 
Ланьєр (помер у 1613 р.) писав музику для театру 
«Глобус». Ймовірно, що Пенелопа Деверо незадовго 
до своєї смерті дала йому рукопис для того, щоб 
окремі пісенні твори були покладені ним на музику. 
Коли ж збірка залишилася без власниці, Емілія 
Ланьєр вирішила видати її під своїм ім’ям – зміст 
відповідних поезій узгоджувався із бажанням місіс 
Ланьєр «стати справжньою леді» (про що у своїх 

записах зауважував астролог Форман, до клієнтів 
якого вона належала). 

На загал, характер збірки «Радуйся, Царю 
юдейський» дуже тісно кореспондується із 
біографічними даними Пенелопи Деверо (Річ/
Блаунт), оскільки у відповідних поезіях високі 
моральні стандарти поєднуються із мотивами 
морального захисту жінки від сваволі чоловіків, 
що Гілілов помилково розцінює, як ідеї емансипації 
(право дівчини не виходити заміж за нелюба – це 
не емансипація, але невід’ємна риса християнської 
моралі, зафіксована в самому обряді Таїнства 
шлюбу). Сама назва тут не є випадковою – вона 
являє собою цитату із Євангелія – відповідні слова 
промовляли кати до Христа, коли знущалися над 
Ним. Вибравши відповідний лейтмотив у якості 
назви своєї книги, Пенелопа Деверо порівнює себе 
із Христом, Який терпів знущання невинно. 

У зазначеному контексті не буде природним 
змовчати про доволі безглузду гіпотезу А. Л. Роуза 
(1973 р.), за якою саме Емілія Ланьєр є шекспірівською 
«Смаглявою леді сонетів». Зрозуміло, що згадана 
версія прив’язана до припущення, за яким автором 
відповідних сонетів був Вільям Шакспер. «Білявий 
друг», на думку Роуза, – це Саутгемптон (попри 
те, що основне ймення Саутгемптона – «Генрі» і 
що у 114 сонеті Шекспір називає «білявого друга» 
«lovely boy» («любий хлопчику») – відповідний 
вираз застосовний лише до хлопчика, підлітка чи 

Емілія Ланьер. Близько 1593 р. Дружина Саутгемптона Елізабет Вернон. 1618 р.
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Портрет невідомої, пензля В. Ларкіна
(Елізабет Сідні)

Портрет Філіпа Сідні

юнака, який не досягнув 18-річного віку, що змушує      
віднести написання циклу сонетів до 1591 року, 
тоді як поему «Венера та Адоніс» (1593 р.) Шекспір 
називає у передмові «первістком» своєї творчості). 

Отож, Роуз припускає, що Саутгемтон спокусився  
на повію на шість років старшу за нього, маючи 
значно молодшу за себе кохану дружину-красуню, 

яка навіть через 25 років після описуваних подій 
(1618 р.) виглядає на портреті краще за Емілію 
Ланьєр періоду близько 1593 р. На це скажемо 
лише таке: можна ще зрозуміти Бена Джонсона, 
коли останній намагається показати кретинами 
лондонських аристократів у своїх комедіях, проте 
неможливо зрозуміти учених, які намагаються це 

Портрет Мері Пембрук у 53-річному віці (квітень 1614  р.). Фрагмент
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Восьмикутна зірка на мереживах. Портрет
з колекції Кобба

Восьмикутна зірка на мереживах. 
Портрет невідомої, пензля В. Ларкіна

(Елізабет Сідні)

зробити із лондонськими аристократами у своїх 
наукових розвідках. 

Дочасна смерть Елізабет Сідні, більш ніж 
ймовірно, не залишила байдужою її тітку. 
Знищення літературної спадщини племінниці для 
Мері Пембрук також мало стати болючим фактом, 
адже, судячи зі всього, поезії Елізабет Сідні були 
варті кращої долі. А, крім того – саме вони мали б 
найліпшим чином увіковічнити її ймення. Єдине, 
що могла зробити графиня Пембрук для того, 
щоб це ім’я не було забутим повністю – це видати 
твори, написані чоловіком Елізабет – Роджером 
Ретландом. І вона це фактично зробила – через 
десять років по смерті подружжя Ретланд (коли 
чутки про самогубство Елізабет вже вщухли). Вона 
зробила для цього все, що могла, а решту довершив 
її старший син – Вільям граф Пембрук. 

Відсутність відомих портретів Елізабет також 
може отримати своє можливе пояснення у її
психологічних проблемах, проте, на наш погляд, 
ці портрети існують, але вони просто не 
ідентифіковані належним чином. Принаймні, 
один із них ми знайшли серед творів популярного 
лондонського портретиста початку ХVІІ століття 
Вільяма Ларкіна (під офіційною назвою «Портрет 
невідомої леді»). Наша ідентифікація базується 

18-та карта Таро («Зірка»)

Жолудь і квітка бузку на сукні.
Портрет невідомої, пензля В. Ларкіна

(Елізабет Сідні)

насамперед на внутрішній і зовнішній подібності 
відповідного зображення до портретів Філіпа 
Сідні, особливо – до згаданої мініатюри, яку Гілілов 
безуспішно намагався переосмислити «на користь» 
Р. Ретланда. А також – на подібності до зовнішності 
сестри Філіпа Сідні – Мері Пембрук.

Цікава деталь: виріз сукні на грудях 
Елізабет прикрашають мережива, де основним 
орнаментальним елементом є восьмикутна зірка 
(див. фото). Восьмикутна зірка також є основним 
орнаментальним елементом у мереживах на комірці 
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Роджера Ретланда (портрет із колекції Кобба). 
Складається враження, що такий збіг має свій 
підтекст. Але, в останньому випадку, він вимагає 
свого пояснення. 

На нашу думку, тут простежується з’язок 
із трагедією «Гамлет», де головний герой 
(літературний портрет автора) проектується на 
мітологічну постать кельтського солярно-водного 
бога Лугоса, а Офелія – на образ феї із водного 
царства Лугоса (див. розділ «Автограф Ретланда на 
сторінках «Гамлета»»). Про те ж, що восьмикутна 
зірка мала стосунок до Лугоса (принаймні – в 
баченні відповідної проблеми західноєвропейцями 
ХVІ - ХVІІ ст., свідчить такий факт: 

Карти Таро, на думку більшості учених, вперше 
з’явилися на початку ХV ст. у Північній Італії 
(«колода Таро Вісконті Сфорца», яка являла 
собою герметичну модифікацію гральних карт, 
запозичених європейцями в арабській культурі), 
отож, символіка Таро у ХVІ ст. стає популярною 
у всій Італії і почасти в Франції (у Національній 
паризькій бібліотеці зберігається колода Таро, 
виготовлена в Італії в кінці ХV ст. для французького 
короля Карла VІІІ). 

Тепер зауважмо, що 18-та карта Таро «Зірка» 
вгорі містить зображення восьми восьмикутних 
зірок, одна з яких знаходиться в центрі і є більшою 
за інші. Внизу – молода оголена жінка, яка тримає 
в правій та лівій руці по наповненій посудині і 
виливає із них воду – на землю (лівиця) і у водойму 
(правиця). Подібні (але чоловічі) зображення із 
двома посудинами в руках, із яких ллється «мертва» 
і «жива» вода, були відомі ще в культурі Шумеру 
– ними шумери позначали астрологічний знак 
Водолія (бога води Енкі). Проте у ХV ст. культура 
шумерів не була відомою, отож, відповідне 
зображення можна вважати запозиченим або із 
єгипетської, або із кельтської традиції, а, можливо 
–      із астрології. У будь-якому випадку, 18-а 

карта Таро надавала підстави Ретланду вважати 
восьмикутну зірку символом язичницького 
водного божества, одною із форм якого був 
кельтський Лугос. З іншого боку – на цій карті 
зображувалася дружина водного бога. У кельтській 
мітології, яка збереглася до нашого часу, немає 
згадок про дружину Лугоса, проте формою Лугоса 
(його двійником) був кельтський бог Мананнан мак 
Лір, який, переважно, виступав у ролі «морського 
бога». Дружиною Мананнана кельти вважали 
фею Фанд, яку Мананнан залишив на певний 
час, але згодом відновив подружні стосунки. 
Таким чином, восьмикутна зірка могла вважатися 

Фрагмент герба Р. Ретланда, на якому бачимо
«Колесо Св. Катерини» із вісімкою шпиць

Фрагмент герба Едварда, графа Ретланда 3-го

Герб Джона, графа Ретланда 4-го
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символом подружжя водних богів, що відповідає 
сумі їхньої індивідуальної числової символіки 
(водний бог – шістка, його дружина – двійка) – 
символіки,  задіяної в багатьох культурах Старого і 
Нового Світу [В. Кирій; Л. Сікора, «Етногенеза арійських 
та доіндоєвропейських народів. Історико-етнологічне 
дослідження»/«Символіка чисел», Львів, 2012, с. 193 – 194].

Ще один цікавий факт: починаючи із 1-го графа 
Ретланда із роду Меннерсів – Томаса, на всіх 
гербах графів Ретландів, які бачимо над їхніми 
надгробками у сімейній усипальниці Ботесфорду, 
наявне зображення так званого «колеса Святої 
Катерини» (оруддя тортур). На гербі 2-го графа 
Ретланда (Генрі) це колесо має п’ять шпиць. 
Починаючи із 3-го графа Ретланда Едварда, колесо 
вже містить шість шпиць. Таким воно є і на гербі 
Роджера, але – лише на тому гербі, який бачимо в 
усипальниці. Погляньмо на фото герба Роджера 
Ретланда, що був виготовлений за його життя (див. 
фото) – [https://armorial.library.utoronto.ca/stamps/
IMAN004_s1]. Тут «колесо Св. Катерини» (яке 
повторюється чотири рази) містить вісім шпиць! 
Думаю, що ця зміна сімейної геральдичної традиції 
– зовсім не випадкова деталь.

Підтвердженням слушності попередніх наших 
міркувань може служити символіка гаптування 
на сукні Елізабет, де елементами є дубові листки, 
жолуді та чотирьохперюсткові квіти бузку із трьома 
вістрями молодих бузкових листочків – кожна. 

Символіка дубової гілки із жолудями в добу 
Ренесансу означала військову звитягу і славу [http://
okno-v-piter.narod.ru/dub.html]. 

Витоки цієї традиції – класичні: в давньому 
Римі дубовими вінками нагороджували громадян, 
які виявили особливу мужність. Бузок ототож-
нювався із талантом барда: давньогрецька легенда 
оповідає, що німфа Сирінга, втікаючи від Пана, 
перетворилася у бузок, із якого Пан зробив собі 
музичний інструмент – сирінгу (флейту); почувши 
хоч одного разу, як Пан грає на сирінзі, її звуків 
уже не зможеш забути. Інакше кажучи, гаптування 
на сукні Елізабет Сідні говорить про неї, як про 
доньку поета і звитяжця, а, можливо, також вказує 
на її особистий поетичний дар. Втім, сучасники 
відгукувалися про Роджера Ретланда, як про 
відомого мандрівника і мужнього воїна, отож, 
символіка гаптування на сукні Елізабет може мати 
певний стосунок і до її чоловіка...

21. ТАЄМНИЦЯ ТОМАСА КОРІЄТА
У своїй згаданій праці І. Гілілов багато уваги 

приділяє питанню авторства «Корієтових абсурдів» 
– унікальної за жанром книги, (Лондон, 1611 
р.), в якій поєднуються етнографічна і фарсово-
сатирична складові. Оскільки висновки Гілілова 
із аналізу відповідного тексту є далеко не завжди 
переконливими, спробуємо заглибитися у сутність 
відповідної проблеми.

 Коротко згадаємо про те, що Томас Корієт, 
від імені якого написаний відповідний художній 
твір з елементами етнографічних описів, є 
реальною історичною особою, проте, такою, що 
не має прямого стосунку до створення нотаток 
мандрівника, які становлять наукову (основну) 
частину «Корієтових абсурдів», оскільки їхній 
рівень є занадто високим для реального Корієта, а 
пов’язані із цим ліричним героєм (від імені якого 
ведеться розповідь) авторські зауваження – в усіх 
випадках носять бурлескний характер (як і сама 
назва книги). На думку Гілілова, автором зазначеної 
етнографічної частини був Роджер Ретланд, а Томас 
Корієт – є підставною особою, яка відігрвала роль, 
тотожну до Вільяма Шакспера. 

Важко заперечити і важко погодитись. З 
одного боку – Ретланд добре знав відповідний 
етнографічний матеріал, оскільки подорожував 
майже всіма тими країнами континентальної 
Європи, що й літературний Корієт, з іншого – для 
чого було потрібно створювати другу частину книги, 
в якій мало не всі поети Англії (55 осіб) змагалися 

у відвертому висміюванні бідолашного Корієта. І 
для чого було потрібно Корієтові давати відповіді 
на ці висміювання таким чином, щоб постати перед 
читачем у ще більш кумедному вигляді?

Випереджаючи події, зауважимо, що в зазначених 
сатиричних панегіриках на честь Корієта вимальо-
вується біографія далеко не Роджера Ретланда, але 
графа Оксфорда. Проте це зовсім не означає того, 
що буцімто останній є автором етнографічного 
матеріалу «Корієтових абсурдів». Отож, свою 
аргументацію викладемо послідовно.

На користь авторства Ретланда тут свідчить, 
насамперед, дві деталі (які зауважив Гілілов): 1. 1608 
року Роджер Ретланд послав до Італії та Франції 
свого слугу на ймення Нен Делето для уточнення 
певних даних. У відповідну добу для такої подорожі 
потрібен був дозвіл влади, але Нен Делето його 
отримав, ймовірно, за протекцією спадкоємного 
принца Генрі Уельського, який був гіпотетичним 
замовником видання «Корієтових абсурдів».

2. Літературний Корієт рекомендує читачеві 
на сторінці 297 замість лексеми «Lordships» 
(«світлість» – звертання до лордів) читати 
«Manners». Проте, на відповідній сторінці лексема 
«Lordships» не трапляється взагалі – як і в усій 
книзі (за винятком зазначеного зауваження). На 
думку Гілілова, подібна невідповідність повинна 
містити певний натяк, оскільки вона не є можливою     
в реальності як “описка”. 
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Потрібно погодитись, що наявність подібної 
“описки” тут справді є вкрай малоймовірною. Тим 
часом, якщо це замаскований автограф, то він є 
достатньо прозорим, оскільки Роджер Ретланд 
(Меннерс) був лордом, а лексема «Lordships», 
нагадаю, являє собою звертання до лордів. Зокрема, 
це слово тричі трапляється у посвяті графу 
Саутгемптону юнацької поеми Шекспіра (Ретланда) 
«Лукреція».

 Що ж до біографічних даних Оксфорда, чиї алюзії 
наявні в панегіриках «Корієтових абсурдів» – їх тут 
досить багато, але – не лише в панегіриках. Країни, 
де побував літературний Корієт, такі: Франція, 
Італія, Греція, Швейцарія, Німеччина, Нідерланди. 
За винятком Греції, Німеччини та Нідерландів, їхній 
перелік збігається із переліком подорожей Ретланда, 
проте, в останньому випадку, тут бракує Данії і, 
ймовірно, Іспанії. Що ж до Оксфорда – перелік 
збігається, якщо не брати до уваги Греції. 

Найбільш тривала зупинка літературного 
Корієта під час подорожі – у Венеції. Граф Оксфорд 
розважався у цьому місті кілька місяців і навіть 
купив тут собі будинок.

Літературний Корієт зізнається, що він відвідав у 
Венеції місцеву куртизанку (Маргариту Еміліану) – 
в її власному будинку. У виданні вміщена відповідна 
гравюра Вільяма Хоула, на якій зображено модно 
зодягненого англійського аристократа, що кидається 
в обійми венеціанської куртизанки (фото на. с. 130).

У листі Стівена Powle до Джорджа Чемберлена 
(від 21. 09. 1587) йдеться про те, що граф Оксфорд 
мав інтимне спілкування із венеціанською курти-
занкою Вірджинією Падоаною (очевидно, де Вер 
не втримався від того, щоб похвалитися своїм 
черговим «подвигом» перед Стівеном Powle). 
Нагадаємо, що сучасні архівні дослідження довели 
історичність Вірджинії Падоани. 

На книжковому ярмарку у Франкфурті 
літературний Корієт зустрічається із графом 
Есексом-сином, якого називає «кузеном у четвер-
тому коліні». Гілілов вважає, що тут наявний 
натяк на родинні стосунки Ретланда із Есексом-
сином, оскільки дружина Ретланда була падчерицею 
Есекса-батька. Але наш читач може й сам зауважити 
невідповідність подібної інтерпретації. 

Насправді тут може бути два поясненя – в прямому 
і в переносному розумінні:

1. Якщо у прізвищі Есекса (Devereux) забрати 
суфікс (ux) і відділити префікс (De), отримаємо 
прізвище де Вера (de Vere).

2. Можливо, Оксфорд справді був далеким 
родичем Есекса. Але в останньому випадку, потрібно 
погодитись із американським істориком Полом 
Стрейтсом у тому, що Едвард де Вер був незаконним 
сином королеви Єлизавети – мати Роберта Девере 
графа Есекса доводилася двоюрідною племінницею 
королеві (по лінії її матері Анни Бойлен).

Справді, королева Єлизавета виявляла дивну 
поблажливість до всіх злочинів та витівок графа 
Оксфорда. Видатний англійський історик, фахівець 
із Єлизаветинської доби, Лоуренс Стоун, зауважує, 
що, за його жорстокістю та за його «імунітетом 
перед законом», графа Оксфорда можна порівняти 
із лідерами чиказької мафії 1920-х років – Аль 
Капоне та Діоном О’баненом [http://go.mail.ru/search_
images?&q=Oxford,Edward]. 

Ставлення королеви до графа де Вера, здається, 
було доволі фамільярним. Принаймні, про це свідчить 
наступний випадок: під час присяги королеві, граф 
Оксфорд видав гучний характерний звук, який не 
рідко супроводжується псуванням повітря. Після 
цього він так засоромився, що сім років не з’являвся 
при дворі. Коли ж, нарешті, наважився повернутися 
із добровільного заслання, королева його зустріла 
жартом: «Ви знаєте, мілорде, вас так давно тут 
не було, що я вже встигла забути, як ви зіпсували 
повітря під час присяги».

У «Корієтових абсурдах» наявний натяк на цю 
подію – як елемент розповіді про Корієта: «На думку 
багатьох він підтримує своє життя таким чином, 
що випускає більше повітря, аніж вдихає». В 
авторській примітці читаємо іронічне зауваження: 
«Гадаю, що через передню частину, а не через задню»  
[Шекспир У. Дневник европейского путешествия. // Перевод 
С. Макуренковой. Т. 1. М. «Река времени». 2016, с. LІХ].

Щоправда, королева не доручала де Веру жодної 
дипломатичної місії, а ні командування військами (за 
винятком короткочасного командування десантом 
у Нідерландах 1585 року). Але на це існувала дуже 
вагома причина – граф, за делікатним визначенням 
одного з сучасників, був «непередбачуваним», від 
нього можна було чекати чого завгодно. Королева 
не задовольнила і його прохання додати до щорічної 
ренти в сумі 1000 фунтів ще 5000 фунтів, проте 
слід врахувати, що вона чудово розуміла: сприяння 
апетитам психічно хворого марнотратника нагадує 
собою наповнювання водою бездонної бочки 
Данаїд. Що ж до поетичного таланту де Вера – його 
рівень наближається до рівня відповідного хисту 
Єлизавети. На це ж натякає у своєму панегірику 
Джон Харрингтон із Бата:

So farre am I from judging his a sory wit,
Above earth, seas, ayre, fire, He it extoll
To Cinthias spheare, the next beneath the starres.
Where his vast wit, and courage so audacious
Of equall worth in times of peace, and warres... 

Переклад на російську:
Умом, который всем умам король 
(Как ум Роланда) в дни войны и мира, 
Достиг он сферы Цинтии, поверь. 
Коснувшись тверди, вод, огня, эфира... 

«Цинтія» (епітет Діани, богині Місяця) – 
прізвисько королеви Єлизавети. «Розум Роланда» 
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– божевілля (мається на увазі поема Л. Аріосто 
«Шалений Роланд», у якій Роланд стає божевільним. 

Згадана вище гіпотеза Пола Стрейтса має одне 
досить вразливе місце (не кажучи вже про те, що її 
автор приписує Оксфорду твори Шекспіра) – батьком 
Оксфорда американський історик вважає Томаса 
Сеймура – брата лорд-протектора Едварда Сеймура, 
герцога Сомерсета. 1548 року Томас Сеймур справді 
сватався до 15-річної Єлизавети, оскільки намагався 
поборотися зі своїм братом за владу, проте батьком 
графа Оксфорда він не міг стати із причини своєї 
відсутності серед живих мешканців планети Земля 
під час зачаття графа, оскільки був страченим 
20 березня 1549 року за рішенням парламенту, 
прийнятим під тиском його брата Едварда, герцога 
Сомерсета [http://ru.wikipedia.org/wiki/Эдуард_
Сеймур,_1-й_герцог_Сомерсет]. 

Порівняймо це із датою народження графа 
Оксфорда: 12 квітня 1550 р. На нашу думку, батьком 
Оксфорда міг бути брат Томаса Сеймура – Едвард, 
герцог Сомерсет (1506 – 1552), ймовірно, саме через 
виявлення зв’язку між герцогом та принцесою 
ворогам Сомерсета пощастило переконати 12-річного 
короля Едварда підтримати акцію зміщення лорд-
протектора, адже такий гіпотетичний зв’язок мав 
стати передумовою змови з участю фактичного 
диктатора Англії проти малолітнього короля.

На мою думку, саме на честь свого батька Едвард 
де Вер, граф Оксфорд 17-й міг отримати своє ймення. 
Справа у тому, що називати своїх синів своїм йменням 
– це було характерною рисою цього політика. Отож,  
чотири з них стали Едвардами Сеймурами. Це один 
із двох синів від першого шлюбу, який став шерифом    
у Девонширі (1529 – 1593). Це також два старші сини 
від другого шлюбу, один із яких помер у дитинстві 
(1537 – 1539), а інший став 1-м графом Хартфордом 
(1539 – 1621). Це й один із двох синів від третього  
шлюбу  –  лорд  Едвард  Сеймур  (1548 – 1574). 

Ще задовго до знайомства із гіпотезою Стрейтса, 
у нас складалося враження, що граф Оксфорд був 
сином Єлизавети, проте враховуючи різницю у 
віці – 17 років – таке припущення видавалося не 
дуже ймовірним – 1550 року політичне становище 
Єлизавети було настільки непевним, що приховати 
власну вагітність видавалося для неї майже 
неможливим (при умові, що батьком плоду не був 
лорд-протектор). 

Втім, не важливо, чи був Оксфорд нащадком 
королеви – важливо те, що таким його вважали 
автори, які прилучилися до створення «Корієтових 
абсурдів». А що це було саме так, свідчить, 
насамперед, панегірик Джона Санфорда:

 І все ж, Томе, нічого б із тебе не вийшло –
Лишився б ти улюбленцем та пустоцвітом,
Коли б не твій покровитель – людина Місяця,

Що годувала тебе у юності вогнями Святого Ельма –
Іди ж услід за автором твого народження,

Що кожного місяця обходить навколо землі.
***

Yet for all this, Tom thou hadst proved soon
Abortive, and a fondling worth but little,
Had not thy sire the man that’s in the Moone,
Oft fed thee in thy youth with Cockow spittle.
Then treade the steps of th’ Author of thy birth,
Who once doth every Moneth surround the earth. 
За англійськими народними повір’ями, Cockow 

spittle – вогні Святого Ельма (коронні розряди) 
віщували везіння тому, хто їх побачить (побачені 
у хвилину небезпеки – віщували порятунок), а 
сама фразема «годувати вогнями Святого Ельма» 
означає: «давати надію на успіх».

«Автор народження» – вираз вказує на одного із 
батьків, причому остання особа ототожнюється із 
Місяцем (кожного місяця обходить навколо землі). 
Інакше кажучи, «людина Місяця» – покровитель 
Оксфорда та його «автор народження» (мати, 
чи батько) – одна й та ж особа. Своїх формальних 
батьків Едвард де Вер втратив рано – батька – в 
12-річному віці, матір – у 18-річному. Таким чином, 
до них зазначене зауваження не може мати стосунку. 
Тим часом, є добре відомим, що «богинею Місяця» 
чи «Діаною» в Англії називали у відповідну добу 
королеву Єлизавету (про що ми згадували у розділі, 
присвяченому Вальтеру Релі), вона ж і була єдиною 
покровителькою графа Оксфорда. Останнього в 
образі літературного Корієта (окрім «місячних» 
алюзій у згаданому панегірику Джона Санфорда) 
також Джон Донн називає «великим лунатиком» 
(sleepwalker). На нашу думку – дуже влучна 
двозначність, яка відображає дивацтва Оксфорда та 
його роль як підопічного «місячної» королеви.

Зазначена обставина пояснює нам мотивацію 
принца Генрі Уельського щодо його участі в 
організації створення «Корієтових абсурдів» – якщо 
Джеймс 1-й не виявляв свого негативного ставлення 
до Тюдорів – ймовірно він не дуже любив свою 
матір (Марію Стюарт), то його син вважав вбивцю 
своєї бабці – Єлизавету І – своїм особистим ворогом, 
навіть після її смерті (попри те, що був вихований 
у протестантизмі), а найбільш вразливе місце у 
біографії королеви являв собою граф Оксфорд (якщо 
він справді доводився їй сином).

У панегірику Хью Холланда «Паралель між доном 
Улісом з Ітаки та доном Корієтом із Одкомбу» алюзії 
біографічних даних Оксфорда наведені в значній 
кількості. Уже сама назва, в якій Корієт постає 
як іспанський шляхтич (“дон Корієт”), свідчить 
про те, що прообраз Корієта якимось чином 
кореспондується із іспанською ментальністю чи 
антропологією (згадаймо про образ герцога Армадо 
в комедії «Марні зусилля кохання» та про образ Дон 
Кіхота). 

До речі, 1617 року Джон Тейлор публікує свій 
памфлет «Три тижні, три дні і три години подорожі із     
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Лондона до Гамбурга», який є пародією на «Корієтові 
абсурди». У памфлеті наведена така присвята: 
«Відсутньому Одкомбіанському Мандрівному 
Рицарю Томасу Корієту, Великобританському 
непорозумінню… улюбленцю сліпої Фортуни». 

Тут водночас наявний і натяк на опіку з боку 
королеви («улюбленцю сліпої Фортуни»), і на Дон 
Кіхота («Мандрівному Рицарю») – отже, Тейлор, 
ймовірно, знав, що за образом Дон Кіхота стоїть 
літературний портрет Оксфорда. 

Та повернімося до змісту «Паралелі…» Хью 
Холланда, яку ми будемо цитувати за книгою І. Гілілова 
«Игра об Уильяме Шекспире…» в російськомовному 
перекладі (як і наступні панегірики – щоб уникнути 
звинувачень у “невідповідності” власного):

Улисс в бою с Аяксом лез из кожи,
А Кориэт с голландцем дрался тоже.

Тут мається на увазі військова експедиція 
Оксфорда в Нідерланди 1585 року.

Сирены не смогли прельстить Улисса,
А Тома – иноверцы речью лисьей. 

 Йдеться про католицькі симпатії Оксфорда, 
виявлені ним під час мандрівок, симпатії, від яких 
він відмовився, повернувшись до Англії.

Ждала Улисса верная жена,
Но Том себя блюл строже, чем она.

Останні два рядки містять у собі сарказм: Оксфорд 
потрапив у Венеції в сексуальний скандал, але 
все ж, у порівнянні із «сюрпризом» який йому 
піднесла його дружина Анна Сесіль, цей скандал був 
малопомітним.

Сбежал Улисс с трудом от чар цирцейских,
А Томас – от прелестниц веницейских.

Тут наведений доказ відповідності нашої 
попередньої інтерпретації (автор добре знає про 
випадок відвідин Оксфордом у Венеції місцевої повії 
Вірджинії Падоани, і все ж зауважує, що літературний 
Корієт поводився більш цнотливо за свою дружину – 
хоч переклад створює хибне враження, ніби «Корієт» 
поводився більш цнотливо за дружину Уліса, тобто 
Одісея).

Улисс был часто в рубище убогом,
И Том был в том же – я клянусь вам Богом.

Тут напрошується паралель із герцогом Армадо 
(іншим літературним портретом Оксфорда), який 
отримав у Римі епітим’ю не носити під камзолом 
білизни, оскільки її в нього не було. Тобто, йдеться 
про банкротство графа Оксфорда: коли б тут йшлося 
про реального Корієта – клятва була б недоречною, 
але, оскільки йдеться про графа – зауваження про 
його бідність буде не зайвим.

Улисс в дороге Флашинг основал,
В конце пути там Томас побывал.

Про заснування Одісеєм Флашингу (Flushing) 

нічого не говориться в давньогрецькій мітології та в 
місцевих легендах. 

Флашинг (місцева назва: Vlissingen) – портове 
місто у Нідерландах, яке 1585 року було передане в 
оренду Англії, але це станеться через дев’ять років 
після подорожі графа Оксфорда до континентальної 
Європи, яка закінчилася для нього дуже сумно, 
зокрема, через піратів із Флашингу. Про цей прикрий 
для графа випадок розповідає сучасний англійський 
історик Алан Нельсон у біографії графа Оксфорда 
17-го [Nelson, Alan H. (2003), Monstrous Adversary: the life of 
Edward de Vere,17th Earl of Oxford, Liverpool University Press, 
ISBN 978-0-85323-678-8].

Зокрема, Алан Нельсон так пише про обставини 
повернення графа Оксфорда на батьківщину, після 
його подорожі континентальною Європою: «Після 
того як він повернувся через Channel у квітні, його 
корабель було захоплено піратами з Флашинга, 
які пограбували його майно, зняли з нього навіть 
сорочку і, можливо, навіть вбили б його, якби хтось 
із них його не впізнав» [Nelson 2003, p. 135 – 137].

Додамо, що корабель Оксфорда пірати захопили 
у протоці Ла-Манш (англійські назви: «English 
Channel»; «Channel») і пришвартували його аж у 
рідному Флашингу, де й висадили графа Оксфорда. 

У панегірику Йоанеса Хоскінса наявні рядки, які 
також містять натяк на цю подію:

Так вот, известие по кругу
Передадут они друг другу:
«Том, как с Венецией расстался,
Пешком до родины добрался!».

Панегірик Лоуренса Вітакера: 
Ты все включил в обширный каталог:
Швейцарским гульфиком не пренебрег
И донной веницейской; не отверг
Ты бочки, коей славен Гейдельберг.
Преславный муж! Ты редко выпивал,
Утешен шлюхой редко ты бывал,
И крал лишь только, чтобы дать ответ,
Коль брюхо вопрошало: «Где обед?».

В останньому творі (дві останні строфи) зауважено 
шкідливу звичку літературного Корієта, про яку 
ми не згадували в контексті біографічних даних 
Оксфорда. Здавалось би, такі речі, як крадіжки, мали 
б бути відсутніми в аристократичному середовищі, 
але біографи графа де Вера свідчать протилежне: 
останні 16 років Оксфорд намагався здобути кошти 
нечесними методами – хоч і не завжди успішно [http://
www.tudorplace.com.ar/Bios/EdwardDeVere(17EOxford).
htm].

У своїй книзі про двох знатних поетів 
Єлизаветинської доби [May, Steven W. (Winter 1980), «The 
Poems of Edward DeVere, Seventeenth Earl of Oxford and of Robert 
Devereux, Second Earl of Essex», Studies in Philology, University 
of North Carolina Press, 77] Стевен В. Май пише, що 
понад 100 кредиторів вимагали розрахунку за позики 
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графа Оксфорда протягом його 15-місячної подорожі 
і кожен з кредитів становив понад 1000 фунтів 
стерлінгів [May 1980, p. 6]. Разом це становить більше 
за 100 тисяч фунтів стерлінгів. На сучасні гроші – це 
близько 20 мільйонів фунтів стерлінгів. Маючи такі 
борги, граф примудрився стати бідняком і позичав 
надалі, не збираючись колись повертати борги.

Зрозуміло, що Вітакер іронізує, зауважуючи, що 
«Корієт» крав лише для того, щоб не голодувати, 
проте в цій іронії міститься натяк на реалії: останні 
16 років Едвард де Вер прожив у відносній скруті, але 
до свого другого одруження – із Елізабет Трентам 
(1591) він справді бідував – у нього залишилося 
лише четверо слуг, які носили лівреї.

Варто також звернути увагу на зауваження про 
«швейцарський гульфік». Відповідна лексема має 
кілька близьких між собою значень, зокрема: елемент 
чоловічих штанів, які почали кроїти з 1820 року 
(до ХІХ ст. штани розстібалися з боків). До цього – 
значення згаданої лексеми було лише одне: елемент 
металевого обладунку, що слугує для захисту 
геніталій. У панегірику йдеться про деталь оповіді 
літературного Корієта в розділі про Фонтенбло, де 
описані гульфіки. Проте, можливо, тут криється 
алюзія до подорожі графа Оксфорда, який міг 
приміряти гульфік. 

Сумнівно, щоб зазначена історія була цілком 
вигаданою, адже щодо неї в «Дон Кіхоті» наявна 
паралель: нагадаємо: прізвище Дон Кіхота означає 
«набедреник» (елемент металевого обладунку). 
Звичайно, набедреник – це ще не гульфік, проте 
слід враховувати різницю в жанрах – іноді певна 
деталь, взята із реального життя, може пасувати 
лише до фарсу, а в усіх інших випадках її доводиться 
пом’якшувати чи завуальовувати.

На загал, доволі влучних паралелей між 
літературним Корієтом та графом Оксфордом так 
багато, що навряд чи знайдеться ще одна історична 
особа – за всю історію Англії – на біографії якої можна 
було б простежити хоча б їхню половину. Єдиним 
контраргументом, який зможуть навести наші 
опоненти, є той факт, що на час видання «Корієтових 
абсурдів» граф Оксфорд уже шість років як став 
небіжчиком, сміятися ж із померлого у європейських 
країнах вважається не етичним ще з часів Давнього 
Риму, де говорили : «Про мертвих – або добре, або – 
нічого». Втім, іноді римляни теж робили винятки із   
правила, наприклад, після смерті імператора Тіберія, 
у Римі найбільш популярним було гасло: «Тіберія – у 
Тібр!». 

Отрута мертвої гадюки продовжує бути дієвою. 
Так само буває і з окремими людьми – по їхній смерті 
залишаються їхні прихильники, які продовжують 
прославляти зло, вчинене своїми кумирами, як 
щось краще за добро (для прикладу, згадаймо, що в 
сучасній Росії найбільш популярними є два державні 
діячі минулого – Іван Грозний та Сталін – два чи 

не найбільші злочинці за всю історію людства). 
Звичайно, Оксфорд, хоч і був також злочинцем, 
але порівняно – дрібним. Проте, потрібно згадати, 
що чимало англійських діячів науки та літератури 
заробляли собі на життя, присвячуючи свої праці 
та літературні твори графу де Веру, завдяки чому 
його авторитет у середовищі читачів набрав                    
величини непропорційної стосовно його справжньої 
історичної вартості. 

Щодо участі Ретланда у проекті створення 
«Корієтових абсурдів» – вона могла мотивуватися 
ще й додатковими обставинами. Ні, тут йдеться не 
про те, що де Вер належав до ворожого політичного 
угрупування, очолюваного Вільямом Сесілем і, на 
думку багатьох сучасників, був сином королеви, до 
якої Ретланд ставився негативно, але тут йдеться 
про те, що автор шекспірівського доробку, можливо, 
передбачив: прихильники Оксфорда з часом можуть 
приписати його твори Оксфорду. Саме з метою 
недопущення такої історичної несправедливості 
Ретланд створив сатирично-іронічний образ 
Оксфорда під умовною назвою «Корієт», який 
прив’язав до своїх подорожніх нотаток. Відповідний 
почин вирішив підтримати принц Генрі, який 
залучив до проекту 55 кращих літераторів Англії. 
Ідея написання «Дон Кіхота» також визріла у 
Ретланда, ймовірно, саме у контексті відповідної 
мотивації – принаймні, образ Корієта і образ Дон 

Видання «Короля Ліра» 1608 р.
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Кіхота написані в єдиній літературні манері, яку 
неможливо наслідувати тому, хто не є схильним до 
іронії у сприйнятті абсурдів реальності. Для прикладу 
наведемо лише одну деталь: описуючи свої відвідини 
венеціанської куртизанки Маргарити Еміліани, 
«Корієт» зауважує, що прийшов до неї в дім лише і 
лише для того, щоб ознайомитися із особливостями 
венеціанських борделів. Підтекст тут такий: якщо 
мандрівник хоче ознайомитися із особливостями 
борделів і для цього йде не в бордель, а в приватний 
будинок повії, значить його цікавить винятково 
фізіологічний аспект борделів, оскільки всі інші тут 
для ознайомлення не надаються. Таким чином, автор 
показує свого героя (від імені якого ведеться оповідь) 
лицеміром, що прикриває «науковими інтересами» 
потакання власним низьким інстинктам. 

Оскільки ж відповідна гра Ретланда була 
занадто витонченою, щоб бути самодостатньою в 
питанні своєї ефективності, численні панегірики 
літературної богеми виявилися далеко не зайвими 
– вони пояснюють «музику» для тих, «кому ведмідь 
наступив на вухо» (щоправда, літературознавці, 
як свідчать реалії, потребують більш відвертих 
пояснень). 

Нам залишається лише з’ясувати, чим історична 
постать Томаса Корієта виявилася привабливою для 
Ретланда в якості “натур-псевдоніму” особи, від імені 
якої ведеться розповідь, – графа Оксфорда. Найперше 
зауважмо антропонімічні дані: Корієт звався Томом, 
тобто носив ймення фольклорного англійського 
блазня «Тома з Бедламу» («Тома з Божевільні»). 

Погляньмо на титульну сторінку видання «Короля 
Ліра» 1608 р. (див. фото на попередній сторінці). Тут 
ми побачимо, зокрема такі слова: «…and assumed of 
Tom of Bedlam» («…і, як припускається, з Томом з 
Бедламу»).

Щодо прізвища «Корієт» (Coryat) – воно не 
перекладається з англійської прямим чином, а 
найближча до нього лексема: сore (одне зі значень: 
серцевина, сутність). Таким чином, антропонімічні 
дані Томаса Корієта можна етимологізувати 
як «сутність Тома», що є відповідним до 
характеристики «божевільний». 

Вкладання такого змісту в антропонімічні дані 
літературного героя, який відображує історичний 
образ графа Оксфорда, є цілком об’єктивним, 
оскільки Оксфорд поводився як типовий 
шизофренік, зокрема, не мав жодних особистих 
світоглядних переконань: серед італійських 
католиків він намагався мавпувати католика, серед 
англікан – англіканина, а серед представників гуртка 
«Школа ночі» – войовничого безбожника. Його не 
цікавила релігія, а лише психологічна проблема 
самоствердження – не важливо в який спосіб. Проте, 
все сказане не суперечить твердженню Ч. Арундела, 
за яким, Оксфорд був людиною невіруючою (в очах 
принца Генрі Уельського ця вада переважувала 
всю решту – які лише зміг набути де Вер внаслідок 
викривлення особистої системи вартостей).

Думаю, що антропонімічні дані Корієта, все ж, 
відігравали другорядну роль у виборі відповідного 
натур-псевдоніму. Головне ж, як зазначає данський 

Едвард Сеймур герцог СомерсетПринц Генрі Уельський (1595 – 1612)
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літературознавець Брандес, історичний Томас 
Корієт був ексцентриком і, практично, відігравав 
роль блазня в оточенні принца Генрі Уельського. 
Тобто паралель між Оксфордом та історичним 
Корієтом полягає у певній схожості характерів, 
оскільки, нагадаємо, Оксфорд був ексцентриком 
(що визнають навіть шекспірологи-оксфордисти) 
і особою одіозною – чимось на зразок блазня для 
англійської аристократії.

Інша деталь, яка могла привабити автора 
«Корієтових абсурдів» у біографії історичного Томаса 
Корієта для використання особи останнього в якості 
“натур-псевдоніму” до сатиричного літературного 
портрету графа Оксфорда, це є походження Томаса 
Корієта із селища Одкомба у графстві Сомерсет 
(натяк на ймовірного батька графа Оксфорда – 
Едварда Сеймура герцога Сомерсета).

Через кілька місяців після видання зазначеної 
книги, було опубліковане її продовження 
(«Корієтова капуста»), в якому ціла чверть 
книги присвячена пародійному опису війни між 
двома сомерсетськими селищами: Одкомбом та 
Йоувілом: почергово обидва населені пункти 
вчинили два напади один на одного. В обох випадках   
бої закінчувалися комічними ораторськими 

промовами Корієта (під звуки військового оркестру) 
– натяк на вуличні бої між челяддю графа Оксфорда 
– на чолі з останнім – та родиною його коханки – 
Анни Вавасур.

Видання «Корієтових абсурдів» мало свій 
глибокий зміст, по-перше, воно створює прецедент 
натур-псевдоніму, звідси випливає висновок, 
що натур-псевдонім «Вільям Шакспер» не є 
безпрецедентною деталлю у літературній панорамі 
єлизаветинської доби, як це видається багатьом. 
А також – видання «Корієтових абсурдів» свідчить 
про високу ймовірність того, що в обох випадках 
натур-псевдоніми використовував один автор. З 
іншого боку – «Корієтові абсурди» непрямим чином 
підтверджують нашу думку про те, що справжнім 
автором «Дон Кіхота» є Роджер Ретланд – і не лише 
тому, що він був автором, схильним до застосування 
натур-псевдонімів – у «Корієтових абсурдах» і в «Дон 
Кіхоті» висміюється одна й та ж історична постать 
– в одній і тій же витонченій сатирично-іронічній 
манері – манері, яка поза творчістю Шекспіра не має 
аналогів у світовій літературі своєї доби і, навіть, 
більш пізнього часу – за винятком окремих творів 
Гоголя (збірка «Миргород» та «Мертві душі»). 

 (ПРОДОВЖЕННЯ)
На титульному аркуші «Корієтових абсурдів», 

де показані різні цікаві епізоди подорожі основного 
героя, від якого ведеться розповідь, основну увагу 
привертає овальний портрет Томаса Корієта – 
почасти схожий за рисами обличчя на портрет 
Роджера Ретланда із колекції Кобба. Проте така 
подібність – лише натяк на справжнього автора 
цього твору, тоді як прізвище прообраза Корієта 
знайдемо на рамці портрету: «Vera effigies  home 
Coryat Odcombiensis».

Читач скаже, що латинська лексема «vera» 
(«правда») – попри те, що вона у надписі починається 
з великої літери – це дещо не зовсім те ж саме, що й 
прізвище графа Оксфорда 17-го – Едварда де Вера 
(Vere). Але ми маємо розуміти, що в латині немає 
іншого апелятиву, який би писався і звучав так 
близько до «Vere», як «Vera».

Прізвище Оксфорда можна знайти і в 
панегіриках. Щоправда – у його фонетичному 
варіанті. Перечитаймо уривок з панегірика Корієту, 
написаний Ентоні Марія Брауном віконтом 2-м 
Монтегю (1574 – 1629), католиком, другом Роджера 
Ретланда, який брав участь у «Пороховій змові», але 
за браком доказів не був страченим, проте цілий 
рік знаходився під слідством у Тауері. Очевидно, з 
політичних міркувань панегірик був надрукований 

Титульна сторінка «Корієтових абсурдів». 1611 р.
Фрагмент. Портрет літературного Корієта

22. ТАЄМНИЦЯ ТОМАСА КОРІЄТА

під псевдо-грецьким псевдонімом «Гостра гора»:

•••••••
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Which made thee flie to learne our newes,
And brought thee home from Venice stewes.
Where Emilia faire thou didst frost-bit,
And shee inflamed thy melting wit [р. 81].

На російську в «Щоденнику європейської  
подорожі» [с. XCVI] це перекладено так: 

Чтоб новости узнать, ты во весь дух
Сбежал домой от Веницейских шлюх.

Там, где Эмилья, ты морозом обожжён.
Твой плавящийся ум Эмильей возбуждён.

Як бачимо, слова «Where Emilia» на російську 
перекладено як «Там, где Эмилья». Але англійська 
лексема «Where» звучить так само (лише більш 
твердо), як і прізвище графа Оксфорда 17-го 
(«Vere»). Тому, сприймаючи панегірик на слух, 
відповідний рядок можна перекласти інакше: 
«Емілія зробила Веру порцію морозива». Йдеться 
про Маргариту Еміліану – венеціанську куртизанку, 
яку Корієт відвідав у її будинку. Щоправда, Корієт у 
своїй розповіді не називає за йменням і прізвищем 
куртизанку, яку він відвідав, проте у книзі вміщено 
ілюстрацію, на якій він зображений із куртизанкою, 
внизу стоїть підпис на італійській: «Margarita 
Emiliana bella Cortesana di Venetia» («Маргарита 
Еміліана вродлива Куртизанка із Венеції»).

Нагадаю, що прообразом Маргарити Еміліани 
є Вірджинія Падоанна, від якої граф Оксфорд (на 
загальну думку тогочасної англійської шляхти) 
запозичив вірус сифілісу.

До чого тут морозиво? Скаже читач. Думаю, 
що автор панегірика вдався до сарказму: одним зі 
симптомів сифілісу є тремор (тремтіння). Зовні це 
нагадує людину, яка тремтить від холоду.

У панегірику віконта Монтегю наявний ще один 
пасаж, який є цілком очевидною алюзією до герба 
графа Оксфорда:

Thou art the Syren that those inchaunt
That with their eares thy Muse doe haunt.  

На російську в «Щоденнику європейської 
подорожі» [сторінка XCVI] це перекладено так: 

Сирена Кориэт, волнуешь тем ты души,
Кто часто к Музе твоей свои посылает уши.

Як бачимо, Корієт тут отримує епітет «Сирена». 
Погляньмо ще раз на герб графа Оксфорда і 
переконаємося, що вепр і сирена – два основні його 
зооморфні символи.

Тут і прояснюється паралель між Корієтом і 
Уліссом (Одіссеєм), яка чітко простежується у 
низці панегіриків: в історії вимушених мандрівок 
Одіссея наявні два яскраві епізоди:

1) чарівниця Цірцея перетворює його супутників       
у свиней; 

2) пропливаючи біля острова Сирен, мандрівники 
ризикують кинутись у море, зачаровані піснями цих 
істот.

Маргарита Еміліана зустрічає Корієта.
Гравюра Вільяма Хоула

Герб графа Оксфорда 17-го. 1574 рік
Сирена і вепр тримають щита. Інший вепр

увінчує вгорі гребінь шолома
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Натяк на герб Оксфорда (на свиней і сирену) 
трапляється і в розділі «Корієтових абсурдів», 
який має назву «Похвальне слово подорожі 
Германа Кірхнера»: «Але якщо серед нещасть 
Пенелопи, битв лапіфів і свиней Цірцеї, а також 
потрапивши до Сирен, ти дотримуєшся аскези...» 
[Шекспир У. Дневник европейского путешествия. // Перевод 
С. Макуренковой. Т. 1. М. «Река времени». 2016, с. ХХХVІІ].

Подібним чином ця алюзія простежується в 
іншому розділі даної книги – «Мої спостереження у 
Венеції»: «Я настійно раджу своїм співвітчизникам, 
як джентльменам, так і всім іншим, котрі мають 
намір відвідати Венецію, не забувати про чари 
Цірцеї та спів сирен, коли вони будуть розмовляти 
з гондольєрами, користолюбцями і спокусниками      
з мосту Ріальто...» [там же, с. 137].

Та повернемося до теми оформлення титульної 
сторінки на першому виданні «Корієтових абсурдів». 
Зазначений вище надпис на рамці портрету Корієта 
має таке значення: «Правдиве зображення головного 
Одкомбіанця Корієта». З іншого боку рамки – інший 
надпис: «У рік свого 35-річчя». Потрібно зауважити, 
що цей надпис також має стосунок і до справжнього 
автора книги, і до прообразу «автора-манекена» 
(Корієта), яким є граф Оксфорд. 

1611-й (рік видання «Корієтових абсурдів») став 
роком 35-річчя для Роджера Ретланда, який, нагадаю, 
народився 6 жовтня 1576 року. Водночас – 1576 
рік став завершальним роком у подорожі графа 
Оксфорда континентальною Європою. Того ж року 
граф Оксфорд розпочав друкувати свої поетичні 
твори.

Така подвійність трактування образу автора 
«Корієтових абсурдів» перегукується із виданням 
1-го Фоліо Шекспіра, де В. Шакспер постає на 
гравюрі зодягнутим у камзол Роджера Ретланда із 
Коббівського портрету.

Щодо історичного Томаса Корієта (1577 – 1617), 
то 1611 року йому виповнилося лише 34 роки, що не 
відповідає задекларованому 35-річчю.

А чи не згадується у «Корієтових абсурдах» 
ймення справжнього автора цієї книги?

Нагадаю: літературний Корієт рекомендує 
читачеві на сторінці 297 замість лексеми «Lordships» 
(«світлість» – звертання до лордів)  читати «Manners», 
що є натяком на прізвище справжнього автора цієї 
книги. Позаяк «Manners» – це прізвище Роджера 
Меннерса графа Ретланда 5-го (Roger Manners, 5rd 
Earl of Rutland), і позаяк лексема «Lordships» на 297 
сторінці не трапляється взагалі (див. попередній 
розділ «Таємниця Томаса Корієта») ми погодилися 
із тими дослідниками, що вважають це алюзією, яка 
відкриває читачеві прізвище справжнього автора.  

А чи не знайдемо у цій книзі також ймення 
Роджера Ретланда – Roger? 

На це питання існують вагомі підстави 
відповісти ствердно. Перед вступом до панегіриків 

у виданні вміщено акровірша Бена Джонсона під 
назвою: «Вельмишановному Тому, правдомовцю 
подорожей, Корієту із Одкомба та його книзі, 
яка нині вирушає в дорогу». Перша половина цього 
акровірша в оригіналі має такий вигляд:

Trie and trust Roger, was the word, but now
Honest Tom Tell-Troth puts down Roger, How?
Of travell he discourseth so at large, 
Marry he sets it out at his owne charge;
And therein (which is worth his valour too)
Shews  he  dares  more  then  Paules Church-yard durst do.
Тут і надалі я наводжу уривки з текстів оригіналу 

«Корієтових абсурдів» за його репринтним 
електронним виданням Університету з м. Вікторія 
(Канада).

Переклади на українську «Корієтових абсурдів» 
на нинішній день не публікувалися, тому буде 
доцільним процитувати перші чотири рядки 
акровірша Б. Джонсона в перекладі на російську, 
який належить перу Е. Фельдмана: «Твердынею 
истины Роджер всегда между нами считался, // 
Однако, Правдовещатель Том на месте Роджера 
оказался. // Мы нынче с благоговением следим за 
его рассказом, // Ах, стоит его отваги всё, чем он 
пленил наш разум» [Шекспир У. Дневник европейского 
путешествия. 2016,, с. LІХІ].

На мою думку, перші два рядки перекладені не 
зовсім точно, зокрема, тут втрачене запитання, 

Титульна сторінка «Корієтових абсурдів». 1611 р.
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наявне в оригіналі. Наводжу прозовий семантичний 
переклад: «Нібито й довіри вартим було слово 
Роджера, але зараз Чесний Том правдомовець 
ставить Роджера вниз, як?».

На це запитання автор не дає відповіді, ніби й сам      
її не знає.

Слово «Trie» тут, очевидно, похідне від «trier» 
(значення: «сортувати, нібито, рід, вид»), тоді як 
слово «trie» наявне у французькій, де воно близьке 
за значенням до англійського «trier».

Але наш переклад – попри його логічну цілісність 
– не прояснює ситуацію: яким чином міг Том 
Корієт «опустити» Роджера, поставивши під сумнів 
його слово (яке до цього було вартим довіри)? 
І хто такий цей Роджер? Подальший контекст 
про нього мовчить, але слова, які безпосередньо 
передують акровіршу Джонсона, пояснюють нам, 
що цей невідомий Роджер є автором «Корієтових 
абсурдів», який не має потреби у тому, щоб «цю 
книгу пов’язували з ним»: «To give the Non-ultra of 
him in a word, he is so substantive an Author as will 
stand by himselfe without the neede of his Booke to bee 
joyned with him. Here endeth the Character, attended 
with a Characterisme Acrostich» [p. 18]. 

Переклад: «Одним словом, скажу про головне: 
це настільки незалежний Автор, що він завжди 
залишається самим собою і не потребує того, 
щоб цю Книгу пов’язували з ним. Такий портрет, 
а далі пояснювальний акровірш».

У цілому натяк на авторство Роджера Меннерса 
графа Ретланда 5-го у книзі «Корієтові абсурди» 
настільки прозорий, що не помічати його – для 
цього мало бути сліпим на розум, потрібна ще й 
неабияка упередженість.

Але, окрім натяку, існують ще особливості 
даної книги. Скажімо, зі всіх міст, описаних у 
ній, найбільш яскраві розділи дісталися Падуї та 
Венеції, що автор і сам почасти визнає: «...написав 
про Падую більш детально, аніж про будь-яке 
інше італійське місто – за винятком Венеції...» 
[Шекспир У. Дневник европейского путешествия. 2016,, 
с. 127].

Ця особливість кореспондується із біографією 
Роджера Ретланда, який під час свого перебування 
в Італії «левову частку» часу провів саме у цих 
містах. Порівняймо це із компіляційним описом 
Мілану, де переважно увага приділена історичним 
подіям, описаним до цього в інших джерелах. 

Авторство Роджера Ретланда у написанні 
«Корієтових абсурдів» доводиться незаперечно, 
паралелі цього твору із романом «Дон Кіхот» 
також не можуть викликати сумніву. Це одна й 
та ж сама доволі вишукана манера письменства, 
за якою стоїть спільна вражаюча ерудованість, за 
якою відчувається спільне світосприйняття, у якій 
домінує нещадна іронія – часто прихована показною 
підкресленою ввічливістю і неупередженістю.

Обидва ці твори надаються до свого досить 
обґрунтованого розгляду як дві авторські сатири 
на одну і ту ж історичну постать – графа Оксфорда 
17-го, що, зокрема підкреслює зміст панегіриків, 
присвячених Корієту, в «Корієтових абсурдах» 
та зміст сонетів, присвячених Дон Кіхоту, в 
однойменному романі (див. наступні розділи про 
роман «Дон Кіхот»).

Водночас книга «Коорієтові абсурди» дає 
відповідь і на Шекспірівське питання. Здавалося 
б, яким чином? Але згадаймо, що з позиції 
шекспірознавців-стратфордівців вважається 
неймовірним і безпрецедентним такий сценарій, 
де автор творчого доробку ховає своє авторство 
за підставною особою. На їхню думку це 
припущення антистратфордівців необґрунтоване 
з психологічної точки зору, позаяк такі дії 
справжнього автора – «невмотивовані». На це варто 
сказати, що відповідний прецедент встановлений 
незаперечно, а щодо «вмотивованості» – на це 
питання, передбачивши його появу, відповідає 
сам справжній автор «Гамлета», «Дон Кіхота» і 
«Корієта», згадаймо: «…це настільки незалежний 
Автор, що він завжди залишається самим собою 
і не потребує того, щоб цю Книгу пов’язували з 
ним». 

Як літературний Корієт ставиться до політики?   
Не зайве запитання, позаяк у «Корієтових абсурдах»       
(у розділі «Звернення до читача») Корієт зауважує: 
«Я відповів йому, що я приватна людина, а не 
вчений, тому політичні справи недоречні для мене» 
[Шекспир У. Дневник европейского путешествия. 2016, 
с. LІІ].

Порівняймо це із останньою строфою (Н) 
панегіриків на адресу Корієта авторства Лоуренса 
Вітакера: «Политик ты, не шут, я знаю к счастью,    
// Не денег просиш ты теперь, а власти» [там же 
с. ХХХІХ]. 

Переклад на українську ще більш точний: 
«Політик ти, не блазень – на те немає ради, // Не 
грошей просиш ти тепер, а радше – влади».

Нагадаємо читачеві, що граф Оксфорд просив у 
королеви Єлизавети збільшити свою пенсію в шість 
разів. Після її смерті він попросив пенсію у Джейм-
са І. Той спочатку подарував Оксфорду костюм 
– для того, щоб рівно через тиждень той мав у що 
зодягнутися для участі у коронації Джеймса. Через 
місяць король підтвердив документ про виплату 
пенсії Оксфорду.

1586 року Оксфорд кілька разів просив гроші у 
свого тестя, який у відповідь неодноразово надавав 
йому великі суми в позику («на вічне віддавання»).

Також нагадаю, що за два роки до виходу в світ 
«Корієтових абсурдів» була опублікована комедія 
Бена Джонсона «Вольпоне» («Volpone, Epicoene, or 
the Silent Woman», 1609), де наявна сатира на графа 
Оксфорда, чий літературний портрет змальований 
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тут в образі збіднілого рицаря Політика (про що 
докладно йшлося у розділі «Чи мав Роджер Ретланд 
співавтора?»).

Чи справді граф Оксфорд, замість постійно 
просити лише грошей, попросив колись і влади? 
Таку сторінку у його біографії знайти не важко. 
За кілька днів до смерті королеви Єлизавети граф 
Оксфорд приймав у себе в Хакні графа Лінкольна, 
який походив із королівського роду Плантагенетів. 
Оксфорд звернувся до графа Лінкольна із 
пропозицією поборотися за королівську корону 
після смерті королеви, обіцяючи свою підтримку 
у вигляді рекомендаційного листа до короля 
Франції. Лінкольн доніс на Оксфорда лейтенанту 
Тауера Джону Пейтону, але у того ця розповідь 
лише викликала іронічну посмішку. Про цей 
епізод із біографії графа Оксфорда можна, зокрема, 
прочитати у книзі дослідника-оксфордиста Алана 
Нельсона [Nelson, Alan H. (2003), Monstrous Adversary: the 
life of Edward de Vere,17th Earl of Oxford, Liverpool University 
Press, p. 415].

Таким чином є помітним, що остання строфа 
панегіриків Вітакера не може мати стосунку до 
Томаса Корієта, зате є прозорою алюзією, що 
вказує саме на графа Оксфорда, як на прототип 
літературного Корієта.

Не лише Лоуренс Вітакер називає літературного 
Корієта (графа Оксфорда) «Політиком», але й Джон 
Донн, який пише у своєму панегірику: «…Mount 
now to Gallo-belgicus ; Appeare  // As deepe a States-
man, as a Gazettier» [p. 37]. Вислів «States-man» си-
нонімічний до слова «Політик», тому на російську 
його перекладено як «Політик»: «…К Галло-бель-
гийцам; будь умом остёр // И как Политик, и как 
Щелкопёр» [Шекспир У. Дневник европейского путеше-
ствия. 2016, с. LXXIV].

Із записів капелана англійської місії в Індії 
Едварда Террі є відомим, що Томас  Корієт помер 
у грудні 1617 р. [http://www.zpu-journal.ru/e-
zpu/2013/2/Makarov_Thomas-Coryat/]. Тим часом, у 
виданні «Корієтових абсурдів» 1611 року є натяки 
на те, що ця книга вийшла у світ уже після смерті 
автора. Про це ми дізнаємося із панегірика Корієту, 
який належить перу Генрі Невілла – того самого 
Генрі Невілла, який брав участь у заколоті Есекса 
1601 року і якого дехто розглядає як ймовірного 
«кандидата в Шекспіри». Цей панегірик закінчується 
такими рядками:

Whilst pendant s cutchins others tombes adorne,
O re thine these faire atchivements shall be borne.

Переклад на російську наводимо за згаданим 
виданням [Шекспир У. Дневник европейского 
путешествия. 2016, с. LXVІ]:

Твоя гробница – символ вечной мощи,
Укор тому, кто пел чужие мощи!

Попри те, що переклад не надто точний, все ж, 

і з оригіналу також є достатньо помітним, що тут 
йдеться про небіжчика, що може мати стосунок до 
графа Оксфорда, який помер 1604 р., але аж ніяк не 
до живого ще Корієта.

Російський літературознавець В. Макаров, який є 
далеким від того, щоб вважати «Корієтові абсурди» 
містифікацією, пише: «Значительную его часть 
Кориэт прошел пешком, иногда с настолько по-
разительной скоростью (30 – 40 миль в день), 
что это заставляет заподозрить его в обма-
не»  [http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2013/2/Makarov_
Thomas-Coryat/].

Сорок англійських миль відповідає 64 кілометрам. 
Це справді забагато для подорожі із пізнавальною 
метою. Очевидно, зазначене перебільшення було 
викликаним необхідністю описати півторарічну 
подорож графа Оксфорда як п’ятимісячну.

В іншому місці В. Макаров пише: «Книга 
Кориэта... была издана на хорошей бумаге, в 
дорогом переплете, с золочеными застежками. 
Это явно расходилось с саморепрезентацией 
автора как бедного странника и его же 
утверждением, что книга была издана за 
собственный счет» [Макаров В. С. Томас Кориэт: шут 
или писатель и путешественник? // Информационный 
гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение» / №2 
2013].

Навіть із таких цілком очевидних для кожного 
деталей є помітним, що «Корієтові абсурди» 
являють собою містифікацію. Тим більше, що у цій 
книзі наявний ще один натяк на те, що історичний 
Томас Корієт є непричетним до її написання.

Мається на увазі панегірик, присвячений Корієту, 
що належить перу Генрі Пула: 

Генрі Невілл
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Тома видел раз, но труд его – ни разу, 
И всё ж обоих полюбил я сразу. 
Ведь автор с книгой связаны взаимно: 
Кого ни пой, другому – честь и гимны. 

Остання цитата наведена за згаданим виданням: 
[Шекспир У. Дневник европейского путешествия. 2016, с. 
LXIX].

На мою думку, чимало місць у «Корієтових 
абсурдах», які нібито випадають зі загального 
контексту своїм відривом від реалізму, якимось 
чином пов’язані із певними епізодами біографії 
графа Оксфорда. Позаяк цю біографію ми 
знаємо значно менш детально, аніж англійська 
аристократія Єлизаветинської доби,  чимало алюзій не 
фіксується нашим поглядом. І все ж, дещо можна 
помітити. 

Наприклад – це: «I observed that many of their 
women and children goe onely in their smockes and 
shirts in divers places of the countrey without any other 
apparrell at all by reason of the extreme heat of the 
clymate; and many of their children which doe weare 
breeches, have them so made, that all the hinder parts 
of their bodies are naked, for the more coolenesse of the 
ayre» [р. 234].

Переклад: «Я помітив, що через вкрай спекотне 
підсоння чимало жінок та дітей  ходять без 
білизни і носять лише сорочку та спідницю. 
А хлопчики носять  штани, зроблені таким 
чином, що всі перешкоджаючі частини одягу 
на їхніх тілах залишаються відсутніми, аби 
провітрювалося для більшої прохолоди».

Переклад на російську: «Я заметил, что из-за 
очень жаркого климата многие женщины и дети 
ходят без исподнего и носят только рубашку и 
юбку. А мальчики носят такие штаны, которые 
прикрывают их спереди, а сзади все открыто, 
дабы было прохладнее» [Шекспир У. Дневник евро-
пейского путешествия. 2016, с. 69].

Насправді ніколи в Італії хлопчики таких штанів 
не носили, в авторському задумі – це сексуальна 
фантазія педофіла, навіяна формою одягу деяких 
туземців. Саме тому автор з іронією вживає вислів: 
«перешкоджаючі частини одягу на їхніх тілах 
залишаються відсутніми» («all the hinder parts of 
their bodies are naked»).

Можна з певністю стверджувати, що тут виявляє 
себе алюзія щодо звинувачень в педофілії (з боку 
Генрі Говарда та Чарльза Арундела) на адресу графа 
Оксфорда (на доказ чого вони наводили приклад його 
опіки над італійським хлопчиком Гораціо Цогно, 
який одинадцять місяців прожив у лондонському 
будинку графа і втік звідси без дозволу).

 А також – це: «На південній стіні верхнього 
двору (а їх у таверні два чи три),  що знаходиться 
поряд із залою, записані чудові віршовані слова на 
французькій: On ne loge céans à credit: car il est mort, 
les mauvais paieurs l’ont tué». По-англійськи цей 

вислів означає: «Не потрібно жити в кредит, бо 
кредит помер, убитый погантими платниками» 
[Шекспир У. Дневник европейского путешествия. 2016, с. 
53].

Кому ж із сучасників було невідомо, що граф 
Окс-форд жив в кредит і був настільки поганим 
платником, що його можливості брати подальші 
кредити врешті-решт «померли» внаслідок його 
банкротства. Зрозуміло й те, що зазначений 
надпис на стіні, який нібито автор бачив у Ліоні, є 
вигаданим.

У розділі «Мої спостереження у Падуї» автор 
«Корієтових абсурдів» від імені літературного 
Корієта продовжує ту ж  саму, болючу для графа 
Оксфорда, тему: «У західному кінці залу майже 
в куті можна побачити цікавиу п’єсу: там із 
підлоги піднімається круглий камінь в три фути 
висотою. Якщо чоловік збанкрутує і тричі під 
час публічних засідань посидить на ньому із 
голою задницею, усі його борги фактично будуть 
прощені» [там же, с. 110 – 111].

Цього разу вигадана етнографічна особливість 
місцевого законодавства Падуї слугує для автора 
засобом, яким він висміює графа Оксфорда набагато 
дошкульніше, аніж у попередньому випадку – на 
рівні шекспірівських комедій. В подальшому стає 
помітним, що наведена вище розповідь – плід 
уяви літературного Корієта, який визрів внаслідок 

Перше видання «Корієтових абсурдів». 1611 р.
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прочитання надпису на камені: «На камені написані 
такі слова: «Lapis vituperii & cessationis bonorum» 
(«Камінь прощення майнових боргів»). Я вірю, що 
таке відбувається насправді, принаймні у місті 
багато говорили мені про це» [там же, с. 111]. 

Зазначений надпис можна перекласти й так: 
«Камінь провини і добрих спецій». Але літературний 
Корієт переклав його саме таким чином, щоб 
відчути від цього певне задоволення, адже такий 
переклад є одним із варіантів вирішення його 
особистої проблеми. 

Його посилання на інформаторів, як побачимо в 
подальшому, також не вартує довіри – бо й надалі 
він продовжує фантазувати на цю ж таки тему, а, 
фантазуючи, «ненароком» визнає, що насправді йому 
про цей звичай ніхто ніколи не говорив – всупереч 
його попередньому твердженню: «Можливо, 
існує певне обмеження за сумою боргу: якщо 
сума перевищена, то боржник не буде від нього 
звільнений. Було б великою несправедливістю з 
боку венеціанців терпіти традицію, коли чесних 
кредиторів можна ошукати та пограбувати  
на суму в тридцять чи сорок тисяч дукатів 
через непорядну поведінку мізерного покидька, 
який заради того, аби привласнити гроші, 
безсоромно виставить голу задницю на загальне 
посміховисько. Потрібно визнати, я ніколи не чув 
і не читав про такий дивний звичай (хоч все, що 
тут переказав – чистісінька правда)» [там же, с. 
111].

Особливий комічний ефект у наведеній цитаті 
досягається за рахунок видимості самоосудження 
графа Оксфорда, коли літературний Корієт називає 
«покидьком» «мульти-боржника» на зразок самого 
де Вера. Але насправді емоції, які супроводжують 
його тираду, цілком вивірені психологічно: тут 
Оксфорд заздрить уявному негіднику, який може 
засобом додаткової ганьби сповна «заплатити» 
кредиторам, не повертаючи їм жодного пені. 

У подальшому фантазія ліричного героя проектує 
уявний падуанський звичай на Англію, де він постає 
вже настільки масовим, що, очевидно, перестає 
бути ганебним: «Коли б у котрогось із англійських 
банкротів вистачило розуму, він би, гадаю собі, із 
радістю запровадив би цей звичай в Англії. А коли 
б подібна традиція існувала у нас, безсумнівно, за 
одну сесію у залі Вестмінстерського палацу перед 
нашими лордами і суддями блимало б більше голих 
задниць, аніж перед тими шкільними вчителями, 
які суворо карають лінивих учнів різками…» [там 
же, с. 111].

Ось таким чином мрії допомагають графу 
Оксфорду (літературному Корієту) без особливих 
проблем звільнитися від боргового ярма, нехай – 
у межах уявного світу, а заодно – потішити власну 
схильність до збочень.

У розділі «Мої спостереження у Падуї» автор 

«Корієтових абсурдів» від імені літературного 
Корієта цитує вірша, який нібито присвятив 
Корієтові падуанський студент Новий Емілій 
Павел (Паоло Еміліо Мусто). У цьому вірші, 
написаному на грецькій мові, П. Е. Мусто називає 
Корієта звертанням «Κύριε», яке на англійську 
перекладається як «Лорд» [там же, с. 103]. 
Історичний Корієт лордом не був – на відміну 
від графа Оксфорда, якого літературний Корієт 
уособлює – попри те, що останній у «Корієтових 
абсурдах» показаний як плебей.

Біографи графа Оксфорда добре знають, наскільки 
де Веру був притаманним культурологічний снобізм 
і як легковажно він ставився до чужого життя, що 
було наслідком його шизофренії. У «Корієтових 
абсурдах» це також знайшло свою рефлексію: 
«…я впевнений, що варвари, які нищили Падую, 
такі, як гуни або лангобарди, були не настільки 
позбавлені гуманності, щоб серед вбивств та 
пожеж не вжити зусиль для порятунку будинку 
Лівія» [там же, с. 112].

Таке ж саме уявлення про гуманність 
простежується у світогляді літературного Корієта в 
іншому місці розділу про Падую: «Вперше євреїв в     
Італії я побачив у Падуї, де їх величезна кількість. 
У цього міста є один недолік, який мене жодним 
чином не здивував: це мала кількість людей, що 
я помічав і в інших італійських містах. Тут же 
я бачив їх так мало, що, думаю, жодне місто 
в Італії, у Франції або в Німеччині, і в усьому 
християнському світі не зрівняється з Падуєю» 
[там же, с. 127].

Як зауважив читач, за словами Корієта, у Падуї 
величезна кількість євреїв, натомість унікально 
мала кількість людей. Зрозуміла річ, випливає 
висновок, що євреїв Корієт людьми не вважає.

Не думаю, що граф Оксфорд вирізнявся 
особливим антисемітизмом, скоріше за все 
тут змальовано іронічно цілком вигадану його 
антипатію до євреїв. Позаяк більшість кредиторів 
графа Оксфорда були охрещеними англійськими 
євреями, автор натякає на те, що, мовляв, неприязнь  
до кредиторів,  граф  переносить  на  цілу  їхню  націю.

Повернувшись з Італії 1576 року, граф Оксфорд 
приніс до Англії кілька звичаїв, характерних для 
італійського побуту: напахчені духами жіночі 
рукавички; віяла; виделки. Попри те, що увесь багаж 
графа дістався піратам із Флашингу, він замовив 
у Лондоні ці предмети місцевим майстрам і таким 
чином отримав можливість подарувати королеві 
пару пахучих рукавичок та віяло, а виделкою із 
двома зубцями почав користуватися за обідом.

Згадка про надушені рукавички, у «Корієтових 
абсурдах» мені не траплялася. Про італійські віяла 
тут написано так:  «Віяло — це дуже естетична та 
елегантна річ. Воно виготовлене із розмальованого 
аркуша паперу та невеликої ручки, вирізаної із 
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дерева. Папір, який прикріплений на кінцях, з обох 
боків цікаво розмальований чудовими картинами. 
Вони можуть бути на тему про кохання, причому 
досить еротичні...» [там же, с. 89].

Але значно цікавішим виглядає згадка Корієта 
про користування виделкою: «За пристрасть до 
використання виделки я був одного разу висміяний 
одним освіченим джентльменом, моїм добрим 
приятелем містером Лоуренсом Вітакером, який 
з властивою йому дотепністю при всіх назвав 
мене за столом рогоносцем, причому винятково за 
використання виделки, а не за щось інше» [там же, 
с. 71].

Автор тут показує суперечності у мисленні 
«Корієта». З одного боку він стверджує, що 
«рогоносцем» його названо винятково за 
користування виделкою (а не за те, що дружина 
(Анна Сесіль) «наставила йому роги»), а з іншого 
– визнає, що цей епітет виявився дотепним. А 
останнє вказує на подвійність семантики епітету 
«рогоносець» у відповідному контексті.

Наведений приклад є характерним не лише тому, 
що тут простежується чітка алюзія щодо двох 
сторінок із біографії графа Оксфорда (користування 
італійською виделкою – екзотичне для тогочасної 
Англії) та народження його дружиною доньки 
після півторарічної відсутності чоловіка. 
Наведений приклад є характерним ще й тому, 
що він відображає характерну манеру Шекспіра-
комедіографа: порівняймо образ Тома Корієта із 
образом Ендрю Ег’ючека із «Дванадцятої ночі» 
(прототипом останнього також є граф Оксфорд). 
Ег’ючек, як і Корієт, намагається говорити про 
власну особу із ніжною делікатністю, але робить 
це, як і Корієт, із такою дитячою наївністю, що 
його слова мимоволі звучать як самовикриття (про 
образ Ендрю Ег’ючека див. розділ «Образ Зими та 
Весни в комедії «Марні зусилля кохання»). Той же 
самий літературно-сатиричний ефект застосований      
у змалюванні образу Дон Кіхота.

Кореспондується зі зовнішністю графа Оксфорда 
(та Дон Кіхота) й антропологічна характеристика 
Корієта: розділ «Звернення до читача» закінчується 
словами: «Твій доброзичливий мандрівний друг 
Томас Корієт довгоногий одкомбіанець» [там же, с. 
LVІІ].

Вустами Корієта, що настійно підкреслює свою 
відданість протестантизму, автор книги, ніби між 
іншим, показує вандалізм кальвінізму, який тут 
і там залишає свої деструктивні історичні сліди. 
Наприклад: «За вісім миль від Булоні на очі мені 
трапився зруйнований монастир, який, очевидно, 
також потерпів під час громадянських війн… За 
дві стадії від Ам’єна, я побачив два зруйновані 
вщент величні давні абатства, які стояли обабіч 
дороги» [там же, с. 8].

На противагу цьому вандалізму автор показує 

не лише культурні досягнення католицизму, але й 
людяність католиків. Наприклад, тут: «Господиня, у 
якої я зупинився, вирішила, що я папіст, і помо-
лилася за мене Діві Марії, але коли збагнула, що 
я протестант, то, здається, поспівчувала мені» 
[там же, с. 8].

А також – тут: «Десь на середині дороги, 
подолавши близько шести миль, я посадив до себе 
в екіпаж ченця, в  білому одязі, який називався 
Карлом Вімье, і ми подорожували разом. 
Молодик років двадцяти двох від народження, 
який чудово знає латину, належить до Ordinis 
Praemonstratensis. Він прямував до Ам’єну, аби 
прийняти постриг. Виявилося, що він хороша 
людина і ввічливий співрозмовник. З’ясувалося, 
що погляди у нас спільні і ми розмовляли на різні 
теми, особливо – про релігію, де головним було 
питання про вшанування ікон» [там же, с. 8].

Зрозуміло, що останній випадок описано не без 
іронії: попри те, що Корієт настійно позиціонує 
себе перед читачем як радикального протестанта, 
виявляється, що його погляди на релігію збігаються 
із поглядами католицького ченця. Тут потрібно 
враховувати, що у відповідну добу лібералізм у 
Католицькій Церкві ще не існував – це була епоха 
контрреформації, коли всі ліберали відкрито 
приєднувалися до однієї із протестантських 
галузок.

Корієт показаний у книзі, як оповідач, якому 
хочеться поділитися з читачем власними вра-
женнями від мандрівки, а заодно – не викликати 
підозр у тому, що він потрапив під вплив 
католицизму. З цією метою він періодично нагадує 
читачеві, що ставиться до католицьких культурних 
вартостей як турист, а не як адепт: «У місті є дві 
церкви. На П’ятдесятницю я вирушив до тієї, 
що більша, де спостерігав Месу, але не брав 
у ній участі, як це робилося навколо мене – із 
забобонними схиляннями колін та підняттям 
рук...» [там же, с. 2]; «Оскільки цього дня було свято 
Тіла і Крові Христової, я опишу пишні церемонії, 
які, відповідно до існуючої традиції, привселюдно 
відбувалися на вулицях міста... Близько дев’ятої 
ранку я вирушив до катедрального собору 
Богоматері (про який уже писав), причому пішов 
винятково з цікавості а не за велінням серця...» 
[там же, с. 23]. 

Але періодично Корієт, як і кожен наївний 
ошуканець, комічно виявляє оманливість власних 
тверджень. Наприклад, тут: «Аби там опинився 
протестант, коли вони падали на коліна, і коли б 
він не захотів поклонитися Святим Дарам разом 
з ними, напевно, його б закололи...» [там же, с. 25].

Як бачимо, в останньому випадку Корієт забуває, 
що принаймні один протестант, все ж, опинився в 
середовищі католиків під час їхнього вшанування 
Святих Дарів –  беручи участь у процесії на свято Тіла      
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і Крові Христової. Цей протестант – він сам. Але     
цей протестант тут поводився так само як і католики    
– інакше не було б підстав для його припущення 
про ймовірність розправи над протестантом, який би 
не брав участі у католицькій церемонії.

Хоч тут йдеться не про Рим, проте описаний 
епізод є чіткою алюзією на перебування графа 
Оксфорда у Римі, де він поводився як католик, але 
повернувшись до Англії, почав позиціонувати себе 
як протестант-радикал.

Далі Корієт знову засуджує католицькі обряди, 
порівнюючи їх із античними язичницькими [там 
же, с. 28]. Така непослідовність його світоглядної 
позиції відповідає діагнозу шизофренії, характер-
ному для графа Оксфорда.

Ніби між іншим, автор книги вкладає у вуста 
«вірнопідданого» Корієта констатацію фактів, 
які показують антигуманний і аморальний 
характер тогочасного англійського законодавства 
– у порівнянні із законодавством сусідніх 
держав: «Як тільки від’їдеш від Булоні, побачиш 
шибеницю: два міцних стовпи з пісковику, але без 
перекриття, як це буває в англійських шибениць. 
Перекриття накладається перед стратою і 
забирається після екзекуції. Тут карають не за 
дрібні правопорушення, але за тяжкі злочини» 
[там же, с. 28].

За дрібні правопорушення карали «на горло» саме в 
Англії, де підліток міг бути повішеним на Тайберні за 
кишенькову крадіжку, тоді як злочинців-піратів, 
яких колись вішали, за правління Єлизавети 1-ї 
нагороджували лицарським званням.

В одному випадку, де йдеться про вигадане 
висловлювання протестантського ученого Ісаака 
Казобона, простежується поєднання саркастичного 
висміювання цього мужа науки та королеви 
Єлизавети: «Після його приїзду мені одного разу 
пощастило насолодитися  спілкуванням з ним. Дві 
речі запам’яталися, які забути неможливо. Перше, 
це висловлення ним жалю з приводу того, що в Англії 
немає достойного мужа,  який би в чудовій манері 
описав життя і смерть королеви Єлизавети. Це 
сприяло б збереженню пам’яті в нащадків про 
цю велику, християнську і просвічену володарку, 
а таке слугувало б наочним прикладом для 
християнських князів, які б, якщо й не наслідували 

його, то хоча б віддавали належне» [там же, с. 27].
Наприкінці тиради, яка належить, чи то Корієту, 

чи то Казобону, наратор висловлює побажання, 
щоб життєпис королеви Єлизавети зробив якийсь 
«достойний схоласт» (теолог). Тут простежується 
подвійний іронічний підтекст: це може бути теолог 
культу королеви (а заодно – протестантський 
пастор), або ж теолог християнський (католицький), 
який дасть їй належну нищівну оцінку з 
богословської етичної точки зору.

Насамкінець – зауваження до перекладу книги 
на російську: перекладачка іноді дуже вільно 
перекладає малозрозумілі для неї вирази. Зокрема, 
мене здивувало, що у російськомовному «Корієті» 
нібито трапляються антихристиянські мотиви: 
у першому ж абзаці першого розділу («Мої 
спостереження у Франції»)  читаємо: «…тем, чем 
неосмотрительно нафаршировал себя перед 
отплытием, превратив урчащий желудок в 
заветную дарохранительницу».

Для кожного християнина (не беручи до 
уваги ультра-протестантизм) ці слова звучать 
як блюзнірство – їх міг написати атеїст, масон, 
комуніст, марксист тощо, але у жодному випадку не 
Роджер Ретланд – не автор шекспірівського канону. 
Звернемося до оригіналу: «…with that wherewith 
I had superfluously stuffed my selfe at land, having 
made my rumbling belly their rapacious aumbrie» [p. 
152].

Вираз «rapacious aumbrie» правильно 
перекладається як «скринька грабіжника», і 
зовсім не як «заповітна дарохранильниця». Тому 
переклад С. Макуренкової вимагає обережного 
використання у тих місцях, де виявляють себе 
питання релігії, позаяк складається враження, 
що своє агресивно-упереджене ставлення до 
християнства перекладачка намагається нав’язати 
авторові «Корієтових абсурдів». Зокрема, на сторінці 
46 у вислові «мученики Христові» обидва слова 
написані у неї з малої літери, що, звичайно ж, не 
відповідає тексту оригіналу та нормам російського 
правопису, зате є виявом ненависті перекладачки  
до Ісуса Христа – не рідкісну посеред представників 
окремих екзотичних асоціальних спільнот. 
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Розглянемо один з епізодів із біографії 
Р. Ретланда: «Мсьє Архібольд пише», що 
подорожуючи до університету Падуї, Ретланд 
зустрівся із Гаспаром Вейзером (1565 р/н), якого 
називає «професором єврейської мови у Цюріху, 
його рідному місті»…» [C. Demblon, «Lord Rutland est 
Shakespeare», Paris, 1912, p. 66].  

Очевидно, на підставі цієї зустрічі Бостельман 
дещо перебільшено називає Р. Ретланда «учнем 
Гаспара Вайзера» [Бостельман, с. 52]. Але сам факт 
відповідної зустрічі у Цюріху – безсумнівний, позаяк    
– задокументований [Zurich Letters, Parker Soc., ii. 326. // 
https://archive.org/details/thezurichletters43unknuoft].

Цікаво, що швейцарці задокументували навіть 
єдину подію із життя Р. Ретланда, яка відбулася 
у їхній країні, тоді як в Англії – аж до ХІХ ст. 
простежується послідовне замовчування фактів 
його біографії, які дослідникам довелося збирати 
по крихтах. На таке дивне замовчування звертають 
увагу і Дамблон, і Бостельман (очевидно – незалежно 
один від іншого, позаяк їх книги вийшли майже 
синхронно на різних континентах).

Але погляньмо на наведений факт під іншим 
кутом: чим міг зацікавити Роджера Ретланда 
учитель єврейської мови, яку граф до цієї зустрічі 
мусив вивчати у Кембриджському коледжі? Інша 
справа, якби Роджер Меннерс був біблеїстом – тоді 
б це запитання було зайвим. 

На мою думку, не єврейська мова цікавила 
графа, а єврейська ментальність та єврейська 
етнографія – знавцем тієї й іншої постає Шекспір 
у «Венеціанському купці», написаному наступного 
року, задум якого міг виникнути на рік раніше.

Справа у тому, що в тогочасній Англії не було 
євреїв, які б дотримувалися своїх звичаїв – у цьому 
полягає ще одна причина неможливості написання 
«Венеціанського купця» Вільямом Шакспером. 
Король Англії Едуард І-й 1290 року вигнав із країни 
всіх юдаїстів (євреїв, що сповідували юдаїзм). 
Сюди вони повернулися лише за часів диктатури 
Олівера Кромвеля, який народився 1599 року. Не 
численні євреї-християни Єлизаветинської доби 
перебували в Англії в умовах загальної недовіри, 
тому вони остерігалися дотримуватися тих звичаїв 
своїх предків, які могли стати підставою для 
звинувачень у сповідуванні юдаїзму, несумісного із 
християнством у питанні ставлення до Ісуса Христа.

Таким чином бачимо, що Гаспар Вайзер став для 
Роджера Ретланда екзотичною знахідкою, позаяк 
це була, очевидно, його перша в житті зустріч із 
євреєм, який сповідував юдаїзм.

Цікаво, що про Гаспара Вайзера Роджер 
Ретланд згадує у «Корієтових абсурдах» (у 

розділі «Звернення до читача») разом із двома 
іншими ученими мужами із Цюріху – Рудольфом 
Госпініаном та Генріхом Буллінгером (1504 – 1575): 
«Яка невимовна і незрівнянна насолода – від 
зустрічі з вченими в іноземних Університетах і 
славетних містах, чудові праці, яких ти читав, 
сидячи вдома в кабінеті, як, наприклад, з Ісааком 
Казобоном, перлиною Парижу; Паоло Емілієм з 
Падуї; Родольфо Госпініаном; Гаспаром Вайзером; 
Генріхом Буллінгером з Цюріху; Амандомом 
Поланом; Йоаном Якобом Грінеєм з Базеля; 
Яном Грутером; Давидом Пареєм; Діонісієм 
Готофредом з Гейдельбергу; Йоаном Піскатором 
з Ерборну; Бонавентурою Вулканієм з Лейдена? 
Мені поталанило, і під час подорожі я не тільки 
зустрічав багато з них, але на величезну втіху 
мав із ними змістовну приємну бесіду»  [Шекспир 
У. Дневник европейского путешествия. // Перевод С. 
Макуренковой. Т. 1. М. «Река времени». 2016, с. ХLVIII – 
ХLІХ].

Наведене речення, написане не без іронії. Зокрема, 
Йоан Піскатор (1550 – 1612) був швейцарським 
художником-графіком, а не ученим. Такого ученого 
як «Паоло Емілій» у Падуї ніколи не існувало 
– це вигадана автором особа – у відповідності 
до антропонімічних даних римського консула і 
полководця Емілія Павла, якого розгромив Ганнібал      
у битві під Каннами (216 р. до н. е.).

Таким чином автор показує невігластво Корієта 
(графа Оксфорда), поєднане із яскраво вираженою 
претензійністю; мовляв, переплутав римського 
полководця із сучасністю.

Пізніше виявляється, що згаданий «учений Паоло 
Емілій з Падуї» насправді є падуанським студентом 
Паоло Еміліо Мусто: «На ньому на латині у вигляді 
вірша викарбувана епітафія, яку через її давність 
нелегко з’ясувати. Її зміст пощастило зрозуміти 
завдяки тому, що мені допоміг один італійський 
студент із Падуї, який чудово розуміється на 
трьох основних мовах – івриті, грецькій та 
латині – сеньор Паоло Эміліо Мусто…» [там же, 
с. 102].

Про те ж, що студент Паоло Емілій Мусто та 
«учений» Паоло Еміліо – одна й та ж особа, свідчить 
інше зауваження автора про згаданого студента: 
«Оскільки я заговорив про сеньйора Паоло Еміліо, 
мені хочеться зробити відступ від свого опису 
Падуї і сказати кілька слів про цю людину. Я 
із захопленням визнав у ньому прекрасного 
вченого…» [там же, с. 103].

Цей студент, очевидно, є вигаданим персонажем, 
позаяк його антропонімічні дані перекладаються із 
латини як «Новий Емілій Павел» (musto – «новий»).  

23. ЗУСТРІЧ РОДЖЕРА РЕТЛАНДА 
ІЗ ГАСПАРОМ ВАЙЗЕРОМ ТА ЇЇ НАСЛІДКИ
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Решта перелічених осіб – цілком реальні. Все це 
– протестанти, за винятком одного єврея-юдаїста 
(Гаспара Вайзера), ймення якого також сюди пасує, 
позаяк окремі зі згаданих учених-протестантів були   
гебраїстами, зокрема Аманд Полан.

Г. Буллінгер помер ще до народження Роджера 
Ретланда, проте граф Оксфорд подорожував 
Швейцарією в останній рік життя Буллінгера (1575), 
тому згадати про нього також було доречним.

В іншому місці «Звернення до читача» автор 
знову згадує Гаспара Вайзера: «Окраса Цюріху, 
Гаспар Вайзер, мій добрий друг…» [там же, с. ХLХ].

Думаю, що це зауваження, як і багато інших, 
написане з іронією, позаяк про учених-протестантів 
та інших учених-не-католиків автор «Корієтових 
абсурдів» інакше й не пише – наприклад, про 
Родольфо Госпініана – теолога-кальвініста він 
зауважує: «Наприклад, у Цюріху учений муж 
Госпініан сказав мені, що це місто було засноване в 
часи Авраама. Подібні ж дані я отримав від інших 
учених, яким довіряю не менше, аніж письмовим 
джерелам давніх авторів» [там же, с. LV].

Датою заснування Цюріху вважається 853 
рік, коли Людовік ІІ побудував тут абатство 
Фраумюнстер – попри те, що неподалік за наказом 
короля поблизу уже було зведено замок – за кілька 
років до цього – на місці давньоримської митниці. 
Тоді як Авраам жив у ІІІ тисячолітті до нашої ери! 

Невідомо, чи й справді Госпініан стверджував 
таку нісенітницю про заснування Цюріху, але 
у будь-якому випадку в книзі про Корієта він 
показаний справжнім невігласом-міфотворцем, 
якому беззастережно довіряє Корієт. Це один із 
тих Корієтових абсурдів, винесених у назву книги, 
про які ліричний герой говорить узагальнено у 
посвяті принцу Генрі: «…додають мені відваги та 
сміливості піднести Вашій Високості свої дурні 
спостереження» [Там же, с. ХLІ]. А зауваження про 
подібні дані, нібито отримані Корієтом «від інших 
учених», звучать цілком саркастично.

Не без іронії згадує автор й ще одного ученого-
протестанта – цього разу – туринця за походженням: 
«Проте думаю, що єзуїтське богослів’я не 
спростує славу та велич, які приніс рідному місту 
видатний чоловік Целій Секунд Куріон... Він 
спорудив  вічний пам’ятник дотепності, я маю на 
увазі його вчені книги» [там же, с. 67 – 68].

Челіо Секондо Куріоне справді написав дещо у 
жанрі сатири – пасквіль проти Католицької Церкви 
(«Pasquilli ecstatici»). Проте цей художній твір важко 
назвати «ученою книгою». Тоді як теологічні праці 
Челіо Секонда Куріоне не можуть бути дотепними. 
Випливає висновок, що «ученою  книгою» Куріоне 
Корієт називає саме його пасквіль, – що звучить 
саркастично.

Для порівняння зауважу: у розділі «Мої 
спостереження в Падуї» автор перелічує імена 

восьми видатних італійських учених-католиків, які 
закінчували Падуанський університет [там же, с. 
126]. Тут не простежується й тіні іронії.

Протестантські демонстративні переконання 
літературного Корієта показані також у панегірику 
Генрі Гудьє, де вони фактично названі «ідіотизмом»:

…Once thou didst wench, and thou wert carted once,
Once thou didst steale, once they beate thy bones.
Once didst thou beg, and if thou then didst get
Nothing by begging, thou art even yet.
What onely he saw he onely writes, if than
He only reade it, hee s an even man.
Our spies write home no ill of him; he went,
He staid, he came an even Innocent.
The Jesuites could not shake him: for he would not
Take orders, but remaine an II Idiote [р. 29].
Переклад на російську ([Шекспир У. Дневник 

европейского путешествия. 2016, с. LXVIII ]): 
…Рас-путничал и раз – был проклят зычно,
Раз – своровал и раз – был бит публично,
Раз получив, ты был не в состоянье
Нажить на той подачке состоянье…
Из-за границы пишет соглядатай:
Невинен Том средь ереси проклятой.
Иезуитам Томас не поддался:
Как Идиотом был, так и остался.

Щодо крадіжки – тут мається на увазі епізод із 
другого тому «Корієтових абсурдів», у якому Корієт, 
опинившись у Шварцвальді, вирішив задовільнити 
голод гроном украденого винограду, за що отримав 
доброго прочухана від німецьких селян. Щодо 
одноразової подачки – тут, очевидно, мається на 
увазі епізод із італійської подорожі графа Оксфорда, 
коли він отримав поза 4000  фунтів стерлінгів від 
італійського фінансиста  Бенедикта Спіноли.

Головна ж думка панегірику – це та, де ставиться в 
залежність неприйняття католицизму від ідіотизму 
літературного Корієта. Нагадаю, що, перебуваючи 
у Римі, граф Оксфорд поводився як католик, а 
повернувшись до Англії заявив, що «не піддався на 
провокації ієзуїтів». 

Автор «Корієтових абсурдів» намагається 
показати Корієта «вірнопідданим», який періодично 
підкреслює свої протестантські переконання (попри     
те, що будь-які переконання у нього насправді 
відсутні – він легко переходить із англіканської 
позиції на католицьку, а з католицької – на 
кальвіністську і при цьому сам цього не помічає). 

В одному випадку таким засобом автор висміює 
загальну скептичну позицію протестантизму 
стосовно католицької містики: «За міською стіною 
біля воріт Пулецелла є колодязь. Колись у ньому 
була гнила вода, яку неможливо було пити. 
Св. Домінік і Св. Франціск, що жили в Кремоні, 
освятили його, щоб очистити, і з тих часів вода 
стала прозора і смачна. У них прийнято, щоб 
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ченці робили подібне, але інакше, як чаклунством,    
це не назвеш» [там же, с. 91].

У наш час існують секти, де є поширеним бачення 
католицької містики як такої, що нібито «походить 
від диявола». Але у добу пізнього Ренесансу 
протестанти були далекими від подібної позиції 
– їхня критика католицької містики зводилася 
до звинувачень у шарлатанстві, мовляв, усі чуда 
католиків є вигадками та імітаціями. 

Звідки ж з’явилося звинувачення з боку Корієта 
у чаклунстві, висунуте ним проти католицьких 
Святих? Звідки було воно запозичене? Виявляється 
– із юдаїзму! 

У Талмуді (230. Toс. Хул. II 20–21) є такі слова: 
«М’ясо, що знаходилося у руках язичника, 
дозволено використовувати, а в руках міна 
– заборонено... їхні книги – чаклунські книги» 
[Ранович. А. Б. Первоисточники по истории раннего 
християнства. М. 1990, с. 214].

«Мінами» у Талмуді названо назореїв-християн-
євреїв, які дотримувалися юдейських приписів. 
Талмуд звинувачує назореїв у чаклунстві, позаяк 
фарисеї стверджували, що чуда, вчинені Ісусом 
Христом, це результат магії. У Євангелії читаємо 
про реакцію фарисеїв на вигнання Ісусом демонів із 
людей: «Фарисеї ж сказали: «Він виганяє демонів не 
інакше, як силою Вельзевула, князя бісівського»…» 
(Мтф., 12: 24). 

У Талмуді (226. Шабб. 1046 (барайта)) 
звинувачення Ісуса у чаклунстві написане прямим 
текстом [Ранович. А. Б. Первоисточники по истории 
раннего християнства. М. 1990, с. 213].

Роджер Ретланд, розмовляючи із Гаспаром 
Вайзером у Цюріху, мав можливість дізнатися 
про таку позицію юдаїзму, яку, до речі, ця релігія 
особливо не афішує навіть у наш час. 

Таким чином автор (Р. Ретланд) показує Корієта (Е. 
Оксфорда) носієм юдаїстичних антихристиянських 
поглядів, які той уявляє собі як вияв ультра-
протестантизму.

Про те, що автор «Корієтових абсурдів» іронізує 
над особою Гаспара Вайзера, з певністю дізнаємося 
із другого тому цієї книги – із розділу «Clarissimo 
viro Domino Gasparo Wasero» [Volume 2, р. 210]. 
Переклад із латини: «Яскравому чоловіку Лорду 
Каспару Вазеру».

Сама назва – іронічна, позаяк латинське слово 
«Domino» перекладається на англійську як «Lord» 
(«Лорд»). Тоді як лордом Гаспар Вайзер не був і не міг 
бути – як і кожен єврей, юдаїстичного сповідання. 

Латинська лексема «Domino» («Господь») також 

вживається як звернення до Бога в усіх латинських 
богослужіннях. Можливо, у розмові з Роджером 
Ретландом Гаспар Вайзер висловив власні претензії 
на те, що він є «справжній» Месія (Христос), адже 
в юдаїзмі, де Ісус Христос не прийнятий, протягом 
двох тисячоліть йде пошук «справжнього месії» 
(Антихриста) і періодично з’являються претенденти    
на цю історичну роль.

Даному посланню до Гаспара Вайзера передує 
посвята: «Eximio Pbiloiogo, politioris  literatura 
in cele berrima Ciuitate Tigurina apud Heluetias 
Candidato, amico suo dileΣto» [Volume 2, р. 210].

Переклад із латини: «Чудовому філологу, 
витонченому літератору в рамках святкування, 
поширеного в місті Тігурина з Гельвеції, кандидату     
в його улюблені друзі».

Тігурина – латинська назва Цюріха; Гельвеція – 
латинська назва Швейцарії. Останнє слово в цитаті 
(dileΣto) набране нібито внаслідок друкарської 
помилки: із «випадковою» великою грецькою 
сіґмою («Σ»), яка тут є зайвою.  Зазвичай цю літеру в 
даному виднні використовують замість англійської 
«k». Але слова «dilekto» у латині (і в англійській) 
немає. Латинська лексема«dileto» має значення 
«улюблений».

А тепер пригадаймо, як називався слуга Роджера 
Ретланда, якого він послав до Італії та Франції 
(думаю, що й до Швейцарії) 1608 року для уточнення 
певних даних (див. розділ «Таємниця Томаса 
Корієта»). Цей слуга називався Нан Делето! Тому 
читач міг перекладати для себе зазначену посвяту 
таким чином: «Чудовому філологу, витонченому 
літератору в рамках святкування, поширеного 
в місті Тігуріна з Гельвеції, кандидату в друзі 
Делето». 

Але навіть без цієї двозначності посвята є відверто 
іронічною (як і заголовок). Зокрема, іронічним є 
епітет «кандидат в улюблені друзі» (Цюріха), який 
вказує на претензійність Вайзера. Іронічним є й 
інший епітет: «витончений літератор в рамках 
святкування…».

 При цьому дана посвята написана у тій же 
літературній манері, що й посвяти у першій частині 
роману «Дон Кіхот».

Переклад самого тексту послання до Гаспара 
Вейзера на даний час для мене неможливий, 
позаяк електронний варіант репринтного другого 
тому «Корієтових абсурдів» (із видання 1611 р.), 
наявний в Інтернеті, містить пошкоджений текст у 
відповідному місці (і не лише тут).
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24. РОМАН «ДОН КІХОТ» ПРИСВЯЧЕНИЙ
ПРОТОТИПОВІ ДОН КІХОТА (ГРАФУ ДЕ ВЕРУ)
Найперше розглянемо питання про освіту 

Сервантеса. Вважається, що «Десятирічним 
підлітком вступив він до колегії єзуїтів [у 
Вальядоліді], де перебував чотири роки (1557 – 
1561). Свою освіту Мігель закінчив у Мадриді в 
одного із найкращих, як на свій час, іспанських 
педагогів, гуманіста Хуана Лопеса де Ойоса…» 
[Дон Кіхот, 1, М., 1988. Передмова Ф. Кєльіна, с. 14].  

Скільки часу навчався Сервантес у Ойоса – 
літературознавець не повідомляє, оскільки згадане 
навчання не є реалістичною деталлю біографії 
Сервантеса, деталлю, яка будується винятково 
на рекомендаційному листі Ойоса до іспанського 
посла в Римі Аквавіви, де Ойос називає Мігеля 
своїм «дорогим і улюбленим учнем» (1568 р.). 

Тут слід зауважити, що Ойос не мав приватної 
школи (вся освіта в тогочасній Іспанії знаходилася 
в руках Церкви), а ні репетиторством у Мадриді 
не займався, оскільки був викладачам згаданої 
єзуїтської колегії у Вальядоліді, де раніше навчався 
Сервантес. Та й оплатити приватні уроки сина батько 
майбутнього письменника ніяк не міг би, позаяк 
він був збіднілим ідальго, який заробляв на хліб 
для сім’ї ремеслом мандрівного лікаря, що є фактом 
загальновідомим: «Наприкінці шістдесятих років 
16 століття сім’я Сервантесів, як це показують 
документи про юність письменника, зібрані 
ученими-сервантистами, вступила в смугу 
остаточного зубожіння» [Дон Кіхот, 1, М., 1988. 
Передмова Ф. Кєльіна, с. 15]. 

Отож, немає нічого дивного у тому, що саме до 
Ойоса звернувся двадцятиоднорічний Мігель за 
рекомендаційним листом, який створював йому 
перспективу звабливої кар’єри. Проте, це зовсім 
не означає того, що нібито він десь навчався ще й 
після 1561 року, коли залишив єзуїтську колегію у 
Вальядоліді. 

На службі в Аквавіви Сервантес не перебував 
і року [Дон Кіхот, 1, 1988, с. 15]. Іноді біографи 
пояснюють його відставку, як власне рішення, 
вмотивоване патріотичними почуттями, мовляв, 
Мігель вирішив вступити на військову службу, щоб 
взяти участь у битві з турками біля Лепанто [Дон 
Кіхот, 1, 1988, с. 15]. 

Проте, його вступ до іспанської армії припадає 
на другу половину 1570-х р. [Дон Кіхот, 1, 1988, с. 
15]. Отож, між відставкою та цим вступом існує 
помітний хронологічний інтервал, чого окремі 
біографи, на жаль, не помічають. Наступні п’ять 
років, проведених Сервантесом в Італії, біографи 
розцінюють як використану ним можливість для 
«розширення своїх гуманітарних знань» [Дон Кіхот, 
1, 1988, с. 16].  Проте, вони забувають, що для 

іспанського солдата 16 століття такі можливості, 
навіть під час перебування в Італії, залишалися вкрай 
обмеженими – коло його контактів вичерпувалося 
своїми озброєними співвітчизниками та, почасти, 
італійським простолюдом. Тим більше, що у 
1572 – 1574 рр. Сервантес переважно перебував у 
Північній Африці та на острові Сардинія.

У вересні 1575 р. Сервантес спробував 
повернутися на батьківщину і потрапив у полон до 
алжирців, де поневірявся наступні 5 років. Після 
повернення на батьківщину, він знову вступив 
на військову службу. Із 1587 р. він займається 
продовольчими поставками для іспанського флоту 
в Андалузії, а з 1594 р. – займає посаду стягувача 
податкових недоїмок у Гранаді, столицею якої була 
Севілья. Севілью він залишив лише 1604 року, 
наприкінці якого у Вальядоліді було видано 1-у 
частину «Дон Кіхота». Таким чином, біографічні 
дані свідчать про те, що «Дон Кіхота» нібито 
написав той літератор, який закінчив лише чотири 
класи єзуїтської колегії. 

Отці єзуїти давали своїм учням добру освіту, а 
крім того – прищеплювали їм риси характеру, 
які у житті часто виявлялися не зайвими: 
самоорганізацію, самодисципліну, витримку. За 
перші чотири роки навчання у такій колегії здібний 
учень міг оволодіти латиною рівно настільки, щоб 
для нього був добре зрозумілим зміст меси, яку у 
відповідну добу в Іспанії відправляли на латині. 
Проте було б великою наївністю вважати, що 
отці єзуїти вчили своїх учнів всьому тому, чим 
цікавилися гуманісти Ренесансу, більше за це – 
заглиблення учнями колегії в царину світської 
культури в ордені Св. Ігнатія вважалося відвертою 
ознакою неблагонадійності і жорстко зупинялося, 
адже навчальні заклади отців єзуїтів були базовими 
школами відповідного ордену, в яких виховувалися, 
переважно, майбутні ченці.

Тим часом роман «Дон Кіхот» є своєрідною 
енциклопедією всієї західноєвропейської культури 
свого часу. У відповідному стосунку він не має собі 
нічого рівного у всій світовій літературі, за винятком 
драматургії Шекспіра, що кореспондується зі 
спільністю літературної манери, в основі якої 
лежить тонкий, дотепний гумор, побудований 
на іронічному баченні невідповідностей, які 
трапляються в житті. 

Ми уже зауважували, що автентична творчість 
Сервантеса є повною протилежністю зазначеній 
літературній манері. Нагадаємо, що трагедія 
«Нуманція», яку літературознавці називають 
«найбільш живою зі всіх п’єс Сервантеса» [Дон 
Кіхот, 1, 1988, с. 22], побудована, переважно, на 
банальних дидактично-патетичних повтореннях 
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(феномен «жування» сюжету). Якоїсь дотепності, 
чи, тим більше, іронії – тут немає й сліду. У тому 
ж випадку, коли Сервантес намагається вдаватися 
до жарту, що наявне у написаному ним особисто 
Пролозі до 2-ї частини «Дон Кіхота», результат 
виявляється вульгарним, примітивним, бридким і 
потворним. Нехай дарує нам читач, ми вимушені 
підтвердити власні слова відповідною цитатою: 
«Був у Севільї один навіжений, який зійшов з 
розуму на найбільш кумедній дурниці і на найбільш 
нав’язливій думці, на якій лише й може зійти з 
розуму людина, а саме: змайструвавши із гострої 
тростини трубку, він намагався зловити на 
вулиці чи десь інде собаку, наступав йому на одну 
із задніх лап, а другу піднімав вгору, після чого із 
крайньою ретельністю вставляв йому трубку 
в деяку частину тіла і дув до того часу, допоки 
пес не ставав круглим, як м’яч; довівши ж його до 
такого стану, він двічі плескав його по животі 
і, відпустивши, звертався до зівак, яких завжди 
при цьому збиралося досить: «Що ви скажете, 
ваші милості: легка це справа надути собаку? – 
Що ви скажете ваша милість, чи легка це справа 
написати книгу?» [Дон Кіхот, 1, 1988, с. 11].

Наведена розповідь є цілковитою вигадкою 
Сервантеса, оскільки вона виходить за межі 
реалізму, але в її основі лежить реалія: діти, схильні 
до садизму, іноді подібним чином надувають жабу 
через соломинку. Варто звернути увагу на те, що 
автор називає таку схильність «найбільш кумедною 
дурницею», що свідчить, м’яко кажучи,  про 
доволі примітивний рівень його почуття гумору та 
інтелекту.

Пролог був написаним 1614 чи 1615 року – уже 
після смерті Ретланда, що можна стверджувати 
на основі його змісту, пов’язаного із виходом у 
Таррагоні, 1614 року фальшивої 2-ї частини «Дон 
Кіхота», написаної невідомим автором, який 
користувався псевдонімом «Алонсо Фернандес 
Авельянеда із Тордесільяса». 

Також у Пролозі наведено Сервантесом низку 
автобіографічних деталей. Згідно зі змістом 
зазначеного Прологу, відповідний роман був 
написаний самим Сервантесом: «…друга частина 
«Дон Кіхота» скроєна тим же самим майстром 
і з того ж сукна, що й перша, і в ній я доводжу 
Дон Кіхота до кінця, до самої його смерті та 
поховання. Щоб ніхто вже більше не розпочинав 
про нього мови…». 

А ось у передмові до 1-ї частини роману автор 
заявляє дещо протилежне: «Я ж лише вважаюся 
батьком «Дон Кіхота», – насправді ж я лише його 
вітчим» [Дон Кіхот, 1, 1988, с. 34 (Пролог)]. 

Відповідну відсутність послідовності 
літературознавці пояснюють втратою душевного 
спокою, яку нібито викликала в Мігеля Сервантеса 
Сааведри поява фальшивої 2-ї частини, авторства 

Авельянеди, де Сервантеса було нещадно осміяно. 
Але насправді художній рівень передмови до 1-ї 
частини (у пізніх виданнях ця передмова, як її 
називає сам автор, також стоїть під заголовком 
«Пролог») свідчить про те, що її було написано 
геніальним митцем пера, а художній рівень Прологу 
до 2-ї частини – виказує її автора як наївного 
образливого бездару, який не спромігся хоча б на 
тінь іронії – на адресу свого опонента. 

Тим часом зазначена передмова до 1-ї частини 
вся побудована на найбільш вишуканій іронії, яку, 
щоправда, численні літературознавці приймають 
за «чисту монету», зокрема – у тому випадку, коли 
тут стверджується, що мета роману «Дон Кіхот» 
полягає в боротьбі із популярністю рицарських 
романів: «І коли вже єдиною метою вашого твору 
– скинути владу рицарських романів і звести на 
ніщо широке розповсюдження, яке отримали вони 
у вищих колах суспільства та у простолюду…» 
[Дон Кіхот, 1, 1988, с. 41].

 Подібно до Апостола Павла, який іронією 
присоромлює осудливих коринтян: «Ми нерозумні 
Христа заради, ви ж у Христі розумні; ми 
немічні, ви сильні; ви славні, ми – безславні» 
(1 Коринт, 4: 10), автор Передмови захищається 
іронією від усіх можливих необ’єктивних докорів 
з боку потенційних критиків: «…що ж інше міг 
породити безплідний мій і нерозвинутий розум… 
нині виношу на його [читача] суд твір сухий, як 
жердина, не виблискуючий вигадкою, позбавлений 
краси викладу та гри розуму, який не містить у 
собі жодних наукових відомостей…» [Дон Кіхот, 1, 
1988, с. 34; 35].

Зауважимо, що автор тут перелічив окремі власні 
переваги та характерні переваги свого роману, але 
зробив він це за допомогою умовної констатації 
«відсутності» зазначених переваг.

Зовсім інше враження справляє психотип особи, 
яка написала 2-й Пролог, і яка в ньому звертається 
до читача з такими словами: «…хоч образи 
викликають гнів і в найбільш покірних серцях, 
проте моє серце становить виняток із цього 
правила. Тобі хотілося б, щоб я назвав автора 
віслюком, дурнем і нахабою, але я навіть у думці 
цього не тримаю: він сам себе покарав, геть його 
зовсім, мені до нього діла немає. Єдине, що не могло 
не зачепити мене за живе, це те, що він назвав 
мене безруким дідом, ніби у моїй владі утримати 
час, щоб він навмисне для мене зупинився, і ніби 
я отримав каліцтво десь у таверні, а не під час 
найбільшої події… Ще мені було неприємно, 
що автор називає мене заздрісником і, ніби 
неуку, пояснює мені, що таке заздрість; проте, 
поклавши руку на серце, повідомлю, що із двох 
існуючих видів заздрості мені є відомою лише 
заздрість свята, шляхетна і до добра спрямована, 
а значить і не можу я переслідувати духовну 
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особу, та ще й таку, що стоїть біля священного 
трибуналу. Врешті, я вдячний сеньйору автору 
за його оцінку моїх новел… Мабуть ти скажеш, 
читачу, що я занадто поблажливий і аж занадто 
міцно тримаю себе в межах властивої для мене 
скромності… загроза позбавити мене прибутків 
виданням своєї книги не вартує мідного мараведі… 
Нехай живе граф Лемосський, чиї християнські 
почуття і добре відома щедрість огороджують 
мене від всіх ударів злої долі, і нехай живе мені на 
радість добросердний дон Бернардо де Сандовіль-
і-Рохас, архієпископ Толедський, а там, нехай 
навіть не лишиться на світі жодної друкарні…» 
[Дон Кіхот, 2, 1988, с. 9 – 12].

Наш читач, не обділений психологічним чуттям, 
прочитавши наведені уривки із Прологу до 2-ї 
частини роману, має можливість зрозуміти, чому 
саме Сервантеса вибрав Роджер Ретланд в якості 
свого іспанського натур-псевдоніму: Сервантес – 
без тіні самоіронії – пише про власну особу із тою 
комічною сумішшю інфантильного егоцентризму, 
бундючності та делікатності, з якою це роблять 
двоє головних героїв роману – Дон Кіхот та Санчо 
Панса. Порівняймо: «Я й сам знаю, хто я такий, – 
заперечив Дон Кіхот, а ще я знаю, що маю право 
називатися не лише тими іменами, які я згадував, 
але і всіма Дванадцятьма Перами Франції, а 
також всіма Дев’ятьма Мужами Слави, адже 
подвиги, які вони вчинили разом і зокрема, не 
йдуть у жодне порівняння із моїми» [Дон Кіхот, 1, 
розділ 5].

Тут йдеться про 9 героїв середньовічної 
французької інтермедії, до числа яких було 
прираховано трьох біблійних звитяжців: Ісуса 
Навина, царя Давида та Юду Маквея; трьох 
античних полководців: Гектора, Александра 
Македонського та Цезаря і трьох напівлегендарних 
володарів раннього середньовіччя: короля Артура; 
Карла Великого та Готфріда Бульйонського – 
герцога Нижньої Лотарінгії, який очолював 1-й 
Хрестоносний похід.

Подібна особливість ріднить Сервантеса із 
графом Оксфордом, а подібний вибір натур-
псевдоніму Ретланда містить у собі доволі 
вишуканий гумор, оскільки в іспанців-сучасників 
складалося враження, що Сервантес змальовує 
сатиричний образ Дон Кіхота із самого себе, 
нещадно експлуатуючи кумедні риси власної 
особистості (відомий письменник Хорхе Борхес 
свого часу говорив про це відкритим текстом). 

Щоб посилити цю ілюзію, свою передмову до 1-ї 
частини «Дон Кіхота» Ретланд розпочинає таким 
чином: «Неповносправний читачу! Ти й без моєї 
присяги можеш повірити, як би мені хотілося, 
щоб ця книга, плід мого розуміння, являла собою 
вершину краси, вишуканості та глибокодумності. 
Але закон природи, згідно з яким кожна жива 

істота породжує собі подібну, скасувати – 
не в моїй владі. А коли так, то що ж інше міг 
породити безплідний мій і нерозвинутий розум, 
якщо не повість про кістлявого, навіженого його 
сина, сповненого найбільш неочікуваних думок, 
що нікому не йшли до голови аж до цього часу – 
єдиним словом такого, якого лише й можна було 
породити в ув’язненні…».

Доля вчинила так, що, зауважуючи про 
народження роману в ув’язненні, Роджер Ретланд у 
черговий раз виявив одну із характерних для свого 
творчого почерку двозначностей: у 1601 – 1602 
роках, коли, на думку різних фахівців, розпочалася 
робота над написанням 1-ї частини «Дон Кіхота», 
в ув’язненні перебували обоє – і сам автор і його 
натур-псевдонім, посаджений до в’язниці на три 
місяці 1602 року. 

Нагадаємо, що Р. Ретланд з лютого 1601 р. 
потрапив на 5 місяців до Тауеру за участь у заколоті 
Есекса, а згодом перебував у засланні, яке образно 
також можна було назвати «ув’язненням». На волю 
він вийшов 1603 року – після смерті королеви 
Єлизавети та приходу до влади Джеймса 1-го. 

Щодо Сервантеса – 1602 року його було 
арештовано за те, що гроші, зібрані ним як 
податківцем, не всі були задекларовані офіційним 
чином (це була вже третя подібна справа у його 
житті). 

Складається враження, що Сервантес зовсім не 
через легковажність мав звичку не декларувати 
податкові збори. Принаймні, у присвяченні 2-ї 
частини «Дон Кіхота» графу Лемоському автор 
вигадав історію про китайського імператора, який 
нібито благав його прислати примірник роману 
та стати ректором китайської колегії з вивчення 
іспанської мови. Особливість цієї вигадки полягає 
в тому, що вона є своєрідним методом відвертого 
публічного заклику до графа виявити свою 
щедрість. Такий метод здобування коштів має свій, 
принаймні, один аналог у світовій літературі – так 
само пройдисвіт Тернадьє з роману «Знедолені» 
Віктора Гюго звертався із вигаданими історіями у 
листах до високопоставлених осіб.

На противагу згаданому присвяченню, яке 
Сервантес написав для 2-го тому, присвячення до 
1-го тому створене у жартівливій формі – попри те, 
що воно звернуте до знатної особи (герцог Бехар, 
маркіз Ґібралеон, граф Беналькасар і Баньярес, 
віконт Алькосер, сеньйор Капільяс, Курьєл та 
Бургільйос).

Цитую: «Враховуючи те, Ваша Світлосте, 
що Ви належите до числа вельмож, які особливо 
схильні заохочувати красні мистецтва, щиро 
і шанобливо приймаючи різноманітні книги… 
вирішив я спровадити у світ Геніального ідальго 
Дон Кіхота Ла-Манчського під захистом достоту 
славетного ймення Вашої Світлості». 
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Іронія тут полягає в тому, що автор, не питаючи 
згоди у вельможі, вирішив за нього питання про те, 
що той має стати покровителем роману. 

Герцог Бехар (Алонсо Дієго Лопес де Зуньїга 
і Сотомайор) справді був покровителем деяких 
літераторів. Достовірно відомо, що він опікувався 
Луїсом Гонгорою. І все ж, думаю, що ідея 
присвятити роман герцогу Бехару з’явилася не у 
Сервантеса, а у Роджера Ретланда. Справа у тому, 
що деякі імена герцога кореспондуються із тим, 
що є відомим про графа Оксфорда. Скажімо, 
якщо антропонім Бехар (Bejar) етимологізуємо 
від іспанської лексеми becario (одне зі значень: 
«стипендіат») виникне алюзія до цікавої сторінки 
із біографії графа Оксфорда 17-го. Адже, нагадаємо, 
граф Оксфорд, після того, як він дійшов крайньої 
межі убозтва – як на аристократа – став  1586 
року «стипендіатом» Єлизавети 1-ї, отримуючи із 
державного бюджету щорічно субсидію в сумі 1000 
фунтів (із поквартальною виплатою). Цю субсидію 
продовжив графові король Джеймс 1-й.

У компетентного читача складається враження, 
що роман про Дон Кіхота (сатира на графа 
Оксфорда) присвячується самому графу Оксфорду. 
І цим досягається особливий комічний ефект.

Антропонім-епітет Баньярес можна 
етимологізувати як «купальщик» – (від bañar 
– «купатися»), що також можна розглядати як 
алюзію на певну деталь біографії Оксфорда: під час 
його повернення з Італії (70-ті роки ХVІ ст.), графа 
пограбували пірати з Флашингу, які зняли з нього 
одяг, зокрема «конфіскували» штани, ливши сорочку 
[https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_de_Vere,_17th_Earl_of_
Oxford]. Ймовірний натяк на цей випадок міститься 
в тексті 1-ї Частини роману: «Тут він із незвичною 
спритністю зняв штани, і залишившись лише 
в сорочці, не зволікаючи, двічі перекрутився 
в повітрі – вниз головою і вверх п’ятами, 
виставивши на огляд такі речі, що Санчо, щоб 
не споглядати їх двічі… смикнув вуздечку» [Дон 
Кіхот, 1, 1988, с. 265]. Здається, щось подібне є і в 2 
томі «Корієтових абсурдів». Принаймні у панегірику 
Вітакера існує на це натяк:

А в Базелі, перед очима дам, 
Штани ти прав, убраний, як Адам.

Подібно до того, як «Корієтові абсурди» знайшли 
свій віршований супровід у вигляді численних 
панегіриків на адресу Корієта, перша частина «Дон 
Кіхота» супроводжується сонетами-панегіриками 
на честь лицаря із Ла-Манчі, написаними від імені 
низки героїв рицарських романів. Спочатку ми 
наведемо два останніх у цьому переліку: 
СОЛІСДАН ДОН КІХОТОВІ ЛАМАНЧСЬКОМУ

Хоч з розумом, сеньйоре Дон Кіхот,
У вас від книг химерних – кепські справи –
Та доброї не відібрати слави
В звитяжних вчинків ваших і щедрот.

Діянням славним втративши рахунок,
З неправдою ви бій завжди вели,
За що й не раз побитими були –
Плебеї м’яли ребра й обладунок!
Коли ж чудова панна Дульсінея
За вірність вам не відплатила все ж,
Та гарбузом відвадила від себе,
Утіштеся – не вийшло дами з неї,
Бо Санчо – сутенер тупий без меж,
Та й з вас коханець – гіршого не треба! 

[Переклад автора В. К.]
ДІАЛОГ БАБ’ЄКИ З РОСІНАНТОМ

Б: Гей, Росінанте, чом ти так змарнів?
Р: Забігався, та й скрутно із харчами.
Б: Невже соломи, братику, не їв?
Р: Та ж з’їв її сеньйор із калачами.
Б: Не обмовляй сеньйора, мов віслюк,
А краще – прикуси язик зубами!
Р: Сеньйор мій є ослисько над ослами:
Через кохання – розум геть із рук!
Б: Кохання – дурість? 
Р: Й вельми небезпечна!
Б: А ти – мудрець! 
Р: А тож, тому й аскет!
Б: Це не твоя, а конюха провина.
Р: Не скаржусь я, бо річ ця недоречна –
І конюху й господарю – не мед! –
Живуть обоє, наче худобúна. 

[Переклад автора В. К.]
Нагадаю, на англійській donkey (звучить як 

«донкі») – означає «віслюк», що може нам пояснити 
задум автора при його виборі антропоніму (Дон 
Кіхот) для свого героя – кабальєро із Ла-Манчі. 
Принаймні, таке припущення підтверджує наведена 
репліка Росінанта: «Сеньйор мій є ослисько над 
ослами». В оригіналі: «Asno se es de la cuna a la 
mortaja» («Осел – від колиски – до смертного одру»). 

При цьому іспанська лексема «Asno» є 
двозначною. Її можна перекласти і як «осел», і як 
«задниця». В іспанській мові є й інша назва осла: 
«burro», яка, як і «asno», має два склади. І все ж 
автор вибрав двозначність.

Сонет сеньйори Оріани, присвячений Дульсінеї 
Тобоській, розпочинається такою строфою:

Oh, quién tuviera, hermosa Dulcinea,
por más comodidad y más reposo,
a Miraflores puesto en El Toboso,
y trocara sus Londres con tu aldea!

Переклад:
О, Дульсінеє, о, якби лиш міг
В Тобосо Мірофлорес опинитись,
І Лондон свій – твоїм селом зробитись,
Комфорт тобі схилився б геть до ніг.

У російському перекладі Любімова останній 
рядок є повністю вигаданим перекладачем і тут 
повністю втрачено згадку оригіналу про комфорт. 
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Але важливо не це, а дещо інше. Усі перекладачі 
перекладають наявне в оригіналі «sus Londres» («свій 
Лондон»), як «мій Лондон», позаяк для Дульсінеї із 
Тобосо Лондон далеко не свій. Тоді як Оріана була 
донькою короля Британії. Щоправда, у романі про 
Амадіса, який вийшов у світ у Сарагосі 1508 року 
(автор: Г. Р. Монтальво) немає географічної назви 
жодного міста (лише назви країн).

Проте це – не суттєво. Суттєвим є те, що автор 
«Дон Кіхота» замість вислову «sus Londres» без 
жодних проблем міг би написати: «mi Londres» («мій 
Лондон»). Не втратив би розмір рядка (обидва слóва 
мають один склад), не втратила б і рима (йдеться 
про слово всередині рядка). Чомусь автор не захотів 
замінити «sus» на «mi» і тим уникнути двозначності. 
Думаю, саме тому, що Анна Сесіль – дружина графа 
Оксфорда, яка є прообразом Дульсінеї, мешкала 
у Лондоні – вона повернулася до лондонської 
резиденції Вільяма Сесія, свого батька (Cecil House) 
– після того, як граф Оксфорд, повернувшись із 
подорожі континентальною Європою, відмовився 
жити з нею надалі. Пізніше вона примирилася із 
чоловіком, у якого також був лондонський будинок.

Таким чином Лондон був «своїм» і для Оріани, 
і для «Дульсінеї» (Анни Сесіль), і для автора – 
Роджера Ретланда, який мав тут власний будинок. 
Інакше кажучи, окрім всього іншого, в сонеті 
простежується також і натяк на англійське 
походження автора роману «Дон Кіхот» (як і в тому 
випадку, коли його Сервантес називає «Лордом, 
сином Англії»).

Тепер звернемо увагу на сонет Амадіса 
Галльського до Дон Кіхота Ла-Манчського (перша 
строфа – мною опущена, позаяк вона не має 
особливого значення):

Тобі, хто спеку з холодом терпів,
Тобі, хто спрагу вдовільнив сльозами,
Й, позбавлений останніх мідяків,
Дари землі із неї брав зубами,
Насититись безсмертям доведеться,
Допоки коней Феб бичем жене
На колісниці – на четвертім небі,
Безстрашним ти вважатимешся в герці,
І всіх твоя країна обжене,
Твій автор наймудрішим є далебі!

До речі, метафора «колісниця Феба», якою тут 
позначено поняття календарного плину часу – 
у відповідності до руху сонця, наявна також у 
трагедії «Гамлет», яка створювалася приблизно в 
той же період – пригадаймо: «Актор-король: «Із 
тих часів, як колісниця Феба // Тридцять разів аж 
перетнула небо»…» [Гамлет, Дія 2, сцена 4]. 

Коли працюєш над двома художніми творами 
паралельно, важко уникнути застосування спільних 
метафор та інших художніх засобів. Але це – звісна 
річ, не доказ, про це – лише між іншим.

В оригіналі останній рядок сонету звучить дещо 
інакше, аніж у наведеному перекладі: «tu sabio autor,     
al mundo único y solo» «ваш мудрий автор – єдиний 
унікальний у світі».

Припустимо, таку високу думку про себе 
висловив у цьому сонеті Сервантес, але які підстави 
мав Сервантес називати Лондон «своїм»? – і не 
важливо, від чийого імені він при цьому веде мову. 

Крім того, згадаймо один із афоризмів роману 
«Дон Кіхот»: «Самозвеличення – принижує».

Читач скаже, що ця суперечність існує не 
залежно від того, хто є справжнім автором «Дон 
Кіхота». Але насправді це не так. Якщо «Дон Кіхота» 
написав не Сервантес, то у цьому самозвеличенні 
є пом’якшуюча двозначність – воно може бути 
звернутим на адресу Сервантеса (не справжнього 
автора). Тоді це вже не самозвеличення, а іронія.

Наведу більш важливі докази. Продовження 
першої частини роману «Дон Кіхот», паписане 
невідомим автором, який називає себе псевдонімом 
«Авельянеда», вийшло у Тарагоні 1614 року. На 
думку більшості дослідників, автор цього роману 
та автор прологу до нього – різні особи. І йдеться не 
лише про стильові особливості прологу та роману 
– у дослідників складається враження, що автор 
роману ставиться до Сервантеса значно більш 
лояльно за автора прологу [https://es.wikipedia.org/wiki/ 
Alonso_Fernández_de_Avellaneda].

На той час потрібно було чекати ще цілий рік, 
доки у світ вийде друга частина роману «Дон Кіхот» 
Сервантеса. Більше за це – чимало учених переконані 
у тому, що Сервантес ніколи б не написав другу 
частину «Дон Кіхота», якби не роман Авельянеди, 
який «взяв його за живе» і, мовляв, змусив діяти. На   
цю думку їх наштовхує гнівна передмова Сервантеса   
до другої частини «Дон Кіхота», виданої 1615 року,      
та низка алюзій у цій частині до роману Авельянеди. 
Про що учені мовчать – так це про ту незбагненну 
річ, яка також відображена у пролозі невідомого 
автора до видання «Дон Кіхота» Авельянеди 1614 
року. Йдеться про те, що Авельянеда (чи його 
співавтор) знав про існування другої частини «Дон 
Кіхота» Сервантеса (яка, на думку учених, у 1614 
році ще не була написаною). Ось як розпочинається 
даний пролог: «Позаяк уся ця історія Дон Кіхота із 
ла Манчі – майже комедія, вона не може обійтися 
без прологу і не повинна. Отож, друга частина 
його подвигів вийшла у світ з самого початку, 
ця ж, менш розхвалена його читачами та менш 
експансивна, аніж та, яку Мігель Сервантес 
Сааведра розмістив у своїй першій частині, 
й більш скромна за ту, яка є у другому його 
романі – скоріше сатиричному, аніж зразковому, 
хоча й не в малій мірі геніальному» [http://www.
cervantesvirtual.com/obra-visor/segundo-tomo-del-ingenioso-
hidalgo-don-quijote-de-la-mancha--0/html/ff3baa00-82b1-11df-
acc7-002185ce6064_2.html]. Про який «другий» роман 
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Сервантеса йде мова? Учені вважають, що тут 
йдеться про «Галатею». Але «Галатея» є не другим, 
але найпершим романом Сервантеса. Крім того, 
«Галатея» – щонайпримітивніша, нудотна, «мильна» 
(антигеніальна) пастораль, у якій немає й сліду 
жодної сатири, не кажучи вже про геніальність! 
Насправді ж тут йдеться про геніальну і водночас –    
сатиричну  –  другу  частину  «Дон Кіхота»  Сервантеса.

Порівняймо наведений мною переклад із 
оригіналом: «Como casi es comedia toda la historia 
de don Quijote de la Mancha, no puede ni debe ir sin 
prólogo; y así, sale al principio desta segunda parte 
de sus hazañas éste, menos cacareado y agresor de sus 
letores que el que a su primera parte puso Miguel de 
Cervantes Saavedra, y más humilde que el que segundó 
en sus Novelas, más satíricas que ejemplares, si bien no 
poco ingeniosas».

В іншому місці прологу цей же автор натякає на те, 
що під іменем Сервантеса уже написані дві частини 
«Дон Кіхота»: «Ця частина дещо відрізняється 
від вашої першої, позаяк те почуття гумору, 
яке я маю – протилежне до вашого» [http://www.
cervantesvirtual.com/obra-visor/segundo-tomo-del-ingenioso-
hidalgo-don-quijote-de-la-mancha--0/html/ff3baa00-82b1-
11df-acc7-002185ce6064_2.html].

Ці слова – звернення до Сервантеса. Тут йдеться 
лише про першу частину «Дон Кіхота», але, якби 
не було на той час другої частини цього роману 
Сервантеса, тоді не було б потреби нумерувати 
першу! Перша частина б залишалася єдиною і 
автор мав би написати так: «Ця частина дещо 
відрізняється від вашої, позаяк те почуття 
гумору, яке я маю – протилежне до вашого».

В іншому ж місці цей же автор натякає, що 
Сервантес взагалі не має жодного стосунку до 
роману «Дон Кіхот»: «Вдовольняйтеся власною 
«Галатеєю» та комедіями в прозі, якими є 
більшість ваших новел: не втомлюйте нас» [http://
www.cervantesvirtual.com/obra-visor/segundo-tomo-del-
ingenioso-hidalgo-don-quijote-de-la-mancha--0/html/ff3baa00-
82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html].

Тут уже жодним словом не сказано про першу 
частину «Дон Кіхота» Сервантеса! А доречно було б   
про це згадати у переліку творів цього автора. Учені 
цей пасаж списують на «нечемність» Авельянеди (чи 
його співавтора). Але згадаймо, що цей «нечемний» 
автор у цьому ж пролозі визнає не малу геніальість 
«Дон Кіхота». Чому ж він навмисно про це забуває, 
радячи Сервантесу вдовольняьтися його відверто 
слабкими витворами? Чи не тому, що знає ймення 
справжнього автора цього шедевру?

Автор прологу до роману Авельянеди робить 
вигляд, що приймає «за чисту монету» літературний 
прийом першої частини роману «Дон Кіхот», 
відповідно до якого, Сервантес користується 
рукописом («достовірними звітами») Сіда Хамета 
Бен Енгелі: «…копіюванням достовірних звітів, 
які трапилися йому в руку – говорю «в руку» тому, 

що він сам визнає, що має лише одну» [http://www.
cervantesvirtual.com/obra-visor/segundo-tomo-del-ingenioso-
hidalgo-don-quijote-de-la-mancha--0/html/ff3baa00-82b1-
11df-acc7-002185ce6064_2.html].

Судячи за вступним словом Сервантеса до другої 
частини «Дон Кіхота», ця згадка Авельянеди (чи 
його співавтора) про «єдину» руку сеньйора Мігеля 
Сааведри вельми розгнівала Сервантеса. Нагадаю, 
що це є свідченням його болісного сприймання 
жартів над власним каліцтвом. Тим більш є дивним: 
як міг Сервантес припуститися натяку на це каліцтво 
у першій частині «Дон Кіхота»? Поясню, про що 
йдеться. У 18 розділі першої частини «Дон Кіхота», 
у третьому абзаці з кінця, Дон Кіхот висловлює жаль   
за втратою зубів таким чином: «que más quisiera que 
me hubieran derribado un brazo, como no fuera el 
de la espada». Зазвичай перекладачі перекладають це 
так: «Я волів би [за краще], аби вони відрубали 
мою руку, крім тієї, в якій тримаю меча». Але тут 
вжито слово «derribado» («підбити»), а не «cortarle» 
(«відрубати»). Тому правильний переклад мав 
би бути таким: «Я волів би [за краще], аби вони 
підбили мою руку, крім тієї, в якій меч».

У Сервантеса була підбитою аркебузною кулею 
саме ліва рука, тоді як меч тримають у правій.

Зазвичай, коли йдеться про руку, в романі 
вживається слово «la mano» (таких прикладів 
можна навести безліч). Але тут – виняток – рука 
тут позначається словом «brazo». Чим останнє 
відрізняється від першого? Тим, що останнє 
застосовується відносно всієї руки – від долоні – 
до плеча, саме тому слово «brazo» має паралельні 
значення: «рукав, крило».

Ліва рука Сервантеса була паралізованою та 
зігнутою від плеча – до долоні. І, коли йдеться про 
неї, доцільно застосовувати слово «brazo». 

При цьому – Авельянеда (чи його співавтор), 
згадуючи про покалічену руку Сервантеса, вживає 
слово «mano», що є менш правильно. Але тут така 
неточність є виправданою грою слова «mano» із 
висловом: «su mano llegaron», який відповідає 
українській фраземі: «потрапити до його рук».’

Як бачимо, Мігель Сервантес ніяк не міг бути 
автором першої частини «Дон Кіхота», позаяк 
справжній автор цього роману (Роджер Ретланд) 
залишив свідчення про це – шляхом образливого 
натяку на каліцтво Сервантеса, про яке він, 
очевидно, саме тому й згадує у передмові до роману 
Авельянеди, аби викликати офіційну гнівну 
відповідь Сервантеса, що прояснює ситуацію 
для читачів. Адже, як я думаю, цю передмову 
до роману Авельянеди також написав Роджер 
Ретланд, який розраховував написати ще й третій 
том «Дон Кіхота» – цього разу вже під вигаданим 
авторством якоїсь іншої особи. Такому задуму 
перешкодила його смерть, а певні заготовки цього 
роману були використані Джоном Флоріо, який у 
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співробітництві із Херонімо де Пасамонте написав 
незначний за розміром і не надто вдалий роман 
Авельянеди.

Назва роману «Геніальний ідальго з Ла-Манчі» 
вказує на те, що Дон Кіхот був письменником. 
Звичайно, він міг бути геніальним і в інших 
мистецтвах, але позаяк єдиною пристрастю Дон 
Кіхота у романі було читання лицарських романів, 
випливає висновок, що це була літературна 
«геніальність». Зрозуміло, що іронічний тон 
роману дозволяє здогадуватись: це була навіть не 
геніальність, а щось до неї протилежне – крайній 
інтелектуальний примітивізм, спричинений 
божевіллям. Але все таки – це був саме літературний 
антигеніальний примітивізм. Відповідна риса Дон 
Кіхота також ріднить його із графом Оксфордом 
17-м – автором антигеніальних сонетів.

Очевидно, саме ці сонети маються на увазі, коли 
англійський поет Людовік Люкнор – один із тих, 
хто створював панегірики в «Корієтових абсурдах», 
пише про Корієта:

В Одкомбе мнят, будто Циклопы – вши, 
Том же собою вшей кормил от всей души. 
Так старый был мудрец для вшей поживой, 
Как в наши дни – создатель рифмы вшивой.

Історичний Томас Корієт віршів не писав, до речі, 
отож, і не було підстав називати його «творцем 
плюгавої рими» («создатель рифмы вшивой»).

Титульна сторінка видання «Дон Кіхота» 1605 
року приваблює допитливе око насамперед своєю 
емблемою, вміщеною в овал, навколо якої – рамка 
із надписом на латині: «SPERO – LVCЕМ – POST – 
TENEBRAS» [р. 4].

Спробуємо перекласти:
«SPERO» – «Я надіюсь, що».
Такої лексеми як «LVCЕМ» у латинській мові 

немає. Немає і відповідного числа, яке можна 
позначити латинськими літерами – найбільшим 
числом (155) із наявної абревіатури є перші три 
літери (LVC). 

Випливає висновок, що літерою «V», відповідно 
до традиції доби, тут замінено літеру «U», позаяк у 
латинській мові є лексема «Lucem» («LUCЕМ»), яка 
означає «світло».

«POST» – «після того, як».
«TENEBRAS» – «темний».
Отож, переклад у нас вийшов таким: «Надіюся, 

що – світло – після темряви».
Зрозуміло, що замість поставлених нами тире на 

рамці емблеми наявні різні символи: ромб, хрестик 
(Cross pattee), трипелюсткова лілея, Андріївський 
хрест. Всі вони також мають своє значення. Але про 
це – пізніше. 

Насамперед розгляньмо зміст емблеми, вписаної 
в овал. Для цього подамо відповідний опис, який 
читач може звірити, порівнявши його з відповідним 
фото (поряд).

Внизу – лев. Над ним зліва – фрагмент хмари. З 
хмари виходить рука в рукавиці, на якій сидить хижа 
птаха із чубком на потилиці. Це не може бути один 
з європейських орлів, ані сокіл, яструб чи кречет, у 
яких чубок на потилиці – відсутній. Це може бути 
ошатний чубатий орел (Spizaetus ornatus). Але ця та 
інші, подібні до неї породи, не мешкають у Європі, 
а, переважно – у Південній Америці (деякі – в Азії). 
Це видається дивним. 

І все ж, у геральдиці відповідної доби ми знаємо 
зображення герба, на якому намальований щит 
із саме таким орлом (леву також тут знайшлося 
місце). Це герб графів Ретландів – розпочинаючи 
із Едварда графа Ретланда 3-го (до нього орел у 

Фрагменти титульної сторінки «Дон Кіхота» 1605 р.
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Ошатний чубатий орел на гербі графа Ретланда 3-го.

Два фото орла ошатного чубатого

Надгробок Едварда графа Ретланда 3-го. Ботесфорд

Герб на надгробку графа Ретланда 3-го. Ботесфорд

Герб на надгробку графа Ретланда 4-го. Ботесфорд

Ошатний чубатий орел на гербі графа Ретланда 4-го.
Надгробок Джона графа Ретланда 4-го. 
Церква Святої Діви Марії. Ботесфорд

(Spizaetus ornatus)
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Ретландів був інакшим – звичайним). Зрозуміло, 
що 1605 року графом Ретландом був саме Роджер.

Таке зображення чубатого орла у геральдиці 
відповідної доби є унікальним. Можливо, воно 
з’явилося внаслідок подорожі Едварда Ретланда до 
Нового Світу, де він на власні очі побачив такий 
вид. Можливо, це сталося близько 1581 р., коли 
його маєтками опікувався його брат Джон. 

Але більш ймовірною є інша наша версія. Справа 
у тому, що такий орел з’являється вперше на тому 
гербі Едварда Ретланда, який височіє над його 
надгробком. Цей надгробок (як і надгробок Джона 
Ретланда) було споруджено за часів графства 
Роджера Ретланда, який, можливо, і керував 
процесом. Можливо, під час подорожі до Іспанії, 
зокрема, відвідин королівського двору, Р. Ретланд 
тут побачив привезеного із Нового Світу ошатного 
чубатого  орла  (Spizaetus  ornatus)  або  ж  його  опудало.

Таким чином автограф Роджера Ретланда на 
мадридському виданні «Дон Кіхота» 1605 року 
виглядає цілком ймовірним. Тим більше, що 
кожен із трьох символів: хрест (Cross pattee), 
чотирипелюсткова квітка, Андріївський хрест 
– наявних між чотирма словами на рамці овалу, 
що містить описану емблему, – можна знайти на 
гербі Роджера Ретланда. А саме – на щиті цього 
герба. Великий Андріївський хрест бачимо на 
геральдичному щиті Р. Ретланда по центру – 
другим знизу (він займає весь відповідний квадрат. 
Чотирипелюсткову квітку помічаємо під «колесом 
Св. Варвари». Під квіткою – чотири хрести (Cross 
pattee). 

На гербі Р. Ретланда, який бачимо над його 
надгробком, такі хрести знаходяться у квадраті, 

розташованому безпосередньо під верхнім зліва від 
глядача квадратом. 

Але й це ще не все! Доречно буде порівняти 
емблему із титульної сторінки «Дон Кіхота» 1605 року 
видання та емблему із титульної сторінки комедії 
«Сон літньої ночі» Шекспіра 1600 року видання.

Емблема 1600 року являє собою не овал, а 
правильне коло, поділене навпіл. На лівій від 
глядача половині – орел у графській короні, на 
правій – геральдичний ключ. Очевидно, зображення 
пояснює читачеві комедії, що цей геральдичний 
орел є ключем до загадки. А загадка – у латинському 
надписі на рамці, в яку вміщена емблема: «POST – 
TENEBRAS – LVХ». 

Латинське число «LVХ» – 65 – зовсім не пасує 
до змісту надпису. А малозрозумілі слова «POST 
– TENEBRAS» – ті ж самі, що й на емблемі, яка 
прикрашає титульну сторінку «Дон Кіхота» 1605 
року видання! 

Нагадаю, в прямому перекладі вони означають: 
«після того, як – темінь». 

Таким чином слово «LVХ» стає нам зрозумілим 
– це латиська лексема «lux» («світло»), яку іноді 
писали у відповідну добу замінюючи «U» на «V». 

В Англії до нашого часу слово «lux» пишуть 
великими літерами як «LVХ» [https://preferredhotels.
com/about]. 

А цілий вислів («POST – TENEBRAS – LVХ») має 
цілком  логічне  значення:  «Після  темряви  –  світло».

«Світло» («LVХ») – це обіцянка висвітлити колись 
«темряву» («TENEBRAS») – таємницю авторства 

Герб на надгробку графа Роджера Ретланда 5-го. 
Церква Святої Діви Марії. Ботесфорд

Емблема на титульній сторінці комедії Шекспіра
«Сон літньої ночі».  1600 р.
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комедії «Сон літньої ночі» (та інших шекспірівських 
творів).

Йдеться практично про той самий вислів, який 
бачимо на титульній сторінці першого видання 
першої частини «Дон Кіхота», де додано лише слово 
«SPERO» – «Я надіюсь, що». 

А також – замінено латинське слово «LVХ» 
(«світло») на його латинський синонім «LVCЕМ» 
(«LUCЕМ» – «світло»).

Для чого знадобилася ця заміна? Думаю, що 
для двозначності, для якої лексема «LVХ» («LUХ») 
не надається. Тоді як тотожну за значенням 
лексему «LVCЕМ» («LUCЕМ») можна паралельно 
витлумачити як поєднання латинського ймення 
«LUC» з ініціалами «ЕМ». 

«LUC» – це ймення «Лука» на латині. 
Святий Лука – покровитель художників. У 

Західній Європі відповідної доби його ймення 
вживалося іноді як загальна назва – у значенні 
«митець». Тому ймення «LUC» може означати 
«митець». 

Ініціали «ЕМ» можуть означати «Еarl Manners» 
(«граф Меннерс»). Чому «Еarl Manners» («ЕМ»), а      
не «Еarl Rutland» («ЕR») – («граф Ретланд»)?  Тому, 
що на гербах усіх графів Меннерсів Ретландів наявна 
велика літера «М» (див. фото на 148 сторінці). Ця 
літера вирізняє Меннерсів як графів Ретландів 2-ї 
креації (до 1-ї креації належав Едмунд Плантагенет 
граф Ретланд).

Таким чином отримуємо переклад вислову «LUC 
ЕМ»: «митець граф Меннерс».

Отож, надпис на титульній сторінці «Дон Кіхота» 
1605 року може мати й таке паралельне значення: 
«Надіюся, що – митець граф Меннерс – після 
темряви».

При цьому нагадаємо, що Роджер Меннерс вважав 
своїм символом сонячне язичницьке божество на 
кшталт давньогрецького Аполлона та кельтського 
Лугоса, яке вважалося покровителем мистецтв. 
Тому двозначність слова  «LUCЕМ»//«LUC-
ЕМ» із паралельними значеннями: «світло» та 
«митець граф Меннерс» отримує тут органічне 
взаємодоповнююче звучання. 

Так само й обидві розглянуті емблеми та надписи 
на них являють собою взаємодоповнюючий спіль-
ний проект, створити який було під силу лише генію. 

Обидва видання вийшли у світ у різних країнах –       
у країнах, які на той час мали ворожі міждержавні 
стосунки і не мали жодних спільних підприємств та 
жодної економічної співпраці. Видавці, природна 
річ – були різними. «Дон Кіхота» видав Хуан де 
ла Куеста (Juan de la Cuesta). «Сон літньої ночі» – 
Джеймс Робертс (James Roberts). Все це написано на 
відповідних титульних сторінках.

Випадковий збіг? Маячня! Таких випадкових 
збігів – не буває, і не може бути! Тим більше, що й 
це ще не все. Погляньмо на емблему на титульній 

Фрагмент титульної сторінки комедії Шекспіра
«Дванадцята ніч».  1600 р. видання

сторінці видань «Гамлета» 1603 та 1604 року (див. 
фото). Тут зображені два крилаті дракони, кожен з 
яких має  на собі вершника. Характерний елемент: 
це дракони – з головою орла. І не звичайного орла, 
а – із чубком на потилиці, що характерно для виду 
Spizaetus ornatus, наявного на гербах 3-го; 4-го та 
5-го графів Ретландів! У цьому – ще один доказ 
на користь нашого твердження, що це видання 
не може бути «піратським», як припускають 
шекспірознавці-стратфордівці.

Окрім того, порівняймо згаданих двох драконів 
із головою ошатного чубатого орла на першому 
кварто «Гамлета» із головами ошатних чубатих 

Фрагмент титульної сторінки першого кварто
трагедії Шекспіра «Гамлет». 1603 р.
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Титульна сторінка першого кварто
трагедії Шекспіра «Гамлет». 1603 р.

Титульна сторінка комедії Шекспіра 
 «Сон літньої ночі». 1600 р. видання

орлів під гербом Джона Меннерса, графа Ретланда 
4-го, скульптурні зображення яких знаходяться на 
його надгробку в Ботесфорді.

Погляньмо також на видання шекспірівського «Тіта 
Андроніка» 1611 року (див. фото, с. 151). Тут бачимо 
емблему у вигляді лева, який має лапи та крила орла. 
Саме такої фантастичної тварини не існує в античній 
міфології – грецькій і римській (та у всіх інших), це 
є синтез двох геральдичних тварин, зображених на 
геральдичному щиті Роджера Ретланда. 

Ще раз зупинімо погляд на емблемі титульної 

сторінки «Гамлета» 1603 р. видання. У центрі 
емблеми – велика квітка, а під нею – велика риба, 
обмотана волосінню. Цей символ означає читача 

титульній сторінці драми Шекспіра 
 «Тіт Андронік». 1611 р. видання

Крилатий лев з лапами орла. Емблема на 

Ошатні чубаті орли на надгробку Джона Ретланда
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Титульна сторінка драми Шекспіра 
 «Тіт Андронік». 1611 р. видання

«спійманого на гачок». А тепер пригадаймо, як 
перекладається ймення «справжнього автора «Дон 
Кіхота», яким він постає у передмові до видання 
1605 р., Сіда Хамета бен Енгелі – «Лорд, озброєний 
вудкою із гачком, син Англії», а паралельний 
переклад такий: «Лорд, Гамлет, син Англії».

Таким чином ми отримали можливість 
переконатися у тому, що існує не лише ментальний 
зв’язок між романом «Дон Кіхот» та творами 
Шекспіра, але й ціла система паралелей в 
оформленні титульних сторінок першого видання 
цього роману та титульних сторінок шекспірівських 
видань, близьких до нього хронологічно. І при 
цьому те й інше утворює паралелі із особистою 
геральдикою Роджера графа Ретланда, зокрема, і з 
її унікальним елементом (зображенням ошатного 
чубатого орла).

Цікаво, що 1613 року, коли Хуан де ла Куеста 
видав новели Сервантеса, він використав ту ж 
саму емблему, яка стоїть на титульній сторінці 
першого видання «Дон Кіхота», нічого у ній не 
міняючи. Позаяк роман мав величезний успіх, 
відповідна емблема стала брендом Сервантеса 
вже принаймні через вісім років.

А, чи не міг цю емблему створити сам Сер-
вантес? Погляньмо на титульну сторінку 
видання «Галатеї» Сервантеса 1585 року. Тут 
також є емблема в овалі, але вона являє собою 
зображення античної колони – звичне для 
оформлення літературних творів відповідної 
доби, яке символізує фундаментальність роману. 
Тут є також стрічка із надписом на латині: «frangi 
- cilius - qvan - flecti». 

«Frangi» – означає «ламати»; «cilius» – «галера»; 
«qvan» («quan») – «допоки»; «flecti» – «зігнутий». 

Це, так би мовити, «ключові слова» Сервантеса, 
які відображають його реноме як особистості, 
основою якого стала участь у битві під Лепанто    
із турками, коли іспанці взяли на абордаж 
турецьку галеру, під час штурму якої Сервантес 
отримав три вогнепальні поранення – два у груди 
і одне – у передпліччя. Внаслідок останнього, рука 
Сервантеса залишилася зігнутою на все життя. 
Звідси і надпис, де наявні слова: «ламати»; 
«галера»; «зігнутий».

Цей надпис свідчить про те, що внаслідок 
каліцтва у Сервантеса розвинувся психологічний 
комплекс, отож, за кожної можливої нагоди він 
намагався підкреслити, що отримав своє каліцтво 
у переможній славетній битві із ворогами 
християнської віри (турками), тому, мовляв, це не 
є ганьбою, а навпаки – честю. У передмові до 2-ї 
частини «Дон Кіхота» Сервантес напише про це 
прямим текстом…

Якщо виходити із методології психоаналізу, 
то вибір Сервантесом колони як емблеми до 
своєї «Галатеї» також пояснюється комплексом, 

Фрагмент титульної сторінки «Зразкових новел» 
Сервантеса 1613 року видання

викликаним його каліцтвом, яке створювало 
певні перешкоди для амурних пригод (до яких 
Сервантес виявляв певну схильність – як про це 
свідчать факти його біографії, відповідно до яких, 
він мав принаймні одну позашлюбну доньку, 
народжену дружиною власника таверни). Адже 
колона – це ще й фалічний символ.

Зображення ж ошатного чубатого орла та лева 
до біографії Сервантеса не має жодного стосунку.
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Титульна сторінка 2-ї частини «Дон Кіхота». 1615 р.Титульна сторінка «Галатеї» М. Сервантеса. 1585 р.

25. ПЕРЕКЛАДАЧ «ДОН КІХОТА» НА ІСПАНСЬКУ
Під час моєї презентації першого видання 

монографії («Під масками Шекспіра і Сервантеса») 
у березні 2018 року, один професор-філолог 
зробив мені таке зауваження: «Роман «Дон Кіхот» 
написаний чудовою староіспанською мовою. 
Неможливо, щоб це написав англієць!». 

Насправді ж тут дещо не так: староіспанською 
все ще говорили у добу Сервантеса у всій Іспанії, 
але мова, якою написаний «Дон Кіхот», незрівнянно 
ближча до сучасної, аніж тогочасна іспанська. Справа 
у тому, що роман «Дон Кіхот» потужно вплинув на 
формування іспанської мови, зокрема, розширив 
її лексику та фразеологію [https://www.livelib.ru/
translations/post/15660-don-kihot-15-faktov-kotorye-
vy-ne-znali]. Можна було б стверджувати, що це 
заслуга Сервантеса, але ось проблема – всі інші його 
твори, зокрема й ті, які вийшли вже після видання 
першої та другої частин «Дон Кіхота», написані 
традиційною староіспанською мовою!

Наведений факт надає підстави стверджувати, 
що Мігель Сервантес не був причетним до 
написання «Дон Кіхота» і навіть – до його перекладу       
з англійської на іспанську.

Нагадаю, що «перекладач» «Дон Кіхота» на 
англійську (Томас Шелтон – Tomas Shelton) є 
підставною особою і, що на англійській «переклад» 
2-ї частини «Дон Кіхота» був зареєстрованим у 

Лондоні 1615 року – лише на місяць пізніше за 
іспаномовний варіант «оригіналу». За один місяць 
можна було лише привезти примірник до Лондона 
із Іспанії, але аж ніяк не перекласти його. Водночас 
– неможливо було зареєструвати не існуючу книгу. 
Крім того, прізвище «перекладача» (Shelton) має 
цікаву семантику. Якщо розглянемо  твірну основу 
його першого складу («shelte»), виявиться, що 
це англійське дієслово зі значенням «захищати, 
сховатися». Така семантика цілком пасує для 
прізвища підставної особи, за допомогою якої 
«сховалося» прізвище справжнього автора.

Хто ж насправді переклав роман «Дон Кіхот»? 
Позаяк це запитання звучить як риторичне, 

сформулюємо його інакше: хто ж насправді переклав 
роман Роджера Ретланда «Дон Кіхот» із англійської – 
на іспанську? 

На той час в цілій Англії й у всій Європі була 
лише одна особа, здатна реформувати європейські 
мови – Джон Флоріо тобто італієць Джованні 
Флоріо – геній лінгвістики, який вигадав тисячі 
нових англійських слів, відповідних до законів 
англійської мови, які у ній успішно прижилися! 
Флоріо чудово перекладав на англійську з італійської, 
іспанської, німецької, французької мов [http://rc-dc.
ca/johnflorio/florioshakespeare.html]. А позаяк роман 
«Дон Кіхот» зробив для розвитку іспанської мови 
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те ж саме, що «Світ слів» Флоріо зробив для розвитку 
англійської, потрібно дійти висновку, що саме Флоріо 
був перекладачем «Дон Кіхота» на іспанську.

Нагадаю, «переклад» Джона Шелтона вважається 
таким, що вигідно вирізняється своєю поезією, але 
– не точний у прозі. Оскільки Флоріо довелося 
перекладати на іспанську вірші Ретланда, іспанський 
варіант поезії вийшов слабкішим за англійський 
оригінал. А ось прозу Флоріо міг перекладати доволі 
вільно – із власними доповненнями. Саме таку 
методологію художнього перекладу він практикував 
і відстоював її на рівні теорії. Таким чином Джона 
Флоріо можна вважати своєрідним редактором 
Роджера Ретланда у створенні «Дон Кіхота». 

Пригадаймо, як розпочинається роман «Дон 
Кіхот»: «В убогому присілку провінції Ла Манча 
мешкав ідальго на ймення Дон Кехана. Як і кожен 
шляхтич, він пишався своїм шляхетським 
походженням, благоговійно зберігав давнього щита 
і прабатьківського списа та утримував на своїй 
оборі змарнілу клячу й мисливського хорта.

Три чверті його прибутків розходилися на 
овочеву юшку із яловичиною, а також – на вінегрет, 
який йому подавали на вечерю; щоп’ятниці він 
постив, задовільняючись мискою вареної у воді 
сочевиці,  по суботах мусив їсти свинину з яйцями, 
а щонеділі ласував смажениною із голуба.

У святкові дні Дон Кехана зодягав каптан із 
тонкого сукна, оксамитові штани та черевики-
сап’янці, а щодень носив вбрання із грубої 
домотканої вовни…

Увесь свій вільний час тобто цілодобово, Дон 
Кехана присвячував читанню лицарських романів. 
Він віддавався цій справі зі захопленням, яке 
переходило у пристрасть: заради неї занедбав 
господарство і навіть не думав про полювання. 
Захоплення його дійшло до такої межі, що він 
без вагання продав добрий шмат орної землі, аби 
придбати книги про лицарів».

Майже у кожному реченні – тонка іронія підтексту 
– і жодних прямих авторських оцінок! Жодних 
прямих зауважень про бідність Дон Кіхота, яка тут 
підкреслюється мало не кожним висловом (натяки 
на скромний побут графа Оксфорда в останній 
доволі тривалий період його життя – включно із 
розпродажем власної землі)!

Автор детально описує доволі убоге буденне 
харчування Дон Кіхота, яке поглинало майже всі 
його прибутки, за винятком одної чверті. Із підтексту 
уважний читач має зрозуміти, що ця одна чверть його 
прибутків використовувалася на сочевицю, якою 
він харчувався щоп’ятниці, на суботню свинину та 
на смаженого голуба, якого з’їдав щонеділі. Грошей на 
утримання коня – не залишалося. Тому цей кінь і став 
змарнілою шкапою.

Якби Сервантес прожив тисячу років і цілих 
тисячу років займався б літературною діяльністю, 

він ніколи б не написав не лише роману «Дон 
Кіхот», але навіть його процитованого початку. 
Іронія, підтекст – ці речі для нього були не лише 
чужими, але й незрозумілими – він їх просто не міг 
збагнути. Саме тому Сервантес оцінює як твори 
«одного рівня» геніальну першу частину «Дон 
Кіхота» та свою неймовірно бездарну «Галатею» 
– він про це говорить майже прямим текстом у 
Пролозі до видання своїх новел 1613 року. Позаяк 
жоден переклад цього видання на українську ніколи 
не публікувався, цитую на російській: «Мне очень 
хотелось бы, любезнейший читатель, обойтись 
по возможности без всякого пролога, потому что 
предисловие, написанное мною для «Дон Кихота», 
прошло не настолько гладко, чтобы оставить 
во мне желание повторять недавний опыт. А во 
всем виноват один мой приятель, из числа тех, 
которых в течение жизни я приобретал скорее 
своим характером, чем литературным даром. Что 
бы ему стоило, в самом деле (как это у нас в обычае 
и в порядке), нарисовать или выгравировать 
меня на первом листе этой книги. Тем более, 

Словник Джона Флоріо «Світ Слів». 1611 р.
Видання присвячене королеві Анні. Попереднє

видання словника (1598 р.) – Роджеру Ретланду; 
Генрі Різлі Саутгемтрону; Люссі Бедфорд
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что знаменитый дон Хуан де Хауреги, наверное, 
предоставил бы ему для этой цели мой портрет. 
Этим он удовлетворил бы и мое самолюбие и 
любопытство лиц, интересующихся тем, каковы 
черты и какова внешность человека, дерзающего 
всенародно, на площади мира, выступать со 
своими бесконечными замыслами. Под портретом 
мой друг мог бы написать: «Человек, которого вы 
здесь видите, с овальным лицом, каштановыми 
волосами, с открытым и большим лбом, веселым 
взглядом... есть не кто иной, как автор Галатеи 
и Дон Кихота Ламанчского, сочинивший в 
подражание Чезаре Капорали Перуджийскому 
Путешествие  на  Парнас  и  другие  произведения...».

Утриматись від цитування у власному перекладі 
цього уривку мене змусило те, що він містить в 
собі дуже багато важливих свідчень. По-перше: 
Сервантес тут називає себе «автором «Галатеї» 
та «Дон Кіхота із Ла Манчі»». Причому «Галатею» 
ставить на перше місце! 

Читач скаже: тому, що це два опубліковані 
на той час твори письменника. Але, якщо цей 
письменник вийшов на рівень роману «Дон Кіхот», 
то мав би соромитися своєї «Галатеї», натомість 
він нею пишається! Більше за це – якщо Сервантес 
вийшов на неймовірний художній рівень, який у 
«Дон Кіхоті» простежується із перших рядків, то 
цей рівень мав би зберегтися у його більш пізніх 
новелах, які він сам оцінює надзвичайно високо. 
Зокрема, у Посвяті графу Лемосському до видання 
новел 1613 р. автор пише: «Благаю вашу світлість 
лише про одне: звернути увагу на те, що я — не 
створюючи із цього галасу — надсилаю вам 
дванадцять новел такої вартості, що, якби не я 
їх створив у майстерні свого розуму, вони могли б 
конкурувати із найбільш чудовими творами».

Інакше кажучи, художню вартість своїх новел  
1613 року Сервантес оцінює як найвищу із 
можливих, віддати належне якій публіці заважатиме 
лише загальне упереджене ставлення до автора. 

Наскільки об’єктивною є ця оцінка? Прочитаймо 
початок першої ж новели збірника («Циганочка»): 
«Похоже на то, что цыгане и цыганки родились 
на свете только для того, чтобы быть ворами: 
от воров они родятся, среди воров вырастают, 
воровскому ремеслу обучаются и под конец 
выходят опытными, на все ноги подкованными 
ворами, так что влечение к воровству и самые 
кражи суть как бы неотделимые от них признаки, 
исчезающие разве только со смертью.

И вот одна из этого племени, старая цыганка, 
которая могла бы справить юбилей в науке Кака, 
воспитала под видом своей внучки девушку, 
которой дала имя Пресьосы и которую обучила 
всем цыганским ухваткам, обманным приемам и 
воровской сноровке.

Стала эта Пресьоса такой замечательной 

танцовщицей, какой даже в таборах не сыщешь, 
и такой красивой и умной, какой, пожалуй, не 
найти не то что среди цыган, но и среди всех 
красавиц и умниц, возвеличенных славой.

Ни солнце, ни ветры, ни непогода, которым 
больше, чем кто-нибудь другой, подвержены 
цыгане, не смогли испортить ее лицо и 
ошершавить руки; мало того: полученное 
ею грубое воспитание почти совсем в ней не 
сказывалось; напротив, казалось, что родилась 
она не в цыганской, а в лучшей доле, ибо была 
весьма учтива и рассудительна…».

Це написав автор «Дон Кіхота»? Якщо так, тоді 
«Дон Кіхота» міг написати кожен неграмотний 
український селянин (чи селянка) ХІХ століття, 
із чиїх вуст письменники записували українські 
народні казки. У «Циганочці» простежується 
стиль народної казки, який у цілій Європі не знає 
етнокультурних меж. І, нагадаю, цьому своєму 
твору, неймовірно відірваному від реалізму, Сервантес 
дає найвищу оцінку. Насправді ж тут немає жодної 
різниці за художнім рівнем із «Галатеєю». Першої 
частини «Дон Кіхота» – ніби й не було! 

А тим часом, як це помітно за цитатою із 
Прологу до видання новел 1613 р., Сервантес 
обіцяє читачу видати й другу частину роману, 
переклад якої з англійської, треба думати, в цей 
час ще не був цілком закінченим Джоном Флоріо. 
Численні літературознавці не враховують цієї 
обіцянки Сервантеса, позаяк стверджують, ніби 
другу частину «Дон Кіхота» Сервантес написав у 
відповідь на пародійного «Дон Кіхота» Авельянеди, 
який вийшов у Тарагоні 1614 року.

Але повернемося до питання про індивідуальну 
ментальність Сервантеса та про художній рівень 
Сервантеса як письменника – у його порівнянні із 
рівнем автора «Дон Кіхота». 

Як наведені реалії відрізняються від оцінок 
літературознавців! Порівняймо їх із тим, що 
пише про Сервантеса російсько-єврейська 
перекладачка і дослідниця Анна Цомакіон у 5 
розділі своєї монографії «Сервантес»: «В 1613 году 
Сервантес издал том своих «Новелл», состоящий 
из двенадцати повествований... В то время 
Сервантес убедился уже во всей фальши таких 
произведений, как «Галатея», и искал новых 
путей для литературы» [http://svr-lit.niv.ru/svr-lit/
comakion-servantes/glava-v.htm].

Якщо Сервантес переконався у фальші своєї 
«Галатеї», то чому ж це непомітно за його Прологом 
до «Зразкових новел», де він себе позиціонує 
насамперед як автора «Галатеї»?

Окремі літературознавці намагаються якось 
пояснювати зазначені суперечності. А також – й 
оцінку творчості Сервантеса з боку Лопе де Вега, 
яку останній дає колезі по перу ще до появи «Дон 
Кіхота». Наведу приклад такого пояснення – з боку 
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сучасного російського автора: «Вещи, написанные 
до «Дон Кихота», внимание публики не привлекли. 
Известно, как насмешливо отозвался о нем его 
современник Лопе де Вега: «Нет писателя хуже 
Сервантеса»» [Красухин Г. «Круглый год с литературой. 
Квартал четвёртый» // http://www.rulit.me/books/kruglyj-
god-s-literaturoj-kvartal-chetvyortyj-read-444865-44.html]. 

Те, що Красухін інтерпретує як «насмішку», є 
насправді цілком об’єктивною відвертою оцінкою, 
написаною у листі, де не було потреби лицемірити, 
адже Сервантес без «Дон Кіхота» – одна із 
найбільших низин в історії світової літератури.

Про драматичну творчість Сервантеса – окрема 
розмова, а зараз повернемося до його Прологу         
до видання новел 1613 року. Нагадаю його початок 
(цього разу – вже у перекладі на українську, аби 
не повторюватись в одномовних цитатах): «Мені 
дуже б кортіло, ласкавий читачу, обійтись по 
можливості без всіляких прологів, позаяк пролог, 
написаний мною для «Дон Кіхота», добряче 
виліз мені боком, аби ще залишалося бажання 
повторити недавній досвід. А в усьому цьому   
винен один мій приятель, із тих, яких протягом 
життя я здобував скоріше за все, завдячуючи своїй 
долі, аніж літературному успіху. І справді: що б 
йому вартувало (як це й належиться, відповідно 
до наших звичаїв), намалювати чи вигравіювати 
мене на першому аркуші цієї книги!?»

Як бачимо, Сервантес, мотивуючись власним 
самолюбством (як він сам це визнає: «Цим він 
задовільнив би і моє самолюбство…»), виявляє 
невдоволення тією обставиною, що Роджер Ретланд на 
титульному аркуші першого видання «Дон Кіхота» 
помістив свою емблему із ошатним чубатим орлом 
та левом, замість того, щоб замінити її портретом 
Сервантеса. Але, очевидно, за порадою видавця, 
Сервантес погодився на розміщення тієї ж емблеми 
на титульному аркуші видання новел 1613 р. до 
якого створений цей Пролог. Тим більше логічним 
виглядає те, що ця ж емблема була розміщена на  
виданні другої частини «Дон Кіхота» 1615 року (яка 
вийшла у Валенсії, та у Брюсселі) та на другому     
виданні першої частини роману 1608 р.

Також є цікавим питання, чому «виліз боком» 
Сервантесу Пролог до першої частини «Дон 
Кіхота»? Можливо, він мав неприємності за 
іронічний тон у Посвяченні герцогу Бехару, маркізу 
Хібралеону. І майже з певністю можна сказати, що 
мав їх Сервантес за коротку комічну передмову 
під назвою «TASA», написану від імені цілком 
реального професора теології із Саламанки Хуана 
Галло де Андради, який тут фактично показаний 
примітивним невігласом.

А тепер поговоримо про два інші видання 
«Дон Кіхота». Перше із них – на іспанській мові 
– вийшло 1610 року в Мілані. Присвячене воно 
графу Vitaliano Vizconde. Такого графа у Мілані 

та всій Італії у відповідну добу – не було. Останній 
герцог Міланський із роду Вісконті (Visconti) 
– Філіппо Марія Вісконті помер 1447 року, не 
залишивши сина-спадкоємця. Титул успадкувала 
його донька Б’янка Марія Вісконті, яка вийшла 
заміж за герцога Франческо Сфорца і таким чином 
влада над Міланом перейшла до династії Сфорца. 
Щоправда, у відповідну добу жив Віталіано 
Вісконті Борромео (1591 – 1617), але той був не 
графом а архиєпископом Андріанополісу. Окрім 
того, прізвища Vizconde та Visconti – не ідентичні. 
Перше із них взагалі є вигаданим, позаяк являє 
собою симбіоз герцогського прізвища Visconti та 
геральдичного прізвища французьких принців, 
герцогів Conde (значення: «граф»).

Посвята написана у віршованій формі: «Senior el 
Sig. Conde Vitaliano Vizconde».

Для чого потрібно було видавати у Мілані «Дон 
Кіхота» на іспанській мові? Цей захід не міг бути 
прибутковим, а скоріше – збитковим, позаяк 
мало хто з італійців знав іспанську. Для чого було 
посвячувати це видання не існуючій особі? 

Зрозуміло, що проект вартував коштів, які не 
окупилися збутом книги – як і те, що фінансував 
його не Сервантес і не Франціско Роблес, якому 
нібито Сервантес продав авторські права на «Дон 

Міланське видання «Дон Кіхота». 1610 р.
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Кіхота» (що є припущенням дослідників, а не 
фактом, підтвердженим докуменально). Роблес 
був книготорговцем, якого цікавили насамперед 
прибутки, а, можливо, – лише прибутки. 

Думаю, що Ретланд профінансував міланське 
видання для поширення книги серед італійської 
знаті, окремі представники якої знали іспанську 
мову. А ще більше – для поширення книги серед 
знаті англійської, позаяк контакти англійської 
аристократії із Міланом були значно тісніші, аніж з 
Іспанією.

Ще цікавішим є спільне видання двох частин 
«Дон Кіхота» на англійській мові 1620 року, яке 
забезпечив «шекспірівський видавець» Едвард 
Блаунт. На його титульній сторінці, до речі, прізвище 
«перекладача» (Тома Шелтона), відоме за реєстрацією 
книги, – відсутнє (як і в першому англомовному 
виданні «Дон Кіхота» 1612 р.). Зате тут бачимо 
досить цікавий графічний алегоричний малюнок. 
Він являє собою зображення дерева, з якого 
падають обрізані гілки. Поряд стоїть чоловік в 
урочистому вбранні із головою лева, який чіпляє 
на дерево стрічку із латинським надписом: «NOLI 
ALTUM SAPERE» (Прямий переклад: «Не високі 
прагнення»; семантичний переклад: «Не пишайся!»). 

Голова лева на плечах людини також 
кореспондується із емблемою обох перших 
іспанських видань, на якій лев лежить внизу. 

Зміст цієї алегорії полягає у тому, що видавець від 
імені автора закликає читача об’єктивно оцінювати 
дочасні вартості життя (обрізані гілки, що падають 
з дерева), які дають йому привід для пихи, мовляв 
– це і є основна філософська тема роману. Почасти 
так воно і є. Це саме та «родзинка», за яку так високо 
оцінював роман «Дон Кіхот» Достоєвський (про що 
– мова попереду). 

Думаю, відповідний задум оформлення цього 
видання також належить Роджеру Ретланду  та 
художнику, який оформлював титульну сторінку 

«Дон Кіхота» 1605 р.,  а  докази  наведу  в  розділі  про  
«Мінерву Британії».

А тепер перечитаймо, що пише згадана Анна 
Цомакіон про драматургію Сервантеса: «История 
его новых пьес представляет едва ли не самую 
печальную страницу его жизни, где Сервантес на 
минуту изменяет себе под давлением тягостных 
условий существования... За 30 лет, которые 
прошли теперь с тех пор, как он начал писать для 

Лондонське повне видання «Дон Кіхота». 1620 р. Фрагмент титульної сторінки

Лондонське повне видання «Дон Кіхота». 1620 р.
Титульна сторінка
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театра, его первые 20 или более пьес были забыты. 
Актеры не признавали никаких пьес, кроме пьес 
a la Лопе де Вега. Сезон для такого театра, как 
понимал его Сервантес, истек или не наступал 
еще для Испании, и работать для театра ему не 
следовало... Сервантес, нуждавшийся в насущном 
хлебе, вооружился пером, пересмотрел и издал свои 
восемь пьес и восемь интермедий, написанных 
в духе Лопе де Вега!.. Все эти пьесы обработаны 
крайне небрежно, что делается понятным, когда 
знаешь их историю. Вообще по этим пьесам 
видно, что Сервантес теперь отказался от всех 
тех принципов, которые считал обязательными 
для драмы, которые горячо защищал десятью 
годами раньше в первой части «Дон Кихота». 
Мало того, не только в пьесах, но и в своего рода 
предисловии ко второму акту «Rufian Dichoso» 
он вполне сознательно принял драматические 
теории Лопе...» [http://svr-lit.niv.ru/svr-lit/comakion-
servantes/glava-v.htm].

Як бачимо, геніальне бачення Сервантесом 
критеріїв драматургії, яке він відобразив у 1-й 
частині «Дон Кіхота», і яке повністю збігається 
із шекспірівським, безслідно зникло у свідомості 
автора невдовзі після видання цього роману. У 
«Rufian Dichoso» Сервантес рішуче перекреслює 
«своє» геніальне бачення театру. Так само чинить 
і на практиці, бездарно наслідуючи надзвичайно 
талановитого Лопе де Вегу, який, проте, мотивуючись 
інтересами гаманця, писав іноді занадто швидко, 
створюючи за один день цілу п’єсу. 

Як не намагається виправдати Сервантеса 
Анна Цомакіон, врешті вона змушена визнати: 
«Не следует, однако, приписывать неудачи 
Сервантеса на театре исключительно 
преследованию его врагов и противодействию 
его модным вкусам. Было обстоятельство более 
серьезное, составлявшее неодолимое препятствие 
успеху его на драматическом поприще: он не имел          ни 
драматического таланта, ни достаточно ясного 
представления о том, какими средствами могут 
быть достигнуты драматические эффекты» 
[http://svr-lit.niv.ru/svr-lit/comakion-servantes/glava-v.
htm].

Цікаво, як можна було написати «Дон Кіхота», 
серцевиною якого є комічні діалоги між Дон 
Кіхотом та Санчо Пансою, не маючи драматичного 
таланту? Але А. Цомакіон судить про здібності 
Сервантеса до драматургії не за романом «Дон 
Кіхот», а за творами, які він створив насправді, 
позаяк для неї сам фактор драматургії, прихованої 
іншим жанром, не є очевидним. І це не дивно, адже 
епоха бурхливої інсценізації «Дон Кіхота» у різних 
країнах розпочалася лише у ХХ ст. А до цього 
мало хто помічав, що роман легко надається бути 
успішно пристосованим до вимог сцени.

Разом зі втраченими, Сервантес написав 

щонайменше 28 п’єс. Написав він їх протягом 
дуже тривалого періоду – поза 30 років. Драматург, 
який пише для театру протягом 30 років і не може 
збагнути, що не має драматичного таланту – це 
неймовірний невіглас, нездатний до об’єктивної 
самооцінки. Такий драматург не міг бути водночас 
генієм – геніальність і злочинність іноді можуть 
ще поєднатися (Франсуа Війон), але геніальність і 
примітивізм у розумінні реалій життя, в оцінюванні 
літературних творів – речі несумісні, тому, що – 
протилежні!

У Національній бібліотеці Мадриду зберігається 
манускрипт трагедії Сервантеса «Нуманція», 
виконаний його рукою (див. фото, стор. 158). На 
сторінці, де перелічені дійові особи – римляни та 

Фрагмент титульної сторінки
Лондонське повне видання «Дон Кіхота». 1620 р.

Манускрипт «Нуманції». 1585 р. Дійові особи
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нуманційці – автором зафіксований жанр цього 
твору: «Comedia». Також у передмові до «Нуманції» 
Сервантес знову називає цей твір, у якому немає 
нічого комічного, «комедією» [http://az.lib.ru/s/
serwantessaawedra_m_d/text_0010.shtml]. 

Читач на це зауважить, мовляв, «Божественна 
комедія» Данте також не містить нічого комічного. 
Але, любий читачу, нагадаю і я зі свого боку, що 
«комедіями» у добу Середньовіччя називалися 
твори зі щасливим кінцем. Чи щасливий кінець у 
сервантесівської «Нуманції»? 

Ось цей кінець: Нуманція перетворена римляна-
ми на купу попелу, захисники її – загинули. Зали-
шився живим лише один хлопчик на ймення Віріат, 
який врятувався на башті. Римляни пропонують 
йому зберегти життя, але хлопчик вибирає смерть. 
Якщо це комедія, то якою ж має бути тоді трагедія?! 
Виявляється, Сервантес не міг відрізнити комедію 
від трагедії навіть у тому випадку, коли йшлося про 
його власну п’єсу!

На мою думку, особа драматурга, який офіційно  
двічі називає "комедією" свою трагедію, яка не 
містить жодної дещиці гумору, сама є комедією.

А, може, геніальність «Дон Кіхота» перебільшують 
літературознавці – як перебільшують вони талант 
Льва Толстого? Адже літературознавці є лише 
теоретиками літератури, нездатними до власної 
творчості! Послухаємо ж, що пише про цей роман 
практик літератури, визнаний у всьому світі майстер 
психологічного роману, Федор Достоєвський. 
Цитую в оригіналі: «Человек, отвечая перед 
Богом о том, что он понял за свою земную жизнь, 
сможет выложить перед Всевышним том «Дон 
Кихота». И этого будет достаточно». 

Зрозуміти підтекст роману «Дон Кіхот» – цього, 
виявляється, досить навіть для цілого людського 
життя, а Сервантес – не те, що не зміг збагнути 
бездарності власних драматичних творів – навіть 
не зрозумів того, що між супер-геніальним «Дон 
Кіхотом» та супер-бездарною «Галатеєю» є якась 
різниця у їхній художній вартості!

А тепер пригадаймо, що сказав про Шекспіра 
інший визнаний у всьому світі майстер 
психологічного роману – Гюстав Флобер. У листі до 
Жорж Санд він пише: «Я взагалі нічого не читаю, 
окрім Шекспіра… все видається мені посереднім 
поряд із цією вражаючою постаттю» [С. Demblon, 
1912, Chapitre 1].

Подібну оцінку творчості Шекспіра знаходимо і  
в «Поезії і Правді» Гете.

Якби Шекспірівське питання ніколи не 
піднімалося і в дослідників ніколи не виникало б 
сумніву в тому, що шекспірівський канон написав 
саме Вільям Шакспер – навіть у цьому випадку, аби 
не вступати в суперечність зі здоровим глуздом, 
довелося б припустити, що саме його перу належить 
роман «Дон Кіхот», позаяк не було б нікого іншого, 
чиїй творчості він міг би належати – Сервантес на цю 
роль підходить у найменшій мірі зі всіх тогочасних 
письменників. Сервантес і справжній автор «Дон 
Кіхота» – літературні й інтелектуальні антиподи, 
яких об’єднала доля, що визнає і сам Сервантес у 
своїй передмові до видання збірника власних новел 
1613 року – щоправда, – лише прозорим натяком – 
згадавши про свого друга, з яким випадково його 
звела доля, і який одноособово вирішував, як буде 
оформленим перше видання «Дон Кіхота». 

Щоб спробувати встановити коефіцієнт 
причетності Сервантеса до створення роману «Дон 
Кіхот», я вирішив знайти рукопис відповідного 
твору, виконаний рукою цього письменника. Почав 
переглядати сайти, які спеціалізуються на цифрових 
виданнях манускриптів іспанських письменників 
доби Відродження. Проте, після тривалих пошуків, 
не виявив жодної сторінки «Дон Кіхота», написаної       
чи переписаної рукою Сервантеса. Пошуки ще 
тривали б довго, але, на щастя. на одному із таких 
сайтів, де представлені друковані аркуші першого 
видання «Дон Кіхота», прочитав: «For several years, 
we have been building a digital archive based around 
the works of Miguel de Cervantes Saavedra (1547–
1616), the author of Don Quixote de la Mancha. Don 
Quixote, often recognized as the first modern novel, 
provides illustration of many of the issues involved in 
creation of electronic editions. No manuscript of the 
work has survived, only a number of editions published 

26. ПЕРЕКЛАДАЧ «ДОН КІХОТА» НА ІСПАНСЬКУ
(ПРОДОВЖЕННЯ)

during Cervantes’ lifetime» [https://www.researchgate.
net/figure/Textual-image-of-a-page-from-the-1605-princeps-
edition-of-Don-Quixote_fig1_2805236].

Переклад: «Протягом кількох років ми 
створювали цифровий архів, заснований на 
роботах Мігеля Сервантеса Сааведри (1547 – 
1616, автора «Дон Кіхота з Ла Манчі»). «Дон 
Кіхот», який часто визнається першим сучасним 
романом, ілюструє чимало проблем, пов’язаних зі 
створенням електронних видань. Жоден рукопис 
твору не зберігся – лише низка прижиттєвих 
видань Сервантеса».

Це написали фахівці з сервантесівських 
літературних раритетів, які мають до них прямий 
доступ, тому немає підстав їм недовіряти. 

Цього власне я й очікував. Чому? Не лише тому, 
що не існуючі рукописи Вільяма Шакспера також 
«не збереглися», а й тому, що існує відомий факт, 
якому учені ще не надали свого пояснення. Цей 
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факт полягає у тому, що видання 1605 року першої 
частини «Дон Кіхота» містить рекордну кількість 
помилок, зроблених працівниками друкарні Хуана 
де ла Куести. Це видається дивним із двох причин. 
Перша полягає у тому, що ці працівники друкарні не 
були гіршими за інших – друкарня мала своє цілком 
пристойне реноме. Друга – у тому, що іспаномовні 
видання «Дон Кіхота» 1607 та 1608 року вже цих 
помилок не містять, навпаки – останнє з них 
виявилося дуже якісним. До того ж – текст у ньому є 
суттєво поліпшеним та розширеним редакторською 
правкою.

Думаю, що велика кількість помилок у виданні 
1605 року зумовлена тією обставиною, що почерк 
рукопису, яким користувалися друкарі, був не надто 
розбірливим. Це – не прямий доказ на користь 
нашої версії, що перший іспаномовний рукопис 
«Дон Кіхота» був написаним рукою Джона Флоріо, 
який писав досить швидко і не зовсім акуратно 

(див. фото сторінки його рукописного перекладу 
з французької). Щось подібне неможливо було б 
сказати про Сервантеса, почерк якого, судячи за 
рукописом «Нуманції», є досить каліграфічним.

Нагадаю, що мова «Дон Кіхота» не є цілком 
староіспанською, друкарі зустрілися з багатьма 
словами та висловами вперше, а нерозбірливий 
почерк рукопису змусив їх діяти «навпомацки»...

Що мали робити Роджер Ретланд та Джон 
Флоріо, отримавши прикрий результат публікації 
1-ї частини «Дон Кіхота» 1605 року? Насамперед – 
дійти висновку, що потрібно зробити нове якісне 
видання.

Рукопис перекладу Флоріо, очевидно, залишався 
в Іспанії. Можна було його звідти привезти, якщо 
на той час він не був знищеним – як зайвий доказ 
непричетності Сервантеса до написання цього 
твору. У будь-якому випадку Флоріо пішов іншим 
шляхом (що було для нього вигідно економічно) 

Рукописний фрагмент перекладу Дж. Флоріо із французької (з М. Монтеня). 1603 р. 
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– зробив переклад наново – звідси розширення 
тексту та численні невідповідності між виданнями 
1605 та 1608 років. Після цього рукопис Флоріо 
хтось переписав досить розбірливим почерком – 
очевидно, секретар, найнятий Ретландом, завдяки 
чому видання 1608 року вийшло якісним.

Цікаво, що у Мілані 1610 року вийшло видання 
цього роману, яке вважається передруком видання 
1605 року, але воно не містить помилок. Те ж саме 
можна сказати про брюссельське видання 1607 р., яке 
також практично не містить помилок. Як бачимо, 
існували дві паралельні версії роману: у той час, як 
Флоріо робив новий переклад з англійської, хтось 
(можливо, Томас Шелтон, переписував роман 
виданий 1605 р. без помилок, звіряючи текст з 
англійським оригіналом.

Якщо ж припустити, що роман написав 
Сервантес, важко буде пояснити появу його другої 
версії-1608. 

То де ж рукопис Флоріо? Запитає читач. І де 
рукопис, зроблений рукою секретаря? Думаю, 
що рукопис першого перекладу «Дон Кіхота» з 
англійської на іспанську, зроблений рукою Флоріо, 
не мав зберігатися. Щодо рукопису, зробленого 
рукою секретаря – він деякий час зберігався в Іспанії 
як «Don Quixote, el Castellano viejo» («Дон Кіхот 
старого Кастельяно»), у колекції Дона Хусто 
де Санча, після смерті якого 1860 р. манускрипт 
виставили на аукціон. Тоді ж, під час своєї подорожі 
Іспанією, його придбав відомий шотландський 
колекціонер Вільям Стирлінг-Максвелл (William 
Stirling-Maxwell).

Стирлінг-Максвелл був водночас бібліофілом і 
мистецтвознавцем. Після повернення з Іспанії він 
видав кілька мистецтвознавчих творів на іспанську 

Стирлінг-Максвелл
Сторінка рукопису «Дон Кіхота» Кастельяно в’єхо

тематику: «Анали художників Іспанії» (1847); 
«Життя монастиря Карла V» (1852); «Веласкес і 
його твори» (1855).

 З 1859 року він став членом комісії Історичних 
рукописів, а з 1875-го – канцлером Університету 
Глазго – аж до смерті (1878 р.) – [https://en.wikipedia.
org/wiki/Sir_William_Stirling-Maxwell,_9th_Baronet].

Спадкоємці шотландського колекціонера 1958 
року продали раритетну частину його бібліотеки 
на аукціоні. Рукопис (разом з низкою давніх 
іспанських видань) було придбано для приватної 
Сервантесівської колекції родини Спенсерів, де він 
зберігається й донині. Його автора до нашого часу 
не встановлено [https://blogs.lib.ku.edu/spencer/tag/don-
quixote/].

«Кастельяно» – очевидно, прізвище одного із 
власників рукопису, можливо, саме того, у якого 
манускрипт придбав Стирлінг-Максвелл. Немає 
сумніву, що в середині ХІХ ст. цей рукопис виглядав 
вже як давній раритет, написаний на папері, 
виготовленому у ХVІ – ХVІІ століттях, в іншому 
випадку добре обізнаний колекціонер та бібліофіл 
ним би не зацікавився.

Які особливості цього манускрипту? 
По-перше: він написаний на іспанській мові і 

відповідає виданню «Дон Кіхота» 1608 року. Про 
це фаховий читач зможе судити навіть за тими 
фотокопіями аркушів, які бачить у цій книзі. 

По-друге: цей рукопис зроблений не з 
надрукованої книги, але із іншого рукопису. Тут на 
деяких аркушах (як це бачимо на фото на сторінці 
164) є поодинокі закреслення слів та пропущені 
слова надписані вгорі над рядком – разом із 
умовними знаками вставки (хрестиками). Ближче 
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до кінця кожен рядок помічений біля його початку 
двома рисками, що вказує на технічний характер 
манускрипту – на його призначення для друкарні.

Рукопис виконаний одним почерком, але цей 
почерк варіюється – від дуже старанного – до дещо 
більш поспішного. На тих аркушах, де виправлення 
відсутні – почерк більш старанний.

А тепер спробуємо здогадатися, для чого 
був виготовленим цей рукопис? Якби це був 
фальсифікат, тут закреслених слів було б значно 
більше, траплялися б цілі закреслені рядки і 
почерк був би хоч у деякій мірі схожим на почерк 
Сервантеса.

Якби цей манускрипт виготовили для того, 
щоб продати або для власної колекції, він би був 
більш якісним: закреслених слів би не траплялося 
– переписувалася б наново сторінка на новому 
аркуші. Не було б і умовних знаків (хрестиків). 
Почерк мав би бути на однаковому рівні старанним       
– без поспіху. 

Таким чином випливає висновок, що рукопис 
призначався для друкарні. Сервантес не міг 
організувати створення цього манускрипту, позаяк 
мав власний доволі розбірливий каліграфічний 
почерк – йому не було потреби платити 

переписувачеві, тим більше, що зайвих грошей у 
нього не було. Цей рукопис-копія міг існувати (а 
він, як бачимо, існує) лише у тому випадку, коли 
переписувач добре розумівся на нерозбірливому 
почерку початкового рукопису-оригіналу. І цей 
рукопис не мав би жодного сенсу, якби його 
створювали вже після того, як вийшло видання 
1608 року, адже інші більш пізні видання, зокрема й   
ті, які дослідники вважають піратськими, робилися 
не із манускриптів, а із примірників, виданих 1608 
року, позаяк набирати текст з друкованого аркуша 
помітно легше, аніж із найкращого рукописного.

Думаю, що свого часу Стирлінг-Максвелл 
врахував всі перелічені деталі – окрім однієї: 
він не міг сумніватися у тому, що Сервантес є 
автором «Дон Кіхота», а відтак вважав, що цей 
манускрипт написаний рукою Сервантеса – не було з 
чим порівнювати, позаяк рукописну «Нуманцію» 
виявили в архівах вже пізніше.

Таким чином наша версія про співпрацю Р. 
Ретланда із Дж. Флоріо у створенні «Дон Кіхота» 
отримує своє підтвердження – нехай і непряме, 
зате таке, що водночас достатньо логічно і наразі 
– безальтернативно – розкриває одну із цікавих 
букіністичних таємниць.

Дві останні сторінки із рукопису «Дон Кіхота» Кастельяно в’єхо (204 та 205)
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Перша сторінка (Пролог) із рукопису «Дон Кіхота» Кастельяно в’єхо. 
Цей Пролог не відповідає за своїм змістом тому Прологу, який нам відомий із різних видань роману
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Передостання сторінка із рукопису «Дон Кіхота» Кастельяно в’єхо, яка містить виправлення
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27. ЦИГАНСЬКИЙ ВУЛЬГАРНИЙ ОСЕЛ
ІЗ РТУТТЮ У ВУХАХ

Серед сонетів, присвячених Дон Кіхоту від імені 
різних легендарних лицарів, особливо цікавим, 
на мою думку, є той, що в оригіналі має такий 
заголовок: «EL CABALLERO DEL FEBO – A DON 
QUIJOTE DE LA MANCHA» [El ingenioso hidalgo Don 
Quijote de La Mancha. 2015. p. 17].

У перекладі це звучить так: «Лицар Феба – Дон 
Кіхоту із Ла Манчі». 

Перекладаючи це із мови міфологічних символів, 
зауважимо, що йдеться про Лицаря Сонця. Цікаво 
те, що цей умовний Лицар Феба називає Дон Кіхота 
«Іспанським Фебом» тобто «Іспанським богом 
Сонця». Цитую: «A vuestra espada no igualó la mía, 
// Febo español, curioso cortesano»

Перекладаю: «Ваша шпага – не є рівня 
моїй, Іспанський Фебе, цікавий куртизане 
(придворний)».

Іспанське слово «curioso» має два основних 
значення: «придворний»; «куртизан». Жодне із 
них не пасує до всього того, що написано про Дон 
Кіхота у романі. Випливає попередній висновок, 
що ця алюзія стосується реального придворного і 
куртизана – графа Оксфорда 17-го.

З іншого боку – читач пам’ятає, що Роджер 
Ретланд часто ототожнює себе із Сонцем та 
відповідними божествами античної доби. 

Здавалось би дивним, що цим же епітетом Р. 
Ретланд наділяє свого політичного опонента. 

Тим часом – тут все логічно: Лицар Феба – це сам 
автор. 

Існують також причини для того, щоб 
назвати «Іспанським Фебом» («Febo español») 
графа Оксфорда. Мається на увазі зафіксована 
історичними джерелами подія: 22 січня 1589 року 
у Вестмінстері відбувся турнір, у якому граф Оксфорд 
брав участь під іменем «Лицаря Дерева Сонця». Як 
закінчився турнір – не відомо. Проте 1592 року граф 
опублікував брошуру («Plato, Axiochus»), у якій 
описав учасників турніру і оголосив, що саме він 
став переможцем [Nelson, Alan H. (2003), Monstrous 
Adversary: the life of Edward de Vere,17th Earl of Oxford, 
Liverpool University Press. p. 261].

Міфологічний підтекст назви «Лицар Дерева 
Сонця» полягає у тому, що «деревом Сонця» 
вважався лавр, вінками із листя якого у Давній 
Греції увінчували великих поетів, драматургів, 
переможців Олімпійських ігр, а у Давньому 
Римі – полководців-тріумфаторів. Граф Оксфорд 
претендував на лаври як поет і як учасник турнірів 
– за суб’єктивною самооцінкою.

За давньогрецьким міфом, сонячний бог 
Аполлон (інша назва: Феб) закохався у німфу Дафну 
і переслідував її, а вона перетворилася на лаврове 

дерево. Таким чином останнє стало вваважатися 
Деревом Феба. 

Ім’я, яке вибрав собі граф Оксфорд на турнірі у 
Вестмінстері («Лицар Дерева Сонця»), є своєрідним 
епітетом Аполлона (Феба), саме тому автор називає 
Дон Кіхота (графа Оксфорда) «Іспанським Фебом». 
А, щоб не виникло у когось якихось сумнівів, додає, 
що цей «Іспанський Феб» є «цікавим куртизаном» 
(цікавим придворним, царедворцем, ловеласом, 
королівським підлабузником – всі ці значення 
містить у собі слово «cortesano», кожне із них пасує 
до біографії графа Оксфорда).

Іспанська лексема «curioso» перекладається 
на англійську мову як «minion» («міньйон»). 
Очевидно, Роджер Ретланд був добре 
ознайомлений із сатирою близького товариша 
Едмунда Спенсера – англійського поета Габріеля 
Гарві (1550 – 1630) на графа Оксфорда 17-го 
під назвою «Speculum Tuscanismi» («Дзеркало 
тосканця»), яка набула широкого розголосу серед 
англійської аристократії [http://www.oxforddnb.com/
view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-
9780198614128-e-28208].

У цій сатирі Гарві пише про Оксфорда: «No man 
but minion stout, lout, plain, swain, quot a Lording…». 
Переклад: «Не чоловік, а міньйон (куртизан): 
вульгарний, крикливий, неотесаний, засліплений, 
нема чого сказати – Лординг…» [https://www.
poemhunter.com/poem/speculum-tuscanismi/]. 

Слово «Лординг» («Lording») на українську мову 
не перекладається прямим чином, а приблизно його 
можна перекласти як «панок», «лордик».

На загал, Гарві дає у цій сатирі цілком влучну 
характеристику Оксфорду. Наприклад: «A diamond 
for nonce, which has no analogues in England». 
Переклад: «Діамант безглуздя, що не має аналогів 
в Англії». 

Я б сказав, що ця характеристика чудово пасує 
також до образу Дон Кіхота.

Інші приклади: «Vanity, above all: villainy 
next to her, a statuette of the Empress». Переклад: 
«Марнославство перш за все: поряд з ним – 
злочинність, статуетка Імператриці».

«His cringing side neck, eyes glancing, fisnamy 
smirking, With forefinger kiss, and brave embrace to 
the footward». Переклад: «Його скривлена набік 
шия, погляд очей зі самозадоволеною посмішкою, 
із повітряним поцілунком вказівним пальцем і 
сміливими обіймами за ногу».

Вислів «His cringing side neck» є двозначним, 
інше його значення вказує на плазування перед 
владою, що кореспондується із метафорою до 
слова «злочинність» – «статуетка Імператриці» 
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Щоправда, інші прихильники графа Оксфорда 
можуть не погодитися із відповідними історичними 
свідченнями та результатами досліджень Нельсона 
про специфічне захворювання графа де Вера. Не 
будемо із ними дискутувати, адже для нас не є 
важливим, чи справді граф Оксфорд хворів на 
сифіліс – важливо, що така думка про нього була 
поширеною серед англійської аристократії – що є 
незаперечним фактом, заснованим на документах.

У «Корієтових абсурдах», написаних Роджером 
Ретландом як сатира на графа Оксфорда, 
трапляється натяк на те, що граф Оксфорд заразився 
сифілісом саме у Венеції:  «У Ліоні вперше виникло 
питання довідки про здоров’я, без якої неможливо 
було прибути в жодне італійське місто, яке 
лежало у нас на шляху. У багатьох містах італійці 
ставилися до цього вкрай доскіпливо, особливо у 
Ломбардії, де мені довелось подорожувати. Вони 
нізащо не допустять мандрівника до міста, 
коли той не покаже довідку про здоров’я, видану 
там, звідки він їде. Довідка повинна засвідчити, 
що він, вирушаючи із попереднього міста, не був 
застуканий на якійсь заразній хворобі. Вкрай 
збожеволіли на цьому венеціанці, бо до Венеції 
неможливо завітати без довідки навіть за 
тисячу дукатів. Проте на зворотному  шляху з 
Венеції я в Ломбардії подібного вже не помічав й 
проїхав через Віченцу, Верону, Брешию, Бергамо 
та інші міста без всіляких довідок» [Шекспир У. 
Дневник европейского путешествия. 2016, с. 54].

Як зауважив читач, авторові знадобилася цілком 
очевидна вигадка про неймовірні медичні довідки 
на предмент відсутності сифілісу лише для того, 
аби натякнути, що, повертаючись із Венеції, Корієт 
(граф Оксфорд) уже не міг таку довідку отримати, 
оскільки в іншому випадку йому б довелося 
залишитися у Венеції на все життя.

Якщо граф Ретланд справді написав роман «Дон 
Кіхот», і якщо справді він його написав як іншу 
сатиру на графа Оксфорда (а, як відомо, перша 
частина «Дон Кіхота» створювалася ще за життя 
останнього), тоді у відповідному романі мав би, 
очевидно, також знайтися певний натяк на сифіліс 
графа Оксфорда. 

Спробуємо  перевірити,  чи  так  воно  є  насправді.
Відкриємо 31 розділ іспаномовного видання 

«Дон Кіхота» 2015 року, текст якого збігається із 
виданням 1608 р., і читаємо: «Así que, amigo Sancho, 
no se me hace dificultoso creer que en tan breve tiempo 
hayas ido y venido desde este lugar al del Toboso, pues, 
como tengo dicho, algún sabio amigo te debió de llevar 
en volandillas sin que tú lo sintieses.

— Así sería, — dijo Sancho, — porque a buena fe 
que andaba Rocinante como si fuera asno de gitano 
con azogue en los oídos» [Don Quijote. 2015. Capítul 
XХXІ; p. 185].

(вказівка на безкарність злочинів графа Оксфорда, 
зумовлену опікою з боку королеви)...

Усвідомлюю, що інертність мислення змусить 
окремих літературознавців (титулованих і 
шкільного рівня) не погодитися зі сказаним, мовляв, 
усе це – випадковість! Мовляв, просто Сервантес 
невдало підібрав епітет для Дон Кіхота, назвавши 
його «цікавим куртизаном» («curioso cortesano») 
у відповідному сонеті, і на цьому прикрому для 
письменника епізоді спекулює Віктор Кирій. 
Мовляв, на цей епізод навіть уваги не потрібно 
звертати і, мовляв, добре зробили ті перекладачі на 
російську (московське видання «Дон Кіхота» 2003 
р.), які слово «куртизан» («cortesano») переклали 
як «вельможа» (нехай воно цього значення й зовсім 
не має), а слово «цікавий» («curioso») переклали 
як «витончений», хоч лексема «curioso» – не надто 
багатозначна і «витонченість» – тут ні до чого! Це 
слово ж можна перекласти ще як «дивакуватий».

На такі аргументи у мене немає чого сказати. 
Мені залишається хіба що лише продовжити опис 
«безумовних випадковостей», на які ніхто раніше 
не звертав уваги – напевне, вважалося, що цього 
робити не варто, адже випадковості – вони на те і є 
випадковостями, аби на них не звертати уваги.

У листі від 31 березня 1576 р. приятель Вільяма 
Сесіля на ймення Francis Peyto пише до до В. Сесіля 
із Мілану: «Усі трофеї, які граф Оксфорд 17-й везе 
з собою до Англії, це пара шовкових рукавичок для 
королеви, хлопчика-співака та сифіліс» [https://
www.tudorplace.com.ar/Bios/EdwardDeVere(17EOxford).htm].

Цей лист вартує довіри з тієї причини, що граф 
Оксфорд справді привіз з Італії хлопчика-співака 
на ймення Гораціо Цогно, якого одинадцять місяців 
утримував у своєму лондонському помешканні, 
після чого той втік, у зв’язку з чим пізніше Генрі 
Говард та Чарльз Арундел звинувачували графа 
Оксфорда в педофілії (про що ми вже згадували).

Інша причина для того, щоб вважати зміст 
цього листа об’єктивним, полягає у тому, що автор 
згаданого листа до Сесіля (Francis Peyto) працював 
на англійську розвідку і за жодних обставин не 
наважився б збрехати своєму могутньому шефові 
– тим більше, що у листі йшлося про зятя Вільяма 
Сесіля, який на той час іще не мав конфлікту зі 
своєю дружиною – Анною Сесіль, позаяк не знав 
про її подружню зраду.

Про те, що граф Оксфорд 17-й захворів на сифіліс 
саме під час поїздки до Італії, пише також наш 
сучасник – його біограф британський дослідник 
(адепт оксфордської теорії) Алан Нельсон [Alan H. 
Nelson. Monstrous Adversary: The Life of Edward de Vere, 
17th Earl of Oxford. Liverpool University Press, 2003 p. 217]. 
Позаяк Нельсон є послідовником Томаса Луні, його 
ніяк не запідозриш в упередженому ставленні до 
графа Оксфорда.
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А тепер перекладаємо: «Тому, друже мій Санчо, 
я вірю без жодних сумнівів, що ти міг за такий 
короткий час побувати у Тобосо та повернутися, 
бо, як я вже сказав, хтось із моїх мудрих опікунів 
переніс тебе в повітрі, а ти цього й не помітив.

- Так воно й було, – каже Санчо. – Адже 
Россінант мчав так швидко, немов циганський 
осел із ртуттю у вухах».

На перший погляд, весь гумор тут 
сконцентрований у словах Санчо, який пояснює, 
що «один із мудрих опікунів» Дон Кіхота – це 
Россіннант. Але насправді це далеко не все.

Звернемо увагу на вислів: «немов циганський осел   
із ртуттю у вухах» («asno de gitano con azogue en 
los oídos»).

Тут знову автор вживає двозначну назву осла 
(asno) – замість однозначної (burro). Це зроблено 
для гумору, позаяк лексема asno має інше значення: 
«заднє місце». Нагадаю, що те ж саме простежується       
у сонеті «Діалог Баб’єки з Росінантом», де останній 
говорить про свого господаря (Дон Кіхота): «Asno 
se es de la cuna a la mortaja» («Осел-задниця – від 
колиски – до смертного одру»).

Таким чином випливає висновок, що «циганський 
осел-задниця» («asno de gitano») – це і є Дон Кіхот. 
Щоправда, незрозумілим залишається те, чому він 
має ртуть у вухах?

У примітках до всіх сучасних видань «Дон 
Кіхота» написано, що у відповідну добу вважалося, 
ніби цигани вливали ослові у вуха ртуть, аби він 
добре гарцював і таким чином його можна було 
вигідно продати. Але це лише суб’єктивний здогад, 
який виник на основі інтерпретації відповідного 
уривку із «Дон Кіхота». На мою думку, цей здогад 
суперечить реаліям: цигани справді могли заливати 
ослові у вухо кілька крапель пекучої речовини, 
але – не ртуті, позаяк отруєння ртуттю має такі 
симптоми, які б зіпсували власникові осла всю його 
торгівлю. Маються на увазі: тремор (тремтіння), 

хорея (мимовільні рухи), атаксія (порушення 
узгодженості руху м’язів).

Автор «Дон Кіхота» про це знає, позаяк у своє-
му романі описує один із цих симптомів (тремор): 
«…побачивши це, Санчо затремтів, немов отрує-
ний ртуттю…» («…a cuya vista Sancho comenzó 
a temblar como un azogado») [El ingenioso hidalgo Don 
Quijote de La Mancha. 2015. Capítul XIX; p. 99].

Таким чином є помітним, що розрахунок на 
авторську помилку тут також – безпідставний.

Випливає висновок, що вислів Санчо «немов 
циганський осел-задниця із ртуттю у вухах» є 
алюзією на захворювання сифілісом прообразу Дон 
Кіхота (графа Оксфорда). Адже, як мав би знати 
наш читач, у відповідну добу сифіліс без ртуті не 
лікували. І така медична практика зберігалася ще у 
першій половині ХІХ століття. Зокрема, А. Пушкін 
в одному із опублікованих у 10-томнику віршів (том 
1) зізнається:

За старые грехи наказанный судьбой,
Я стражду восемь дней с лекарствами в желудке,
С Меркурием в крови, с раскаяньем в рассудке —
Я стражду – Эскулап ручается собой.
«Меркурієм» у ХІХ ст. (за середньовічною 

традицією) в Росії все ще називали ртуть, якою не 
лікували жодну іншу хворобу, окрім сифілісу.

Згадавши у цьому розділі про нещадний памфлет 
Габріеля Гарві на адресу графа Оксфорда, було б 
необ’єктивним не згадати про основний доказ 
адептів оксфордської теорії, який є посиланням на 
висловлювання цього поета. Переказуючи книгу 
Томаса Луні, І. Гілілов пише: «1578 року Габріель 
Гарві у своєму виступі в кембриджському коледжі 
похвалив літературні успіхи графа, але прохає 
його відкласти тимчасово перо та повернути свої 
таланти і мужність на захист Англії від її ворогів. 
При цьому Гарві використовує латинський вислів: 
«Vultus tela vibrat» – «Вигляд того, який трясе 
списом», що на англійській звучить як «Shake-
speare» – Шекспір» [Глава вторая. Долгий спор вокруг 
города Стратфорда-на-Эйвоне].

Гілілов залишає цей аргумент без власних 
коментарів. Ми ж із читачем мусимо зауважити, що  
латинський вислів Г. Гарві «Vultus tela vibrat» зовсім 
не означає того, що пише про це Томас Луні і що 
переказує І. Гілілов. Лексема «tela» перекладається 
як «зброя»; лексема «vibrat» –  як «виблискувати».

Правильний переклад вислову: «Вигляд блиску 
зброї», що кореспондується із закликом Гарві до 
Оксфорда взятися за зброю на захист Англії.

Помилку Т. Луні спровокувало те, що на 
англійській лексема «vibrate» (подібна до латинської 
«vibrat») означає «вібрувати». Таким чином 
дослідник переплутав латину із англійською. Але 
слово «трясти» на латині пишеться як «excutite», а 
спис – як «hastam».

Друге видання «Дон Кіхота». 1608 р. 
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28. РОМАН «ДОН КІХОТ» ТА ІНШІ ТВОРИ
РОДЖЕРА РЕТЛАНДА

Паралелі між творами Шекспіра (Ретланда) 
та романом «Дон Кіхот», як було уже зауважено в 
нашій праці, є доволі численними і різноплановими. 
Окремі із них є сповна очевидними, інші – 
малопомітними, проте і останні – у відповідному 
загальному контексті – видаються далеко не 
випадковим збігом. Наприклад, спільний автор «Дон 
Кіхота» та «Віндзорських жартівниць» використовує 
в різних варіантах авторську фразему: «така ж 
вона дівчина, як і її мама». У першому випадку 
Дон Кіхот подібним чином вихваляє Дульсінею 
Тобоську: «…але як же я буду наслідувати його 
божевілля, якщо у мене немає подібного приводу? 
Я ж бо готовий присягнути, що моїй Дульсінеї 
Тобоській жодного разу не траплявся на очі живий 
мавр, у його справжньому вигляді, і що вона донині 
залишається такою ж непорочною дівчиною, як і 
її мати» [Дон Кіхот, І, с. 266]. 

В одному з епізодів із  «Віндзорських жартівниць» 
місіс Куїклі самокритично жартує над собою: 

Місіс Куїклі: О, ні, сер, із вашого дозволу, я не 
леді.

Фальстаф: Ну так зваблива дівиця.
Місіс Куїклі: Така ж, якою мати залишилась – із 

того часу, коли я вродилась.
[Віндзорські жартівниці,  2,  1].

Зауваження про мавра «у його справжньому 
вигляді» є натяком на те, що Дон Кіхот (граф 
Оксфорд) також – «мавр у несправжньому вигляді».

Подібна самокритичність шекспірівських героїв, 
яких автор змушує сповідатися перед глядачем, 
являє собою умовність, яка виходить за рамки 
реалізму (про що йшлося у розділі «Автограф 
Ретланда на сторінках “Гамлета”»), проте і 
в романі «Дон Кіхот» ми знаходимо аналогічні 
особливості авторського стилю. Наприклад: коли 
Дон Кіхот зробив зауваження культурологічного 
характеру власникові мандрівного лялькового театру 
маесе Педро (яким насправді виявився криміналь
ний злочинець Хінес де Пасамонте на прізвисько 
Ограбільо) про те, що на мусульманських мечетях 
насправді не встановлюються дзвони, той відповідає: 
«Не доскіпуйтеся, сеньйоре Дон Кіхоте, до 
дрібниць… нехай у цій моїй виставі виявиться 
стільки ж недоречностей, скільки піщинок – 
на морському дні – у мене лише одна турбота: 
навантажити мого гаманця» [Дон Кіхот, 2, с. 208].

Інша спільна особливість літературного 
стилю Ретланда та автора «Дон Кіхота» полягає в 
містифікації вигаданих друкарських помилок, які 
начебто були допущені при видруці його твору. 
Нагадаємо читачеві, що ліричний герой Корієт 
у «Корієтових абсурдах», написаних Ретландом, 

рекомендує читачеві на сторінці 297 замість лексеми 
«Lordships» (лордство)   читати «Manners». Проте, 
на відповідній сторінці лексема «Lordships» не 
трапляється взагалі.

У «Дон Кіхоті» вигадана автором «друкарська 
помилка» має наступний опис: «Цей самий Хінес де 
Пасамонте, якого Дон Кіхот називав Хінесільйо 
де Ограбільйо, викрав у  Санчо Панси віслюка, але 
в першій частині, з провини друкарів загубилося 
пояснення того, яким чином і коли саме він його 
поцупив, через що багато читачів дивувалися і 
типографську помилку були схильні закинути 
забудькуватості автора. Проте насправді Хінес 
викрав віслюка із-під Санчо Панси, який у цей час 
дрімав, застосувавши той же спосіб, що й Брунел, 
який витяг із під ніг Сакріпанта коня, в той час, 
коли той намагався взяти  облогою Альбраку…» 
[Дон Кіхот, 2, с. 213 –  214]. 

Звичайно, спільні особливості літературного 
стилю, якими написані твори начебто різних авторів, 
самі по собі ще нездатні переконливо довести, що 
ці твори належать перу одного митця, проте, в тому 
випадку, коли зазначені особливості доповнюються 
численними сюжетними паралелями, припущення 
про їхнє спільне авторство залишається найбільш 
ймовірною гіпотезою, яка може їх пояснити. 

Нагадаємо читачеві, що у поемі Шекспіра 
(Ретланда) «Голуб та Фенікс», під образом птахи 
Фенікс, що є більш ніж ймовірно, змальована 
дружина Роджера Ретланда – Елізабет Сідні. Алюзія 
відповідної метафори трапляється в «Дон Кіхоті», де 
головний герой роману заявляє: «…єдиним словом, 
я навіть подумати не можу про одруження із ким 
би там не було, хоча б навіть із самою птахою 
Фенікс» [Дон Кіхот, 1, с. 323]. 

Зрозуміло, що Сервантес не міг зробити 
зауваження про одруження лицаря із птахою Фенікс 
під впливом прочитаної поеми Шекспіра, яка вийшла 
у «Честерівському збірнику» 1601 р., надрукованому 
мізерним тиражем у Лондоні – за чотири роки до 
появи першого видання першої частини «Дон Кіхота». 
По-перше, Сервантес не володів англійською, по-
друге – жоден примірник Честерівського збірника на 
той час, очевидно, не потрапив за межі Британії.

Відомо, що Сервантес сяк-так оволодів 
італійською під час перебування в Італії у складі 
іспанських військ. Отож,  видається природнім, що 
головний герой його роману періодично виявляє своє 
часткове знання італійської. Але при цьому, свою 
італійську  Дон Кіхот іноді застосовує без особливого 
приводу. Наприклад: «Ось воно, справді spilorceria 
[скупість], як говорять італійці, – сказав Дон 
Кіхот» [Дон Кіхот, 2, с. 193]. 
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Подібні особливості у мові головного героя 
роману можна небезпідставно витлумачити, як 
натяк на те, що прототип лицаря з Ламанчі полюбляв 
похизуватися власною обізнаністю в італійській. До 
невмотивованого вживання окремих італійських 
лексем та висловів вдається також і епізодичний 
персонаж роману – господар заїзду, проте останній 
робить це у розмові саме із Дон Кіхотом [Дон Кіхот, 
2, с. 200]. У кінці 2-ї частини Дон Кіхот відвідує 
друкарню, де зав’язує наступну розмову:

«Потім він наблизився до іншого робітника і 
запитав, що той поробляє. Робітник йому відповів 
таким чином:

- Сеньйоре! Ось цей кабальєро, – він вказав 
на чоловіка досить приємного з вигляду та за 
зовнішністю, в якому було навіть щось величне, – 
переклав одну італійську книгу на нашу мову, а я 
набираю її для друку.

- А як ця книга називається? – поцікавився Дон 
Кіхот.

Перекладач же йому відповів:
- Сеньйоре! Італійська назва цієї книги – Le 

Bagatelle.
- А як перекласти на іспанську мову – le bagatelle 

запитав Дон Кіхот.
- le bagatelle, – пояснив перекладач, – у перекладі 

на іспанську мову означає «дрібнички», проте, 
незважаючи на свою непоказну назву, книга 
містить у собі корисні та важливі речі.

- Я дещо знаю по-італійськи, – сказав Дон Кіхот,    
– і пишаюся тим, що можу заспівати кілька 
стансів Аріосто. Скажіть проте, мій сеньйоре 
(я запитую вас не для того, щоб перевіряти ваші 
знання, але лише із цікавості) чи траплялося вам 
у цьому творі слово pignatta?

- Траплялося і не одного разу, – відповів перекла-
дач 

- Як же ваша милість перекладає його на 
іспанську мову? – запитав Дон Кіхот.

- А хіба воно має інше значення, крім «кухонного 
горщика»? – промовив перекладач.

- Дідько його візьми! – вигукнув Дон Кіхот. – 
Та ви, я бачу, добре розумієтеся в італійській 
мові! Готовий побитися об заклад, що там 
де по-італійськи пишеться слово piace, ваша 
милість перекладає це, як «бажано», слово piu ви 
перекладаєте, як «більше», а giu – «внизу».

- Зрозуміло, що саме так і перекладаю, – під-
твердив перекладач…» [Дон Кіхот, 2, с. 479 – 480].

Із наведеного діалогу є помітним, що італійською 
Дон Кіхот володіє на рівні початківця, проте 
високо оцінює власні відповідні знання – настільки 
високо, що в його уяві ніхто із його співвітчизників 
не може знати цю мову краще за нього. У цьому 
легко розгледіти натяк на те, що прототип Дон 
Кіхота тривалий час подорожував Італією, проте, 
незважаючи на згадану сприятливу обставину, 

італійської добре так і не вивчив, що цілком 
кореспондується із деталями біографії графа 
Оксфорда, які відповідним чином відображені 
також у «Корієтових абсурдах». До речі, вигадана 
автором «Дон Кіхота» «італійська книга» («Le 
Bagatelle» або «Дрібниці»), про яку розмовляв Дон 
Кіхот із її перекладачем на іспанську, має подібну 
назву до присвяченої Роджером Ретландом графу 
Оксфорду мандрівної епопеї Корієта, оскільки назву 
останньої («Crudities Coryats») можна перекласти 
без жодних втрат для її семантики як «Корієтові 
примітиви».

Справа у тому, що англійська лексема «сrudities» 
має низку близьких значень: «грубощі»; «недореч-
ності»; «примітиви»; «дурисвітства» тощо. Переклад 
як «Корієтові абсурди» вибраний не випадково – він 
випливає із контексту. У посвяті принцу Генрі, автор 
пише: «Проте декілька причин… додають мені 
відваги та сміливості піднести Вашій Високості 
свої дурні спостереження» [Шекспир У. Дневник 
европейского путешествия. // Перевод С. Макуренковой. Т. 
1. М. «Река времени». 2016, с. ХLІ].

 А позаяк жодна інша книга із назвою «Дрібниці» 
насправді не існувала, тут простежується чітка 
алюзія стосовно «Корієтових абсурдів», які можна 
назвати «Корієтовими примітивами», а про цю 
книгу Мігель Сервантес навіть уявлення ж не мав!

Цілком чітку паралель із романом «Дон Кіхот» 
також містить інша епопея Корієта – «Odcombian 
Banquet», 1611 р. (із підзаголовком: «Корієтова 
капуста»), в якій, нагадаємо нашим читачам, 
ціла чверть книги присвячена пародійному опису 
війни між двома сомерсетськими селищами: 
Одкомбом та Йоувілом: почергово обидва населені 
пункти вчинили два напади один на одного. В 
обох випадках бої закінчувалися комічними 
ораторськими промовами Корієта. У романі ж 
подібний сюжет, який, як було зауважено, зачіпає 
біографічні сторінки графа Оксфорда, також не 
обійдений мовчанкою. У розділі ХХV другої частини 
розповідається історія двох рехідорів із одного села, 
які в пошуках загубленого осла виявили рідкісний 
талант у мистецтві наслідування крику віслюків, 
що стало предметом для непоміркованих жартів з 
боку мешканців сусідніх поселень: «І так далеко 
зайшов цей нещасний жарт, що висміяні уже 
не раз у повній бойовій готовності і зі зброєю в 
руках збиралися проти жартівників… Їм стало 
зрозумілим, що село висміяне вийшло на бій із 
іншим селом, яке висміювало його, не дотримуючись 
принципу поміркованості та добросусідськості» 
[Дон Кіхот, 2, с. 197; 216]. 

Але на цьому паралель із одкомбівсько-
йоувілівською війною тут не вичерпується: 
подібно до миротворця-Корієта, Дон Кіхот 
вдається до тривалої ораторської промови, з метою 
зупинення кровопролиття. При цьому, його звична 
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доктринерська войовничість дивовижним чином 
переходить у свою протилежність – пацифізм. 
Оскільки тирада лицаря із Ла-Манчі займає 
дві сторінки тексту, ми не маємо можливості її 
процитувати повністю, отож,  обмежимося уривком: 
«До того ж помста несправедлива (а справедливої 
помсти взагалі не існує) вступає в суперечність 
із нашою релігією, релігія ж наказує нам чинити 
добро ворогам і любити тих, хто нас ненавидить,       
а ця заповідь є важкою для виконання лише для 
тих, хто більше думає про світське, аніж про 
Боже» [Дон Кіхот, 2, с. 218].

Порівняймо це із реплікою Дон Кіхота із ХХХ 
розділу 1-ї частини: «…мені належить здійснити 
праведну, гідну і нещадну помсту».

Щоправда, в романі не повідомляється про те, чи 
зупинила промова Дон Кіхота збройну сутичку – 
через недоречні зауваження Санчо Панси ораторові 
довелося щосили втікати від мілітаристів, яких він 
намагався навернути до розуму. 

Ми уже зауважували таку спільну рису графа 
Оксфорда та Дон Кіхота, як крайня непрактичність, 
проте, їх об’єднує також один із видів 
гіпертрофованого марнотратства, який називають 
«нерозумною щедрістю». Графа, як пам’ятає читач, 
відповідна риса характеру привела до крайнього 
зубожіння – як на представника аристократії. У 
романі (розділ ХХVІ другої частини) Дон Кіхот 
виявляє свою натуру подібним чином. Зокрема, 
він спочатку знищує своїм мечем всі ляльки 
балагану згадуваного вище Хінеса де Пасамонте 
(«де Ограбільо»), намагаючись втрутитись в хід 
лялькової вистави. А згодом виявляє готовність 
щедро відшкодувати збитки. Розплатившись, він 
зауважує: «А ще двісті реалів я дав би в нагороду 
тому, хто міг би безпомилково мене запевнити, 
що донья Мелісендра і сеньйор дон Гайферос уже 
добралися до Франції…» [Дон Кіхот, 2, с. 212].

Мелісендра та Гайферос – тут, це герої лялькової 
вистави. Після цього, всі повечеряли за рахунок 
Дон Кіхота «щедрість якого була безмежною», як 
зауважує сам автор [Дон Кіхот, 2, с. 212].

Особливої уваги заслуговує опис фабули 
трагікомедії Шекспіра «Буря», наявний у першій 
частині роману «Дон Кіхот». Справа в тому, що 
зазначена трагікомедія була, за всіма оцінками 
фахівців, написаною 1610-го, чи 1611-го р. 
(вважається, що перша постановка в театрі – травень 
1613 р.), тоді як перша частина відповідного роману 
вийшла у світ 1604-го року! У тому випадку, якби 
ці твори не були написані одним автором, довелося 
б дійти непереконливого висновку, що нібито 
сюжет «Бурі» був навіяним Шекспірові романом 
Сервантеса. Проте Вільям Шакспер іспанською не 
володів, а перший переклад на англійську 1-ї частини 
«Дон Кіхота» був опублікований, нагадаємо, лише 
1612 року… 

Та перейдемо до теми фабули «Бурі», алюзія якої 
трапляється в романі. Остання вкладена у вуста 
епізодичного персонажу – Доротеї, яка, з метою, 
покепкувати з Дон Кіхота, розповідає йому про себе 
вигадану історію: «Батько мій, король Тинакрій 
Мудрий, як його називають, був досить обізнаним 
у мистецтві, що має назву магія, і ось завдячуючи 
своїм знанням, дізнався він, що мати моя, королева 
Харамілья, помре раніше за нього, і що невдовзі 
йому самому суджено в інший світ перейти, мені 
ж – повною сиротою залишитися. Все це, проте, 
не так його хвилювало, як те, що майже поряд 
із нашим королівством велетень-монстр, про 
якого він чув від правдивих людей, править одним 
великим островом, а кличуть його Пандафіланд 
Похмуроокий: всім відомо, що хоч його очі бачать 
і знаходяться на місці, проте він весь час набік 
поглядає, ніби косоокий, і робить він це зумисне, 
щоб навіяти страху та жаху на тих, хто його 
бачить…» [1, Дон Кіхот, с. 320].

Тинакрій Мудрий тут разюче нагадує собою 
іншого «доброго чарівника» – одного із головних 
героїв «Бурі» – Просперо, герцога Міланського. Так 
само, як Тинакрій, Просперо знався на «мистецтві 
магії». Як він сам розповідає про себе: «Був Просперо 
державним вмінням славен, та він кохався у 
мистецтвах вільних і всяких дивних потайних 
науках. Отож,  всю владу брату передавши, я 
захопивсь мистецтвом чародійства» [Буря, Дія 1, 
Сцена 2, переклад М. Бажана]. 

Так само, як Тинакрій (вигаданий  Доротеєю, її 
батько), Просперо був вдівцем і мав єдину дочку – 
Міранду (аналог Доротеї). 

Просперо з Мірандою опиняються на острові 
після того, як його брат узурпує владу та разом із 
королем Неаполітанським чинить замах на життя 
своїх родичів – брата і племінниці. На цьому ж 
острові мешкає монстр Калібан, який згодом 
починає зазіхати на честь Міранди (Буря, Дія 1, 
Сцена 2), що дозволяє провести паралель між 
Калібаном та Пандафіландом Похмурооким. Проте,   
на відміну від Пандафіланда, Калібан змушений 
чарами Просперо слугувати чарівникові та його 
доньці. У цей час Просперо викликає чарами бурю, 
завдяки якій його вороги-неаполітанці потрапляють 
на острів. 

Зовсім не випадково, що сюжетна колізія, в якій 
буря загрожує життю людей, але все ж останні 
залишаються живими, присутня також у вигаданій 
розповіді Доротеї: «Мені залишається лише 
додати, що зі всієї свити, яку я вивезла із мого 
королівства, вцілів лише цей бородатий слуга, 
а всі решта потонули під час жахливої бурі, що 
застала нас поблизу бухти, ми ж із ним добралися   
на двох дошках до берега» [1, Дон Кіхот, с. 323].
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До речі, щось подібне відбувається також і з 
Віолою у комедії Шекспіра «Дванадцята ніч», яка 
врятувалася після катастрофи корабля. 

Калібан намовляє Стефано, брата короля 
Неаполітанського, викинутого на острів бурею, 
вбити сплячого Просперо (Буря, Дія 3, Сцена 2). 
Остання деталь ще більше зближує образ Калібана 
із Пандафіландом. 

Цікавою також є етимологія ймення останнього.  
Перший композит антропоніму «Пандафіланд» 
– «Панда» відповідає теоніму, яким позначалася 
римська богиня родючості (Panda). Її іноді 
ототожнювали із Діаною, іноді – із Церерою [И. Х. 
Дворецкий, «Латинско-русский словарь», М., 1976, с. 722].  
Підстави на це існують в обох випадках, оскільки 
функція родючості притаманна обом зазначеним 
давньоримським богиням. Для творчості Шекспіра 
є характерними численні натяки на прізвисько 
Єлизавети Тюдор – «Діана». Якщо припустити, що 
тут також наявний натяк на королеву, де Панда 
виступає варіантом Діани, потрібно пояснити, чому 
автор вибрав цього разу менш відомий теонім. 
Останній перегукується із латинським дієсловом 
«pandus» («кривий, зігнутий, сутулий, згорблений»). 
Окремі сучасники зауважували, що королева 
була кривобокою, мовляв, Есекс поплатився 
головою лише за те, що необережно вжив вираз 
«кривобокий стан королеви». Чи відповідало це 
дійсності – зараз стверджувати важко. Зате Роберт 
Сесіль, на прізвисько «Горбань», який, подібно 
до Пандафіланда правив «великим островом» 
(Британією) в добу, коли вперше було надруковано 
«Дон Кіхота», справді був далеко не струнким за 
своєю поставою. Оскільки ж Ретланд дуже полюбляв 
двозначності (про що не раз йшлося в нашій книзі),   
в антропонімі Пандафіланд його другий композит 
«філ», можливо, вказує на симпатію Роберта Сесіля 
незрозуміло до кого саме – чи до себе самого 
(Пандуса), чи до королеви (Панди). 

Але це – лише за умови, якщо дотримуватись 
думки, що тут виявляє себе значення другого 
композиту, яке відповідає грецькій мові. У випадку 
ж, коли надати перевагу латині, «філ» можна вважати 
скороченням лексеми «filix», одне зі значень якої: 
«негідник».

Останній композит «анд», очевидно, виявляє 
свій зміст лише в сполученні з останньою літерою 
композиту попереднього («l»), тобто як «ланд» 
(«land»). Те ж саме відбувається в англійській 
назві Англії (England), де перший композит (Engl) 

вказує на германську народність англів, а другий 
(land) має значення «країна». При цьому, літера «l» 
виконує подвійну роль – без її участі жоден із двох 
композитів не є повновартісним (первинно «l» тут 
була подвоєною).

Таким чином, антропонім  «Пандафіланд», 
ймовірно, має таке значення: «Згорблений негідник 
країни».

Припущення про поєднання двох латиномовних 
та одного англомовного композита в одному 
антропонімі, ймовірно, не є достатньо 
переконливим, щоб його можна було вважати 
відповідним загальному рівню цього дослідження. 
Проте й багато інших можливих версій не виходять 
за рамки алюзій щодо політичної ситуації в Англії 
на час написання 1-ї частини «Дон Кіхота», оскільки 
перший композит (Panda) не допускає кардинально-
відмінних тлумачень.

До цього слід додати, що рідний брат діда 
письменника – Генрі Меннерса графа Ретланда 
2-го, – який також носив ймення Роджер, але не був 
графом, у своїх листах іноді називає вигаданим ним 
прізвиськом «Pondus» Вільяма Сесіля [http://www.
tudorplace.com.ar/Bios/RogerMannersofUffington(Esq).
htm] – попри те, що їх єднала показна дружба.

Слово «Pondus» із латини перекладається як 
«вага» (натяк на політичну вагу В. Сесіля?). Граф 
Роджер Ретланд знав про це, позаяк зі всієї переписки 
брата його діда (Роджера Ретланда Старшого) 
найбільша кількість листів адресована саме Роджеру 
Ретланду Молодшому. Проте останній вирішив 
переосмислити зазначене прізвисько таким чином, 
щоб воно було більш влучним і для цього змінив у 
ньому першу голосну («о» на «а»). 

Варто також звернути увагу на те, що Пандафіланд 
постійно поглядає вбік, «ніби косоокий», що створює 
певну паралель між ним та Хінесом де Пасамонте:  
«Ззаду за всіма йшов чоловік років тридцяти… 
одне його око поглядало в бік іншого…» [1, Дон 
Кіхот, с. 321]. 

Вирвавшись на волю за допомогою Дон Кіхота, 
цей злочинець-рицидивіст став власником театру 
ляльок-маріонеток. Остання деталь досить влучно 
пасує стосовно історичної ролі Роберта Сесіля та 
його батька Вільяма, кожного з яких можна було б 
назвати епітетом «Лічо Джеллі єлизаветинської 
доби».  А при тому, Лічо Джеллі (лідер масонської 
ложі «Пропаганда-2») мав прізвисько «Лялькар», 
оскільки його маріонетками була низка політичних 
діячів Італії та Південної Америки.
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29. ОБРАЗ ЛАБЕО – «КОЗИР»  БЕКОНІАНЦІВ?
Незважаючи на те, що передумови виникнення 

авторського задуму зі створення юнацьких поем 
Шекспіра «Венера і Адоніс» та «Зневажена Лукреція» 
у нашому дослідженні уже знайшли своє вичерпне 
розкриття, окремі обставини змушують нас знову 
повернутися до теми, яка має зв’язок переважно із 
першим з двох згаданих творів.

У розділі «Е. Н. Гібсон» свого роману-есе 
«Виправдання Шекспіра» московська дослідниця 
Марина Літвінова наводить цитату із монографії 
відомого на Заході американського шекспіролога-
стратфордівця Е. Гібсона «Претенденти в Шекспіри» 
(1962 р.): «Наступний аргумент беконіанців, на 
мій погляд, – єдине свідчення на користь їхньої 
теорії, яке заслуговує детального розгляду. Вони 
стверджують, що два єлизаветинські сатирики 
– Холл та Марстон – відкрили справжнього автора 
«Венери і Адоніса» та «Лукреції». 

Така «висока» оцінка з боку корифея із табору 
опонентів переконала Літвінову в тому, що 
відповідний аргумент вартує прилучити до власного 
арсеналу. Йдеться тут про сатиру, написану 
єпископом-англіканцем Джозефом Холлом (1574 - 
1656) на адресу автора «Венери та Адоніса», якого 
сатирик називає умовним йменням «Лабео»:

Сором, Лабео, писати належиться добре, 
Якщо ж погано – то ліпше вже буде – нічого,
Краще писати змагайся й пиши самостійно у 

всьому.
Кініка клич ти, хоч дурнем, а хочеш – розумним,
Мало пожитку із цього: він келих відкине,
Спраглий бо він – буде з пригорщі воду хлебтати 

– В горло своє пересохле потік спрямувавши.
Дослідник-беконіанець Б. Дж. Теобальд (з яким 

полемізує Гібсон), опираючись на свого попередника 
Беглі, дійшов висновку, що під йменням «Лабео» 
криється Ф. Бекон, оскільки інший сатирик – Джон 
Марстон (1575 – 1634), захищаючи тих літераторів, 
яких «скривдив» Холл (а таких було не мало), пише 
свою сатиру. В останній наявна такий рядок: «What, 
not mediocria firma from thu spite!». Вважається, що 
на гербі Бекона наводиться в якості девізу вислів 
«mediocria firma» (стійка середина). 

Таким чином, беконіанці дійшли висновку, що 
тут криється натяк на захист Марстоном Бекона. На 
нашу думку, натяки є ефективними і дошкульними 
саме як засіб нападу, а не захисту. І навряд чи в історії 
людства знайдеться жоден випадок, в якому б хтось 
захищав когось, чи себе самого, натяками – за умови, 
що цей «захист» не є зустрічною інвективою на адресу 
опонента. Але в останньому гіпотетичному випадку 
йдеться не про інвективу, спрямовану проти Холла, 
але, нібито, про виправдання Бекона – методою 
застосування двозначності. Отож,  зазначена 
інтерпретація беконіанців створює враження, що, 

мовляв, сатира Марстона була написана з метою 
пояснення читачам того “факту”, що нібито серед 
ображених Холлом літераторів був і Бекон.

На жаль, Літвінова не наводить перекладу 
цитованої строфи із сатири Марстона. Тут йдеться 
про докір Холлу: «По-твоєму – не середина стійка,   а 
– навпаки». Інакше кажучи, Марстон докоряє Холлу 
за крайнощі, до яких останній справді був схильним. І 
лицемірить Літвінова, стверджуючи, що ніхто, крім 
Бекона, вислову mediocria firma (стійка середина) 
не вживав взагалі. Це те ж саме, що сказати, ніби в 
українській мові не вживається фразема «золота 
середина», яка є цілковитим аналогом попереднього 
латиномовного варіанту.

Не переконлива версія Літвінової і стосовно 
походження умовного ймення «Лабео», яким Холл 
називає автора «Венери і Адоніса». Вона вважає, що 
тут прототипом є «Лабео (давньоримський юрист)» 
(розділ «Е. Н. Гібсон»). Насправді ж, давньоримського 
юриста із таким антропонімом ніколи не існувало, 
оскільки між «Лабео» та «Лабеоном» – велика 
різниця. Марк Антистій Лабеон (близ. 50 до н. е. - 18 
н. е.) був послідовником Арістотеля та прибічником 
республіки і не мав із запопадливим монархістом 
Беконом нічого спільного, окрім юридичної 
професії. Проте, такий висновок Літвінової, 
очевидно, пояснюється тим, що вона ніколи не 
чула про Лабео Ноткера (помер у 1022 р.) – ченця 
Сент-Галленського бенедиктинського монастиря 
(Швейцарія), якому в добу Середньовіччя іноді 
приписувалася низка малих музичних трактатів («De 
tetrachordis»; «De octo modis»; «De mensura fistularum 
organicarum»; «De octo tonis», тощо). За джерелами 
Церкви, зазначені музичні трактати належали 
перу Святого Бальбулуса Ноткера, відомого 
композитора і ченця того ж таки Сент-Галленського 
монастиря (830 - 912 рр.), який жив приблизно на 
століття раніше за Лабео Ноткера (http://slovari.
yandex.ru/~книги/Музыкальный словарь/Ноткер/).

Історичне непорозуміння виникало на основі 
збігу антропоніму “Ноткер” та тої обставини, що 
обидва Ноткери були ченцями одного монастиря. 
Лише за рахунок цього непорозуміння ймення 
Лабео Ноткера залишилося в історії.

Отож,  ймення «Лабео» зацікавило Холла як 
таке, що в середовищі духовенства доби Ренесансу 
уособлювало мимовільне привласнення чужої 
інтелектуальної праці. 

Таким чином, умовне ймення «Лабео» може 
стосуватися лише Вільяма Шакспера. Звідси і 
настанова: «або пиши сам, або не пиши взагалі». 
Із «Кініком» Холл порівнює справжнього автора 
«Венери і Адоніса», адже йому здається, що 
зміст поеми є цинічним стосовно християнських 
вартостей – окрім еротики, єпископ у ній нічого 
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не розгледів, оскільки, ймовірно, його тут більше 
ніщо й не цікавило. Принаймні, сам факт написання 
сатири свідчить про те, що із першоджерелом він був 
ознайомленим детально. Справжнього автора поеми 
(«спраглого до творчості Кініка») сатирик вважає 
невиправним, тому і звертається із душпастирською 
настановою саме до Лабео як до потенційного 

автора, що не розпочав ще творити самостійно, 
отож,  може потрапляти під різні впливи, зокрема, і 
під позитивні (з боку єпископа).

Розглянутий випадок може свідчити лише про 
одне: сучасники не вважали Вільяма Шакспера 
справжнім автором  поем «Венера і Адоніс» та 
«Зневажена Лукреція».

30. ПОШУК ЧОРНОГО КОТА У ТЕМНІЙ

Бостельман пише, що 1595 року у Кембриджі 
Роджер Ретланд брав уроки гри на лютні у 
славнозвісного композитора і лютніста свого часу  
Джона Доуленда [Бостельман, с. 46].

Цікаво, що найбільші знання музичної грамоти 
Шекспір виявляє у комедії «Два веронці», де Юлія 
і Лючетта ведуть діалог, наповнений музичною 
термінологією: «взяти тон» «зависокий тон», 
«дискант», «тенор», «бас» (Дія І, сцена 2).

Серед шекспірознавців-стратфордівців немає 
єдності стосовно хронології написання цієї 
п’єси. Дехто датує її створення 1589 роком, дехто 
(наприклад Е. Чемберс) – вереснем 1594 року. 
Останнє датування, на перший погляд, викликає 
довіру завдяки своїй «точності». Але насправді 
це далеко не так. Справа у тому, що у вересні 
розпочинався театральний сезон для англійських 
труп – ось і всі «аргументи». Але насправді всі ці 
хронологічні версії – лише «гадання на кавовій 
гущі», позаяк перша згадка про «Двох веронців» – 
1598 рік – у «Палладіс Тамія» Ф. Мереза.

Едмонд Мелоун 1821 року висунув версію, що це 
перша п’єса Шекспіра, зважаючи на брак досвіду 
драматурга, який тут відчувається в автора – попри 
наявність кількох майстерно створених сцен. 
Але існуючу суперечність легко узгодити, якщо 
припустити, що комедія створювалася в два етапи.

Тепер спробуймо розглянути питання 
першоджерел цього твору. Португальський 
письменник Хорхе де Монтемайор 1559 р. вперше 
опублікував у Валенсії написаний на іспанській мові 
свій пасторальний роман «Сім книг Діани» (того 
ж року видання вийшло у Мілані – на італійській). 
Звідси й запозичений сюжет «Двох веронців».

Навіть сучасні шекспірознавці-стратфордівці 
вважають за вкрай малоймовірне, щоб Шакспер міг 
ознайомитися із цим твором в оригіналі, позаяк 
вони не припускають, щоб той десь міг оволодіти 
іспанською чи італійською, в яких не мав жодної 
потреби. Але дехто із них припускає, що, мовляв, 
він міг ознайомитися із рукописним перекладом 
«Діани» Бартолом’ю Юнга (Yong Bartholomew, 
1560 – 1621). Проте, як свідчить сучасна англійська 
електронна бібліографія, цей переклад був 
опублікованим вперше 1598 р. [https://quod.lib.umich.
edu/e/eebo2/A07650.0001.001?view=toc]. 

Дехто із шекспірознавців пише, що переклад 
на англійську мову «Семи днів Діани», зроблений 
Юнгом, датується 1578 роком. Але це також дата, 
яку «дістали зі стелі» (без опертя на історичні 
документи).  Звідки вона взялася? На тій підставі, 
що Юнгу 1578 року виповнилося 18 років. До 18-
ти його переклад був би, ймовірно, незрілим, і його 
б ніхто ніколи не публікував би (як гадають собі 
дослідники).

Ким же був Бартолом’ю Юнг? Професійним 
перекладачем з італійської. Зокрема, 1587 р. у 
Лондоні у його перекладі вийшла новела Дж. Бокаччо 
«Amorous Fiammetta» [http://www.worldcat.org/search?q=a
u%3AYong%2C+Bartholomew%2C&qt=hot_author].   

Його переклад «Семи днів Діани» також зро-
блений з італійської, а не з оригіналу. Бартолом’ю 
Юнг працював винятково на замовлення видавців. 
Переклад з інших мов популярних художніх творів 
був ризикованою працею – як для перекладача, так 
і для замовника, який давав завдаток та гарантував 
обумовлену договором оплату за виконану роботу. 
Адже їх могли випередити конкуренти. Випливає 
висновок, що переклад Юнга був опублікований 
відразу ж після його завершення.

Таким чином є неможливим, щоб «Двох веронців» 
написав Вільям Шакспер, або якийсь інший автор, 
який не володів іспанською та італійською мовами. 
В іншому випадку ця комедія була б написаною не 
раніше, як наприкінці 1598 р., а відтак – про неї не 
було б згадки у «Палладіс Тамія» Ф. Мереза (1598 
р.).

Втім, у шекспірознавців-стратфордівців існує 
ще одна версія «на користь» Вільяма Шакспера. 
Дехто із них припускає, що останній міг побачити 
на власні очі виставу п’єси «Фелікс і Філомена», 
яку 1585 року при дворі королеви ставила її трупа. 
Дивне уявлення мають про королівський двір ці 
«учені» – ніяк не схоже воно на історичні реалії. 
Не можуть вони чомусь збагнути, що корлівський 
двір – ніяк не прохідний двір, куди вільно міг зайти 
хто завгодно, зокрема і 21-річний нікому невідомий 
Шакспер, який невідомо чим займався на той час – 
чи то працював сторожем коней у Лондоні, чи все 
ще чесав вовну у Стратфорді.

До королівського двору вільно завітати міг лише 
представник вищої аристократії, що не перебував 
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у опалі. Не для народу, але для аристократів 
відбувалися і придворні театральні вистави.

Англомовний текст «Фелікса і Філомени» ніколи 
не був опублікованим, рукопис – зник безслідно, 
отож, про сюжет цієї п’єси нічого не відомо, зокрема, 
і його констатований окремими шекспірологами 
зв’язок із «Діаною» – не встановлений. Сама назва 
також нічого не прояснює, у «Діані» Монтемайора 
йдеться про кохання Діани і Сірено, імена Фелікса 
та Філомени тут не згадуються. Як сказав Конфуцій: 
важко знайти чорного кота у темній кімнаті, 
особливо тоді, коли його тут немає. Таким чином 
бачимо, що й цього разу чітко простежується 
традиційне «шекспірологічне» прагнення видати 
бажане за дійсне, підмінити реалії зовнішньою 
правдоподібністю, порожньою всередині.

Як же тоді встановити хронологію написання 
комедії «Два веронці»? Чи є для цього якісь 
об’єктивні дані? Думаю, що так.

Пригадаймо, у комедії Валентин їде з Верони 
до Мілану на кораблі. Свого часу шекспірознавці 
вважали, що це є доказом цілком природного 
«невігластва» для В. Шакспера у географії, який, 
мовляв, вважав обидва міста – портовими. 
Згодом виявилося, що така подорож справді була 
можливою у відповідну добу – завдяки існуючому 

тоді «міланському» каналу  Павезе та річці 
Адидже, що протікає через Верону (про це більш 
докладно – у розділі «Про об’єктивність витоків 
антистратфордизму»).

Щоб дізнатися про такі географічні особливості 
північної Італії, потрібно було тут побувати – 
географічної мапи для цього виявилося б не 
достатньо – на мапі, очевидно, не було написано, 
що канал справді судноплавний.

Таким чином випливає висновок, що комедія 
«Два веронці» була завершеною не раніше за 1596 
рік (рік подорожі Р. Ретланда до Італії) і не пізніше 
за першу половину 1598 р. (до згадки у Ф. Мереза). 
Очевидно, у цей період Р. Ретланд переробив кілька 
сцен і вони стали найбільш вдалими. Додав сюди 
і штрих про морську подорож Валентина з Мілану до 
Верони – не без «задньої думки» (аби створити ефект 
двозначності, за якого, цю деталь можна приписати 
і невігластву Шакспера (для поверхневого бачення),         
і розтлумачити цілком відповідно до реалій.

Можливо, що перша невідома нам редакція «Двох 
веронців» належить перу Джона Меннерса, графа 
Ретланда. Можливо, – це рання проба пера самого 
Р. Ретланда. Як насправді – не надто важливо, 
позаяк ймовірність того й іншого – рівнозначна.

31. ЗАГАДКОВИЙ АНАХРОНІЗМ У ХРОНІЦІ

Хроніка Шекспіра «Річард ІІ» у значній мірі 
є «твором контрастів». Окремі епізоди тут не 
знаходять свого логічного завершення; кінцівка – 
врізана; композиція – не збалансована. Зазначені 
огріхи цілком відверто видають собою відсутність 
досвіду в драматурга-початківця. Але з іншого 
боку – ціла низка монологів вражає філософською 
глибиною, поєднаною із унікальною силою 
виразних засобів, яка характеризує зрілу манеру 
автора. З цього можна зробити висновок, що 
Шекспір піддав доопрацюванню свою юнацьку 
трагедію уже в період розквіту власного генія. 
Проте, ймовірно, що зазначене доопрацювання 
відбулося уже після 1601 року, коли трагедія двічі 
ставилася в театрі «Глобус» – першого разу – на 
замовлення графа Есекса, напередодні невдалої 
спроби державного перевороту; другого – під час 
суду над бунтівниками (напередодні страти графа 
Есекса) – на замовлення Роберта Сесіля. 

І хоч слова королеви Єлизавети: «“Річард ІІ” 
– це я!» нібито можуть свідчити про те, що ця 
трагедія писалася із певним політичним наміром, 
проте уважне читання відповідного твору, все ж, 
переконує нас у тому, що він далеко виходить за 
межі політики.

Якщо на початку хроніки король Річард постає 

«РІЧАРД ІІ»
злочинним можновладцем, який править країною, 
не керуючись жодними принципами, то згодом, коли 
він опиняється в ролі жертви, автор прощає йому 
його колишні провини і оточує своїм співчуттям. 
Убивця детронізованого монарха – Екстон – зазнає 
нищівного морального засуду з боку автора, який 
вкладає відповідну оцінку у вуста нового короля 
Генріха Болінгброка. Останній висловлює також 
і власні докори сумління з приводу здійсненого 
злочину.

Автор, який має намір використати свій твір з 
метою пропаганди бунту проти монарха, за жодних 
обставин не буде намагатися викликати співчуття 
глядача до свого сценічного героя, із яким може 
кореспондуватися образ відповідного монарха.

Таким чином, можна дійти попереднього   
висновку, що ідея використання «Річарда 
ІІ» у політичній грі з’явилася спонтанно в  
організаторів змови, які покладали надію на те, що 
у нюанси відповідного твору глядач не надто буде 
заглиблюватися.

Стосовно ж головної ідеї трагедії «Річард ІІ» – 
вона полягає в тому, що особа, наділена найвищою 
владою, несе на своїх плечах тягар величезної 
відповідальності за справедливість кожного зі своїх 
вчинків. Річард перетворюється в хроніці із тирана 
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– в жертву – саме тому, що кара, яку він отримав у 
підсумку – смерть від руки убивці – перевершувала 
міру його власної провини. Адже сам він, чинячи 
несправедливо, все ж стримувався від пролиття 
невинної крові.

З іншого боку – Болінгброк, який спочатку виступає 
поборником справедливості, в кінці трагедії дає  
привід вчинити несправедливо зі своїм ворогом, 
не надавши останньому необхідної охорони в його 
ув’язненні.

Виразником авторського ставлення до 
морального боку подій у трагедії є лорд Росс, який 
дає нищівну оцінку політиці Річарда ІІ: «Держава 
в графа Вілтшіра в оренді»; «Не має коштів на 
війну ірландську, хоча й здирає він тяжкі податки 
та ще й грабує герцога-вигнанця» (Дія ІІ, Сцена 1). 
Росс радо підтримує Болінгброка, що помітно і за 
його діями і за його словами: «Для нас багатство 
– те, що ви тут є»  (Дія ІІ, Сцена 3). Проте, коли 
Болінгброк приходить до влади і настає черга для 
його репресій проти змовників, лорд Росс більше не 
з’являється на сцені, залишаючи Нортенберлендові 
та Фіцвотерові привозити голови бунтівників до 
королівського палацу.

Тим часом, згаданий лорд Росс не є цілком 
історичною постаттю – хроніка Холіншеда «Генріх 
ІV», яка лягла в основу відповідної трагедії, нічого 
не повідомляє про лорда Росса – воно й не дивно, 
адже відповідні події охоплюють період із 1398 по 
1400 рр., тоді як титул лорда Росс вперше в історії 
було встановлено в 1499 р. для шотландського 
лицаря Джона Росса Халькхеада (помер у 1501 р.).

Проте, було б помилкою вважати, що Шекспір 
тут припустився неусвідомленого анахронізму, 
оскільки серед прибічників Болінгброка, які 
підтримували його із перших днів боротьби з 
Річардом ІІ, був Вільям Гемслі 7-й барон де Рос 
(помер у 1430 р.). Після приходу Болінгброка до 
влади, король доручав де Росу важливі державні 
посади, зокрема, – скарбника Палати Лордів (1403 
– 1404); у 1403 р. він прийнятий королем у число 
рицарів Ордену Підв’язки [http://en.wikipedia.org/
wiki/William_de_Ros,_7th_Baron_de_Ros]. 

Вільям де Рос був першим із предків Роджера 
Ретланда, який став в Англії особою державного 
значення. Ймовірно, тут криється одна із причин 
того, що Роджер надає перевагу йменню «Вільям» 
при виборі власного псевдоніму. Щоправда, на 
це існувала інша можлива підстава: одним із 
предків згаданого барона де Роса був Вільям Гемслі 
2-й барон де Рос (1255 - 1317), який 1292 року 
претендував на корону Шотландії, обґрунтовуючи 
свої претензії тим, що його прабабуся Ізабель Авенель 
була позашлюбною дочкою Вільгельма І Лева, 

короля Шотландії з 1165 по 1214 рр (звідси на гербі 
Роджера Ретланда та його попередників і з’явився 
Андріївський шотландський хрест).

Чому Шекспір підмінює історичне ймення барона 
Роса на псевдоісторичне – лорда Росса? Ймовірно, 
саме тому, що хроніка Холіншеда про барона Роса 
також нічого не згадує, а відтак введення відповідної 
історичної особи в драматичний твір під її власним 
іменем, за певних обставин, могло б виявитись 
занадто прозорим натяком на особу справжнього 
автора – нащадка Вільяма 7-го барона де Роса.

Принаймні, свідомо припуститися анахронізму 
(переплутавши барона де Рос із лордом Росс) не міг  не 
лише Роджер Ретланд, але навіть Вільям Шакспер 
(якщо виходити із «аксіоми» про авторство 
останнього). По-перше, про лордів Росс Шакспер, 
ймовірно, ніколи навіть не чув, принаймні, на 
час написання «Річарда ІІ», оскільки зазначені 
лорди (зокрема, Роберт 5-й лорд Росс, який носив 
відповідний титул до 1595 р.) були представниками 
шотландської знаті, тоді як Шотландія до 1603 
року залишалася суверенним королівством, 
внутрішньою політикою якого не надто цікавився 
англійський простолюд (включно із новоспеченими 
шляхтичами-есквайрами). З іншого боку – титул 
барона де Рос був добре відомим в Англії, зокрема, 
він не становив інформаційної лакуни і для Вільяма 
Шакспера, оскільки із 1591 року його успадкував 
після смерті своєї матері Елізабет Меннерс 
однорічний син всемогутнього Вільяма Сесіля – 
Вільям (1590 – 1618). 

Приватне життя лідера єлизаветинського 
політикуму було добре відомим мешканцям 
Лондона, зокрема, акторам королівського театру 
«Глобус» (первинна назва відповідної трупи: «трупа 
лорда камергера»), отож, шлюб Елізабет Меннерс 
баронеси де Рос (1589 р.), укладений проти її волі із 
Вільямом Сесілем був тою скандальною подією, про 
яку обов’язково мав знати і Вільям Шакспер.

Таким чином, наше попереднє спростування всіх 
можливих інтерпретацій, які наполягатимуть 
на «наявності» неусвідомленого анахронізму 
в  феномені підміни історичного барона де Роса  
вигаданим лордом Россом, залишає єдину 
можливість зробити якісь висновки зі зазначеного 
факту, можливість, яка полягає в наступному 
твердженні: автор припустився згаданої неточності 
цілком свідомо. Мотивація ж подібної підміни 
простежується лише в тому випадку, якщо ми 
будемо виходити із припущення, що автором 
«Річарда ІІ» (а відтак і інших творів Шекспіра) був 
Роджер Ретланд, оскільки біографії інших нащадків 
Вільяма 7-го барона де Рос не надають жодних 
підстав для свого розгляду в якості життєпису 
можливого автора зазначеної драматичної хроніки.
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32. ЧИ МІГ Ф. БЕКОН БУТИ ШЕКСПІРОМ?
Доведений факт створення літературного 

портрету Ф. Бекона в образі Розенкранца («Гамлет») 
уже сам по собі виключає авторство Бекона у 
«літературному проекті “Шекспір”» – занадто 
критично змальований зазначений образ. Те ж саме 
можна сказати про образ Освальда у «Королі Лірі»,  
про що буде мова у цьому розділі.

Проте, як виявилося, Ф. Бекон також слугував 
прототипом і для деяких інших персонажів 
шекспірівських драматичних творів.

У статті відомого сучасного російського 
літератора Георгія Кружкова «Проделки 
вундеркиндов» [http://www.stosvet.net/union/Kruzhkov/
index_print.html], в якій автор порівнює всіх 
«анистратфордівців» із дітьми, що, мовляв, завжди 
знаходять між собою спільну мову, але не можуть її 
знайти з «дорослими» («стратфордівцями»), автор 
висловлює своє глибоке співчуття читачеві, якому 
не легко відрізнити «дитяче» від «дорослого»: «Он 
ведь толком и не знает, с чем этого Бекона едят, 
вот и верит всему. Как в старинной эпиграмме:

Шекспир на пир позвал Бэкóна -
И схрумкал противозаконно.
Вот так и родилась легенда, 
Что, мол, Шекспир сгубил Рэтленда».

[Переклад С. Маршака]
Судячи з усього, сам беконознавець-гурман (Г. 

Кружков) «проковтнув» улюблену «страву» цього 
разу – не розжовуючи. Тобто зміст епіграми для 
нього залишився «за сімома замками». Отож, 
співчувати читачеві, здається, з його боку – було 
дещо передчасним... 

Перш, ніж ми перейдемо до інтерпретації 
змісту зазначеної епіграми, наведемо її ще раз 
– в українському перекладі, незважаючи на те, 
що останній не відрізняється від попереднього в 
основних деталях передачі змісту: 

Шекспір за ланчем з’їв Бекóна,
Переступивши всі закони,
А звідси й виникла легенда,
Мовляв, Шекспір пожер Ретленда.

Насамперед, даймо собі звіт: яким є зв’язок 
між першою та другою частиною епіграми? 
Якщо прийняти те спрощене розуміння її змісту, 
яке тут демонструє Кружков, вийде, що Бекона 
випадково переплутали із Ретландом, але чому 
тоді саме із Ретландом, а не з кимось іншим? На це 
логічної відповіді від «стратфордівців» ми ніколи 
не отримаємо, позаяк останній рядок епіграми 
незаперечно вказує на певний зв’язок – прямий 
чи опосередкований – між Роджером Ретландом та 
Вільямом Шакспером. А відтак і сама інтерпретація 
Кружкова виглядає безпорадною.

Яким може бути цей зв’язок? На відміну від 

багатьох славетних поетів Єлизаветинської доби, 
Вільям Шакспер не відвідував Бельвуару в якості 
літератора. Принаймні, про це не збереглося 
жодних згадок. Тому тема меценатства тут є 
виключеною. Тим більше, що Френсіс Бекон до 
числа меценатів не належав, але був письменником 
і драматургом. Випливає висновок, що Роджер 
Ретланд також був літератором (не даремно ж його 
ймення згадується сучасником серед письменників-
випускників Кембриджу). А відтак є можливими 
дві інтерпретації цієї епіграми.

Інтерпретація 1.
Автору епіграми були відомі анонімні 

студентські п’єси Роджера Ретланда, які ставилися
у Кембриджському колежді у відповідні роки: 
«Laelia», «Silvanus», «Hispanus», «Machiavellus». Але 
він не знав того, що всі подальші твори Shake-
speare були написані саме ним, а не Вільямом 
Шакспером. Таким чином автор епіграми 
стверджує, що, відповідно до легенди, Вільям 
Шакспер своїми чудовими творами згубив як 
письменника кембриджського юного драматурга. У 
цій інтерпретації «з’їсти Бекона» – може означати: 
перевершити Бекона, який вважався одним із 
наймудріших людей свого часу.

Інтерпретація 2.
Перший мотив епіграми – поїдання Шекспіром 

Бекона – не зводиться винятково до каламбуру, 
заснованого на семантиці дещо «кулінарного» 
прізвища «Бекон». Тут міститься натяк на той факт, 
який пізніше виявили шекспірологи: в записній 
книжці Бекона кілька думок є близькими до ліричних 
відступів шекспірівських драм (ґрунтуючись на 
цьому матеріалі, окремі дослідники будують свої 
гіпотези про авторство шекспірівських творів, яке 
буцімто належить Беконові). Справді, видається 
малоймовірним, щоб Бекон зробив відповідні 
записи під впливом шекспірівських театральних 
постановок. Проте й тотожність Бекона та 
реального автора шекспірівської спадщини не 
видається можливою із кількох причин, серед яких 
порівняно бідний словник беконівських праць (за 
різними підрахунками: 8 – 9 тисяч слів), тоді як у 
творах Шекспіра він приблизно вдвічі більший (за 
різними підрахунками: 15 – 22 тисячі слів). Це також 
не надто коректні натяки на адресу Бекона, що 
трапляються, скажімо, у «Гамлеті» та «Королі Лірі», 
це й припинення творчості Шекспіра 1612 року, 
тоді як Бекон помер значно пізніше, продовжуючи 
публікувати до кінця життя свої філософські 
твори. Це й невідповідне творам Шекспіра реноме 
Бекона в аспекті моралі. Це й те, що свої драматичні 
твори (п’єси-маски) Бекон публікував під власним 
прізвищем, а їхній художній рівень – порівняно 
жалюгідний...
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Окремі «стратфордівці» пояснюють зазначений 
вище збіг у думках, «близьким знайомством» 
Шекспіра (Шакспера) із Беконом. Про це 
знайомство не повідомляє жодне історичне джерело 
– це черговий плід фантазії або припущення, 
не підкріплене фактами. Проте, навіть у тому 
випадку, якби зазначене «знайомство» було 
доведеним, малоймовірно, що воно б виявилося 
настільки близьким, щоб його продовженням стала 
співтворчість. 

Тим часом є добре відомим, що Беконові 
доручили опіку над студентами Кембриджу – в 
той час, коли серед них були Есекс, Саутгемптон, 
Ретланд. Отже, Ретланд мав знати напрямок навіть 
тих думок Бекона, які останній не виявляв у своїх 
публікаціях. Так само Бекон мав знати філософські 
думки Ретланда. Зазвичай за таких умов, більше 
може запозичити учень у вчителя, ніж навпаки. 
Але, як про це пише Л. Ф. Бостельман, посилаючись 
на біографів Бекона, драми Шекспіра були 
опубліковані значно раніше, аніж ті есе Бекона, які 
утворюють із ними філософські паралелі [LEWIS F. 
BOSTELMANN, 1911, р. 53]. 

Інакше кажучи, Бекон виявився звичайним 
плагіатором шекспірівських ідей, а не їх 
першоджерелом: припущення, що Бекон поділився 
своїми ідеями із кимось, перш, ніж їх оформити 
в есе, виглядає дилетантським, позаяк ідеї, як 
правило, приходять у процесі творчої праці, а не 
самі по собі.

Отож, більш ймовірно: автор епіграми натякає, 
що «з’їв Бекона за ланчем» (висміяв) не Шакспер, 
але Ретланд, проте в першій частині епіграми 
останній виступає під своїм звичним псевдонімом 
«Шекспір». Таке пояснення цілком є відповідним 
щодо подальшого змісту епіграми:

А звідси й виникла легенда,
Мовляв, Шекспір пожер Ретленда. 

Констатоване в епіграмі виникнення «легенди» 
тут має стосунок не до самого факту «пожирання», 
але до мотивації цього «пожирання». Інакше 
кажучи: «легенда» намагається пояснити, 
навіщо Ретландові потрібно було піти на втрату 
літературної слави, що врешті-решт сповна 
дісталася його натур-псевдонімові, який «пожер» 
справжнє ймення автора геніального літературного 
спадку? І відповідь на це пояснення дає перша 
частина епіграми: тому, що Ретланд (Шекспір) у 
своїх творах висміяв («з’їв») Бекона – звідси, мовляв, 
виникла необхідність маскувати своє ймення.

Звичайно, не слід забувати, що відповідний твір, 
який висуває зазначену версію, є епіграмою, а, 
отже, сатиричне нагнітання тут межує з істотним 
перебільшенням. Зрозуміло, що у Ретланда 
існували й значно вагоміші причини – в порівнянні із 
тими, які висуває автор епіграми – для того, щоб 

залишатися в тіні, як і для того, щоб ставитися до Ф. 
Бекона – критично.

Переконлива гіпотеза про те, що під образом 
Розенкранца у «Гамлеті» змальовано сатиричний 
портрет Френсіса Бекона, існує вже давно. Одним 
із доказів є наявний у виданні 1623 р. (Дія 2, Сцена 
2) діалог між Розенкранцем та Гільденстерном – з 
одного боку та Гамлетом – з іншого. При цьому, 
«двійнята» виказують квазіфілософські думки на 
тему честолюбства (Ambition). Відповідна лексема 
повторюється тут тричі – двічі Розенкранцем 
(Френсісом Беконом) і один раз Гільденстерном 
(графом Оксфордом). 

Тим часом: таку назву: «of Ambition» («Про 
честолюбство») має одне із есе збірки Ф. Бекона, 
яка вийшла у 1597 р., тобто, за три роки до початку 
роботи Шекспіра над «Гамлетом».

Розенкранц та Гільденстерн – герої трагедії 
Шекспіра – є шпигунами узурпатора Клавдія, 
приставленими ним до Гамлета. Брати Бекони – 
Ентоні і Френсіс – певний час належали до оточення 
графа Есекса – попри те, що вони доводилися 
племінниками Вільяму Сесілю. Зазначена версія 
наполягає на тому, що прообразом Розенкранца є 
Френсіс Бекон, а прообразом Гільденстерна – його 
брат Ентоні. Думаю, що ця версія є наполовину 
помилковою, позак Ентоні Бекон не зрадив графа 
Есекса (на відміну від свого брата Френсіса).

Ретланд, очевидно, здогадувався, що Ф. Бекону 
довіряти не слід, проте довірливого графа Есекса 
переконати у цьому, можливо, було важко, а, 
можливо, Френсіс Бекон йому видавався більш 
корисним, аніж шкідливим. Як би там не було, а 
у лютому 1601 року життя показало, що Френсіс 
Бекон був на боці королеви (та свого двоюрідного 
брата – Роберта Сесіля).

Під час навчання Роджера Ретланда у Кембриджі 
Френсіс Бекон, який був тут одним із учителів, 
також міг виконувати роль сексота свого дядька В. 
Сесіля. 

Що означає прізвище «Розенкранц»? Зазвичай 
його ототожнюють із розарієм – чотки із хрестом 
римо-католицького зразка. Але для автора «Гамлета» 
воно, очевидно, пов’язане із раннім масонським 
орденом розенкрейцерів. До речі, 1621 року Ф. 
Бекон пише свою працю «Нова Атлантида», в 
якій змальовує утопічну країну розенкрейцерів, 
мешканців острова Бенсалем – «будівників Дому 
Соломона» (перше видання – посмертне – 1627 р.). У     
ній чітко сформульовані ідеї ордену розенкрейцерів, 
що виник у Німеччині в 14-му столітті. Зазначений 
твір є прямим свідченням про зв’язок Бекона із 
розенкрейцерами. 

Очевидно, Ретланд знав про згадане релігійно-
політичне уподобання свого учителя і ставився до 
нього критично, саме із цієї причини він називає в 
«Гамлеті» «Розенкранцом» сатиричного героя, який 
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уособлює Ф. Бекона. У цій назві яскраво відображе-
ний творчий почерк Ретланда, який знайшов 
реальну особу із прізвищем, що характеризує іншу 
реальну особу, і переніс це прізвище на того, кого 
воно характеризує. Подібний творчий почерк 
Ретланда виявляє себе також у його бажанні не 
обмежитися лише псевдонімом, але знайти для 
свого псевдоніму відповідну реальну особу, чиє 
прізвище та ім’я характеризують його самого (але, в 
жодному випадку, – не цю особу) – в результаті чого 
він зупиняється на кандидатурі Вільяма Шакспера. 
Дещо подібна тенденція простежується із автор-
ством «Дон Кіхота» та «Корієтових абсурдів».

Знайти реального данця Розенкранца авторові 
«Гамлета» допомогла сама доля – разом із його 
двоюрідним братом Гільденстерном Ретланд 
навчався в університеті Падуї.

Гілілов повідомляє, що цю інформацію знайшов 
у праці Дамблона, але ми перевірили і виявилося, 
що в останній імена Розенкранца та Гільденстерна 
не згадуються взагалі. Зате відповідну інформацію 
знаходимо на 7-й сторінці згаданого вже нью-
йоркського видання Л. Ф. Бостельмана 1911 року.

Судячи за змістом першої редакції Гамлета 
(яку «стратфордівці» називають «піратською» – 
всупереч тому, що трагедія була запатентованою 
ще 26 липня 1602 р.!), Ретланд не звернув особливої 
уваги на антропоніми данських студентів під час 
навчання. У першій редакції (1603 р.), Гільденстерн 
названий «Гільдерстоном». 

Лише після своєї посольської місії до Данії 
(1603), Ретланд привів зазначене ймення до повної 
відповідності, що помітно за 2-м виданням (1604), 
необхідність у якому виникла у зв’язку із внесеними 
доповненнями та виправленнями.

Відомий за текстом 1-го Фоліо Розенкранц, 
у першій редакції має варіативну форму 
«Россенкраст». А ось у другій редакції його 
названо йменням Россенкраус. Тут виникає 
проблема пояснення цієї деталі: чому лише у 1-му 
Фоліо з’являється реальне прізвище товариша 
Гільдерсторна – Розенкранца? І звідки взявся його 
замінник (Rosencraus) у другому виданні «Гамлета»?

Насамперед потрібно усвідомити, що про 
історичних Розенкранца та Гільденстерна в 
тогочасній Англії практично не знали, отож, появу 
реального прізвища (Розенкранц) у 1-му Фоліо 
слід пов’язувати із тим же редактором, який у 2-й 
редакції «Гамлета» ввів ймення Гільденстерн тобто 
з самим автором. Треба думати, що існувала й третя 
(рукописна) авторська редакція Гамлета, яка була 
використана у 1-му Фоліо.

Стосовно ж етимології вигаданого автором 
прізвища Rosencraus – можливо, її другий композит 
(craus) пов’язаний із німецьким словом krause, яке 
має значення «комір-брижі» – на своїх портретах 
Френсіс Бекон переважно зображений у костюмах 

із брижами. Треба думати – він постійно їх носив. 
Тоді як перший композит цього прізвища («rosen») 
перекладається із німецької як «троянди».

Етимологія варіанту відповідного прізвища у 
першій редакції (Россенкраст – Rossencrast) також 
є цікавою. 

Лексеми crast, яка тут є останнім композитом, 
в англійській мові немає, проте англійське слово 
crust вимовляється як «краст». Основне його 
значення: «кірка», але у розмовному стилі цим 
словом позначаються такі поняття: зухвалість, 
нахабство, що можна розглядати як алюзію щодо 
участі Бекона в судовому процесі над бунтівниками-
аристократами (зокрема, й над Ретландом) у лютому 
1601 р. Принаймні, відповідні епітети цілком 
слушно характеризують цю участь, а період, у який 
створювалася 1-а редакція «Гамлета» (1601 р.), 
вказує на те, що для Р. Ретланда тоді це питання 
було одним із болючих.

У третій (гіпотетичній) редакції автор відмовився 
від варіанту Rosencraus – очевидно, вважаючи 
його занадто завуальованим і вирішив за краще 
подати реальне прізвище данця – зокрема, як 
один із засобів, які допоможуть у майбутньому 
встановити реальну особу автора шекспірівської 
літературної спадщини, адже у період із квітня 1603 
р. до листопада 1605 р. політичних мотивів для 
затаювання свого авторства у Роджера Ретланда 
вже не існувало. 

Головне ж – така зміна прізвища (із Rosencraus 
– на Rosenkrantz) для того, щоб таким чином 
простежувався згаданий нами зв’язок Ф. Бекона із 
розенкрейцерами.

В англомовних Інтернет-виданнях останім часом 
трапляється така інформація: сучасний дослідник, 
який отримав у Кембриджі науковий ступінь 
історика, Джеймс Р. Воелкель 1999 року висунув 
гіпотезу про те, що прототипами Розенкранца та 
Гільденстерна були двоюрідні брати Тіхо Браге, які 
1592 року відвідали Англію: Frederik Rosenkrantz 
(1571 – 1602) та Knud Henriksen Gyldenstierne (1576 
– 1636) – [Voelkel, James (1999). Johannes Kepler and the 
new astronomy. Oxford University Press, USA. p. 53. ISBN 
0-19-515021-X].

Автор цієї книги почав з’ясовувати, чи 
були у Тіхо Браге двоюрідні брати із такими 
прізвищами. Виявилося, що це помилка Воелкеля, 
який недостовірно перекзав гіпотезу данського 
дослідника Ханса Бріорна, опубліковану за вісім 
років до цього [Hans Bjørn. «Holger Rosenkrantz», fra 
«Rosenholm» (s. 75), Randers Amts Historiske Samfund 1991, 
ISBN 87-87416-34-4]. 

Насправді Фредерік Розенкранц та Кнуд 
Гільденстерн були між собою двоюрідними братами 
і менш близькими родичами Тіхо Браге, дід якого 
по материнській лінії – Ерік Оттсен (1427 – 1503) 
– мав нащадків по чоловічій лінії, які після його 
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смерті почали називатися «Розенкранцами». А 
дружина Еріка Оттсена – Софі – походила із роду 
Гільденстернів.

Для Фредеріка Розенкранца дід Тіхо Браге 
Ерік Оттсен доводився прадідом – дідом його 
батьку (Holger Eriksen Rosenkrantz, помер 1496 р.) 
і батьком його діду (Otte Holgersen Rosenkrantz). 
Ще більш далекими родичами для Тіхо Браге були 
Гільденстерни.

Ця гіпотеза Ханса Бріорна має два слабкі місця. 
По-перше: 1592 року соціальне становище Вільяма 
Шакспера не дозволяло йому спілкуватися із 
іноземною шляхтою і таке гіпотетичне спілкування 
виглядає малоймовірним. 

По-друге: нагадаю, що прізвище Rosenkrantz 
вперше з’являється лише у третій редакції «Гамлета», 
тоді як у двох перших воно було помітно інакшим. 
Якщо Вільям Шакспер пам’ятав із 1592 року імена 
двох данців неточно, тоді немає пояснень, яким 
чином він дізнався пізніше їхні правильні імена?

Цікавим є інше – обидва зазначені Розенкранц 
і Гільденстерн навчалися у Віттенберзькому 
університеті, що відповідає написаному про них у 
«Гамлеті». 

Обидва вони навчалися і в університеті Падуї. 
Щоправда, Фредерік Розенкранц – 1589 року, і лише 
– один рік, позаяк архівні документи Сієнського 
університету фіксують його навчання у цьому 
закладі уже 1590 р.

Як бачимо, навчання Розенкранца у Падуї 
відбувалося за сім років до того, як сюди прибув 
Роджер Ретланд. Здавалося б, наведений факт 
руйнує ретландівську теорію. Але це не так, позаяк 
Кнуд Гільденстерн справді прибув до Падуанського 
університету майже одночасно із Р. Ретландом – 1596 
року. А позаяк він був двоюрідним братом Фредеріка 
Розенкранца, про існування останнього Р. Ретланд 

міг дізнатися у розмові із К. Гільденстерном. 
Їх багато що єднало – обидва любили 

подорожувати різними країнами, обидва були 
жадібними до знань (К. Гільденстерн, починаючи 
із п’ятнадцятирічного віку закінчив кілька 
європейських університетів). Думаю, що Ретланд не 
ставився до Кнуда Гільденстерна упереджено, якщо 
лише між ними не виникло випадкової суперечки, 
що також цілком можливо, адже у біографії 
Роджера Ретланда зафіксована його участь у двох 
дуелях. Кнуд Гільденстерн також не вирізнявся 
обережністю, про що свідчить його загибель у 
Моравії під час втручання у дуель, у якій він був 
секундантом.

Проте скоріше за все імена Гільденстерна та 
Розенкранца привернули увагу Роджера Ретланда 
як засіб створення алюзій.

Що означає прізвище Гільденстерн? Залежно 
на якій мові. Вважається, що його значення таке: 
«Золота зірка». Але на німецькій мові воно може 
означати «Зірка гільдії» (від gild – «гільдія» та stern 
– «зірка»). 

На німецькій мові  (stern – «зірка») – у поєднанні 
із англійською (gild – «позолота») – воно цілком 
відображає семипроменеву золоту зірку, розміщену    
на синьому фоні, на гербі Гільденстернів. 

Але англійський читач мав би сприймати це 
прізвище винятково у відповідності до власної 
мови, на що й розраховував автор «Гамлета», 
етимологізуючи його від gild – «позолота» та stern 
– «задня частина»). 

Словом stern англійці найчастіше називають 
корму, але паралельно воно вживається як евфемізм 
(«задниця»). Епітетом «Позолочена задниця» автор 
міг назвати лише якогось педофіла, що купляв за 
гроші сексуальні послуги хлопчиків. Відповідну 
репутацію, нагадаю, мав граф Оксфорд 17-й, 
якого англійські католики Генрі Говард та Чарльз 
Арундел звинувачували в педофілії з італійськими 
хлопчиками Покко та Гораціо Цогно.

Як можна прочитати у розділі цієї книги «Роман 
«Дон Кіхот» присвячений прототипові Дон Кіхота», 
у сонеті «Діалог Баб’єкки з Россінантом» автор 
роману «Дон Кіхот» вкладає у вуста коня Россінанта 
характеристику свого господаря (Дон Кіхота) як 
«осла». Але тут вибране не нейтральне іспанське 
слово «burro» («осел»), але двозначне: «asno» («осел, 
задниця»). А позаяк образ Дон Кіхота – сатира на 
графа Оксфорда 17-го і позаяк роман «Дон Кіхот» та 
трагедія «Гамлет» створювалися майже паралельно 
одним автором, спільна двозначність, виражена в 
англійській та іспанській відповідними лексичними 
засобами, отримує взаємне підтвердження.

Таким чином випливає висновок, що прототипом 
Гільденстерна був граф Оксфорд 17-й – один із тих, 
хто судив Роджера Ретланда наприкінці лютого 
1601 р.

Найбільш реалістичний портрет Френсіса Бекона
показує глядачеві обличчя рідкісного негідника
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Щодо версії, прийнятої в сучасному 
“стратфордівському” шекспірознавстві, за якою, 
перше видання було здійснене “піратським 
способом” одним із акторів театру “Глобус”, – тут 
існує вагома суперечність із реаліями театрального 
життя відповідної доби. Як зауважує Брандес: 
“Драма раз і назавжди продавалася автором 
театру... Оскільки для театру було важливим 
перешкодити друку драми, щоб нею не заволоділи 
інші конкуруючі з ним сцени, то драма лишалася 
невідомою... і акторське товариство було її 
єдиним власником” (VI). 

Сумнівно, щоб певний актор труппи Бебеджа 
прилучився б до “піратського” видання “Гамлета”, 
оскільки такі його дії вступали б у суперечність 
із матеріальними інтересами кожного з акторів 
відповідного театру. Неможливо погодитись і 
з припущенням, що “піратське” видання було 
здійснене “по пам’яті”, оскільки римованих віршів 
у ньому є більше, аніж у виданні наступному, що 
також зауважує Брандес (ХL), окрім того, останній 
звертає увагу на той факт, що переше видання є 
значно ближчим до твору Саксона Граматика. Вся 
сукупність наведених деталей свідчить про те, що 
автор переробляв “Гамлета” 1603 чи 1604 року, а 
також – про низьку ймовірність “піратської” версії.

Звернемо увагу на наступний штрих сатиричного 
змалювання Ф. Бекона у «Гамлеті»: 

 Розенкранц: Мій принце, ви колись любили 
мене.

 Гамлет (показуючи свої руки): Як і тепер, 
клянусь цими хапугами і злодюгами. 

Цілком зрозуміло, що Гамлет не був злодієм – 
красти йому не було жодної потреби, отже, епітети 
«хапуги-злодюги» стосуються Розенкранца – 
мовляв, перш, ніж говорити, про те, що було колись, 
згадай, ким ти став тепер. 

Але сценічного Розенкранца цей докір не 
стосується, позаяк у «Гамлеті» немає інших 
натяків на те, що той щось десь поцупив. А відтак 
випливає висновок, що це алюзія, яка стосується 
психологічного прообразу сценічного Розенкранца 
(але – не прообразу номінативного). Тобто йдеться 
про Френсіса Бекона, який, як свідчить його 
біографія, був вкрай неперебірливим у засобах 
збагачення.

Цікаво, що серед нечисленних добре відомих 
афоризмів Бекона трапляються й такі, які було б 
логічним розглядати, як своєрідні цинічні відповіді 
на завуальовані в драматичних творах інвективи 
Ретланда. Наприклад: «Коли дýрні гніваються, 
їхній язик стає дошкульним, але багатшими вони 
від цього не стають»; «Можливість украсти, 
створює злодія»; «Якщо окремі люди зневажають 
багатство, то лише тому, що вони втратили 
надію на збагачення»; «Мистецтво багатіти – 
це уміння заволодіти власністю інших людей із 

їхньої доброї волі»; «В тяжкі часи від практичних 
людей більше користі, ніж від доброчесних». 

Іншими словами, Бекон зауважує, що кожен, 
хто має розум, був би хабарником та злодієм, 
займаючи високу державну посаду; що багатство 
– це така життєва вартість, якою практичні люди 
не гербують, а практичні люди – за певних умов – 
кращі за доброчесних. В усьому цьому відчувається 
хист високопрофесійного адвоката. Щоправда, в 
одному із афоризмів на відповідну тематику, Бекон 
мимоволі визнає, що вартість багатства все ж не 
є незаперечною: «Багатство не можна назвати 
інакше, ніж образом чесноти, бо воно їй є і 
необхідним і обтяжливим – водночас». 

Але й тут багатство оцінюється вище за 
чесноту, позаяк виявляється, що вона без нього не 
обійдеться…

І хоч Бекон був звинувачений у хабарництві лише 
1621 року – приблизно через двадцять років після 
написання «Гамлета», проте це звинувачення (яке 
він, до речі, визнав справедливим) з’явилося лише 
тоді, коли його стало потрібним усунути з посади – 
до цього, на його «чисті руки, які нічого не вкрали» 
зверху дивилися «крізь пальці».

Не менш дошкульну сатиру на Ф. Бекона Р. 
Ретланд створив у «Королі Лірі», де літературний 
портрет останнього змальований в образі стюарда 
герцогині Корнуельської Гонерільї – Освальда 
– натяк на посаду королівського адвоката, яку 
займав Ф. Бекон при дворі Єлизавети – на посаду, 
яка робила останнього виконувачем політичних 
замовлень королеви. Зокрема, йдеться про судовий 
процес проти графів Есекса, Саутгемптона Ретланда    
та ін. – за участь у «антидержавному заколоті». 

Зрозуміло, що Ф. Бекон діяв під час суду над 
заколотниками 1601 р. у відповідності із бажанням 
Єлизавети І та Роберта Сесіля, оскільки увесь 
судовий процес являв собою бутафорну видимість 
«законності», проте Ретланд не простив йому 
участі у цьому процесі, адже Бекон із 1591 року 
був радником графа Есекса, від якого отримав у 
подарунок ціле помістя. Останній тепер міг про 
нього сказати відповідно до тексту із Євангелія: 
«Чоловік, що їв мій хліб, тепер підняв свою п’яту 
на мене». Це тим більше, що уже по смерті Есекса 
Бекон написав “Декларацію про державні злочини 
графа Роберта Есекса”.

Бурлескну, але цілком відповідну – із точки зору 
Ретланда – характеристику Бекона-Освальда автор 
«Короля Ліра» вкладає у вуста правдолюбця Кента 
(літературного відповідника Джона Меннерса, 
батька Роджера), який “не лізе у кишеню” за словом: 
«A knave; a rascal; an eater of broken meats; a base, 
proud, shallow, beggarly, three-suited, hundred-
pound, filthy, worsted-stocking knave; a lily-livered, 
action-taking knave, a whoreson, glass-gazing, super-
serviceable finical rogue; one-trunk-inheriting slave; 
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one that wouldst be a bawd, in way of good service, 
and art nothing but the composition of a knave, beggar, 
coward, pandar, and the son and heir of a mongrel 
bitch…». 

В перекладі на українську це приблизно 
буде так: «Підляче, мерзотнику, обгризку з 
об’їдків! Ти – неотесаний, набундючений дурню 
і пройдисвіте, сутяго із блідою печінкою 
боягуза. Хлопе у вовняних панчохах і попихачу 
господині зі зверхпослужливим серцем посіпаки, 
із помадою та люстерком, у яке дивишся і 
не надивишся; ти, хто отримав у спадщину 
лише одну скриню добра. Паскудний підлеснику, 
завжди готовий на підлість – скажемо, стати 
звідником – на догоду господарям, залишаючись 
все життя справжнісінькою звичайною гадюкою. 
Підбрехуваче, котрого я відлупцюю так, що аж 
скавчатиме…». (Дія 2; Сцена 2).

Можна зауважити, що вираз: «ти, хто отримав 
у спадщину лише одну скриню добра», здавалось 
би, випадає із загального контексту, оскільки в 
ньому немає нічого принизливого для Освальда 
– на відміну від всієї решти висловлювань. Проте 
зазначене речення тут наявне задля створення більш 
помітної паралелі із Ф. Беконом, який після смерті 
свого батька – у 1579 р., як зауважують біографи, 
фактично залишився без засобів до існування 
– незважаючи на те, що він був (чи вважався) 
сином лорда-оберігача Великої державної печатки 
Ніколаса Бекона. Чому багатий батько залишив 
синові таку дрібну дещицю спадщини – про це в 
середовищі сучасників ходили суперечливі плітки 
– хронологічно більш ранні зводилися до здогаду, 
що Ніколас Бекон не був генетичним батьком 
Френсіса, більш пізні – наголошували на конфлікті 
між батьком і сином, зумовленим поведінкою 
останнього. До речі, у «Королі Лірі» (Дія 2; Сцена 
2) також наявний натяк на сумнівне походження 
Освальда, та на його причетність до «вільних 
каменярів» (масонів-розенкрейцерів): 

Кент: Воно й не дивно – ти стільки відваги 
виявив. Сама природа зрікається тебе, тварюко 
полохлива! Мабуть тебе пошив кравець (tailor).

Корнуел: Ото дивак! Кравець (tailor) пошив 
людину?!

Кент: Авжеж кравець (tailor), пане. Каменяр 
чи маляр не зробив би такого покидька, хоч би й 
працював біля нього дві години. 

[Переклад М. Рильського]
Зауважимо, що у наведеному діалозі 

висловлювання Кента про неможливість для 
Освальда бути «виробом» каменяра (читайте: 
«вільного каменяра»), подається таким чином, ніби 
для Корнуела останнє було більш ймовірним, ніж 
зауваження про нього як про «виріб кравця».

В англійській мові іменник tailor («кравець») 
має прямий стосунок до місцевої антропоніміки – 

прізвище Тailor належить до найбільш поширених в 
Англії та США – його носили багато видатних діячів     
науки, та культури, проте у ХVІ столітті в Англії був 
відомим лише один Тайлор – на ймення Роуланд – 
протестантський пастор-фанатик, який намагався 
самотужки зупинити реставрацію католицизму 
за правління Марії Тюдор. Оскільки викликаний 
на допит Р. Тайлор вперто продовжував називати 
«ідолослужінням» католицькі богослужіння, його 
було страчено за наказом лорд-канцлера Стефана 
Гардінера 1555 року [http://www.gumer.info/
bogoslov_Buks/History_Church/Fox/14.php]. 

У тому, що тут мається на увазі саме Роуланд 
Тайлор, нас переконує інша, не пов’язана зі 
загальним змістом контексту, згадка про кравця – 
в «Макбеті». Йдеться про п’яного воротаря, який 
реагує на нічний стукіт у ворота замку кількома 
репліками, що мають певний загальний характер:

 Репліка 1: «Оце так гупає. Навіть воротар при 
пеклі впрів би. Тільки й знай ключем крутити».

Репліка 2: «Гупай собі, гупай. Хто там – в ім’я 
Вельзевула? Мабуть якийсь фермер, що повісився, 
не дочекавшись доброго врожаю. Саме вчасно…».

Репліка 3: «Гупай собі, гупай. Хто там – в ім’я 
іншого диявола? А, це дворушник, що присягався 
за обидві сторони проти кожної. Він зрадами світ 
пройшов, присягаючись у Ймення Господнє, але 
Неба так і не перехитрував. Заходь, дворушнику».

Репліка 4: «Гупай собі, гупай. Хто там? А, 
це йде сюди англійський кравець, що звузив 
французькі штани, щоб викроїть сукна для себе. 
Заходь, кравчику, – тут знайдеться, чим праску 
нагріти».

Репліка 5: «Знову гупають. Ніяк спокою 
не дадуть. Ти хто такий? Для пекла тут 
холоднувато. Набридло мені для нечистих за 
воротаря бути. Напустив я сюди всяких людців 
із тих, що йдуть стежками насолод до вічного 
вогнища, – ну й досить» (Дія 2; Сцена 3). 

В усіх випадках воротар виявляє впевненість у 
тому, що стукають у ворота серед ночі не люди, але 
так звані «неприкаяні» мерці. Тобто ті, що за власні 
провини мають йти до пекла. Тут існує авторський 
натяк на пекельний дух замку, в якому його власник 
убив свого короля, мовляв, мерці переплутали 
«лігво» Макбета із самим пеклом. При цьому, 
Шекспір, під образами неприкаяних мерців, про 
яких говорить воротар, змальовує історичних осіб. 
Так, «дворушник» – це, очевидно, Вільям Сесіль, 
оскільки останній кілька разів порушував власні 
присяги на Євангелії: спочатку він стає англіканцем, 
присягаючи Генріху Тюдору, потім – повертається 
в Католицьку Церкву – на догоду Марії Тюдор і 
знову присягає. Після смерті останньої він присягає 
бути англіканцем – на догоду Єлизаветі Тюдор і 
починає боротися із католиками та католицькими 
традиціями в англіканстві. Таке його дворушництво 
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поєднувалося із вражаючим лицемірством. 
Зокрема, шляхетський девіз В. Сесіля, написаний 
зазвичай на латині, звучить вкрай патетично: «Cor 
unum via una» («Одне серце, одна дорога»).

А ось «кравець» – тут, що дуже ймовірно, – це 
знову Роуланд Тайлор, який був фанатичним 
кальвіністом. Кальвінізм («пуританство») до Англії 
потрапив із Франції, саме тому тут він отримує 
метафору «французькі штани». 

«Звузити французькі штани, щоб викроїти 
сукна для себе» – тут означає визнати із 
меркантильних міркувань англіканство – 
незважаючи на низку релігійних розбіжностей: 
пуритани вимагали замінити месу проповідями, 
а єпископат – виборними старійшинами 
(пресвітерами), що було неприйнятним для 
англіканців. 

Щодо засобів для нагрівання праски – йдеться 
про вогонь – тут міститься натяк на страту, до якої 
було засуджено Р. Тайлора – спалення на вогнищі.

Підставою для проведення паралелі між Ф. 
Беконом та Р. Тайлором для автора є відома 
симпатія Бекона до кальвінізму та його заклик 
«підтримувати нашу протестантську релігію» 
[The Works of F. Bacon, vol. VI London, 1826].

Хтось може нам заперечити, мовляв, сумнівно, щоб 
відповідна алюзія справді стосувалася Р. Тайлора. 
Мовляв, відносно релігії, яку сповідував Шекспір – 
ведуться дискусії й істина тут не встановлена. Проте 
для порівняння згадаймо першу редакцію першої 
частини «Генріха ІV», де не було ймення «Фальстаф». 
Відповідний сатиричний персонаж тут називався 
дещо інакше: «Сер Джон Ольдкастль». Але вже в 
епілозі до другої частини «Генріха ІV», опублікованої 
1599 р., де вперше з’являється Фальстаф, автор 
не без іронії (і навіть сарказму) пояснює, що 
Фальстаф і Ольдкастль – «зовсім різні особи, позаяк 
Ольдкастль помер як мученик». Незважаючи на цю 
авторську заяву, у другій редакції першої частини 
Ольдкастль вже носить ймення «Фальстафа», з чого 
є помітним, що насправді йдеться про одного й того   
ж персонажа, що «мученик» у відповідному творі 
може виступати в ролі блазня.

Хто ж такий був цей Дж. Ольдкастль? 
Англійський протестант-лоллард, страчений 
(спалений на вогнищі) за антикатолицьку 
пропаганду у ХV столітті. Погляд на історичну 
постать Дж. Ольдкастля як на п’яницю і розпусника 
був характерним для католицьких істориків, тоді як   
в англіканській церкві його вважали за «мученика». 

Барон Генрі Кобем, нащадок Олькастля і тесть 
Роберта Сесіля (особистого ворога Р. Ретланда), 
поскаржився королеві на сатиричне змалювання 
свого предка – звідси і його перейменування у 
«Фальстафа» [https://en.wikipedia.org/wiki/Falstaff].

Проте нам слід врахувати й те, чого шекспірологи   
не враховують. А саме – до 1600 року не відбувалося 

жодного перейменування шекспірівського 
Ольдкастля в Фальстафа (про що вже було 
нами зауважено). Тим часом Барон Генрі Кобем 
успадкував свій титул лише у березні 1597 року. А 
до цього бароном Кобемом бу його батько – Вільям 
Кобем. Останній із 22 липня 1596 року мав посаду 
лорда-камергера, яку успадкував після смерті Генрі 
Кері  Хансдона. Відповідно – він отримав повну 
владу над труппою «Слуги лорда-камергера». Але 
історичні джерела пишуть про те, що він не побажав 
опікуватися нею. Причина його байдужості до 
цієї труппи може полягати в тому, що труппа 
відмовилася задовільнити його претензії стосовно 
усунення такого персонажу як Ольдкастль. А в 
тому, що це дійсно було так, можна не сумніватися, 
позаяк на це вказують факти. Малоймовірно, щоб 
Вільям Кобем, маючи офіційну владу над труппою, 
не здійснював на неї тиск у питанні, яке мав вважати 
пов'язаним із приниженням власної гідності, адже 
перша постановка 1-ї частини «Генріха ІV» відбулася 
не пізніше за 1596 рік:  «До 1597 р. «Генріх IV»  
практично напевно ставився на сцені, враховуючи 
розмаїття алюзій до персонажа Фальстафа та 
згадок про нього» [https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_IV,_
Part_1#Date_and_text]. Перша публікація цієї хроніки 
припадає на 1598 рік. Тут все ще фігурує Ольдкастль. 
І лише у другому виданні (1599 р.), замість нього 
з'явився Фальстаф [Там же].

Гадаю, читач сам розуміє, що Вільям Шакспер     
не міг би так зневажливо ставитися до претензій 
двох баронів Кобемів протягом цілих трьох років (з 
1596 до 1599 рр.). Тим більше, що один із них поза 
сім місяців мав офіційну владу над труппою, до якої 
він належав. Цей випадок свідчить про те, що автор  
хроніки займав становище, вище за Кобема.

Для англійських католиків ХVІ століття ймення 
Р. Тайлора було уособленням ницості, отож, і у 
вустах Кента-католика лексема tailor є лайливою. 
Крім того, іменник tailor містить у собі каламбур 

Гравюрне зображення Вільяма Сесіля із девізом,
вписаним у рамку. Друкарня Вільяма Роджерса. 16 ст.
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– якщо його розкласти на два композити: tail 
(«хвіст») і or («або»). У своєму переносному 
значенні в англійській іменник tail означає те 
ж саме, що в українській слово «попихач», що 
відповідає загальному контексту: у проміжку між 
двома наведеними уривками Кент звертається до 
Освальда: «Ти підручний цієї пихатої ляльки, 
що чинить підступи проти свого вінценосного 
батька. Захищайся, покидьку, бо пошинкую і 
підсмажу тебе».

Тут міститься натяк («пошинкую і підсмажу 
тебе») на прізвище «Бекон», яке має таку семантику: 
«стегно свині», а також – натяк на політичну роль 
Ф. Бекона: «підручний цієї пихатої ляльки». Тобто 
помічник Єлизавети, яка вирізнялася рідкісною 
пихатістю (у виразі «вінценосного батька» можна 
побачити натяк на іспанського короля Филипа ІІ, 
якому Єлизавета доводилася зовицею). До речі, 
позитивне ставлення до католицької Іспанії можна 
побачити також у фінальній частині трагедії (Дія 4, 
Сцена 7), коли розмова ведеться про невідворотну 
битву під Дувром між британським та французьким 
військом, а особливо у монолозі Корделії (Дія 4, 
Сцена 5): 

Гінець: З новиною, королево: йдуть/ сюди 
війська британські.

Корделія: Ми це знаєм./ Готові ми належно їх 
зустріть./ О, батьку мій! Це все, це все для тебе!/ 
Король французький, рушений жалем/ до сліз моїх, 
мою вчиняє волю./ Не честолюбство нас веде на 
бій/ – свята любов і честь мого вітця…

Тут всі симпатії автора і глядача (читача) – 
на боці французів, оскільки правда на їхньому 
боці. Поразка французів сприймається боляче, 
адже це поразка всіх позитивних героїв трагедії з 
середовища англійців, на захист яких виступили 
французи. Тут можна розгледіти рефлексію 
англо-іспанського протистояння, з якого Англія 
вийшла переможницею, але, при цьому, перемогла 
насамперед «Гонерілья» (Єлизавета І).

Стосовно іронії з приводу семантики прізвища 
«Бекон», – вона не раз виявляє себе на сторінках 
«Короля Ліра». Наприклад, у попередній щодо 
останньої «тиради» Кента: «for, though it be night, 
yet the moon shines; I’ll make a sop o’ the moonshine».

Не рахуючи того, що у перекладі неможливо 
подати англомовний каламбур «місяць/яєчня», 
наступний українськомовний текст цілком 
задовільно передає зміст наведеної англомовної 
цитати: «Хоч зараз ніч, та місяць світить. Я 
приготую із тебе нарізане м’ясо із яєчнею».[ 
Переклад автора (В. К.)]. 

Хто із читачів не чув про яєчню з беконом – 
традиційний англійський наїдок? Для тих, хто 
справді читає про нього вперше, зауважимо, що, 
готуючи зазначену страву, м’ясо (бекон) нарізують 
тонкими смужками – так само, як це обіцяв 
Освальдові зробити із нього граф Кент. При цьому, 
каламбур “яєчня/місяць” містить натяк на королеву 
Єлизавету, яку придворні поети називали “Діаною”, 
тобто “богинею Місяця”.

У наступному діалозі (Дія 2; Сцена 2) іронія 
переходить у сарказм, оскільки зі «свинини» 
(бекону) Освальд тут стає «свинею»: 

 Корнуел – Чому лютуєш ти?
 Кент – При боці меч в свині, яка не має честі.
Обвинувачувачем персонажа, чиїм прообразом є 

Ф. Бекон, у «Королі Лірі» виступає граф Кент, але й 
сам Лір не залишає Ф. Бекона поза своєю увагою, 
щоправда «тирада» останнього не стосується 
Освальда, зате вона стосується безпосередньо 
зазначеного королівського адвоката: «Людина і без 
очей може бачити, що діється в світі. Подивись 
вухами: бачиш, як отам суддя прискіпався до 
нещасного злодіячки! Слухай-но, я щось шепну 
тобі. Переміни місця: скажи тепер, хто суддя, а 
хто злодій?» (Дія 4; Сцена 6).

Щодо питання про етимологію ймення 
«Освальд» – в автора вона також є суб’єктивною, 
оскільки слушно вважається, що відповідний 
антропонім має давньогерманське походження. 
Ретланд же, вибираючи імена для своїх героїв, 
часто орієнтується на латину. Таким чином, 
у відповідності до зазначеної суб’єктивної 
етимології, ймення «Освальд» мало б складатися із 
2-х композитів: Os (паща) та valde (дуже) – натяк 
на «дуже розкриту пащу» зажерливого кар’єриста 
і здирника.

Критичне ставлення до Ф. Бекона можна помітити 
навіть у комедіях Шекспіра, наприклад, у тій, що 
має назву «Як це вам сподобається». Проте тут 
воно є помітно більш м’яким – всі комедії (включно 
із найбільш пізньою – «Дванадцятою ніччю») були 
написані до 1601 року. Отож, паралелі зі «свинею» 
та «свининою» і звинувачення в жадібності та 
блюдолизтві – тут ще є відсутніми. Ф. Бекона на 
сторінках згаданої комедії ми розпізнаємо переважно, Фальстаф. Картина Е. фон Грютцнера
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за зовнішніми ознаками, серед яких: «стрижена 
борідка»; «гладке черево»; юридична професія. 
Наприклад, – у монолозі Жака-Меланхоліка: 
«Далі вже – суддя/ З товстим пузцем, набитим 
каплунами;/ Суворий погляд, стрижена борідка;/ 
Премудростями й казусами повен,/ – так роль 
свою він грає» (Дія 2; Сцена 6); та у репліці того ж 
персонажа: «Моя меланхолія – зовсім не меланхолія 
вченого, в якого вона мудрість… ані судовика, в 
якого вона – політична хитрість» (Дія 4; Сцена 1) 
– [Переклад О. Мокровольського]. 

До речі, серед усіх юристів Англії лише лорд-
канцлер та королівський адвокат були такими 
«судовиками», що мали безпосередній стосунок 
до політики. Нагадаємо, що посаду останнього у 
відповідний період займав Ф. Бекон.

Нагадаємо також, що афоризми Френсіса Бекона 
свідчать про те, що всі перелічені і не перелічені 
нами «шпильки» на його адресу, Бекон чудово 

розумів. Втім, як могло бути інакше, адже саме 
він вважався «найбільшим інтелектуалом свого 
часу» у всій Англії. А якщо дійсно розумів, тоді 
сатири Ретланда могли таїти для автора небезпеку. 
Порівняймо зі звичкою Лєрмонтова, який полюбляв 
дошкульно висміювати знайомих у своїх епіграмах. 
Останньому така розвага не минулася без трагічних 
наслідків. Стосовно ж Ретланда – нам про це нічого 
не відомо, попри те, що один із афоризмів Бекона 
свідчить про його злопам’ятність: «Хто виявляє 
милосердя до свого ворога – виявляє жорстокосердя 
до самого себе» [http://aphorism-list.com/autors.
php?page=becon&tkautors=becon]. Тут врахуємо й 
інший факт: у ХVІІ ст. англійські розенкрейцери та 
англійські масони являли собою єдину організацію. 
Проте, до теми ймовірних обставин загибелі Р. 
Ретланда ми вже зверталися, отож, є зрозумілим, 
що простежити гіпотетичну  участь Ф. Бекона у цій 
справі наразі не уявляється можливим...

33. ШЕКСПІРІАНА Й ІТАЛІЯ
Як відомо, серед італійських літературознавців, 

які намагалися проникнути у таємницю Шекспіра 
(Ніно Принцициато; Енріко Беста, Мартіно Джова-
ра), поширена думка, ніби твори Шекспіра написав 
італієць – Джованні Флоріо (1552 – 1626). Одним із 
доказів на користь авторства Флоріо подається той 
факт, що дія комедії «Багато галасу з нічого» (1598 
– 1599 рр.) відбувається на Сицілії – у місті Мессіні, 
де Дж. Флоріо, до речі, ніколи не був.

Англійські шекспірознавці легко спростовують 
наведений аргумент – принаймні, їм так здається. 
Вони наголошують на тому, що для написання 
комедії  «Багато галасу з нічого», драматургу не 
обов’язково потрібно було подорожувати до 
Мессіни, позаяк він створив цю п’єсу на сюжет 
новели Маттео Банделло («Timbreo and Fenicia», 
Novella XXII).

Але вони не враховують тієї обставини, що для 
використання сюжету новели «Timbreo and Fenicia» 
драматургу потрібно було володіти італійською 
(або французькою) мовою, позаяк на англійську 
вперше її було перекладено у ХІХ столітті.

Перший повний переклад усіх трьох томів новел 
М. Банделло зробив Джон Пейн, який народився 
1842 року, а збірник новел Банделло у його перекладі 
вийшов у світ 1890 року.

Але шекспірознавців це не зупиняє, позаяк 
вони добре знають, що у ХVІ столітті окремі 
новели Банделло, перекладені на англійську, 
були опубліковані. Переклав їх Вільям Пейнтер 
(1540 – 1595). Збірник його перекладів «Палац 
задоволення» вийшов 1566 р., а друге (доповнене) 
видання – 1575 р. У ньому можна прочитати цікаві 
історії античних авторів: Геродота, Плутарха, Тіта 
Лівія, Таціта… А також – пізніх італійських та 
французьких письменників: Д. Бокаччо, Маргарити 

королеви Наварської, Д. Б. Джиральді… Звісна річ, 
знайшлося тут місце і для кількох новел Банделло. 
Але новели «Timbreo and Fenicia» серед них немає. З 
переліком усіх назв новел, що увійшли до збірника 
В. Пейнтера, можна ознайомитися за посиланням: 
[http://www.gutenberg.org/files/20241/20241-h/20241-h.htm].

Щоправда, тут можна знайти кілька інших 
творів, які, очевидно, були використані Шекспіром. 
Зокрема, переклад однієї із новел «Декамерона» 
Бокаччо міг бути використаним Шекспіром 
для написання комедії «Все добре, що добре 
закінчується». Це також деякі інші: Novella IV. 
Coriolanus; Novella XXVIII. Timon of Athens; Novella 
XXV. Romeo and Juliet. Остання – переклад із М. 
Банделло.

На французьку мову новелу М. Банделло «Timbreo 
and Fenicia» переклав Ф. Бельфоре (1530 – 1583). 
Вона увійшла до того ж збірника Бельфоре («Histoires 
tragiques»), де наявна також історія Гамлета, принца 
Данського – того самого збірника, примірник якого, 
свого часу був придбаний у вересні 1585 року за 
20 шилінгів (відповідно до документального звіту 
стюарда за розтрати графа) Джоном Ретландом, 
який із 1581 р. управляв Бельвуаром через зайнятість 
графа Едварда Ретланда державними справами; 
очевидно, Ретланди вільно читали французькою 
мовою.

Чи міг читати Бельфоре в оригіналі Вільям 
Шакспер? Сумнівно, позаяк навіть у тому 
випадку, коли б він відвідував греко-латинську 
школу у Стратфорді (що – лише припущення 
шекспірознавців), французька мова (як й італійська) 
залишилася б для нього такою, якої тут не вивчали. 
А ось Роджер Ретланд міг читати новели Банделло 
не лише у перекладі на англійську («Romeo and 
Juliet») та французьку («Timbreo and Fenicia»), але 
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й в оригіналі, позаяк добре відомо, що він брав 
уроки італійської у того ж таки Джованні Флоріо. А 
доведене науковцями датування написання комедії 
«Багато галасу з нічого» (1598 – 1599) збігається із 
періодом свіжих італійських вражень Ретланда.

Драма-комедія «Венеціанський купець», 
створення якої шекспірознавство датує 1596 р., 
написана на сюжет 2-ї новели «Шейлок-злочинець» 
(«Shylock as a villain») зі збірника Джованні 
Флорентіно «Il Pecorone», який був виданий у 
Мілані 1558 року. Зрозуміла річ – виданий на 
італійській мові. На англійську та французьку мови 
у ХVІ – ХVІІ ст. новели зі збірника «Il Pecorone» 
не були перекладені. Випливає висновок, що 
автор шекспірівських творів все-таки мав добре 
знати італійську мову. Але й цього йому було б 
замало, позаяк у комедії Венеціанський купець» 
наявні ознаки того, що драматург мав обов’язково 
побувати у Венеції. Зокрема, між персонажами цієї 
комедії – Саларіо і Саленіо – відбувається розмова, 
із якої помітне знання місцевої мікрогеографії. 
Йдеться про паром у венеціанському передмісті, 
який з’єднує Венецію із материком (не кажучи вже 
про перевулок Сагітарі, про який не знає навіть 
більшість мешканців Венеції).

Крім того, у цій комедії відображене чудове знання 
венеціанського законодавства – кардинально 
відмінного від англійського. Для того, щоб про це 
дізнатися, недостатньо було прочитати згадану 
новелу Джованні Флорентійця, але потрібно 
було у Венеції побувати й поцікавитися місцевою 
юриспруденцією. Інакше кажучи, потрібно було 
побувати у Венеції у той час, коли створювалася 
комедія «Венеціанський купець» (1596 р.). За 
«дивним» збігом обставин Роджер Ретланд побував 
у Венеції саме 1596 року – після того, як захворів 
на пропасницю у Падуї і вирушив у подорож до 
Венеції для відновлення здоров’я.

Джованні Флоріо, до речі, у Венеції ніколи 
не був – там перебував деякий час його батько 
– Мікеланджело Флоріо. Італійські дослідники 
вважають, що саме він розповів сину про колорит 
Венеції. Але Мікеланджело Флоріо помер ще 1566 
року – за 30 років до написання комедії, коли 
Джованні Флоріо мав лише 14 років!

Повна неспроможність гіпотези про «Шекспіра-
Флоріо» виявляє себе  саме у світоглядному 
аспекті. Флоріо був сином колишнього ченця-
бенедиктинця, який став кальвіністом, за що його 
в Італії переслідувала Інквізиція. Джованні Флоріо 
народився у Лондоні і прийняв нову віру батька. 
Більше за це – його батько деякий час працював 
кальвіністським пастором у Шотландії. Сам 
Джованні (Джон) Флоріо був другом Джордано 
Бруно – відвертого ворога Католицької Церкви, який 
того часу перебував в Англії, що також свідчить про 
антикатолицькі настрої самого Джованні Флоріо.

Натомість у творах Шекспіра чітко простежуються 
численні вияви прокатолицьких симпатій.

Більш цікавий аргумент професора Мартіно 
Джовари полягає у тому, що, як він встановив 
за місцевими документами, батько Дж. Флоріо – 
Мікеланджело Флоріо – в Італії володів будинком 
під назвою «Casa Otello». Якщо це правда, 
випадковий збіг із назвою трагедії Шекспіра 
«Отело – венеціанський мавр» видається вкрай 
малоймовірним. А позаяк сам Дж. Флоріо, як було 
встановлено, не міг бути автором шекспірівських 
творів, випливає висновок, що ним був хтось із 
його знайомих. Стратфордівці припускають, що 
Флоріо був «другом» Шакспера, але це припущення 
не засноване на історичних свідченнях – одна із 
численних вигадок, якими прив’язують до біографії 
Шакспера відомі факти, пов’язані із «його» 
творчістю.

Інша справа – Роджер Ретланд, який був учнем 
Флоріо в оволодінні італійською мовою, якому 
Флоріо присвячує видання своєї основної праці – 
англо-італійського словника «Світ слів» (а водночас 
– двом іншим своїм учням: графу Саутгемптону та 
графині Бедфорд).

 Трагедія Шекспіра «Отелло» була поставлена 
вперше в театрі «Глобус» 1604 р. Написана вона 
на сюжет твору Джіральді Чінтіо «Венеціанський 
мавр». Йдеться про 7 новелу 3-ї декади із його 
збірника «Сто розповідей» («Hecatommiti»), виданого 
1565 року. На англійську мову у ХVІ – ХVІІ ст. новели 

Титульна сторінка збірника «Il Pecorone»
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зі збірника «Hecatommiti» не були перекладені. А 
відтак шекспірознавці- стратфордівці стверджують, 
що новелу Джіральді Чінтіо «Венеціанський мавр» 
(«Un Capitano Moro») В. Шакспер читав в оригіналі.

Чи існував колись історичний Отелло? Це був 
італієць арабського походження на ймення Мауріціо 
Отелло. Він командував італійськими військами на 
Кіпрі протягом 1505 – 1508 р. Очевидно, Джіральді 
Чінтіо запозичив відповідний історичний сюжет для 
своєї новели. Цікаво, що Бостельман, як він свідчить 
про це, бачив у бібліотеці Бельвуару портрет мавра 
в тюрбані (на його думку – Мауріціо Отелло), на 
якому позначена дата – 1510 рік [Бостельман, 1911, с. 
45]. Але це – лише припущення, яке не має за собою 
особливих доказів.

Вважається, що сюжет комедії Шекспіра 
«Дванадцята ніч» був запозиченим із італійської 
анонімної комедії «Gl’Ingannati» («Ошукані»), яка 
інсценізувалася 1531 року у Сієні. На англійську цей 
твір ніколи не перекладався. Принаймні – до ХХІ 
століття. Інше джерело «Дванадцятої ночі» – могло 
бути доступним й для англійця, який не володів 
іноземними мовами. Йдеться про новелу «Герцог 
Аполоній і Сілла», яку переклав на англійську Барнабі 
Річ зі збірника Ф. Бельфоре (останній запозичив 
сюжет у Банделло). Проте комедія «Ошукані» та 
новела «Герцог Аполоній і Сілла» – не ідентичні за 
своїм сюжетом – Шекспір використав той й інший 
твір. Перший з них вимагав від нього володіння 
італійською мовою…

Отож, враховуючи зауважені мовно-літературні 
деталі, чимало західних шекспірознавців-
стратфордистів переконані у тому, що Вільям 
Шакспер вільно володів італійською та французькою 
мовами (на французькій написана ціла сторінка із 
«Генріха VІ»). Інші, розуміючи, що це припущення 
виходить за межі історичних реалій та здорового 
глузду,  уникають  відповідної  теми.

Шекспірознавці-стратфордівці Британії іноді 
«доводять», що Вільям Шекспір не знав добре 
Італії, позаяк, мовляв, припустився географічної 
помилки в комедії «Приборкання норовливої», де 
Падую подає як «місто у Лігурії», тоді як насправді 
Падуя знаходиться у провінції Венето. Причину 
цієї «помилки», як їм здається, вони також 
успішно виявили. Мовляв, на тогочасній мапі 
Авраама Ортеліуса уся північна Італія помилково 
позначається як «Лігурія».

Справа у тому, що антична традиція, заснована 
на «Енеїді» Вергілія (І, 242 – 248) розглядає північ 
Італії як Лігурійське царство (у Вергілія – «царство 
Лібурнів» тобто лігурів). Появу венетів на сході 
Лігурійського царства Вергілій пов’язує із троянцем 
Антенором. Тому застосування назви «Лігурія» щодо 
всієї Північної Італії – це не помилка, а класична 
традиція, якої дотримувався і Авраам Ортеліус, і 

автор шекспірівських творів. Докоряти їм за це немає 
жодних підстав.

З таким же успіхом можна докорити польському 
історику Александру Гаваньїні (1538 – 1614) за те, що 
свою відому працю назвав «Опис європейської Сар-
матії», хоч йдеться у ній про Польщу, Литву, Україну, 
Лівонію, Московію. Історична Сарматія ж у добу Ре-
несансу перестала існувати уже багато століть тому.

 Так само й турки ХVІ – ХVІІ ст. на подібній 
історичній підставі називали Україну не інакше, як 
«Роксоланією», а українців – «роксоланами».

 Англійський літературознавець Keir Elam на 
підставі свого припущення про «запозичення» в 
Ортеліуса не існуючої насправді «помилки» датує 
написання комедії «Приборкання норовливої» 1591 
роком!

Але достовірні два факти полягають у тому, що 
вперше комедія «Приборкання норовливої» була 
надрукована лише у Першому Фоліо (1623 р.), а про 
першу виставу цієї п’єси нічого не відомо.

Інший британський дослідник творчості Шекспіра   
– Олівер Хьюз – також стверджує, що відповідна 
п’єса ставилася на сцені вперше не пізніше за 1592 р. 
На титульній сторінці видання вказано, що комедію 
ставила не раз акторська трупа «Люди Пембрука», 
Хьюз припускає, що це було під час турне трупи, 
коли лондонські театри були на карантині. А чому не 
пізніше за 1594 рік?

На мою думку, відповідна комедія була написана 
не раніше за 1596 рік. Згадаймо такого її персонажа 
як Люченціо. Він прибуває до Падуї навчатися 
у місцевому університеті і закохується у Б’янку. 
Випадково він підслуховує слова її батька Баптисти, 
який признається, що шукає учителів для своїх 
доньок. Люченціо вирішує видати себе за учителя 
латини Камбіо. Друг Петруччо, головного героя 
твору,  Гортензіо також закоханий у Б’янку і він 
також видає себе за учителя музики на ймення 
Літіо…

Гортензіо – тут персонаж сатиричний, Люченціо 
– позитивний герой. Складається враження, що в 
образі Люченціо граф Ретланд 5-й зобразив себе 
самого на час свого приїзду до Падуї для навчання 
в університеті. Я не стверджую, що тут криються 
автобіографічні мотиви, пов’язані із гіпотетичним 
коханням Ретланда. Просто позитивного героя 
найлегше писати із себе, якщо лишень себе 
поважаєш. Так, Бомарше наділив своїм характером 
свого улюбленця Фігаро, Віктор Гюго – свого 
улюбленця Гавроша, Гете – своїх Вертера та Фауста… 
У Шекспіра також трапляється подібна метода, чому 
підтвердженням є образи Гамлета, Орландо (із «Як 
вам це сподобається»), Бірона (із «Марних зусиль 
кохання»), Едгара (із «Короля Ліра») і, що дуже 
ймовірно, Люченціо.

•••••••
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34. ОБРАЗИ ЗИМИ ТА ВЕСНИ В КОМЕДІЇ
«МАРНІ ЗУСИЛЛЯ КОХАННЯ»

Вперше в історії літературознавства при-
пущення про те, що справжнім автором творів 
Шекспіра є Роджер Ретланд, з’явилося ще 1893 
року: адвокат із Сан-Франціско на ймення Глісон 
Цейглер, опублікував у Нью-Йорку статтю, де 
зауважує, що географія шекспірівських п’єс у 
значній мірі збігається із географічним аспектом 
біографії Роджера Ретланда. Зокрема, в його статті 
йшлося про відвідини останнім Верони (1596) – на 
шляху до Падуї (що знайшло своє відображення у 
комедії «Два веронці» та в першій трагедії «Ромео 
і Джульєтта»); про його відвідини Венеції (1596) 
– після одужання від небезпечної пропасниці, 
яка призупинила його навчання у Падуанському 
університеті – венеціанська тема рефлектується у 
трагедії «Отелло» та комедії «Венеціанський купець» – 
тут згадується навіть маловідомий у самій Венеції 
перевулок Сагітарі. А також у статті Цейглера 
згадано про відвідини Р. Ретландом Парижу (лютий       
– червень 1597). 

Комедіями, написаними Шекспіром на 
французьку тематику є «Марні зусилля кохання» 
(публікація – 1598) та «Як вам це сподобається» 
(публікація – 1599). Перша із них закінчується 
відтермінуванням на один рік шлюбів між кількома 
закоханими парами. Друга – весіллям кількох пар 
закоханих. 

Не рахуючи відвідин Парижу (1597), що стало 
поштовхом до зацікавленості місцевою «екзоти-
кою»,  деякі інші події із біографії Ретланда також 
збігаються за своєю хронологією зі згаданими дета-
лями сюжету:  насамперед – це його власне одру-
ження у березні 1599 року. Таким чином, комедія 
«Марні зусилля кохання», ймовірно, створювалася 
у 1597-98 роках. 

Як це слушно помітив І. Гілілов (можливо, вслід 
за Дамблоном), в останній Ретланд змальовує 
свій літературний портрет в образі дотепного 
поета-аристократа Бірона, закоханого в Розаліну 
(нагадаємо, що майже таке саме ймення (Розалінда) 
носить кохана Орландо – героя комедії «Як вам це 
сподобається», героя, в якому автор також зобразив 
самого себе). 

На нашу думку, під образом наварського короля 
Фердинанда, із яким Бірона єднають дружні 
стосунки, Ретланд змалював літературний портрет 
свого друга – графа Саутгемптона (а не короля 
наварського і французького Генріха Бурбона 
– як вважають окремі шекспірологи). Проте 
найбільш цікавим для нас персонажем відповідної 
комедії є іспанський герцог Армадо – оскільки в 
останньому простежуються риси, почасти спільні із 
біографічними даними графа Оксфорда, а почасти 
– із образом Дон Кіхота.

Ще до появи Армадо на сцені, глядач отримує 
уявлення про нього – із характеристики, що її дає 
іспанцю король Фердинанд, відповідно до якої, 
герцог, подібно до Дон Кіхота, є схильним до 
пишномовства, егоцентричним фантазером, що 
підмінює реальний світ своїми вигадками: 

Бо він із тих, що їх п’янить без меж,
Як музика, тирад звучання власних…
Цей фантазер, Армадо на ім’я…

  (Дія 1; Сцена 1)
[переклад М. Литвинця].

Комічність образу Армадо розкривається, 
переважно, у його діалогах зі своїм пажем Мотом 
(«Метеликом»), в яких Мот нещадно висміює 
свого господаря, оскільки останній дає на це вагомі 
підстави – не розуміє, що є добрим, а що поганим, 
хизуючись тим, чого інші соромляться. Наприклад: 

Метелик: Скільки буде три рази по одному?
Армадо: Я не сильний у рахунках. Це справа 

шинкаря.
Метелик: Ви – дворянин і гравець, пане.
Армадо: Зізнаюся в першому, і в другому: одне 

й друге надає справжнього блиску бездоганній 
людині. 

(Дія 1; Сцена 1).
Армадо: …Хлопчику, я закоханий у молоду 

селянку, яку заскочив у парку з отим кмітливим 
селюком, тобто з Довбешкою. Вона заслуговує...

Метелик (убік): ...нагая і, до речі, кращого 
коханця, ніж мій господар. 

(Дія 1; Сцена 1).
Армадо: Приведи селюка, хай віднесе мого 

листа.
Метелик: Чудове доручення: лошак буде послом 

від осла. 
(Дія 3; Сцена 1).

Як бачимо, знову епітет «осел» дістається персо-
нажеві, прототипом якого є граф Оксфорд 17-й.

Антропологічні особливості статури Армадо є 
помітними за цим діалогом: 

Лонгвіль: Його ноги товстуваті для Гектора.
Дюмен: Особливо ж у литках.
Бойе: Ні, він стрункіший. 

(Дія 5; Сцена 2).
При цьому, ми припустилися б помилки, якби 

сприйняли зміст наведеного уривку у прямому 
розумінні, а не як забарвлений іронією: ноги в 
Армадо були аж надто тонкими – особливо – у 
литках (автор натякає на ноги графа Оксфорда, чия 
зовнішність описана в “Дон Кіхоті”). 

Сам антропонім «Армадо» підібраний зовсім не 
випадково: граф Оксфорд брав участь у переможній 
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війні Англії з іспанською Непереможною Армадою 
[http://ru.wikipedia.org/wiki/ Вер,_Эдуард_де,_17-й_
граф_Оксфорд]. Це стало для нього підставою 
для численних вихвалянь власними військовими 
подвигами, а також – для панегіриків на його честь, 
які були написані низкою поетів, що ними певний 
час опікувався Едвард де Вер.

Лист до Жакнетти, в якому Армадо намагається 
освідчитись дівчині у коханні, за своїм характером, 
нагадує сонети графа Оксфорда. Порівняймо: 
«Іменем неба свідчу, що ти – гожа, це безсумнівно; 
це істина, що ти вродлива, це сама правда, що 
ти приваблива… зглянься на свого доблесного 
васала. Великий і преславний король Кофетуа 
звернув увагу на згубну і безсумнівну жебрачку 
Зенелофон. І він із цілковитою підставою міг 
сказати: veni, vidi, vici; що мовою простолюддя – 
о низьке і темне простолюддя! – videlicet, тобто 
означає: прийшов, побачив, переміг. Прийшов, 
раз; побачив, два; переміг, три. Хто прийшов? 
Король. Чому прийшов? Щоб побачити. Для чого 
побачити? Щоб перемогти. До кого прийшов? До 
жебрачки. Кого побачив? Жебрачку. Кого переміг? 
Жебрачку. В підсумку – перемога. На чийому боці? 
На боці короля. Полон обертається в багатство. 
З чийого боку? З боку жебрачки. Шлюбом стає 
катастрофа. З чийого боку? Короля? Ні, з обох 
сторін в одному чи зі сторони одного в обох. Я – 
король, як випливає з порівняння; ти – жебрачка, 
як свідчить твоє низьке походження. Чи можу я 
звеліти тобі кохати мене? Можу. Чи можу я тебе 
примусити? Міг би. Чи благатиму в тебе любові? 
Маю намір. На що ти обміняєш своє лахміття? 
На вбрання. А своє нікчемне ім’я? На титул. А 
себе? На мене. Отже, чекаючи твоєї відповіді, 
оскверняю свої вуста на твоїх ногах, очі – на 
твоєму обличчі, а серце – повсюди на тобі. Твій, 
з люб’язним бажанням слугувати тобі дон Адріано     
де Армадо» (Дія 4; Сцена 1).

Бойє, в руки якого випадково потрапив цей лист, 
прочитавши його, зауважує на адресу Армадо: 

Ти чуєш, як ричить немейський лев?
Овечко, гнів такий – тобі не радість.
До ніг йому впади – він стишить рев,
Коли наївсь, тобою зволить гратись.

Епітет «немейський лев» тут вжитий з іронією, 
оскільки перший подвиг Геракла полягав у 
знешкодженні лева-чудовиська (Немейського 
лева). Останній вважався вигодуваним Селеною 
(богинею Місяця), а згідно із Геродором із Гераклеї 
та Анаксагором – упав на землю із Місяця [Геродор 
из Гераклеи, фр.4 Якоби // Фрагменты ранних греческих 
философов. Ч.1. М., 1989, с. 77]. Нагадаємо, що саме 
із Місяцем у творчості Шекспіра асоціюється 
образ королеви Єлизавети Тюдор і що королева 
опікувалася графом Оксфордом (про що йшлося в 
розділі «Хто написав “Дон Кіхота?”»). 

Повернемося до змісту листа Армадо, 
адресованого Жакнетті. Ми не випадково виділили 
підкресленням наступну цитату: «Шлюбом стає 
катастрофа. З чийого боку? Короля? Ні, з обох 
сторін в одному чи зі сторони одного в обох». 
Якби ми спробували перекласти дослівно перше 
речення останньої цитати, у нас би вийшов 
такий варіант: «Шлюб стає катастрофа», тобто 
в оригіналі (у відповідності до граматичних 
особливостей англійської мови) відповідна фраза 
може мати подвійне значення – як те, яке наведене 
нами у перекладі М. Литвинця, так й інше: «Шлюб 
стає катастрофою». Саме тому у перекладі на 
російську М. Кузмін вибирає останній із двох 
можливих варіантів: «Катастрофа заключается в 
браке» (так само чинить інший перекладач комедії 
на російську – Ю. Корнєєв). 

Подальший зміст цитати переконує, що тут 
йдеться про шлюб, який стає катастрофою для обох 
сторін (дружини та чоловіка). А це також можна 
розглядати як прозорий натяк на біографічні 
сторінки графа Оксфорда, нагадаю: на початку 1574 
р. останній вирушив на континент – кілька років 
він перебував у Німеччині, Франції, Італії. У Римі 
влітку 1575 р. де Вер, який не був уже більше року 
в Англії, отримав звістку, що його дружина тільки-
но народила доньку. Граф у боргу не залишався: як 
написав у 1606 р. в своїх спогадах супутник графа Н. 
Бакстер, у Венеції Оксфорд спілкувався із місцевою 
куртизанкою Вірджинією Падоаною. Сучасні 
дослідники підтвердили історичність згаданої 
особи на основі архівних даних. Ймовірно, саме у 
Венеції Оксфорд захворів на сифіліс [http://www.
tudorplace.com.ar/Bios/EdwardDeVere(17EOxford).htm]. 

1581 року в його біографії зафіксований 
неприємний скандал – родина Анни Вавасур 
звинуватила Едварда де Вера у незаконному зв’язку 
із останньою – після того, як Анна народила від 
графа Оксфорда дитину. Справа дійшла до збройних 
сутичок між родичами Анни Вавасур та людьми 
Оксфорда (1582 р.). В одній із них граф дістав тяжке 
поранення в ногу.

В іншому місці виявляє себе разюча близькість 
образу Армадо до Дон Кіхота:

Армадо: Відкрию вам голу правду: в мене нема 
сорочки. Я ношу на голому тілі шерстяний камзол,  
як волосяницю, заради покути.

Бойє: Справді, це було накладене на нього в 
Римі, бо в нього нема білизни. Відтоді, присягаюсь, 
він і не носить нічого під камзолом, окрім 
Жакнеттиного рушника для витирання посуду, і 
носить його на серці як запоруку любові.

(Дія 5; Сцена 2).
На відміну від Ретланда, Оксфорд справді 

відвідував Рим, де поводився, до речі, як католик 
(а ось, повернувшись до Англії, він почав 
звинувачувати англійських католиків). 



189

Проте, у наведеному вище зауваженні Бойє 
першочерговою є іронія з приводу аскетичного 
«подвигу» Армадо, «подвигу», який продиктований 
не його доброю волею, а лише його зубожінням 
(останнє, нагадаємо, є вагомою частиною біографії 
графа Оксфорда). 

Що ж до рушника для витирання посуду, 
який колись належав Жакнетті – тут ми бачимо 
літературний штрих, цілком тотожний до того, 
яким змальований культ Дульсінеї Тобоської, 
створений Дон Кіхотом для власного вжитку. На 
загал, в образі Армадо наявна рідкісна суперечність      
– з одного боку він поводиться як наївний ідеаліст, 
що доводить до абсурду традиції середньовічного 
культу прекрасної дами, а з іншого – хизується 
своїм цинізмом у своєму стосунку до кохання та 
жінок. Зазначена суперечність є добре помітною у 
наведеному вище листі іспанця до Жакнетти, до якої 
залицяльник підлещується вишуканими мовними 
засобами (наприклад: «Іменем неба свідчу, що ти 
– гожа… зглянься на свого доблесного васала…») 
і яку, водночас, грубо та цинічно принижує («Я – 
король… ти – жебрачка, як свідчить твоє низьке 
походження. Чи можу я звеліти тобі кохати мене? 
Можу. Чи можу я тебе примусити? Міг би… На що 
ти обміняєш своє лахміття? На вбрання. А своє 
нікчемне ім’я? На титул»).

Що ж до історичного графа Оксфорда – зазначену 
суперечність виявляє в ньому його сонет, який ми 
наводили повністю у розділі про авторство «Дон 
Кіхота» (у російськомовному перекладі), а зараз 
обмежимося необхідними уривками:

 О, если были б женщины честны, 
Любили бы нас крепко, без измен...
 Вот коль хандра и грусть охватят нас, 
Мы для потехи нашей им польстим, 
Введём в соблазн, коварно поклянясь, 
Но, утомившись, скажем гордо им, 
Капризы их отбросив наконец: 
«Прочь к дуракам! О, что я за глупец!».

Щоправда, в сонеті над наївним ідеалізмом 
помітно превалює не менш наївний цинізм, проте 
у нашій праці не йдеться про співвідношення між 
тим та іншим у характері Едварда де Вера – важливо, 
що те й інше було підмічено автором комедії 
«Марні зусилля кохання», а також те, – що граф 
Оксфорд, за жодних умов, не міг написати подібну 
сатиру на самого себе. Між іншим, у фіналі комедії 
Шекспір (Ретланд) майже прямим чином пояснює 
нам, кого він має на увазі під образом герцога 
Армадо – тут неочікувано до сюжету вводяться 
дві пісні: про Весну і про Зиму. В українському та 
обох російськомовних перекладах латинські назви 
пісень «Весна» (Ver) та «Зима» (Hiems) наводяться 
в оригіналі: «Армадо: З цього боку – Hiems, Зима; 
з того – Ver, Весна. Одну уособлює сова, другу – 
зозуля. Ver, розпочинай!». 

На нашу думку, образ Весни (Ver) введений 
у комедію з метою натяку на прізвище Едварда 
Вера (Verе), оскільки зміст відповідної пісні 
кореспондується із біографією останнього. Ми 
не наводимо відповідного тексту пісні «Весна» 
у перекладі М. Литвинця із наступної причини: 
перекладач тут опускає деталь, яку вважає 
другорядною, що не збігається із нашою думкою. 
Обидва російськомовні переклади в цьому сенсі є 
більш відповідними оригіналу, проте читач, якщо 
виявить бажання, зможе ознайомитися із ними 
самостійно, оскільки ми маємо змогу заповнити 
відповідну лакуну, не вдаючись до тої іноземної 
мови, яка не має прямого стосунку до Шекспіра:

Коли фіалочка блакитна
І паща лева й жовтий дрок,
Й мала стокротка миловидна –
В полях, неначе рій зірок, 
Тоді зозулі залюбки
Кують для вас, чоловіки:
Ку-ку.
Ку-ку, ку-ку – зозулі спів –
Лякає він чоловіків. 
Коли пастух на флейті грає
І гнізда в’ють птахи давно,
Й орач під щебет в степ рушає,
Й дівчата білять полотно, 
Тоді зозулі залюбки
Кують для вас, чоловіки:
Ку-ку.
Ку-ку, ку-ку – зозулі спів –
Лякає він чоловіків.

   [Переклад наш. В. К.]
У перекладі М. Литвинця відсутній англійський 

фітонім, що має значення: «левова паща», – який 
асоціюється зі зображенням лева на гербі графа 
Оксфорда (так само, як і епітет «немейський 
лев», вжитий стосовно Армадо). Відповідний 
фітонім є важливою ланкою, яка об’єднує образ 
герцога Армадо із образом Весни (Ver) і забезпечує 
подвійний зв’язок обох зазначених із історичною 
постаттю Едварда де Вера. При цьому, не слід 
залишати поза увагою сам зміст пісні «Весна». 

Чому кування зозулі має лякати одружених 
чоловіків? Чи не тому, що у фольклорі 
індоєвропейських народів зозуля є символом, так би 
мовити, емансипації:  жіночої безвідповідальності та 
свободи від сімейних обов’язків? У біографії графа 
Оксфорда, нагадаємо, подібний вияв «емансипації» 
вписав свою сторінку.

Втім, образ Жакнетти вбирає в собі риси двох 
Анн: Анни Сесіль (зрадливої дружини графа 
Оксфорда) й Анни Вавасур (його нещасливої 
коханки). Подібно до Анни Сесіль, Жакнетта є 
особою плебейського походження: дід Вільяма 
Сесіля – David Cecil (помер 1536 року) походив із 
пермбокширського простолюду, він утримував у 
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Стемфорді таверну «Tabard», яка йому, ймовірно, 
дісталася як частина посагу, а шляхетське звання 
есквайра – отримав за участь у війні на боці Генріха 
VІІ. 

Подібно до Анни Вавасур, Жакнетта є зведеною 
герцогом Армадо, що помітно у комедії за діалогом 
між Армадо, який перед цим виконував роль 
Гектора, та Довбешкою (роль Помпея):

Армадо: «Цей Гектор осідлав ту Ганнібалу...»
Довбешка: Та вона вже й так важка, брате 

Гекторе. Два місяці важка.
Армадо: Що ти маєш на увазі?
Довбешка: Їй-Богу, якщо ви не будете чесним 

троянцем, то бідній дівчині хоч пропадай. Вона 
непорожня: дитятко вже ворушиться в її лоні, а 
воно ваше.

Армадо: Ти ганьбиш мене перед можновладцями? 
Ти ж умреш за це!

Довбешка: Тоді Гектора відшмагають нагаями 
за те, що Жакнетта зайшла від нього в тяж, і 
повісять за те, що він убив Помпея. 

(Дія 5; Сцена 2).
Образ Весни (Ver) має у комедії стосунок до 

графа Оксфорда не лише завдячуючи формальному 
збігу його прізвища із латинською назвою цієї пори 
року – весна асоціюється із дитячим та підлітковим 
віком; відповідно: характер та розумовий рівень 
графа де Вера на все життя залишився коливатися 
між двома зазначеними віковими стадіями. А ось 
зима уособлює старість, відповідно – і пісня “Зима” 
(та образ Сови – із неї) в даній комедії вказують на 
Олоферна:

Коли бурульки – на дахівці;
Й долоні гріє Дік-пастух
І молоко – що лід – в дійниці,
А в Тома з печі – теплий дух,
Й стежки снігами замітає –
Вночі совиний крик лунає:
Пугу.
Пугу-пугу – приємна мить –
В гладкої Джен обід кипить.
Як в повну силу дмуть бурани,
І голос пастора захрип;
І ніс червоний в Маріанни,
І птах ховається під сніп.
І яблук жар в печі діймає –
Вночі совиний крик лунає:
Пугу.
Пугу-пугу – приємна мить –
В гладкої Джен обід кипить.

[Переклад наш. В. К.].
Образ печених яблук у творчості Шекспіра 

асоціюється з похилим віком, оскільки шкіра 
обличчя старої людини нагадує печене яблуко. 
Зокрема, у хроніці «Генріх ІV» принц Генрі замовляє 
п’ять печених яблук на тарелі, ставить їх перед 

Фальстафом і називає їх “серами Фальстафами” 
(Дія 2; Сцена 3). 

Проте сказане не прояснює нам інших деталей 
пісні “Зима”, скажімо, до чого тут «гладка Джен» із 
її кухонним казаном (pot), чий образ відіграє тут 
настільки ж важливу роль, як і образ зозулі у пісні 
“Весна”? 

Втім, переклад з англійської лексеми greasy 
зовсім не означає «гладка» (ми тут цілком свідомо 
повторили загальну помилку перекладачів, щоб 
мати привід для дискусії). 

В англійській мові доби Шекспіра для позначення 
відповідного поняття («гладка») існувала лише 
лексема fat, що ж стосується greasy – значення 
тут таке: «сальний, засалений» (greasy clothes 
– «засалений одяг»). У переносному розумінні – 
«слизький, непристойний, вульгарний». 

Таким чином, правильний переклад був би таким: 
«У неохайної Джен», або ж – «У непристойної 
Джен». Але подальший зміст відповідної строфи 
(в оригіналі) все ще залишається проблематичним 
для свого розуміння: «While greasy Joan doth keel            
the pot».

До речі, лексема pot в англійській слугувала в 
часи Шекспіра (як і нині) не лише для позначення 
кухонного посуду та його вмісту – одне із її 
переносних значень таке: «значна ставка» (в 
азартних іграх). У тому, що останнє розуміння 
є відповідним контексту, переконує наявність у 
ньому лексеми keel, яка не має прямого стосунку 
до кухні, оскільки означає «кіль корабля» або 
«корабель, судно» (останнє значення є характерним 
для поезії). 

Щоправда, відповідною лексемою позначається 
також грудна кістка птахів, проте навряд чи обід із 
кістки був би такою приємною обставиною, як про 
це написано в пісні «Зима». 

Зрозуміло, що автор тут залишає можливість 
двозначного розуміння наведеної строфи – або: 
«У неохайної Джен кістка птаха в казані», або: 
«Непристойна Джен робить значну ставку на 
корабель». 

У тогочасній Англії ставки на кораблі робила 
лише одна жінка – королева Єлизавета, причому 
робила вона це не без приємності і не без азарту, і 
– не без посередництва свого фаворита Крістофера 
Хаттона, який був опікуном Френсіса Дрейка (про 
це мова йтиме детальніше в подальшому). Проте 
Шекспір не був би Шекспіром, якби всім сказаним 
зміст наведеної строфи цілковито вичерпувався. 

Тим часом, “Джен” не даремно названа тут 
«непристойною» – справа в тому, що лексема keel 
має такі переносні значення: «перевернутися кілем 
догори»; «впасти, втративши рівновагу».

В останньому випадку переклад такий: «в 
непристойної Джен перевертається кілем 
догори її посудина» (тобто «Джен» пропонує себе 
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історичному прообразу того героя комедії, який 
уособлює «Зиму»).

У значенні «казан/горщик» лексема «pot» 
наявна не лише в англійській, але і в ірландській 
та валлійській мовах, звідки вона й потрапила до 
англійської. Зазначені кельтські мови виявляють 
низку лексичних паралелей із українською. 
Зокрема, в статті відомого українського лінгвіста 
К. Тищенка наведено наступні україно-валлійські 
мовні паралелі: «brawd – брат, tad – тато, nef – небо, 
iaith – язик, derwen – дерево, mis – місяць, cryf – 
кріпкий, bod – бути…» [http://www.vesna.org.ua/
txt/tyschenkok/eyl/06.html].

У бойківському діалекті української мови існує 
лексема «потка» (статевий орган дівчинки), яка 
походить від давньокельтського «pot», у значенні: 
«казан; жіночий статевий орган; горщик». 
Зокрема, кельтська міфологема Казана Керрідвен 
в образі казана вказує на статевий орган богині 
кельтів-валлійців – Керрідвен [Л. Спенс, «Тайны 
древних бритов», М., 2007, с. 266].

А тепер порівняймо це із іншим шекспірівським 
образом, який уособлює Крістофера Хаттона – із 
Полонієм (трагедія «Гамлет»). У першому кварто 
(1603 р.) Полоній носить зовсім інше ймення – 
«Corambis», яке, на загальну думку дослідників, 
походить від іспанського евфемізму «Cаrambа» 
(«фалос»). Для Полонія таке ймення не дуже 
пасує – у п’єсі він далеко не секс-символ. А ось, 
стосовно Хаттона – воно цілком зрозуміле, позаяк 
той досягнув високих державних посад і великого 
багатства винятково за рахунок свого фавору в 
королеви. До того ж, Марія Стюарт називала його 
«коханцем королеви Єлизавети» прямим текстом 
[Nicolas, Harris (1847). Memoirs of the Life and Times of Sir 
Christopher Hatton. London: Richard Bentley. p. 15]. Думаю, 
що автор «Гамлета» про це знав.

У шекспірознавстві давно є визнаним той факт, 
що не було жодного відомого поета в цілій Англії, 
який би не відгукнувся своєю елегією на смерть 
Єлизавети Тюдор – окрім Шекспіра. Пайовик 
театру «Глобус», театру, якому королева надала 
статус “королівського” – Вільям Шакспер – не мав 
особливих причин для того, щоб виокремитись 
із богемного загалу саме в такий спосіб. І хоч 
дехто вважає, що Шакспер був другом Есекса та 
Саутгемптона, які зазнали від Єлизавети жорстоких 
репресій, проте подібна версія пасує перед фактами. 
Так, саме в театрі «Глобус» граф Есекс замовив 
виставу «Річарда ІІ» напередодні фатального 
повстання (7 лютого 1601 р.), проте цю ж таки 
хроніку «театр Шекспіра» поставив також 
напередодні іншої події – страти графа Есекса (24 
лютого 1601 р.). 

Справа у тому, що королева кілька днів зволікала 
із наказом про виконання вироку останньому. Це 
почало непокоїти Роберта Сесіля та його основно-

го політичного партнера Чарльза Говарда 1-го гра-
фа Ноттінгема і вони зі свого боку також замовили 
«Річарда ІІ» у театрі «Глобус», після чого перекона-
ли Єлизавету в тому, що це було вчинено таємними 
прихильниками Есекса. 

Із наведеного прикладу є помітним, що власники 
театру, серед яких був і Вільям Шакспер, не мали 
власних політичних переконань, які б могли 
створити найменшу перешкоду для комерційної 
діяльності цього розважального закладу: замовник 
платив і саме він отримував право розпоряджатися 
репертуаром, а які саме політичні наслідки потягне 
за собою одне із таких замовлень – це мусило 
турбувати лише самого замовника.

Найбільш гострі інвективи на адресу короле-
ви ми знаходимо у творах Шекспіра, написаних не 
раніше за 1601 рік, проте і в більш ранніх комедіях 
наявні натяки, які виявляють критичне ставлення 
автора до Єлизавети Тюдор. Зокрема, у «Марних 
зусиллях кохання» до зазначених має стосунок на-
ступний монолог пажа Метелика:

«Якщо рум’яна та бліда,– 
То й сховані пороки,
Бо червоніє від стида,
А страх їй білить щоки.
І де той сором, де той страх,– 
Тобі не зрозуміти;
В жінок природно на щоках
Червоне з білим злите.

Дуже небезпечні вірші про червоний та білий 
колір» (Дія 1; Сцена 2).

Лише останнє (прозове) зауваження Метелика 
дозволяє зрозуміти, що тут йдеться саме про ко-
ролеву – червона та біла барви були геральдичним 
символом англійського королівства (прапор того-
часної Англії являв собою червоний Георгіївський 
хрест на білому тлі). Епітет «небезпечні» придає 
відповідному натяку характер безсумнівності. Ви-
раз «якщо червоно-біла, (тобто, якщо королева) 
то й сховані пороки» тут також є не випадковим, 
оскільки він має стосунок до одного із героїв п’єси, 
на якого проектувалися пороки королеви. Але про 
це – детально.

Уособленням старості в комедії «Марні зусилля 
кохання» є учитель Олоферн. Здавалось би, на його 
честь і мала б бути написаною пісня «Зима». І воно 
так є насправді – в певному розумінні. 

Проте все ж, головною героїнею пісні є «Джен» 
(королева Єлизавета). Такий висновок, на перший 
погляд, здається парадоксальним, проте – лише на 
перший погляд. Видимість суперечності спросто-
вується припущенням, що під образом Олоферна 
виведений літературно-сатиричний портрет од-
ного із фаворитів Єлизавети Тюдор. Власне, на це 
може вказувати сам антропонім “Олоферн” – таке 
ім’я, згідно із Біблійною книгою “Юдит”, мав полко-      
водець вавилонського царя Навуходоносора ІІ (605 
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-562 до н.е.), чия історична постать у християнську 
добу стала уособленням тиранії.

Зі всіх фаворитів Єлизавети І літературний 
портрет лише одного з них міг бути змальованим 
у комедії під образом учителя. Цей фаворит – лорд-
канцлер Крістофер Хаттон (1540 – 20. 11. 1591). 
Останній, за сумісництвом, займав посаду канцлера 
Оксфордського університету [http://en.wikipedia.org/
wiki/Christopher_Hatton]. 

Ще 1564 року 24-річному Хаттону королева, з 
невідомої причини, призначила державну пенсію. 
1572 року він стає капітаном особистої охорони 
королеви. З цього часу королівські подарунки, 
зокрема, маєтки та інша нерухомість, посипалися 
на нього, немов із рогу достатку. 

1578 року Хаттон стає віце-камергером 
королівського двору, членом Таємної Ради і 
рицарем; 1587-го – лорд-канцлером. Отож, лондонці 
мали певні підстави для свого переконання в тому, 
що Хаттон є коханцем королеви (і зовсім не одним-
однісіньким). Чи так це було насправді – невідомо, 
проте автор комедії поділяє цю думку, наскільки це 
зрозуміло із його натяків, наявних у цьому діалозі: 

Армадо: ...Справжня дотепність!
Метелик: Піднесене дитиною як ріг достатку, 

старого чоловіка перетворює в рогоносця. 
Олоферн: Що це за фігура? Яка це риторична 

фігура?
Метелик: Рогата.
Олоферн: Ти розмірковуєш, як дитина. Йди 

ганяй свою дзиґу.
Метелик: Подаруйте мені ваші роги, я зроблю 

з них дзиґу і ганятиму вашу ганьбу circum circa (по 
колу). Чудова дзиґа з рогів рогоносця.

Хаттон ніколи не був одруженим, проте 
«рогоносцями» називають не лише чоловіків, у яких 
невірна дружина, але й коханців, єдина коханка 
яких є для них невірною. Крім Єлизавети І, Хаттон 
ніколи не дозволяв собі мати іншу коханку, оскільки 
він перевершував решту фаворитів королеви 
у своїй запопадливості і собачій відданості «її 
величності» (не даремно ж у “Гамлеті” Шекспір 
(Ретланд) змальовує Хаттона в образі Полонія, який 
відповідає зазначеним рисам).

На загал, тема рогів та рогоносців у 
творчості Шекспіра є однією із улюблених і в 
більшості випадків ця тема тут має прямий, чи 
опосередкований стосунок до Крістофера Хаттона. 
Зокрема, в комедії “Як вам це сподобається” 
Хаттону, який тут змальований в образі 1-го 
вельможі, присвячена ціла сцена (Дія 4; Сцена 2), 
яку буде доречним зацитувати, оскільки вона дуже 
коротка:

Жак: Хто убив оленя?
1-й вельможа: Це я, пане.
Жак: Треба виставити його перед герцогом 

як римського переможця; добре було б голову 

йому прикрасити оленячими рогами замість 
тріумфального вінка. Чи не знайдеться у вас, 
мисливці, якоїсь пісні для цієї нагоди?

Мисливець: Знайдеться, пане.
Жак: Заспівайте; байдуже, скільки в тій пісні 

ладу, – аби галасу більше.
Мисливець (співає):

Убив він оленя для чого?
Щоб мати шкуру, мати роги.
Хвала щасливцю!
Носить їх – не ганьба тобі – 
Вони давно – в твоїм гербі.
Твої носили їх батьки,
Діди носили залюбки.
Чудовий ріг, могутній ріг!
Який тут може бути сміх? 

 [Переклад О. Мокровольського]
Як мав би зауважити читач, Жак-Меланхолік 

порівнює 1-го вельможу із “римським переможцем” 
тобто Цезарем – не випадкова тут деталь, яка буде 
згодом нами поясненою. 

Що ж до герба 1-го вельможі, в якому наявні 
оленячі роги, – тут мається на увазі герб Хаттона, 
на якому було зображено золотого оленя (чи 
золоту лань?). Вважається, що саме на честь 
свого покровителя (Хаттона) Френсіс Дрейк 
перейменував свій корабель “Пелікан” у “Золоту 
лань” [http://ru.wikipedia.org/wiki/Золотая_лань].

Чи містяться якісь інші натяки на особу Хаттона 
у пісні “Зима”, окрім «перевернутого кілем догори 
казана-пота вульгарної Джен»? Ймовірно, що не 
містяться, оскільки на час написання комедії минуло 
вже не менше шести років по смерті лорд-канцлера. 
Очевидно, робота над комедією закінчувалася 1598 
року – по смерті Вільяма Сесіля, після якої його син 
– Роберт – успадковує політичну впливовість свого 
батька. Саме тому символом зими у пісні стає Сова. 

Згадаймо, що під образом “передвісника біди” 
(пугача чи сови вухастої) Роберт Сесіль показаний 
у поемі Шекспіра “Фенікс та голуб”.

Нагадаю також, що інший літературний портрет 
Р. Сесіля – Річард Глостер (завдяки чому, косоплечий 
історичний Річард зображений у Шекспіра 
горбатим). Отож, образ Діка-пастуха в пісні “Зима”, 
ймовірно, має стосунок до Роберта Сесіля (“Дік” – 
скорочена форма антропоніму “Річард”).

Дік-пастух тут, згадаймо, “гріє руки”. Відповід-
ний вираз в англійській, як і в українській, має 
переносне значення “збагачуватися в нечесний 
спосіб”. Вважається, що численні звинувачення 
Роберта Сесіля в здирництві та в практикуванні 
незаконного привласнювання коштів із державної 
скарбниці – були не безпідставними [

].
Умовна назва “пастух” – стосовно “Діка” – 

означає, що тут йдеться про «керівника стада» 
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(політичного угрупування). Нагадаємо, що в поемі 
“Фенікс та голуб” також наявна згадка про партію 
Р. Сесіля: «нехай буде забороненою присутність 
на цьому зібранні кожного представника м’ясних 
курей (fowl) з крила тиранії»; а в “Королі Лірі” 
партія Сесіля згадується під метафорою «сузір’я 
Дракона».

Врешті, сам образ Олоферна у комедії виконує 
насамперед роль “речового доказу” на користь 
заплямованої репутації “королеви-цнотливиці” 
(“Діани-Цинтії”, за висловом Вальтера Релі). 
Сказане, проте, не означає того, що нібито сама 
історична постать Хаттона залишала автора 
байдужою до себе. Тут потрібно пам’ятати, що 
Крістофер Хаттон був політичним партнером 
Вільяма Сесіля, і підтримував останнього у всіх 
його діях. Зокрема, він належав до складу комісії, 
яка визнала Марію Стюарт винною в “державному 
злочині”. Його виступ у парламенті із осудом Марії 
Стюарт можна порівняти лише із виступом Бекона 
на суді зі звинуваченнями проти Есекса. 

Разом з тим, існують історичні документи, які 
свідчать: до цього Хаттон запевняв Марію Стюарт 
у тому, що допоможе їй зайняти англійський трон 
у випадку смерті Єлизавети І-ї [http://en.wikipedia.
org/wiki/Christopher_Hatton]. Таке дворушництво 
політикана-сесілівця не залишилося поза увагою 
Шекспіра (Ретланда), зокрема, відповідний образ 
Олоферна отримав відповідну авторську оцінку у 
цьому діалозі:

Олоферн: «Іуда Я...».
Дюмен: Іуда?
Олоферн: Не Іскаріот, сеньйоре. «Іуда я, що 

зветься Маккавеєм...».
Дюмен: Відкинь Маккавея, і лишиться просто 

Іуда.
Бірон: Зраднику, та ж ти після поцілунку став 

Іудою?
Олоферн: «Іуда я...».
Дюмен: Тим ганебніше для тебе, Іудо...
Олоферн: Я не бажаю, щоб мене ображали в 

обличчя.
Бірон: Бо в тебе його немає.
Олоферн (підносить руку до обличчя): А це що?
Бойє: Головка на цитрі.
Дюмен: Головка шпильки.
Бірон: Мертва голова – на печатці.
Лонгвіль: Стерте лице на старій римській 

монеті.
Бойє: Руків’я Цезаревого меча. 
У наведеному уривку звернімо особливу увагу 

на три репліки Бірона – не тому, що вони належать 
героєві комедії, який висловлює власні оцінки 
Ретланда, але тому, що за ними в Олоферні легко 
розпізнається Хаттон. Перші дві репліки мають 
стосунок до участі Хаттона у знищенні Марії 
Стюарт, а третя – до його посади (лорд-канцлер був 

оберігачем державної печатки). 
Два останні зауваження Лонгвіля та Бойє містять 

натяк на роль Цезаря, яку Хаттон виконував у 
театральних виставах студентів Оксфорду, коли 
навчався тут на юридичному факультеті. 

У “Гамлеті”, де літературний портрет Хаттона 
змальований в образі Полонія, останній говорить 
прямим текстом про свою відповідну театральну 
роль, зіграну ним у студентські роки; в комедії “Як 
вам це сподобається” 1-й вельможа (Хаттон), як 
було зауважено, також порівнюється із Цезарем.

У шекспірознавстві побутує уявлення 
(запропоноване оксфордистами), що образ 
догідливого Полонія у “Гамлеті” відповідає Вільяму 
Сесілю. Наскільки більш відповідним прообразом 
згаданого героя може вважатися Хаттон, свідчить, 
хоча б, цей факт: у грудні 1584 року, виступаючи 
в Палаті общин англійського парламенту, він 
запропонував спільну молитву на колінах за безпеку 
королеви – ніхто із чотирьохсот парламентерів не 
наважився проігнорувати цю пропозицію [http://
en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Hatton].

На загал, у комедії “Марні зусилля кохання” лише 
два образи можна визнати сповна сатиричними: 
це герцог Армадо і шкільний учитель Олоферн 
– обидва вони виконують роль офірного цапа – 
саме їм дістаються нещадні кпини інших героїв, а 
їхні власні слова та вчинки – водночас і комічні, і 
самодискредитуючі. 

Шекспірознавці-стратфордівці здебільшого 
повторюють помилкове судження, ніби прообразом 
Олоферна був італійський поліглот Джон Флоріо, 
якого вони вважають «ймовірним другом Шекспіра» 

Крістофер Хаттон
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(Шакспера). У таких міркуваннях простежується 
неймовірно безглузда суперечність: знущатися 
над друзями не властиво навіть для найбільших 
негідників. Думаю, що Шакспер – попри власний 
низький рівень моралі – також собі б цього не 
дозволив (якби справді був драматургом). 

Між прототипами Армадо та Олоферна наявна 
лише одна спільна риса – обидва вони (і Хаттон, і 
Оксфорд) належали до політичного “синдикату” 
під умовною назвою «Вільям Сесіль і син». Із листа 
Едварда де Вера до Вільяма Сесіля (від 20 жовтня 
1595 р.) є добре помітним, що граф Оксфорд 
ненавидів Роберта Деверо графа Есекса [http://www.
luminarium.org/encyclopedia/rutland3.htm]. 

Навіть у тому випадку, якщо ця ненависть не 
є справжньою, зазначений лист свідчить про 
те, що прототип герцога Армадо належав до 
активних представників ворожого щодо Ретланда 
політичного угрупування.

Граф Оксфорд був відомим мандрівником – ми 
про це вже згадували. Те ж саме говорить про себе 
й Армадо:

Армадо: …Клянусь, я не байку розказую, його 
величність робить велику ласку Армадо, воїнові 
й мандрівникові, який бачив світ. (Дія 5; Сцена 1). 

Чому літературний портрет Оксфорда було 
змальовано під образом іспанця? Тому, що 
зовнішність графа де Вера, як свідчить про це його 
портрет, що належить пензлю доволі правдивого 
художника Маркуса Герардса Молодшого (1561 – 
1636), нагадує собою іспанського моріска: низьке 
чоло; смагляве обличчя; темні очі; борода та вуса 
– темного кольору; загнутий вниз кінчик носа. 

Дивакуватий характер графа, у певній мірі, являв 
собою пародію на тип гонорового іспанського 
аристократа. На нашу думку, саме в роботі над 
образом Армадо, у Ретланда визрів задум роману 
“Дон Кіхот”, написаного ним згодом на англійській, 
перекладеного Джоном Флоріо на іспанську 
і підписаного йменням Сервантеса за певну 
винагороду, яку той отримав.

Проте, “Марні зусилля кохання” – не єдина 
комедія Шекспіра, де можна знайти сатиричний 
образ, прототипом якого була історична постать 
Едварда де Вера графа Оксфорда. У комедії 
“Дванадцята ніч” граф Оксфорд постає під іменем 
сера Ендрю Ег’ючека (Sir Andrew Aguecheek). В 
ураїнському перекладі Максима Рильського – 
пан Андреа Тряс (лексемою “пан” перекладається 
також англомовне звертання до городян “містер”, 
що створює “демократичну” плутанину). При 
цьому, сер Ендрю тут показаний приятелем сера 
Тобі Белча (Sir Toby Belch). У перекладі Максима 
Рильського – пан Тобіо Гик. Під образом останнього 
змальований сатиричний портрет Вальтера Релі. 
Втім – шекспірознавці давно помітили очевидну 
тотожність між образами сера Фальстафа та сера 
Белча, отож, відповідний факт не потребує зайвих 
доведень. 

Оксфорд та Релі належали до політичного 
угрупування Сесіля, тому природно, що в комедії 
вони показані приятелями. Природно й те, що, 
серед персонажів комедії, лише ці два герої не без 
їдкого сарказму, відверто і послідовно висміюються 
автором. Як і у випадку із герцогом Армадо, читач 
(чи глядач) знайомиться із характеристикою Ендрю 
Белча ще до першої появи останнього на сцені:

Сер Тобі: Він має три тисячі дукатів на рік.
Марія: Так, але всіх цих дукатів йому тільки на 

рік і вистачає: він сутий дурень і марнотратець.
(Дія 1; Сцена 3).

Нагадаю, що саме з причини власного 
марнотратства граф Оксфорд із 1596 року мусив 
жити на тисячу фунтів щорічної допомоги із 
державної скарбниці.

З першою появою Белча на сцені, стає очевидною 
дитяча наївність та розумова обмеженість Ендрю 
Ег’ючека:

Сер Тобі: Приступай сер Ендрю, приступай!...
Сер Ендрю: Люба панно Приступай, мені 

хочеться з вами ближче познайомитись.
Марія: Моє ймення Марія, сер.
Сер Ендрю: Ласкава панно Маріє Приступай!
Сер Тобі: Ви помилились, сер: приступай – це 

значить атакуй її, штурмуй її, добивайся її, 
нападай на неї.

Сер Ендрю: Клянусь честю, я не вчинив би 
цього в такім товаристві. Он воно, що означає 
приступай! (Дія 1; Сцена 3).

Герардса Молодшого. Фрагмент
Королева Єлизавета І. Портрет  пензля Маркуса
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Гадаємо, читач зауважив, що сер Тобі радить 
серу Ендрю позалицятися до камеристки Марії. 
Проте сер Ендрю витлумачив його слова у прямому 
розумінні – як заклик до зґвалтування, і дав наївну 
відповідь, що в товаристві сера Тобі йому це не 
пасує. 

Сер Ендрю іноді сам дає відповідні характери-
стики власній особі: «Сер Ендрю: Я людина дуже 
чудної вдачі» (Дія 1; Сцена 3);

Блазень [про Тобі Белча]: Побожуся, що сер 
клеїть дурня!

Сер Ендрю: Так, він робить це не погано, коли 
в добрім настрої, і я теж. У нього це виходить 
майстерніше, а в мене природніше (Дія 2; Сцена 3).

Камеристка Марія зауважує, що сер Ендрю є 
«забіякою, наділеним даром полохливості» (Дія 1; 
Сцена 3). 

Нагадаємо, що граф Оксфорд, за свідченням його 
опонентів, хвалився викликати на поєдинок і вби-
ти графа Лестера, Філіпа Сідні та інших славетних 
англійських аристократів. Останній комплекс рис 
ріднить Белча із Дон Кіхотом. Згодом, сер Ендрю за-
хоче викликати на поєдинок Віолу (перевдягнену в 
костюм чоловіка), проте, коли сер Тобі розповість 
йому, як «добре фехтує» його суперник, сер Ендрю 
виявить готовність запропонувати Віолі свого сіро-
го коня Капілета, лише б вона погодилася звільни-
ти його від необхідності битися на поєдинку (Дія 3; 
Сцена 4). 

Кличка коня сера Ег’ючека – Капілет (Capilet) 
утворена шляхом спрощення від латинської 
лексеми capillatus, переносне значення якої є таким: 
«старий, давній». Кінь Дон Кіхота, як пам’ятає 
читач, мав кличку «Росінант», значення якої 
«давня шкапа». А осел Санчо Панси мав кличку 
«Сірий». Отож, сірий кінь Капілет Белча, у певному 
розумінні, поєднує в собі дві клички – коня та 
осла, що належали головним героям роману «Дон 
Кіхот», над першою частиною якого Ретланд почав 
працювати менш, ніж через рік після публікації 
комедії «Дванадцята ніч».

 А тепер відкриймо текст-оригінал «Дванадцятої 
ночі» і прочитаймо, що говорить про себе Ендрю 
Ег’ючек: «I had as lief be a Brownist as a politician» 
(Дія ІІІ, сцена 2). Переклад: «Я мав би бути 
брауністом як політик».

Хто такі брауністи? Це послідовники Роберта 
Брауна (1550 – 1633) – релігійного реформатора, 
засновника крайнього крила у кальвінізмі і водночас 
– родича Вільяма та Роберта Сесілів [https://
en.wikipedia.org/wiki/Brownist]. В. Сесіль допоміг йому 
звільнитися з-під арешту 1581 року – у Нориджі 
(місто у Норфолку), де той організував свою секту. 
А на загал Р. Браун побував у в’язниці 
за свого життя аж 32 рази! Там він і помер. 

Проте його реформаторська діяльність 
продовжувалася не довго – із 1579 – до 1585 року, 

після чого, зробивши свою справу, він легко 
повернувся до англіканства.

Для автора «Дванадцятої ночі» слово «брауніст» 
є тотожним до словосполучення «прихильник 
Сесіля», позаяк він не без належних підстав 
розглядає реформаторські дії Брауна як політичне 
замовлення Вільяма Сесіля, адже брауністи 
вирізнялися своїм винятково войовничим 
ставленням до Католицької Церкви. Саме тому у 
наведеній цитаті виокремлений політичний бік 
даної секти, нагадаю: «...бути брауністом як 
політик».

Брауністи стали першими колонізаторами 
Массачусетсу, які 1620 року заснували Плімут, 
прибувши сюди на фрегаті «Майлфловер».

Цікаво, що всі надгробні пам’ятники брауністів 
створювалися за одним зразком, який у значній 
мірі нагадує фінікійські стели. У верхній найвищій 
частині – зображення "херувима" із черепом замість 
голови, над яким – пісковий годинник – символ 
плинності часу (своєрідний варіант традиційної 
масонської символіки). 

Нагадаю, що саме таким символом крилатого 
черепа із пісковим годинником масон Френсіс 
Меннерс, граф Ретланд 6-й (який до брауністів не 
належав, а натомість визнавав себе католиком) 
увінчав надгробок свого рідного брата – Роджера 
Меннерса, графа Ретланда 5-го. 

Також нагадаю, що на первинному варіанті 
надгробного пам’ятника Вільяму Шаксперу цей 
пам’ятник не лише увінчувало скульптурне 
зображення черепа, але й один із ангелів тут тримає 
в руці піскового годинника.

Чи означає це, що сімейство Сесілів, яке 
забезпечило організацію секти брауністів, також 
було пов’язане із масонством? 

Із повною певністю цього стверджувати немож-
на. Але зазначений випадок може вказувати на ви-
соку ймовірність відповідного припущення.

Це тим більше, що навіть виникнення кальвінізму 
деякі дослідники небездоказово ототожнюють із 
підпільною діяльністю швейцарських тамплієрів. 

Верхня частина поховальної стели на одній із
могил секти  брауністів 17 ст. Массачусетс (США)
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35. «КОЗИРНА КАРТА» СТРАТФОРДИЗМУ
У своїй фундаментальній «Біографії Шекспіра» 

(переклад з англійської на російську: у видавництві 
КоЛібрі – 2010 р., 752 с.) англійський шекспіролог 
Пітер Акройд наводить безліч «переконливих» для 
пересічного читача пояснень стосовно тих речей, які 
до цього його дивували у життєписі Вільяма 
Шакспера («Шекспіра»). Виявляється, такою вже 
була ця біографія, що у ній трапляється безліч 
випадкових збігів. Наприклад, раніше дослідники 
дивувалися: звідки актор театру «Глобус» міг 
знати спеціальну термінологію, яку застосовують 
винятково до опису анатомії коня? Знання цієї 
термінології простежується, скажімо, у поемі 
«Венера та Адоніс». Інші знаходять «Нитку Аріадни» 
і в цьому питанні – мовляв, хіба ви не пам’ятаєте, що 
Вільям Шекспір (так вони називають В. Шакспера), 
перш, ніж стати актором, стеріг породистих коней 
знаті під театром «Глобус», а, як відомо, з ким 
поведешся, того й наберешся. Треба думати, що 
породисті коні – не рівня непородистим, які, певна 
річ, термінології конярства не відають… 

Акройд виходить на більш високий рівень 
шекспірознавчих інтерпретацій, позаяк він 
знайшов достеменний прототип шекспірівського 
поетичного опису коня: «Описание коня Адониса, 
которое часто приводят в подтверждение знания 
Шекспиром лошадей, почти дословно взято из 
перевода Джошуа Сильвестра поэмы «Неделя, или 
Сотворение мира» французского поэта Гийома дю 
Бартаса».

Здається, згаданий автор – великий ерудит, до 
речі, – чомусь не поцікавився, коли ж вийшов у 
світ переклад на англійську Джошуа Сільвестра 
французької поеми «Седмиця, або Створення 
світу». А публікувалося перше видання цієї поеми 
на англійській двома частинами: перша – 1598 року; 
друга – 1604 року. 

А тепер пригадаймо, що поема Шекспіра «Венера 
і Адоніс» була опублікованою вперше 1593 року! То 
хто у кого запозичив опис коня? Шекспір – у Сільве-
стра, чи Сільвестр – у Шекспіра? 

Хронологія вказує на те, що, якщо запозичення 
й відбувалося, то не в тому напрямку, в якому 
подає його Акройд. Насправді Джошуа Сільвестр, 
перекладаючи поему Бартаса, міг використати 
фрагменти із поеми Шекспіра, запозичені із 
французького оригіналу, виданого 1587 р., якого 
Вільям Шакспер, природна річ, ніколи не читав і 
навіть, очевидно, ніколи в житті не тримав у руках 
відповідне видання.

А тепер порівняймо це із поясненням однієї із 
суперечностей стратфордівської теорії, яке наводить 
російський професор-шекспіролог Ігор Шайтанов: 
«Поэма «Венера и Адонис» была напечатана в 
1593 году, когда Шекспир уже был известен как 

драматург, но сам автор называет её своим 
литературным первенцем, и потому весьма 
возможно, что она или задумана, или частью 
даже написана ещё в Стретфорде» [http://www.
epwr.ru/quotauthor/txt_8.php]. Дотепно вигадано, але 
засновано на фантомі, який не враховує безсумнівне 
запозичення Шекспіра із оригіналу Бельфоре.

Виправдовуючи Акройда, зауважу, що його 
бетселлер є компілятивною науково-популярною 
працею, у якій зібрані усі плоди напрацювань 
англійського шекспірознавства – автор не 
ставив собі за мету перевіряти «товар», на 
якому стоїть «клеймо майстра» – як кажуть 
у нас: «за що купував – за те й продавав».

Думаю, що перевірка подібних даних на 
достовірність надала б можливість комусь написати 
досить цікаву книгу, проте я особисто не буду цього 
робити – аби перечитати лише увесь бетселлер 
Акройда – знадобиться немало часу – шкода його 
втрачати на «ознайомлення» із «фактами», які 
доводилося почасти чути не раз. І все ж, у книзі 
Акройда є дещо таке, що особливої уваги вартує – 
це відображення позиції сучасного англійського 
шекспірознавства стосовно «єдиного рукопису 
Шекспіра», який, мовляв, зберігся до сьогодення. 
Це питання свого часу намагався висвітлити 
радянський шекспірознавець А. Анікст – також 
популяризуючи позицію британських учених
[Аникст А. Первые издания Шекспира, 1974]. 
Порівняймо дані, які наводять ці автори, маючи на 
увазі, що Анікст посилається на експертизу 1923 
року [Анікст, 1974, с. 122].

Доволі велику цитату із монографії Акройда (у 
нашому перекладі на українську) ми розіб’ємо на 
частини, з метою зручності коментування.

«Співпраця у її крайній формі представлена 
збереженим рукописом під назвою «Сер Томас Мор», 
датованим, як припускають, початком 1590-х 
років. У цій п’єсі наявний зразок шекспірівського 
почерку. Про автентичність фрагменту, що 
складається із 147 рядків і написаний у манері, 
що стала відомою як «почерк D», палеографи 
сперечаються впродовж багатьох років» [Акройд, 
розділ 34].

Найперше зауважимо, що палеографи не 
дійшли між собою згоди у тому, чи цей фрагмент є 
автентичним? Про історію його знайдення Акройд 
нічого не повідомляє. Анікст дещо повідомляє, 
але із його слів є помітним, що історія знайдення 
відповідного рукопису в Британському музеї є доволі 
темною: «Каким-то образом рукопись уцелела и 
попала в Британский музей. Здесь ее разыскали в 
начале прошлого века и в 1844 г. издали».

Під сумнів ставиться не весь рукопис «Сера 
Томаса Мора», а три аркуші вставки до нього, 
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написані почерком-D, який ототожнюють із рукою 
Вільяма Шакспера. А розпочалося це ототожнення 
внаслідок великого відкриття, яке належить 
Е. Томпсону: «Прямо скажем, материала для 
определения почерка Шекспира маловато, и это 
делает решение задачи крайне затруднительным. 
И все же Э. М. Томпсон, хранитель рукописей 
Британского музея, большой знаток палеографии, 
при помощи графологов установил важные 
особенности почерка Шекспира. Они совпадали с      
почерком той части рукописи, которая написана 
почерком D» [Анікст, с. 123].

Остання цитата для нас виглядає достатньо 
цікавою: виявляється, великий знавець палеографії 
(Е. Томпсон) провів експертизу рукопису-вставки до 
драми «Сер Томас Мор» за допомогою графологів.

Якщо він вдався до послуг фахівців-криміналістів, 
що спеціалізуються на ідентифікації почерків, тоді 
Анікст вживає тут недоречну термінологію, позаяк 
«графологами» називаються фахівці, які визначають 
характер людини за почерком, а також – медики, 
які за почерком діагностують відхилення у роботі 
мозку. 

Якщо ж вжита Анікстом термінологія є доречною, 
тоді недоречним було звернення Томпсона 
до графологів, позаяк графологія є наукою, 
неспроможність якої доведена (версію про відхилення 
у роботі мозку  автора  почерку-D – до  уваги  брати  не  
будемо). 

Щоправда, неспроможність графології була 
доведеною лише у ІІ пол. ХХ ст., у 1923 році 
графологія все ще залишалася доволі популярною, 
а її «репутація» вважалася незаплямованою. Тому 
немає нічого неможливого у тому, якщо справді 
Томпсон звернувся за послугами саме до графологів. 

Незважаючи на те, що Е. Томпсон давно вже 
«встановив істину» у цьому питанні (хоч і не без 
допомоги графологів), виявляється, останню крапку 
можна поставити лише через сімдесят років після 
того, як вона вже колись була поставленою: «Але 
зараз доказів назбиралося більше на користь 
Шекспіра: написання слів, орфографія,  
абревіатури – все несе на собі характерний 
відбиток» [Акройд, розділ 34].

Далі Акройд пояснює, завдяки чому можна 
поставити цю крапку, зокрема, зупиняється на 
аспекті орфографії: «Ключем слугує розмаїття. 
Орфографія Шекспіра та спосіб написання літер 
весь час міняються. Він збільшує літеру «S» і 
виявляє схильність до старомодного написання; 
його почерк змінюється від легкої секретарської 
манери до більш тяжкої – судової. Це ознаки 
поспіху і,  як наслідок такого поспіху – певна 
нерішучість» [Акройд, розділ 34].

До «нерішучості» додаються і викреслені у 
відповідному рукописі окремі рядки, які важко 
узгодити зі свідченням Бена Джонсона із Першого 
фоліо: «Пам’ятаю, актори часто згадували, 
немов про щось таке, що є чеснотою Шекспіра, 
про його твори, у яких він ніколи не викреслив 
жодного рядка. На це я відповідав, що краще б 
він викреслив тисячу рядків; вони розцінили мої 
слова як вияв недоброзичливості. Я б утримався 
від того, щоб повідомляти про це нащадкам, якби 
не невігластво тих, хто вибрав для хвали своєму 
другу те, що є його найбільшим недоліком» [http://
magazines.russ.ru/novyi_mi/1998/10/zlobina.html].

Але, якщо розглянемо шість підписів Вільяма 
Шакспера, мусимо визнати, що орфографія тут 

Сторінка із п’єси «Томас Мор», написана почерком «D», який приписують В. Шаксперу. Фрагмент
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доволі мінлива. Зокрема, у підписі під судовими 
свідченнями від 12 червня 1612 р. ймення «Willem» 
написане у легкій секретарській манері, та ось у 
чому проблема: не потрібно бути графологом чи 
криміналістом-фахівцем з ідентифікації почерку, 
щоб переконатися у тому, що це написано не рукою 
Вільяма Шакспера (див. фото 1.). Чому? Тому, що 
напрям прізвища (Shakspere) і напрям ймення 
(Willem) – різновекторні! Не кажучи вже про те, що 
почерк того й іншого – несумісний!

Прізвище написане по горизонталі до формату 
документу, а ймення – по діагоналі.

Не потрібно бути Шерлоком Холмсом, щоб 
здогадатися, що сторінку документу підписували із 
різних положень, а саме: листок паперу не повернули 
до клерка, який дописував ймення «Willem», тому 
його надпис й не збігається із напрямом рядків 
усього тексту. І саме тому тут дві літери «ll» майже 
зливаються – руку в процесі написання доводилося 
неприродно повертати, аби виправити наявну не 
бажану діагональ підпису, максимально наблизивши   
її до потрібної горизонталі, адже в іншому випадку 
прізвище довелось би Шаксперові писати під кутом 
до імені, або ж – прямо по тексту судового свідчення.

Цією ж «легкою секретарською» рукою написана і 
літера «Е» вгорі над підписом, яка означає «есквайр».

Акройд пише: «Підписи на документах про 
позику чи купівлю, зроблені приблизно в один 
час, виглядають зовсім по-різному. Шекспір писав 
своє ймення двома зовсім різними стилями. Деякі 
каліографи припускають, що три підписи на 
духівниці зроблені трьома зовсім різними людьми, 
тому що розбіжності “неможливо пояснити”». 

На мою думку, розбіжності пояснюються – і без 
особливих труднощів. Оскільки Вільям Шакспер 
не був достатньо письменним (як про це свідчать 
його підписи), його особиста орфографія також не 
зовсім однорідна. Доволі часто кожна літера у його 
підписах написана окремо, позаяк, як вправному 
художникові, йому доводилося їх змальовувати із 
тексту, який був перед очима. Саме тому деякі літери 

у підписах Шакспера нагадують готичний ламаний 
шрифт. Наприклад: велика літера «S» (підпис на 
другій сторінці духівниці  від 25 березня 1616 р. ).

Справді головоломною справою було написання 
цієї літери для Вільяма Шакспера майже кожного 
разу, коли доводилося братися за перо. В останньому 
із розглянутих випадків йому довелося тричі 
доторкатися пером до паперу, перш, ніж літера 
вийшла більш-менш довершеною. Спочатку автор 
підпису написав жирну верхню риску – справа – 
наліво; наприкінці (зліва) вона природно робиться 
дедалі тоншою. Зупинився. Зробив звичний пропуск 

Фото 2. Підпис В. Шакспера 1612 р. Судова справа
«Беллот проти Маунтджоя»

Фото 1. Підпис В. Шакспера на 2 сторінці духівниці 25 березня 1616 р. Над підписом: рядки, написані
рукою нотаріуса, який записував документ.

Фото 3. Підпис В. Шакспера 1616 р. на останній 
сторінці духівниці. Ймення «Willem» написане 

рукою нотаріуса. Літера «h» у підписі скопійована
з почерку нотаріуса (див фото 5.)

Фото 4. Підпис В. Шакспера 1613 р. (купівля 
будинку). Літера «S» знову вийшла проблемною
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тієї частини «S», яку майже завжди залишав у вигляді 
пробілу. Тут же для цього потреба була особлива, 
адже, якби не ця винахідливість підписувача, 
відповідна літера вийшла б непомірно великою.

Далі – різкий натиск пера, але зроблений не там, 
де цього вимагало продовження попередньої лінії, 
а значно ближче до центру. Шакспер зрозумів, що 
поставив перо не там, де потрібно, і знову зупинився 
(на цьому місці утворилася невеличка ділянка лінії 
із особливо насиченою концентрацією чорнила). 
Не відриваючи перо від паперу, все ж вирішив 
продовжувати лінію і тут вона різко стала тоншою; 
намалював потрібну дугу, яка внизу перейшла у 
злам, утворивши «готичний» кут. 

У підписі під документом про купівлю будинку 
1612 р. літера «S» у Вільяма Шакспера вийшла зовсім    
не схожою на себе – значно більше – на похилену 
вниз кириличну «З», або ж – на «М» – з усього 
помітно, що він забув, як вона пишеться – потрібно 
було починати справа – наліво, а почав – зліва – 
направо. Спочатку вийшла дзеркально обернена 
«S», але в останню мить згадав, що внизу закінчення 
літери пишеться в напрямі до лівого боку і повернув 
вліво додатковий «хвостик», що й забезпечило ефект 
незрозумілості…

А тепер розглянемо фрагменти почерку-D, яким 
написана вставка до драми «Сер Томас Мор», тут не 
знайдемо ні збільшення літери «S», про що пише 
Акройд, не знайдемо і зміни манери почерку – 

пригадаймо: «його почерк змінюється від легкої 
секретарської манери до більш тяжкої – судової» 
[Акройд, розділ 34].

Тут доречно також пригадати, що протягом 1794 
– 1795 року за 18 місяців двадцятирічний поет 
Самюел Айрленд створив поза 170 «шекспірівських» 
рукописів, серед яких – раніше невідома доволі 
бездарна п’єса «Вортігерн і Ровена» (плід творчості 
Айрленда), що зазнала фіаско за першої ж 
постановки на сцені. Незважаючи на це, й надалі 
продовжувалися публікації «рукописів Шекспіра». 
Зокрема, вигадана фальсифікатором переписка 
Вільяма Шакспера із графом Саутгемптоном.

Безліч учених кінця ХVІІІ ст. підтвердили 
«автентичність» рукописів, «знайдених» Айрлендом, і 
в жодного із них не викликала сумніву «ідентичність 
шекспірівського почерку», яким було написано 
рукописи. Навіть Едмонд Мелоун, який невдовзі 
розвінчав фальсифікатора, апелював не до почерку, 
але до наукових прорахунків Айрленда, який був 
дилетантом у шекспірознавстві – інакше й бути не 
могло, зважаючи на його юний вік.

Після того, як Мелоун опублікував детальне 
доведення неавтентичності «новознайдених» 
рукописів, інтерес суспільства до них зник. І все 
ж, з часом, коли нові власники перевезли підробки 
Айрленда до США, ними знову зацікавилися як 
своєрідним раритетом. Через посередництво 
Дональда та Мері Хайд рукописи потрапили до 

Фрагмент духівниці В. Шакспера (2 сторінка 25 березня 1616 р.) із підписом В. Шакспера внизу.
Цей почерк нотаріуса взяв за основу фальсифікатор, який виготовив вставку до рукопису п’єси

«Сер Томас Мор» (почерк «D»)
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Фальсифікат Айрленда також орієнтований на почерк нотаріуса, який записав духівницю Шакспера

Ця сторінка із духівниці Вільяма Шакспера, завіреної 25 березня 1616 р.,  виявляє особливу 
близькість почерку  нотаріуса до фальсифікату Айрленда. Як цього не помітили тогочасні учені?!
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бібліотеки Гарвардського університету на початку 
1950-х. Нещодавно їх знову вивчали учені, але – не 
на предмет автентичності, зрозуміла річ. Завдяки 
чому в Інтернеті можна знайти їх окремі фотокопії 
[http://around-shake.ru/news/4133.htm].

До почерку-D, яким написана вставка до «Сера 
Томаса Мора», почерк «рукописів Шекспіра», 
виконаних рукою Айрленда, не надто є подібним. І 
все ж, його визнали «автентичним».

Звичайно, рівень науки, яка ідентифікує почерки, 
тоді ще залишав бажати кращого, але й у наш час він 
зріс не настільки, щоб претендувати на непомиль-
ність. Принаймні, зауважені мною особливості 
написання автографів Вільяма Шакспера до цього 
часу чомусь ще ніхто не описав.

А тепер порівняймо почерк нотаріуса, який 
записував духівницю Вільяма Шакспера із 
почерком-D. Спільного тут знайдемо незрівнянно 
більше, аніж у випадку попереднього порівняння.

На мою думку, сцена із «Сера Томаса Мора» 
написана почерком-D, є пізньою вставкою-фальси-
фікатом. Причому фальсифікатор був ознайомленим 
із духівницею Вільяма Шакспера, яку вважав 
написаною його власною рукою. Звідси й орієнту-
вався на почерк нотаріуса, що записував духівницю. 
Не можна сказати, щоб він у цьому досягнув 
абсолютного успіху, справа у тому, що, підбираючи 
чужий почерк, ніколи не зможеш позбутися у 
підібраному певних елементів власного. Отож, 
схожість вийшла приблизною, але все ж, помітною.

Єдине чого не зміг домогтися фальсифікатор – 
належного художнього рівня своєї вставки. У підсум-
ку – п’єса не розглядається шекспірологами як така, 
що містить «геніальні рядки Шекспіра», а цінується 
лише її рукописний аспект, як пише про це Акройд: 
«Очевидно, п’єсу «Сер Томас Мор» ніколи не ставили 
на сцені… зараз вона помітна лише тому, що у ній 
наявний почерк Шекспіра» [Акройд, розділ 34].

А тепер порівняємо наші останні аргументи із 
тими висновками Вільяма Грега стосовно цього 
питання, які наведені у книзі Анікста: «Суммируя 
выводы исследования почерка подписей Шекспира 
и рукописи D, У. У. Грег пришел к выводам: 1. 
Палеографическая аргументация за то, что 
почерк Шекспира и D – один и тот же, сильнее 
доводов, которые можно выставить против 
этого. 2. Почерк Шекспира ближе к почерку D, 
чем почерк других известных нам драматических 
рукописей. 3. Можно доказать, что, за 
исключением Шекспира, почерк D не похож на 
известный нам почерк любого другого драматурга. 
4. На основании данных палеографии, достаточно 
доказательств, позволяющих принять все шесть 
подписей за почерк одного лица и, приняв их как 
подписи одного человека допустить, что он же 
написал дополнительную сцену к пьесе о Море» 
[Анікст, с. 123].

Не буду пояснювати детально – читач має сам 
зробити висновок, чи є хоч один аргумент, який 
би справді тут вагомо свідчив на користь участі В. 
Шакспера у написанні відповідної драми.

 А чи відомо нам щось про стосунки Вільяма 
Шакспера із іншими авторами драми «Сер Томас 
Мор»? 

Ось що пише на цю тему Акройд: «Основним 
автором «Сера Томаса Мора» був Ентоні Мунді, 
але одним зі співавторів рахувався Генрі Четл – 
той самий Четл, якому довелося вибачитися за 
інвективу Гріна стосовно Шекспіра у п’єсі «На гріш 
розуму, спокутуваного мільйоном розкаяння». 
Оскільки це був маленький світок, у ньому багато 
прощали один одному» [Акройд, розділ 34]. 

Тут йдеться про памфлет Роберта Гріна, який 
Акройд помилково називає «п’єсою».

Участь Генрі Четла у написанні п’єси про Томаса 
Мора є доведеною, позаяк було незаперечно і 
безпроблемно встановлено, що почерк-А, яким 
написана значна частина цього твору, належить 
саме йому [Анікст, с. 123]. 

Акройд, вслід за іншими шекспірознавцями, 
вважає, що цей факт доводить вірогідність участі 
Вільяма Шакспера у цій творчій співпраці. Чи 
справді це так? Якщо виходити лише із наведеної 
останньої цитати, видається, що тут простежується 
певна логіка. Але це лише напівправда, яка, як 
відомо, є гіршою за відверту оману.

Про те, чи написав Роберт Грін інвективу проти 
Вільяма Шакспера, відому як памфлет «На гріш 
розуму, спокутуваного мільйоном розкаяння», 
– в англійському літературознавстві до нашого 
часу продовжуються дискусії. Справа у тому, що 
документально ця версія не підтверджується. Роберт 
Грін помер 3 вересня 1592 року. У Реєстр Гільдії 
книгодрукарів та видавців памфлет було внесено 
20 вересня 1592 р. Відповідний запис зроблений 
на ймення Генрі Четла. Тому чимало дослідників 
вважають, що Четл є автором цього памфлету, 
який скористався смертю іншого драматурга, аби 
приписати йому авторство цього сатиричного твору. 
Так це, чи ні – не важливо. Важливо, що Генрі Четл 
опублікував цей памфлет, чим взяв на себе повну 
відповідальність за його зміст.

Не менш важливо і те, коли він це зробив – до 
того, як була написаною драма «Сер Томас Мор», чи 
після цього написання?

Нагадаємо, що Акройд констатує написання 
відповідної п’єси «початком 1590-х років» як 
загальну думку вчених (що помітно із контексту). Що 
таке початок 1590-х років? Це 1590-й; 1591-й; 1592-й 
і, можливо, навіть – 1593-й. Але влітку 1592 року 
у Лондоні виникла небезпека поширення епідемії 
чуми і театри були закриті на карантин – на цілих 
два роки! Важко собі уявити, що п’ять драматургів 
зібралися разом у цей період у Лондоні, щоб спільно 
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написати якусь п’єсу (стратфордівці вважають 
бо, що «Сера Томаса Мора» писало аж п’ять авторів 
– не рахуючи допомоги одного суфлера [Анікст, с. 
123]). Натомість є добре відомим, що співпраця 
драматургів виникала лише у тих випадках, коли 
театр пропонував за плід їхньої спільної творчості 
негайний добрий заробіток.

Таким чином випливає висновок, що відповідна 
драма була створеною ще до літа 1592 р. – до закриття 
театрів. Пригадаймо, що памфлет Гріна, виданий 
Четлом (а, можливо, памфлет Четла), у якому 
висміюють Шекспіра, був зареєстрованим у Палаті 
торгівлі книгами та канцелярським приладдям 20 
вересня 1592 року (вийшов у світ – за два-три тижні 
по цьому). Зміст цього памфлету важко узгодити із 
гіпотезою про те, що Генрі Четл і Вільям Шакспер – 
були близькими людьми. У зазначеному памфлеті, 
критикуючи акторів, автор зауважує: «Отож, не 
вірте їм, адже серед них є ворона, що зодягнулася у 
наше оперення – з серцем тигра під одягом актора; цей 
спритник вважає себе здатним змайструвати білого 
вірша не гірше за кожного із нас, і в якості справжнього 
майстра ошукувати (Johannes-Factotum) уявляє себе 
єдиним потрясувачем сцени (Shakescene) в країні».

Як бачимо, памфлет свідчить про те, що Шекспір 
писав не лише римованим, але й білим віршем, чого 
не враховує аргументація Брандеса, наведена вище.

Вже у грудні 1592 р. Четл опублікував вибачення 
за цей пасквіль, де є такі слова: «...як бачу я тепер, 
його поведінка є настільки бездоганною, наскільки     
й сам він є бездоганним у своїй професії. Крім 
того, багато високоповажних осіб засвідчували 
прямоту його вчинків, що доводить його чесність, 
а дотепна грація його творів свідчить про його 
обдарування».

Зауважимо, що на даний час ще не були написані 
поеми Шекспіра, в драматургії ж він робить 
перші свої кроки – для знатних, а тим більше 
– високопоставлених осіб Шакспер поки що 
лишається невідомим. Вибачення ж було зумовлено 
тою обставиною, що Чатл дещо дізнався про 
справжню особу того, чию творчість він мимоволі 
спробував принизити своєю публікацією.

Цікаво, що перу Шекспіра приписують ще один 
елемент рукопису драми «Сер Томас Мор» – ряд-
ки написані так званим почерком-С. Англійський 
дослідник Едмунд Чемберс, якого Гілілов називає 
«найбільш авторитетним шекспірологом І пол. ХХ 
ст.» та «патріархом британського шекспірозна-
вства», висунув гіпотезу, відповідно до якої, рядки, 
написані почерком С належать суфлерові, якому 
диктував "Шекспір" (Шакспер).

Логіка у цьому припущенні – відсутня. По-перше: 
Шакспер міг комусь диктувати свої творчі здобутки 
лише у тому випадку, якщо він був неписьменним – 
як це сумістити із його гіпотетичним авторством 
вставки, написаної почерком-D? 

По-друге: чому саме суфлер мав виконувати 
функції секретаря драматурга? 

Нагадаю, що шекспірознавство датує появу 
Вільяма Шакспера у Лондоні щонайпізніше 1592 
роком, коли 3-го березня у лондонському театрі 
«Троянда» («Роуз») відбулася вистава 1-ї частини 
хроніки Шекспіра «Генріх VІ» (як про це свідчить 
запис у щоденнику Ф. Генслоу). 

З цим можна погодитися, позаяк у тому ж 
таки році Роберт Грін у своєму памфлеті «На гріш 
розуму спокутуваного мільйоном розкаяння» виказує 
цілковите незнання того факту, що Шакспер був 
непричетним до створення «своїх» драм і при цьому 
називає його майже прямим текстом «актором».

Але, як було нами встановлено, праця над драмою 
«Сер Томас Мор» відбувалася до літа 1592 р. (а, 
можливо, ще у 1590-му чи роком пізніше). У цей 
період драматичні твори Шекспіра лише починають 
з’являтися – Вільям Шакспер ще не може у цю добу 
виглядати тим, ким виглядатиме пізніше – метром 
драматургії, для якого не гріх було б найняти навіть 
особистого секретаря, який би позбавив його від 
необхідності бруднити руки чорнилом. 

А, може, до такої версії її авторів схиляє сам зміст 
відповідної частини драми? Якщо так, то й датування 
слід було б переглянути. Спробуймо з’ясувати.

До історичної постаті Томаса Мора у всіх католиків 
Англії виробилося особливо шанобливе ставлення 
як до найбільш видатного національного мученика 
за істинну віру. Ймення Мора для них – те ж саме, що 
для українських греко-католиків радянської доби 
підпілля – ймення священомученика Йосафата. 
Водночас, у цій книзі ми з’ясували безліч деталей, 
які вказують на католицькі переконання Шекспіра 
(Ретланда). Також неможливо спростувати той 
факт, що свого «Річарда ІІІ» Шекспір написав у 
відповідності до історичної праці Томаса Мора, 
моральні акценти якої автор драми ретельно зберіг 
у своєму творі.

Тут слід нагадати читачам, що вбивцею Томаса 
Мора був король-деспот, король-релігійний 
реформатор Генріх VІІІ, справу якого Шекспір 
засуджує у 66-му сонеті як «злісне відречення від 
найчистішої віри». Інакше кажучи, для католика 
Шекспіра історична постать Генріха VІІІ є чимось 
на зразок демонського втілення – як і для решти 
англійських католиків відповідної доби.

Характерно, що у вуста Томаса Мора автор 
почерку-С вкладає фразу неприйнятну для 
політичного і релігійного реноме Шекспіра та для 
його світогляду і світосприймання:

Щоб владу короля звеличить досить,
Господь не лиш меча й Свого престола,
Із саном разом дав своє ім’я
І Богом на землі його назвав Він.

Наведена тут концепція королівської влади не 
має нічого спільного із християнством – це ідеологія 
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давньоримських імператорів, які оголошували себе 
богами. Якби таке написав справді Шекспір, то це 
була б їдка сатира на Томаса Мора. Але вся справа у 
тому, що особа Томаса Мора для нього – священна.      
Подібне могло виходити лише від провладного 
блюдолиза-англіканина, можливо – від самого 
цензора, позаяк цензорами у відповідну добу часто 
працювали люди, не позбавлені літературного 
досвіду.

Тут же автор вкладає у вуста Томаса Мора 
примітивну за своїм художнім рівнем ксенофобську 
тираду, у якій Іспанію, Німеччину, Францію, 
Фландрію фактично називає «варварськими 
країнами», заселеними жорстокими мешканцями, 
що ненавидять чужоземців. За відсутності 
українського, процитую її у російському перекладі, 
наведеному Анікстом (с. 129):

 И кто, изгнания причину зная, 
 Приют вам даст? Во Францию ль придете, 
 Во Фландрию, в любой германский город, 
 В Испанию иль к португальцам, – 
 Везде, где английских владений нет, 
 Как чужеземцев встретят вас. 

Представьте, что в варварской стране вы оказались 
 И жители ее вдруг в дикой злобе 

 Вас начинают гнать с своей земли, 
 Кинжалы обагряют вашей кровью, 
 Как псов вас гонят, будто не Господь 
 Вас сотворил и будто не для вас –
 Для них одних Господь создал стихии.

Позаяк ксенофобія для Шекспіра не була 
властивою у жодній мірі, а його симпатії до Іспанії та 
Франції простежуються в 107-му сонеті та у «Королі 
Лірі», наведені рядки також несумісні із його реноме 
драматурга, який загальнолюдські етичні вартості 
ставить понад національні амбіції.

Підсумовуючи, маємо безліч підстав для того, 
щоб сказати: міф про рукопис-вставку Шекспіра 
виявився із числа таких же, як і ті, що були пов’язані 
із рештою «шекспірівських рукописів» (фальси-
фікати Айрленда). Щоправда, ми не взяли до уваги ті 
аргументи опонентів, які й без того спростовуються 
доказами на користь неавтентичності рукопису-
вставки, адже дискутувати у відповідному 
напрямі не має змісту, позаяк зрозуміло й так, 
що фальсифікатор був ознайомлений навіть із 
шекспірівськими документами (духівниця), а не те 
щоб не читав кварто ІІ частини хроніки «Генріх ІV», 
до якого апелюють стратфордівці у відповідному 
контексті.

36. З ІСТОРІЇ ПОЗИТИВНОГО 

У своїй праці, з якою тепер знайомиться читач, 
написаній у січні – березні 2011 року, та доповненій 
і уточненій у липні – вересні 2018 року, автор  
згадав далеко не всі відомі гіпотези про авторство 
творів Шекспіра, а лише найбільш популярні (або 
найбільш штучно-популяризовані) із їхнього 
числа. Та й не було особливої потреби зупинятися, 
скажімо, на таких екстравагантних версіях, які 
приписують авторство зазначених геніальних 
витворів людського розуму неграмотній дружині 
Вільяма Шакспера – Енн Хетеуей (яка, на відміну 
від чоловіка та старшої доньки, не могла навіть 
намалювати свій підпис під документами), або 
лорду Гансдону, який помер ще до того, як були 
написані всі кращі твори Шекспіра (1595 р.).

З іншого боку – слід зауважити, що значно більш 
обґрунтованою за популярні антистратфордівські 
теорії є гіпотеза про авторство шекспірівського 
канону, яке нібито належить політику 
Єлизаветенської доби Генрі Невіллу (1561 – 1615). 
Невілл навчався в Оксфордському університеті 
(щоправда, не навчався у Кембриджі). Невілл 
побував у Парижі, Падуї, Венеції. Як зараз не без 
деякого перебільшення пишуть, був другом графа 
Саутгемтона (щоправда, старшим, а не молодшим, 
а це не кореспондується зі змістом посвячення 

АНТИСТРАТФОРДИЗМУ
Саутгемтону поем Шекспіра). Невілл брав участь 
у змові Есекса, потрапив на деякий час до Тауеру, 
погодився виплатити штраф 5000 фунтів стерлінгів. 

Але хронологія подій у його біографії, скажімо, 
відвідини італійських міст та Парижу, не 
кореспондується із появою шекспірівських п’єс на 
італійську та французьку тематику. Тому цю версію 
також можна вважати помилковою, тим більше, 
що безпосередній зв’язок справжнього Шекспіра із 
навчанням у Кембриджі – також безсумнівний. 

Отож, замість зосереджуватись на питанні 
барвистості антистратфордизму, буде більш 
продуктивним дещо детальніше висвітлити історію 
виникнення тої версії, яка, на нашу думку, є 
відповідною реаліям і яка отримує свій розвиток у 
нашій монографії. 

Перший натяк на авторство Ретланда ми 
знаходимо в останній книзі Рене Шатобріана 
«Життя Рансе», де автор зауважує наступне: «Тим 
не менше, ця потужна народність нормандців 
дала Шекспіра Англії і Корнеля – Франції». 

В оригіналі це звучить таким чином: «C’est 
pourtant cette puissante race normande qui a donnй 
Shakespeare а l’Angleterre et Corneille а la France» 
[Franзois-Renе de  Chateaubriand, “La vie de Rance” 
Раris, 1844]. 

•••••••
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Окремі шекспірологи-стратфордівці пояснюють 
зазначену деталь як таку, що виникла внаслідок 
помилки Шатобріана, який, мовляв, добре не знав 
біографії Шекспіра. Але насправді відповідний 
автор був чудовим ерудитом, про що свідчить його 
ранній, славнозвісний твір «Геній християнства» 
(1802 р.). 

Втім, зазначені шекспірологи не мали жодного 
наміру звертати увагу на наведену вище цитату із 
Шатобріана – до того часу, коли свій коментар до 
неї не написав викладач французької літератури 
Нового університету у Брюсселі, член парламенту 
Бельгії, Селестин Дамблон у своїй згаданій нами 
вже книзі «Шекспір – це лорд Ретланд» (1912 р.).

Згадана праця Дамблона в певній мірі вступала в 
суперечність із його політичними переконаннями. 
Як повідомляє його колишня студентка – російська 
революціонерка Анжеліка Балабанова – у своїх 
«Мемуарах російської соціалістки», Дамблон був 
соціалістом і сам його імідж та спосіб життя являли 
собою живий символ «принижених та пригнічених» 
[http://www.imobilko.ru/books/-/630908/]. 

Тим часом книга Селестина Дамблона – 
одна із тих, які «вибивають табурет із під ніг» 
віртуального образу «пролетарського генія» – 
образу, який утворився внаслідок помилкового 
ототожнення Шекспіра із Шакспером. У загальному 
підсумку згадане дослідження Дамблона могло 
інтерпретуватися як один із аргументів на користь 
думки, що відводить саме аристократії (а не народу) 
роль гегемона культури. Для філолога, який 
любить свій фах, культура завжди залишається 
першочерговою вартістю людства. І все ж, істина 
виявилася для згаданого бельгійського філолога-
соціаліста важливішою за ідеологічні міркування, 
які не стали перешкодою для написання його 
основної книги всього життя.

Праця Дамблона – попри те, що вона лише розвиває 
думку німецького літературного критика Карла 
Блябтроя, вперше опубліковану ним у Лейпцігу 
1909 р. [Carl BLEIBTREU, «Roger MANNERS, 5th Earl of 
Rutland: William Shakespeare»], попри те, що вийшла на 
рік пізніше за книгу Л. Ф. Бостельмана, опубліковану 
1911 р., з якою перегукується у багатьох аспектах, – 
миттєво отримала свій резонанс. 

На відміну від Бостельмана, Дамблон не 
вивчав архівів, не побував у Бельвуарі, а його 
книга – значно бідніша на факти та аргументи 
наукового характеру в порівнянні із дослідженням 
Бостельмана. Проте вона написана більш 
красномовно – як цикл літературознавчих лекцій із 
елементами публіцистичних засобів, характерних 
для політичної пропаганди, саме через цю свою 
інтелектуальну доступність і не залишилася 
вона непоміченою. Саме під її впливом за кілька 
років виходить у Москві стаття  В. Фіче «“Вильям 
Шекспир” – псевдоним графа Р. Рутланда»// «Голос 

минувшего», № 2, 1917, с. 170 – 193. Проте, найбільш 
активним популяризатором ідеї С. Дамблона 
в Росії став теоретик кінематографу Феофан 
Шипулінський, про якого мова – попереду.

Викликає здивування той факт, що три перші 
книги, у яких висувається ретландівська теорія, 
виходять майже синхронно і – у різних країнах: 
у Лейпцігу – 1909 р.; у Нью-Йорку – 1911 р.; у 
Парижі – 1912-й. Причому принаймні друга із 
них (праця Бостельмана) вимагала попереднього 
багаторічного дослідження. Така синхронність 
змушує припустити, що існували якісь невідомі 
нам «першоджерела», що намагалися обґрунтувати 
відповідну версію. На одне із них посилається 
Бостельман. Йдеться про щоденник Марка Ретленда 
– одного із далеких нащадків Джорджа Меннерса 
графа Ретланда 7-го (1580 – 1641). 

В одному із записів Марк Ретланд зауважує алюзію 
у «Венеціанському купці» стосовно листа графу 
Есексу від Роджера Ретланда – на час перебування 
останнього в Італії 1596 р. У цьому листі граф 
Ретланд ділиться своїми новими враженнями, 
отриманими у Вероні та її околицях, зокрема, 
згадує міст Гоббо (Ponte Gobbo) на ріці Треббія у 
Північній Італії, який за легендою збудував диявол 
за одну ніч. Тоді як у «Венеціанському купці» є два 
відповідні персонажі: старий Гоббо і його син – 
Гоббо Ланчелот. Причому Ponte Gobbo має й іншу 
паралельну назву: Ponte Vecchio. Італійське слово 
«vecchio» означає «старий». 

Таким чином назва цього мосту могла навіяти 
Роджеру Ретланду назву персонажа – Старого Гоббо. 
І тут, очевидно, криється натяк на двох Сесілів 
– сина й батька. Справа у тому, що у перекладі 
з італійської слово «gobbo» означає «горбатий» 
(маємо пам’ятати, що Роберт Сесіль мав відповідну 
ваду статури). 

Згодом ворог Есекса – сесілевець Френсіс Девісон      
– написав два листи Роберту Сесілю та його батьку, 
у яких називає «Святим Гобо» графа Есекса. Ця 
назва останньому зовсім не пасує, позаяк він мав 
струнку статуру. З усього помітно, що Девісон чув 
про Старого Гобо із п’єси Шекспіра, але називає 

Міст Гоббо на ріці Требія (Ponte Gobbo)
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його не «Старим», а «Святим» через те, що погано 
запам’ятав інформацію. 

Його ж намагання нав’язати це прізвисько Есексу 
пояснюється тим, що він прагнув догодити обом 
Сесілям, яким, природня річ, не могла припасти 
довподоби відповідна алюзія на їхню адресу.

Наприкінці згаданого запису Марк Ретланд 
зауважує, що такі речі неможливо було написати 
нікому іншому, окрім Роджера Ретланда, й особливо 
«його манекену – Стратфордівському лебедю» 
[Бостельман, 1911, с. 50].

В своїй останній (найбільш відомій) монографії 
про Шекспіра Шипулінський зауважує, що 
опускає ту частину із дослідження Дамблона, яка 
присвячена детальній критиці стратфордівської 
версії, з чого читач має можливість зрозуміти: 
праця Шипулінського, переважно, є вільним 
переказом франкомовного оригіналу, виданого у 
Парижі 1912 р., який до нашого часу залишається 
не перекладеним на жодну зі слов’янських мов.

Йдеться про таке видання: Ф. Шипулинский, 
«Шекспир – Ретлэнд. Трехвековая конспиративная 
тайна истории», Госиздат, 1924. 

Але Шипулінський не згадує про те, що запозичив 
деякі факти із книги Бостельмана. Це зіграло із І. 
Гіліловим злий жарт – змусило його приписати 
відкриття про Розенкранца та Гільденстерна як 
студентів університету в Падуї – С. Дамблону, який  
про нього навіть не чув.

Майже все, що має особливу наукову вартість 
у близьких до нашого часу працях Іллі Гілілова та 
Марини Літвінової, ми знаходимо в компіляції 
Шипулінського (звідси ж запозичені ними й окремі 
елементарні фактологічні помилки). Більше за це – 
Гілілов та Літвінова запозичують у Шипулінського 
також і низку маловартісних реконструкцій та 
помилкових тверджень. Наприклад: абсурдну 
«паралель» між Жаком-Меланхоліком («Як вам 
це сподобається») та Ретландом (у згаданій праці 
Шипулінського відповідна інформація трапляється 
в розділі «Первые шаги – первые совпадения»; у 
Дамблона – на 16 сторінці). І все це подається 
російськими авторами як «власні здобутки». 

Щоправда, Гілілов та Літвінова у цьому не є 
поодинокими, адже навіть окремі шекспірологи-
стратфордівці (борці з антистратфордизмом) 
іноді запозичують певні хиби, наявні у працях 
Шипулінського та Дамблона. Наприклад: визнають 
не існуючу насправді паралель між сатиричним 
образом Олоферна у «Марних зусиллях кохання» та 
історичною постаттю італійського лінгвіста Джона 
Флоріо, який навчав італійської мови Ретланда та 
Саутгемптона (у Шипулінського – це помилкове 
зауваження – в зазначеному вище розділі).

Також ідея про співавторство Роджера Ретланда 
та його дружини Елізабет Сідні, яку І. Гілілов видає 
за власну, належить Карлу Блябтрою, а Селестин 

Карл Блябтрой

Селестин Дамблон

Дамблон лише обережно з нею погоджується [C. 
Demblon, «Lord Rutland est Shakespeare», Paris, 1912, p. 
19]. Схиляється до цієї думки й Л. Ф. Бостельман.

Наведемо кілька фактів, які висвітлені в працях 
Дамблона та Шипулінського і які доповнюють нашу 
раніше наведену аргументацію з того чи іншого 
приводу.

У розділі «Путешественник и добый солдат» 
Шипулінський, зокрема, зазначає таке: «Із листа 
одного придворного від 11 червня 1599 р. ми 
дізнаємося, що Ретланд у цей час хворів та 
лікувався на водах у Баті, і що йому загрожує 
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ув’язнення в Тауері». Зауважимо, тут йдеться про 
період, коли Есекс ще не впав у немилість королеви 
Єлизавети (що станеться лише 28 вересня 1599 
року – після його несанкціонованого королевою 
повернення з Ірландії в Лондон). 

За що Ретланду могло загрожувати ув’язнення 
в Тауері (куди потрапляли політичні «злочинці»)? 
Ймовірно, в згаданому зауваженні слід шукати 
підтвердження нашого припущення про те, що 
Ретланд нелегально відвідував Іспанію.

У цьому ж розділі наводиться цікавий факт, що 
незаперечно свідчить про успішну літературну 
діяльність Роджера Ретланда, плоди якої, проте, 
ніколи не публікувалися під його іменем. Йдеться 
про архівний документ – довідник Оксфордського 
університету за підписом Ентоні Вуда під назвою: 
«Оксфордські Афіни. Достовірна історія всіх 
письменників та єпископів, які отримали освіту 
в найбільш давньому і славному Оксфордському 
університеті». 

У зазначеному довіднику наявна коротка стаття 
про Роджера Меннерса, графа Ретланда, в якій із 
усіх конкретних подій життя, згадується лише про 
посольство останнього до данського короля, але – 
не про його літературну діяльність.

До Оксфордського коледжу Р. Ретланд вступив 10 
липня 1599 року. У зв’язку з черговим спалахом 
епідемії чуми, невдовзі коледж закрили на карантин. 
Р. Ретланд приєднався до військової експедиції, яку 
очолив Генрі Персі граф Нортумберленд, чоловік 
сестри графа Есекса – Дороті, і на короткий час 
вирушив у Нідерланди. Менш, ніж за рік, став 
констеблем Ноттінгемського замку і до навчання 
в Оксфорді вже не повертався, отож, наукового 
ступеню у його стінах Р. Ретланд не отримав. 
Незважаючи на це, в «Оксфордських Афінах» 
написана про нього стаття. Наявність статті про 
Ретланда у відповідному документі, де, окрім 
письменників та єпископів – випускників Оксфорду 
– не згадані жодним словом інші особи, що тут 
здобули освіту, була б незбагненною загадкою 
в тому випадку, якщо припустити, що Роджер 
Ретланд не був видатним літератором. 

Якщо ж визнати, що Ретланд був видатним 
письменником, тоді пошук його творів виведе нас 
на студентські п’єси анонімного талановитого 
автора, що навчався у Кембриджі в той же період, 
що й Р. Ретланд, чиї рукописні п’єси залишили 
низку рефлексій та «запозичень» у п’єсах Шекспіра 
(Shake-speare), а через відповідний псевдонім – на 
всі незаперечні паралелі, що існують між біографією    
Р. Ретланда і творчістю Шекспіра.

Також добре відомо, що п’єси Шекспіра 
ставилися в Оксфордському коледжі. Статут 
цього навчального закладу забороняв ставити 
тут п’єси тих авторів, які у ньому не навчалися. 
Вільям Шакспер тут справді не навчався, яким же 

чином його п’єси отримали тут «зелене світло» для 
інсценізації?

Найбільш вдалим розділом книги Шипулінського         
є «Крістофер Слай», в якому переконливо 
доводиться наявність паралелі між Вільямом 
Шакспером та персонажем комедії «Приборкання 
норовливої» Крістофером Слаєм. Нагадаємо, що в 
згаданій комедії слуги Лорда переносять останнього 
до палацу і переконують у тому, що нібито насправді        
він є не Слаєм, а лордом. 

Один із перших біографів Вільяма Шакспера 
Н. Роу (1674 – 1718), який вперше повідомив рік 
народження останнього (1564), розповідає, що 
батько стратфордського «драматурга» – Джон 
Шакспер був підприємцем, який продавав вовну. 
Більш ранній біограф Шакспера – Джон Обрі (1627 
– 1697), інформував якого актор Вільям Бістон, 
(він знав Шакспера особисто), стверджує, що Джон 
Шакспер займався ремеслом різника. Ймовірно, 
батько Вільяма Шакспера у різні роки життя 
поєднував обидва згадані заняття. 

Як пише британський біограф-документаліст 
В. Шакспера – С. Шенбаум, свідчення біографів 
про ремесло Джона Шакспера виявилися 
небезпідставними: «Перші біографи наполегливо 
називали Джона «торговцем вовною», проте 
лише у нашу добу неочікувано були виявлені 
документальні підтвердження його ймовірної 
участі у торгівлі овечою вовною: матеріали одної 
зі судових справ загальногромадянських позивів 
свідчать  про те, що під час літньої судової 
сесії 1599 року Джон Шекспір висунув позов 
проти виробника сукна Джона Волфорда, який 
тричі був мером Марлборо у графстві Вілшир, 
звинувативши його у невиплаті за угодою 21 
фунта стерлінгів за 21 тод вовни…» [С. Шенбаум. 
«Шекспир. Краткая документальная биография». М., 
Прогрес, 1985. Пер. А. А. Аникста и А. Л. Величанского].

Тут не втримаюся від репліки: не даремно 
А. Анікст у передмові до видання Шенбаума 
висловлює побоювання, що ця книга може 
посилити антистратфордівські настрої, зважаючи, 
мовляв, на те, що вона занадто багато приділяє 
уваги документам.

Це зауваження Анікста показує психологію певної 
частини шекспірознавців-стратфордівців – тих, які 
є інтелектуалами – вони самі не вірять у версію, якої 
дотримуються із кон’юнктурних міркувань.

Як сказав московський патріарх Іоакім, коли ще 
не був патріархом: «Азъ ні старой, ні новой вєри нє 
знаю, а, как начальство прікажет вєровать, так 
і вєровать будєм». У науці буває часто така ж сама 
ситуація – проти течії пливе лише жива риба, але 
аж ніяк не мертва...

Існують підстави вважати, що сам 
стратфордський «драматург», повернувшись до 
Стратфорда, також продавав вовну аж до кінця 
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свого життя. Мається на увазі книга Вільяма 
Дагдейла «Йоркширські старожитності», Лондон, 
1656, де наявна гравюра чеського графіка Вацлава 
Холлара (1607 – 1677), що передає первинний 
вигляд надгробного бюсту Шакспера у Стратфорді 
(див. фото на стор. 208). Тут у руках зображеного 
відсутнє перо та папір, а замість них – мішок із 
вовною. Аналогічне зображення надгробку В. 
Шакспера наявне у його біографії, написаній Н. Роу 
(рік видання – 1709). Розходження із попереднім 
малюнком простежуються лише у рисах обличчя 
– очевидно, обом художникам їх не пощастило 
передати достатньо достовірно, тоді як реальний 
бюст Шакспера на його надгробку являв собою 
щось середнє між його двома цими граверними 
копіями.

І лише у новому виданні біографії Шакспера (1725 
р.), яка належить перу Н. Роу, на гравюрі відомого 
майстра Джорджа Верте (1684 – 1756) у руках бюсту    
В. Шакспера (сторінка 30) з’являється перо.

До цього Джордж Верте виконав граверний 
портрет В. Шакспера у 1719 р. Ця його робота 
фактично є копією Чандосівського портрету. Саме 
вона й послужила зразком для його граверного 
ескізу нового надгробку Шакспера, який увійшов 
до видання 1725 р. Йдеться, звичайно, лише про 
обличчя, позаяк інші деталі Верте запозичив із 
попереднього надгробного бюсту.

Звісна річ, шекспірознавці-стратфордівці вам 
скажуть, що все було навпаки – що Джордж Верте у      
своїй гравюрі добросовісно скопіював вже існуючий 
надгробок В. Шакспера («Шекспіра»), яким він був 
до нього і яким він залишається до нашого часу. 
Проте таке бачення не відповідає цілком очевидним 
фактам. 

Попри те, що новий надгробок із бюстом В. 
Шакспера було виготовлено із використанням 
гравюри Верте, все ж, певних розходжень уникнути 
не пощастило. По-перше, пропорції обличчя – 
різні. На гравюрі ніс значно довший, аніж на бюсті 
сучасного надгробку. Тут також вуса є закрученими 
вгору, тоді як на гравюрі вони опущені вниз. 
Суттєві відмінності простежуються в рослинній 
орнаментації навколо герба. Але найбільші – у 
зображенні ангелів. На гравюрі ангели тримають 
світильники. На надгробку – запалені перевернуті 
вниз смолоскипи. Ліва рука ангела, розташованого 
справа від глядача зображена на гравюрі зовсім 
в іншому положенні – у порівнянні із сучасним 
надгробком. На гравюрі Верте ангел зліва поклав 
одну руку на пісковий годинник, тоді як атрибутом 
іншого ангела є череп (як і в наш час). На сучасному 
пам’ятнику пісковий годинник – відсутній.

У період із 1748 до 1749 рр. (до реставрації 
надгробку) акварельний малюнок надгробку В. 
Шакспера створив Д. Холл. Він значно ближчий 
до сучасного у порівнянні із гравюрою Верте. 

Зокрема, пісковий годинник тут відсутній, замість 
нього – третій череп. Але свою акварель Д. Холл 
змальовував не з натури – це спроба покращити 
варіант пам’ятника Шаксперу, який запропонував 
Верте. Саме ця спроба і лягла в основу сучасного 
пам’ятника «Шекспіру» (В. Шаксперу). Комісія, 
яка, очевидно, розглядала проект, прийняла його 
в цілому – відмовилася лише від третього черепа, 
а також було вирішено дати в руки ангелам по 
смолоскипу.

Погляньмо на гравюру Чарльза Гіньйона-
старшого, опубліковану 1786 року – тут В. 
Шакспер все ще зображений без пера і чорнила – 
із мішком вовни. Але замість лопати, наявної на 
гравюрі Вацлава Холлара, тут зображено стрілу – 
незаперечна помилка художника, який ототожнив 
цього ангела із Купідоном.

Зауважена помилка свідчить про те, що Чарльз 
Гіньйон-старший копіював свою гравюру з якоїсь 
старої книги, де лопата ангела, розміщеного зліва, 
була зображена схожою на стрілу (без Т-подібного 
руків’я). Такі екземпляри невідомі сучасній науці, 
але це не означає того, що їх ніколи не було.

Англійські продавці вовни ХVІ – ХVІІ ст. 
скуповували її у власників овець як необроблений 
товар, який продавали ткачам після певної обробки 
(чесання). Отож,  Джон Шакспер, очевидно, мав 
найманих робітників, які чесали вовну, але більш 
ймовірно, що в часи скрути (засвідчені у біографії 
Джона Шакспера численними юридичними 
документами) ці функції виконували члени його 
сім’ї, серед яких і підлітку Вільямові довелося 
прилучитися до згаданого ремесла. Відповідна 
алюзія трапляється у наступній репліці Слая:  «Хіба 
я не Крістофер Слай, син старого Слая із Бертон-
Гіту, з роду – рознощик; за вихованням – чесальник 
вовни…» (Дія 1, Сцена 1). 

Важко собі уявити, що Вільям Шакспер зобразив 
сам себе в сатиричному образі Слая.

При цьому, читач нас може запитати: «Звідки 
Ретланду було відомо про стратфордське життя 
Вільяма Шакспера?». Відповідь йому дає відомий 
англійський шекспіролог-класик (стратфордівець) 
Сідні Лі, який повідомляє, що саме завдяки протекції 
Роджера Ретланда Геральдична комісія надала 
дозвіл Джону Шаксперу (батьку «драматурга») на 
отримання шляхетського герба [Ф. Шипулінський, 
1924, розділ «Великое открытие»]. 

Отож,  граф Роджер Ретланд був добре знайомим 
із Вільямом Шакспером, а відтак згадана деталь 
комедії, за якою Слая переносять у палац і 
переконують у тому, що він є лордом, має вигляд 
алюзії приписування Вільяму Шаксперу (з волі 
справжнього автора) авторства створених лордом 
(Ретландом) літературних шедеврів.

Щодо зауваження Слая про свого батька 
(«старого Слая із Бертон-Гіта») – тут також 
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Надгробок Вільяма Шакспера («Шекспіра»).

Надгробок Вільяма Шакспера («Шекспіра»).

Гравюра Вацлава Холлара. Лондон, 1656

Гравюра Чарльза Гіньйона-старшого 1786 р.

Ангели на сучасному надгробку В. Шакспера 

виявляє себе певна алюзія із батьком Вільяма 
Шакспера – Джоном Шакспером, який у результаті 
шлюбу із майбутньою матір’ю «драматурга» 
отримав в якості посагу будинок у поселенні 
Бертон-Гіт (Burt on Heth), що знаходилося між 
Стратфордом і Оксфордом [Шипулінський, розділ 
«Крістофер Слай»].

Повертаючись до теми надгробку Вільяма 
Шакспера, доречно зауважити, що на ньому у наш 
час існує епітафія; «У судженнях – Пілосець, у 
геніальності – Сократ, у мистецтві – Марон. 

Ангел з черепом на надгробку В. Шакспера.  

Ангел із пісковим годинником на надгробку

Гравюра Дж. Верте. 1725 р. Фрагмент

В. Шакспера. Гравюра Дж. Верте. 1725 р.  Фрагм.
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Земля покриває його, народ плаче за ним, Олімп 
має його». 

Антистратфордівці здебільшого вважають цей 
надпис «неавтентичним». На мою думку – навпаки – 
ця епітафія була скопійованою зі старого пам’ятника 
В. Шаксперу, на якому той постає із мішком вовни. 
Здавалось би, вовна сюди зовсім не пасує. Але не 
поспішаймо із висновками. Вчитаймося у зміст 
епітафії. 

Теза 1: «У судженнях – Пілосець». «Пілосцем» 
можна було б назвати мітологічного царя Пілосу 
Нестора, якого Гомер згадує в обох свої відомих 

Дж. Верте. Гравюрний портрет Шакспера. 1719 р.

Надгробок Вільяма Шакспера («Шекспіра»).Надгробок Вільяма Шакспера («Шекспіра»).

Епітафія на надгробку В. Шакспера («Шекспіра»).

Проектний малюнок Д. Холла. 1747-49 рр. Проектна гравюра Дж. Верте. 1725 р.

поемах. Нестор вважається зразком розсудливості. 
Але в Афінах прізвисько «Пілосець» мав «далекий 
нащадок легендарного Нестора» (за тогочасною 
умовною генеалогією) – афінський тиран Пісістрат, 
чиї предки справді прибули сюди з Пілосу. Таким 
чином наведена теза епітафії може мати й такий 
зміст: «У судженнях – тиран». Щоб уникнути 
двозначності, автор епітафії мав написати 
«Нестор» замість «Пілосець». Але він цього не 
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зробив – двозначність його влаштовувала, позаяк 
ця епітафія створена із двозначностей.

Теза 2. «у геніальності – Сократ». Поза всіляким 
сумнівом, Сократ був геніальним філософом, але 
Шекспір, із яким ототожнюється В. Шакспер, був 
не філософом, а драматургом, якого пасувало б 
порівняти із Евріпідом, Софоклом чи Есхілом. Тому 
наведене порівняння, здавалось би, недоречне. 
Проте Сократ – унікальна постать серед філософів 
доби античності ще й тому, що він не написав 
жодної книжки і не записав жодного свого вислову. 
Ця його особливість доречна щодо «геніальності» 
В. Шакспера, який також нічого не написав.

Теза 3. «у мистецтві – Марон». Вважається, що 
тут мається на увазі давньоримський автор «Енеїди» 
та більш ранніх численних поем Публій Вергілій 
Марон, якого «Мароном» у християнську добу, 
як правило, ніхто ніколи не називав – називали 
і називають частіше «Вергілієм», іноді «Публієм 
Вергілієм», іноді ж вживають всі три ймення.

Вергілій ніколи не був драматургом. Тому 
порівняння з ним Шекспіра також видається 
недоречним, адже дві юнацькі поеми («Венера і 
Адоніс»; «Лукреція») – попри свій високий художній 
рівень – далеко не досягають ваги шекспірівської 
драматургії.

Проте в античну добу існував інший Марон – 
міфологічний. В «Одіссеї» розповідається про те, 
що Одісей та його супутники захопили і зруйнували 
місто фракійської народності кіконів Ісмар. Тут 
місцевий жрець на ймення Марон подарував 
Одісеєві винятково п’янкий напій, яким Одісей 
згодом ефективно напоїв циклопа Поліфема. Тому 
вислів: «у мистецтві – Марон» може бути натяком 
на вміння організовувати пиятику, характерне для  
В. Шакспера, про що збереглася відповідна легенда, 
переказана Н. Роу.

Втім, паралельно згадка про Марона може 
стосуватися і Вергілія – як алюзія на слова Роджера 
Ретланда, написані ним в «Корієтових абсурдах» 
(1-й том): «Завершуючи коротку розповідь про 
Кремону, хочу згадати ім’я очільника латинських 
поетів, славнозвісного Вергілія, якого в молоді 
роки я вважав за свого учителя» [Шекспир У. 
Дневник европейского путешествия. 2016, с. 92].

Тут мається на увазі, що саме у молоді роки 
Роджер Ретланд написав «Венеру і Адоніса» та 
«Лукрецію», а пізніше до епічного жанру в поезії вже 
не звертався. Пригадаймо епіграму Джонсона «До 
мілорда-невігласа», спрямовану проти Р. Ретланда: 
«Ты мне сказал, что быть поэтом – стыд // Пусть 
прозвище тебе отныне мстит». Нагадаю, йдеться, 
ймовірно, про прізвисько Р. Ретланда «Вергілій», 
вигадане Джонсоном.

Таким чином є помітним, що епітафія на могилі 
В. Шакспера утворена переважно із двозначностей, 
які можна витлумачити на користь його авторства 
шекспірвського канону («притягуючи зміст за 
вуха»), а можна цілком впевнено розглядати як 
критичне свідчення його повної непричетності до 
будь-якої літературної творчості. Зважаючи на те, 
що первинний вигляд надгробку В. Шакспера не 
кореспондується із реноме літератора, на що вказує 
мішок із вовною, такі двозначності в його епітафії 
можна розглядати як історичне свідчення, що 
Езоповою мовою заперечує літературне авторство 
В. Шакспера. 

А оскільки, як припускають учені, надгробний 
пам’ятник В. Шакспера (разом із епітафією) 
було виготовлено 1623 року, можна цілком 
небезпідставно стверджувати, що так зване 
Шекспірівське питання виникло не у ХІХ ст., як про 
це пишуть шекспірознавці-стратфордівці, але не 
пізніше за 1623 рік.  

37. «СЛАБКІ» МІСЦЯ РЕТЛАНДІВСЬКОЇ ТЕОРІЇ 
У своїй статті про антистратфордівські течії 

доктор філологічних наук, академік, фахівець з 
літератури пізнього англійського Ренесансу Наталія 
Торкут [«Антистратфордівські теорії», Передмова 
до книги В. Шекспір «Історичні хроніки», Харків, 
Фоліо, 2012, с. 3 – 12] перелічує «слабкі» місця 
ретландівської теорії – якими їх бачать окремі 
шекспірознавці-стратфордівці. 

Як виявляється, це занадто юний вік Роджера 
Ретланда для того, щоб написати свої перші 
історичні хроніки, а також – зміст двох сонетів 
Шекспіра: «Слід зауважити, що “ретлендівська” 
гіпотеза не у всьому узгоджується з усталеною 
хронологією Шекспірового канону та зі змістом 
деяких сонетів (зокрема 25-го та 91-го)».

Щодо деякої неузгодженості з усталеною 
хронологією – тут, можливо, мається на увазі те, що 
«ретлендист» І. Гілілов не погоджується із окремими 

хронологічними гіпотезами, заснованими не на 
документах, а на суб’єктивних припущеннях 
дослідників-стратфордівців. Але в останньому 
випадку питання є дискусійним навіть у середовищі 
самого стратфордизму, а відтак не може вважатися 
«усталеною» та хронологія, де немає спільної думки 
учених стосовно року створення того чи іншого 
твору.

Більш ймовірно, що Н. Торкут має на увазі більш 
суттєве і принципове розходження у поглядах. 
Стратфордизм стоїть на тому, що деякі свої твори 
В. Шакспер створював 1613 року – у співавторстві із 
Флетчером. Ретландівська теорія наполягає на тому, 
що Флетчер доопрацьовував окремі незакінчені 
драматичні твори Шекспіра (Ретланда), який помер 
1612 р. У кожному випадку логіка випливає зі своєї 
концепції: стратфордизм уявляє собі Шекспіра як 
драматурга-заробітчанина, який заради шматка 
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хліба готовий був співпрацювати із доволі бездарним 
Флетчером. Ретлендівський антистратфордизм 
бачить таку співпрацю неможливою з багатьох 
причин. То де ж істина?

Істина – там, де її мимоволі виявляє твій опонент 
на твою користь.

Наведу цілий абзац із розділу цієї книги «Перший 
слід «Смаглявої леді»: «У ХХІ ст. кращим фахівцем 
із вивчення відповідного питання вважається 
професор університету Ноттінгема Браян 
Хаммонд, який присвятив цій темі десять років 
життя. Врешті 2010 року результати його 
дослідження були опубліковані. Як стверджує 
Хаммонд, Шекспір написав перші дві дії п’єси 
«Історія Карденьйо» повністю. Із третьої дії йому 
належать лише два акти, а решта п’єси виявляє 
текстологічні особливості, характерні для манери 
Флетчера» [https://www.theguardian.com/culture/2010/
mar/15/shakespeare-lost-play-double-falsehood].

Як бачимо, на прикладі історії створення п’єси 
«Історія Карденіо», яку дослідив провідний учений-
шекспірознавець стратфордівського напрямку,  
чітко помітно, що ніякої співпраці між Флетчером 
та Шекспіром тут не простежується, позаяк 
дописувати незакінчену п’єсу Шекспіра Флетчер 
розпочав із третього акту третьої дії. І така сама 
тенденція простежується в інших випадках подібної 
«співпраці».

Щодо питання про «невідповідність» ретландів-
ської теорії змісту «деяких сонетів» – воно ще більш 
цікаве.

Внаслідок ознайомлення зазначених сонетів 
у перекладах на російську С. Маршака, можна 
впевнено «довести», що не міг їх написати 
хтось інший, окрім лише Вільяма Шакспера – 
маршаківське «но я судьбой скромне награжден» 
із перекладу 25-го сонету не залишає жодного 
місця для інших інтерпретацій. Але зовсім не так 
воно виглядає в оригіналі та його семантичному 
прозовому перекладі.

Спочатку розглянемо семантичний переклад на 
українську 25-го сонету:

Нехай ті, до кого прихильні їхні зірки, 
// вихваляються почестями і пишаються 
титулами, // тоді як я, кому фортуна закрила 
шлях до такого успіху, // невідомий, знаходжу 
радість в тому, що шаную найбільше.

Улюбленці великих монархів розпускають свої 
чудові пелюстки, // зовсім як календула – під 
промінням сонця, // і на них же спирається їхня 
гордість, // але від першого похмурого погляду їх 
слава вмирає.

Стомлений військовими справами воїн, 
прославлений у битвах, // після тисячі перемог 
одного разу зазнає невдачі, // і викреслюється 
зовсім з книги честі, // і забувається все інше, 
заради чого він трудився.

Але щасливим є я, люблячий і коханий; // цього 
я не можу втратити, і мене неможливо цього 
позбавити.

Звернімо увагу на другий та третій рядки, 
виділені підкресленням. Англійська лексема fortune 
може бути перекладена і як «доля» і як «фортуна». 
Не існує жодної певності у тому, що в рукописному 
оригіналі це слово писалося як власне ймення 
давньоримської язичницької богині (Fortune). Але, 
можливо, – і з малої літери – таким воно постає у 
виданні сонетів Шекспіра 1609 року (як і в 111-му 
сонеті). Позаяк у Першому Фоліо у 111-му сонеті 
«Fortune» надруковано з великої літери (на відміну 
від кварто) – існує прецедент відповідного натяку 
на королеву в сонетах цього автора.

Оскільки сонет 25-й, очевидно, був написаним ще 
за життя королеви Єлизавети Тюдор, яка у віршах 
Вальтера Релі носить епітет «Фортуна», відповідне 
слово могло бути написаним також з малої літери 
– аби не зробити натяк на королеву занадто 
прозорим, що дозволило б визначити справжнього 
автора сонетів, позбавленого королевою всього 
зауваженого в 2-му рядку 25-го сонету.

Одним словом, мала чи велика літери у лексемі 
«Фортуна», якою була вона у втраченому 
рукописному оригіналі, не має принципового 
значення для інтерпретації відповідних двох рядків 
(«тоді як я, кому фортуна закрила шлях до такого 
успіху, невідомий, знаходжу радість в тому, що 
шаную найбільше»).

Якби тут мова йшла про Вільяма Шакспера, 
тоді був би дивним його вислів про те, що йому 
фортуна (доля) закрила шлях до успіху, пов’язаного 
із почестями та титулами. Такий шлях міг би бути 
закритим у тому випадку, якби до цієї миті він 
існував. У біографії В. Шакспера нічого подібного 
не простежується, позаяк у соціальному аспекті 
його лондонське життя весь час «йшло вгору». 

Інша справа – у біографії Роджера Ретланда, який 
між лютим 1601-го та березнем 1603-го втратив 
низку почестей, всі свої маєтки (що, зокрема, 
вимагало відібрати у нього титул графа Ретланда), 
титул лицаря Підв’язки, дві важливі державні 
посади. Тут «Фортуна» справді закрила йому шлях 
до такого успіху.

Окрім того, на час написання сонетів (за 
офіційним датуванням – починаючи з 1594 р.), 
Вільям Шакспер уже був відомим, позаяк у 1593 р. 
вийшла «його» поема «Венера й Адоніс». Судячи 
з памфлету Роберта Гріна, відомим на цей час уже 
він стає і як драматург, тому епітет автора, у якому 
йдеться про себе («невідомий») не надто пасує до 
біографії Шакспера – тим більше, що, очевидно, 
25-й сонет був створений не 1594 року, а значно 
пізніше. Інша справа – Ретланд, який залишався 
невідомим як автор для англійського народу до 
кінця свого життя.
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Ні Френсіс Бекон, ні граф Оксфорд, ні Крістофер 
Марло, ні граф Дербі, ні брати Пембрук, ні їхня 
мати Мері Пембрук, ні Фліп Сідні, ні інші популярні 
претенденти на історичну роль Шекспіра (окрім 
Ретланда) не втрачали у своєму житті свого 
становища – титулів, почестей – так само, як не 
втрачав його і Вільям Шакспер.

Не кореспондується із біографією останнього і 
91-й сонет:

Деякі пишаються своїм народженням, деякі 
– майстерністю, // деякі – багатством, деякі 
– силою свого тіла, // деякі – вбранням, хоча і 
безглуздим, зате зшитим за новою модою, // деякі 
– соколами і гончаками, деякі – конем, // і кожному 
характеру відповідає своя втіха, // в якій він 
знаходить насолоду понад усе; // але ці перелічені –   
не відповідають моїй системі вартостей; // за все 
це важливіше мені одне – найкраще: // твоя любов 
для мене ліпша за високе походження, // цінніша 
за багатство, пишніша за чудове вбрання, // 
приносить мені більше задоволення, аніж соколи і        
коні –  // і, володіючи тобою, я тим самим володію 
всім, чим лише пишаються люди, // нещасний 
тільки тим, що ти можеш забрати в мене // все 
це, зробивши мене вкрай нещасливим.

Нехай читач вирішить на власний розсуд, чи мав 
би підстави Вільям Шакспер сказати таке: «твоя 
любов для мене ліпша за високе походження, 
цінніша за багатство, пишніша за чудове вбрання, 
приносить мені більше задоволення, аніж соколи 
і коні – і, володіючи тобою, я тим самим володію 
всім, чим лише пишаються люди».

Таке міг сказати лише автор, який знає міру 
задоволення від кінного полювання із соколами – 
із яким порівнює щастя від кохання – на користь 
останнього. Адже ніколи не спробувавши певного 
плоду, не можеш судити про його смак. Таке міг 
написати автор, що має  високе походження, якого 
Шакспер не мав, а відтак – не мав підстав судити 
про міру задоволення, яку відчувають аристократи 
від свого високого походження.

Останній рядок, знову ж таки, вказує на кохання, 
як на апогей щастя – у всіх його проявах.

Позаяк наведений дослівний переклад – наш –
існує підстава, щоб навести відповідні тексти 25-го 
та 91-го сонетів в оригіналі:

25
Let those who are in favour with their stars 
Of public honour and proud titles boast, 
Whilst I, whom fortune of such triumph bars, 
Unlooked for joy in that I honour most. 
Great princes’ favourites their fair leaves spread 
But as the marigold at the sun’s eye, 
And in themselves their pride lies burid, 
For at a frown they in their glory die. 
The painful warrior famousd for fight, 
After a thousand victories once foiled, 

Is from the book of honour rasd quite, 
And all the rest forgot for which he toiled: 
Then happy I that love and am belovd 
Where I may not remove, nor be removd.

91
Some glory in their birth, some in their skill, 
Some in their wealth, some in their body’s force, 
Some in their garments, though new-fangled ill, 
Some in their hawks and hounds, some in their horse; 
And every humour hath his adjunct pleasure, 
Wherein it finds a joy above the rest; 
But these particulars are not my measure: 
All these I better in one general best. 
Thy love is better than high birth to me, 
Richer that wealth, prouder than garments’ cost, 
Of more delight than hawks and horses be; 
And having thee, of all men’s pride I boast: 
Wretched in this alone, that thou mayst take 
All this away, and me most wretched make. 

Таким чином шекспірознавці-стратфордівці 
вважають за «слабкі місця» ретландівської теорії 
навіть окремі свідчення на її користь, зокрема, 
й такі свідчення, які унеможливлюють зв’язок із 
реаліями всіх інших версій.

На мою думку, із усіх їх винятково безглуздою є 
оксфордівська теорія. 

Мова навіть не йде про те, що граф Оксфорд помер 
1604 року, а нові твори Шекспіра продовжували 
виходити, причому у деяких із них наявні алюзії на 
суспільні явища, що з’явилися вже після 1604 року 
(про що детальніше – в іншому місці). 

Мова й не надто про те, що численні «шпильки» 
на адресу королеви Єлизавети у творах Шекспіра 
– неприродні для графа Оксфорда, позаяк адепти 
оксфордівської теорії стверджують, що той був 
коханцем королеви чи її сином (або ж – тим й 
іншим). 

Мова насамперед про інше – про посвяту 
поеми «Лукреція» графу Саутгемптону. Оксфорд 
народився 1550 року, Саутгемптон – 1573-го. Як 
бачимо, різниця у віці становить 23 роки – Оксфорд 
годився Саутгемптону в батьки. Прочитаймо ж 
уривок зі зазначеної посвяти: «Симпатія, яку я 
почуваю до вашої світлості, безмежна; і цей 
скромний твір без початку передає лише частину 
її. І тільки докази вашої втішної прихильності 
до мене, а не достоїнства моїх невмілих рядків, 
надають мені впевненості в тому, що ви 
приймете мою присвяту».

Граф Оксфорд ніколи не був другом графа 
Саутгемптона (на відміну від Роджера Ретланда). 
Та й було б дивним, якби тісна дружба виникла 
між цими чоловіками – зважаючи на різницю у 
віці. Людей різних поколінь близька дружба, як 
правило, не об’єднує, а гомосексуалістом (тим 
більше – пасивним) Саутгемптон не був, що чітко 
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помітно із його біографії, адже гомосексуалісти не 
закохуються у дівчат. Отож, Саутгемптон «докази 
втішної прихильності» до графа Оксфорда – ніяк 
надати не міг.

Слово «love» в англійській мові має подвійне 
значення: «кохання» і «прив’язаність, симпатія». 
Жодне із них не пасує до всіх можливих 
стосунків між Вільямом Шакспером та графом 
Саутгемптоном. Вислів Шакспера «моя симпатія 
до вас – безмежна» – стосовно графа Саутгемптона 
виглядав би дивним, позаяк між обома – дуже 
значна різниця у соціальному статусі. Шакспер у 
цьому випадку мав би підстави писати лише про 
власне шанування графа – тим більше, що йдеться 
лише про 1594 рік, коли Шакспер ще далеко не 
був великою знаменитістю і не мав приводу для 
«зіркової хвороби».

Щодо юного віку Ретланда – як на створення 
історичних хронік «Генріх V» та «Генріх VІ» – це 
питання свого часу розглядав Л. Ф. Бостельман, який 
цитує Едмонда Мелоуна (1741 – 1812), британського 
шекспірознавця, що першим розробив хронологію 
шекспірівських творів (1778 р.). На думку Мелоуна 
(який ніколи не ставив під питання авторство 
Шакспера) ранні хроніки Шекспіра написані не 
майбутнім автором шекспірівських комедій та 
трагедій, від яких вони відрізняються стилістично, 
а кимось іншим – зважаючи на їхні стильові 
особливості [Бостельман, 1911, с. 44]. Бостельман 
погоджується із цим припущенням і доповнює 
його власним: «Цим невідомим автором був Джон 
Меннерс, батько Роджера 5-го графа Ретланда» 
[Бостельман, 1911, с. 44].

А як дивляться на авторство ранніх шекспірівських 
хронік сучасні західні шекспірознавці? Вони 
здебільшого не ставлять під сумнів і тут авторство 
Шакспера (інакше це б вважалося припущенням 
на користь антистратфордизму). Проте цікавим є 
результат їхнього вивчення трьох частин хроніки 
«Генріх VІ». Так Еліот Слайтер провів статистичний 
аналіз словника трьох частин цієї хроніки. В підсумку 
він дійшов висновку, що перша частина написана       
вже після третьої. А інший сучасний 
шекспірознавець Гарі Тейлор, який взявся дослідити 
авторство відповідного твору, звернув увагу на 
низку невідповідностей між 1-ю та 2-ю частинами 
«Генріха VІ», а також – на те, що між 1-ю та 3-ю 
частинами дуже подібними є фразеологія, лексика 
та стилістика. На цій підставі він також припускає, 
що перша частина була написана останньою [https://
en.wikipedia.org/wiki/Henry_VI,_Part_1].

Шекспірознавці, які не поділяють цю достатньо 
поширену думку, висувають один-єдиний, але 
досить переконливий  аргумент: 1-а частина  
хроніки «Генріх VІ», на відміну від двох наступних, 
є вкрай слабкою за своїм художнім рівнем [https://
en.wikipedia.org/wiki/Henry_VI,_Part_1].

Замкнуте коло невідповідностей! А, коли 
наштовхуємося на «замкнуте коло», це свідчить про    
те, що наше бачення певних реалій далеко відійшло 
від них самих.

Очевидно, останньою була написана не 1-а 
(найслабкіша), а найбільш досконала за своїм 
художнім рівнем 2-а частина «Генріха VІ». Причому 
її автором слід вважати Роджера Ретланда. Тоді як дві 
інші частини написав його батько, Джон Меннерс, 
а Роджер лише вніс до них окремі правки. Причому 
– значно більше попрацював над 3-ю частиною. Саме 
тому 1-а частина і вважається настільки слабкою.

Така версія не містить жодних суперечностей 
– на відміну від обох взаємовиключних версій 
стратфордівського шекспірознавства. 

Така версія визнає слушними і враховує 
всі основні аргументи останніх (подібність у 
фразеології, лексиці та стилістиці між 1-ю та 3-ю 
частинами, невідповідності у змісті між 1-ю та 2-ю 
частинами та низький художній рівень 1-ї частини).

Таким чином гіпотеза Бостельмана про 
причетність Джона Меннерса, графа Ретланда 4-го 
до написання ранніх хронік Шекспіра, отримує 
своє непряме підтвердження не лише в класичному 
шекспірознавстві (Е. Мелоун), але й у сучасному 
офіційному стратфордівському шекспірознавстві, 
яке не може «звести кінці з кінцями» у питанні 
датування трьох частин  «Генріха VІ», проте, 
все ж, спромоглося виявити тут незрозумілі для 
нього антагоністичні суперечності, які неможливо 
логічно пояснити, якщо вважати Вільяма Шакспера 
автором шекспірівських творів.  

А тепер пригадаймо, що свою поему «Венера 
та Адоніс», видану 1593 року, Шекспір називає 
«первістком» своєї творчості. Перша частина 
«Генріха VІ», як свідчить щоденник Генслоу, 
ставилася на сцені у березні 1592 року. Таку 
суперечність офіційне шекспірознавство також не 
може пояснити – навіщо було Шекспірові брехати 
у передмові до своєї поеми, та ще й – собі не на 
користь? Якщо ж вважати 1-у частину «Генріха VІ», 
написаною  переважно Джоном Меннерсом, графом 
Ретландом, тоді все стає на свої місця.

Окрім того, ця версія надає додаткові пояснення 
щодо первинної мотивації Роджера Ретланда у 
застосуванні псевдоніму «Shake-speare». Зрозуміла 
річ, що дати п’єсу свого батька для постановки у театрі 
під його йменням, він не міг – більшість аристократів 
вважали за принизливе відкрито писати для сцени. 
Тим більше цього не пасувало робити, що Джон 
Ретланд відійшов до іншого світу і його пам’ять 
мала б бути священною для сина. З іншого боку – 
кожен син, чий батько дочасно залишив цей світ, 
відчуває відповідальність за оприлюднення його 
творчості. Таким чином найбільш оптимальним 
було оприлюднення 1-ї частини  «Генріха VІ» саме 
під студентським прізвиськом Роджера Ретланда 
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(«Shake-speare»), який у відповідний час був 
студентом Кембриджського коледжу Корпус-Крісті.

Позаяк відповідна дебютна п’єса Shake-
speare ставилася на сцені у березні 1592 року із 
величезним успіхом (про що пише Генслоу), не 
було підстав для подальшої зміни цього псевдоніму. 
Очевидно, і пасквіль Генрі Чатла, спрямований 
на дискредитацію «актора Потрясувача сцени» 
підписаний ім’ям небіжчика Роберта Гріна, пасквіль 
який вийшов у вересні 1592 року, був реакцією 
заздрості відомого драматурга на цей успіх. Більше 
за це – на мою думку, Роджер Ретланд вперше 
почув про Вільяма Шакспера саме завдяки цьому 
памфлету. А позаяк, через зазначену помилку Г. 
Чатла, серед громадськості поширилася думка, що 
актор Шакспер і є автором 1-ї частини «Генріха VІ», 
у Роджера Ретланда не залишалося жодного вибору 
– як лише підтримувати це хибне бачення. 

Тим більше, що особистість Шакспера видавалася 

настільки примітивною, що його непричетність до 
літературної творчості мала б з’ясуватися – рано 
чи пізно. Аби не виникло непередбачених ситуацій, 
згодом Роджер Ретланд запропонував Вільяму 
Шаксперу співпрацю, яка ставила останнього у 
залежність від графа, що відображено, нагадаю, 
у листі Герберта Грея, адресованому Роберту 
Сідні: «Почув я, як актор Шакспер скаржиться 
своєму лордові Ретланду, що [в театру] існують 
труднощі із пошуком добрих виконавців жіночих 
ролей» [Бостельман, 1911, с. 9].

Згадана вже нами англійська епіграма початку 
ХVІІ ст., яка закінчується рядками: «А звідси 
й виникла легенда, // мовляв, Шекспір пожер 
Ретленда» у контексті відповідної співпраці між 
графом та актором може інтерпретуватися (у 
питанні встановлення авторства шекспірівського 
канону) лише на користь графа.

38. ТАЄМНИЦЯ «ЕЙВОНСЬКОГО ЛЕБЕДЯ»
Гідронім «Ейвон» у перекладі із кельтської 

означає «ріка», отож, не дивно, що в Англії є аж три 
значні ріки із цією назвою (не рахуючи ще трьох 
маленьких річок). Середня за величиною із трьох 
впадає в естуарій Північної Брістольської затоки, а 
протікає – територією графств Вілтшир, Сомерсет, 
Глостершир. Зокрема – через міста Бат, Бідфорд-на 
Ейвоні та Бредфорд-на-Ейвоні.

Щоб не плутати зі згаданою рікою іншу – яка 
також називається «Ейвоном», останню в Англії 
називають «Верхім Ейвоном», або «Уорикшир-
Ейвоном», а в останні два-три століття – також і 
«Шекспір-Ейвоном». Ця ріка більш відома у світі 
завдяки тому, що на її берегах розташований 
Стратфорд на Ейвоні – місто-батьківщина Вільяма 
Шакспера, потужний туристичний центр.

Протікає вона через графства: Лестершир, 
Уорікшир, Нортгемптоншир, Вустершир і 
Глостершир. 

Третій Ейвон (англ. Avon) – найменший зі всіх 
– розташований у графстві Девон. Він бере свій 
початок на південній половині Дартмурського 
національного парку, а впадає – у Ла-Манш. 

Третій Ейвон має ще одну назву – Девон. Ріки під 
двома назвами трапляються лише у тих випадках, 
коли на берегах кожної з них живуть різномовні 
народи. Науковим загалом давно визнано, що 
гідронім «Ейвон» у перекладі із кельтської означає 
«ріка». Гідронімом «Девон» позначаються також 
інші річки на острові Британія: ріка у графствах 
Ноттінгемширі та Лестерширі; ріка у Глен-Девоні 
(Клакманнашир, Шотландія).

Шотландія – кельтська країна – тут ніколи не 
мешкали германські племена саксів та англів, сюди 

ж не досягнуло норманське завоювання. Випливає 
висновок, що гідронім «Девон» – виняток із 
правила, позаяк усі назви річок Шотландії мають 
кельтське походження. У цьому випадку річка із 
графства Девон має дві паралельні назви (Ейвон 
і Девон), які походять із кельтської. Чи можливо таке 
теоретично? Теоретично – це вкрай малоймовірно, 
проте на практиці – реально, як бачимо.

Існує такий іронічний вислів: «Якщо факти не 
вписуються у теорію – горе фактам!». Але це не той 
випадок. Не треба забувати, що кельти прийшли 
на Британські острови у той час, коли тут існува-
ла цивілізація піктів. Римляни застали піктів лише 
у Шотландії, але до початку кельтської експансії, 
вони населяли усю територію сучасної Великобри-
танії та Ірландії. Мова піктів не збереглася, проте 
учені припускають, що певні її релікти залишили-
ся у кельтських мовах – в ірландській, валлійській, 
шотландській. Були вони, очевидно, і у мові бритів, 
яка не дійшла до нашого часу.

Вважається, що назва графства «Девон» 
походить від етноніму «думнони» (Dumnonі) – 
назви кельтського племені, яке мешкало у межах 
графства Девон та більш відомого Корнуолу. Але 
існує інформація про те, що у графстві Девон 
мешкала мала народність під назвою «Devenan». 
Від неї мовознавці виводять власну назву «Devеnа» 
(сучасне Denburi) [Заверткина Е. В. Эволюция 
ойконимической номинации графств Камбрии и Девона: 
сопоставительный анализ // http://www.dissercat.com/content/
evolyutsiya-oikonimicheskoi-nominatsii-grafstv-kambrii-i-devona-
sopostavitelnyi-analiz]. На нашу думку, не до порівняння 
більш ймовірним виглядає етимологічний зв’язок 
між етнонімом «Devenan» і топонімом «Devоn», 

•••••••



215

аніж – між топонімом «Devоn» та етнонімом  
(Dumnonі).

Що ж це була за народність, яку позначали 
назвою  «Devenan»?

Різні кельтські мови містять між собою певні 
відмінності, зокрема, мова кельтів-скоттів помітно 
відрізнялася від ірландської, уельської та бритської.   
Але топонім «Devоn» (який частіше виступає у 
вигляді гідроніма) звучить однаково не лише у 
різних частинах Британії, але й у Шотландії. Це 
може вказувати на його докельтське походження. 
Тим більше це ймовірно, що семантика цього 
топоніму не встановлена до нашого часу.

На мою думку етнонім «Devenan» може означати: 
«люди ріки»; «річковики». Якщо припущення є 
слушним, тоді гідронім «Devоn» має значення 
«ріка» – те ж саме, що й «Avon», тільки останнє є 
кельтським, а перше – піктським.

Треба думати, кельти, завойовуючи Британію, 
перекладали на власну мову чимало топонімів 
місцевих автохтонів – така думка виникла не на 
порожньому місці, а на більш пізніх історичних 
аналогіях.

Ось чому одна із рік, які протікають у графстві 
Девон, має дві паралельні назви: Девон і Ейвон, і 
кожна з них є більш давньою за появу в Британії 
германських племен.

Чому ж тоді, запитає нас читач, ця тенденція 
не простежується з рікою Девон, яка протікає 
у Ноттінгемширі та Лестерширі, де вона не має 
паралельної назви (Ейвон)?

У Лестерширі протікає також великий Ейвон 
(притока Севена), тому називати місцевий Девон 
«Ейвоном» було б доцільним лише у вузькому 
географічному просторі, і недоцільним – у широкому 
– аби не плутати місцевий Девон з великим Ейвоном. 
Ймовірно, що у вузькому географічному просторі 
лестерширський Девон також місцеві мешканці 
називали «Ейвоном», але ця традиція не збереглася 
належним чином до нашого часу.

Ймовірно, що зазначена гідронімічна традиція 
добре збереглася ще у добу Шекспіра, що й надало 
додаткові підстави Бену Джонсону назвати Ретланда 
«Ейвонським лебедем».

Читач може заперечити авторові, мовляв, не існує 
переконливих доказів його припущення, відповідно       
до якого, ріка Девон, що протікає у графствах 
Лестершир та Ноттінгемшир, у Єлизаветинську добу 
мала паралельну назву «Ейвон» – подібно до ріки 
Девон у графстві Девон. На це можна зауважити, що 
така гідронімічна традиція зберігалася, очевидно, 
й ще кілька століть після подій, які нас цікавлять 
у даному контексті. На це вказує зауваження Іллі 
Гілілова: «Стратфордівці аргументують своє 
бачення тим, що Стратфорд розташований 
на ріці Ейвон, але річок з такою назвою в Англії 
– шість, зокрема протікає Ейвон і в місцях, де 

мешкали Ретленди» (Розділ «І Меннерс яскраво 
сяє»).

Боттесфорд Ретландів, у церкві якого знаходилася 
(і знаходиться) їхня усипальниця, розташований за        
0,2 милі від річки Девон (за якихось 320 метрів!).

У графстві Лестершир протікає, звичайно, і 
Верхній Ейвон, але – на самісінькому його кордоні 
– дещо задалеко від Бельвуару.

Проте контекст посвяти Бена Джонсона свідчить 
про те, що тут йдеться не про боттесфордський 
Ейвон-Девон, а про інший – який протікає у 
колишніх володіннях Пембруків: «О, солодкий 
лебедю Ейвону! Як було б добре знову побачити 
тебе у наших водах та спостерігати твої візити 
на береги Темзи, які так були до вподоби нашій 
Елізабет та нашому Джеймсу».

Вислів Джонсона «у наших водах» не можна 
ігнорувати – він є невід’ємною частиною контексту.  
А позаяк Джонсон пише від імені Пембруків, на 
чиє замовлення працює, випливає висновок, що 
тут йдеться про Ейвон у маєтку Пембруків Вілтон, 
де знаходився потужний літературний центр, 
галузкою якого згодом стає Бельвуар.

Про те, що одна з річок під назвою «Ейвон» 
протікає через Вілтон – колишній маєток Пембруків, 
згадує Гілілов: «На березі іншого Ейвону мешкала 
Мері Сідні-Пембрук» (Розділ «І Меннерс яскраво 
сяє»).

Таким чином походження Вільяма Шакспера 
зі Стартфорда на Ейвоні ще не є доказом того, що 

Бельвуар і річка Девон (Ейвон)

Палац Пембруків Вілтон-хаус
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обов’язково джонсонівський епітет-звернення «О, 
солодкий лебедю Ейвону!» можна розглядати як 
історичне свідчення на користь стратфордівської 
версії.

Тут доречно буде дати собі звіт, чи зазначений 
вислів Джонсона можна прив’язати до біографій 
інших популярних «кандидатів у Шекспіри»: 
Крістофера Марло; Едварда де Вера графа Оксфорда 
17-го; Френсіса Бекона; графа Дербі 5-го?

Крістофер Марло народився у Кентербері, навчався 
у Кембриджі, літературною творчістю займався у 
Лондоні. Жодне із цих трьох міст не має жодного 
стосунку до жодної річки під назвою «Ейвон».

Оксфорд народився у замку Хедингем (графство 
Есекс), не навчаючись отримав наукову ступінь у 
Кембриджі, почергово мешкав у своїх будинках 
у двох районах Лондона (Хекні, Кінґз Плейс). Ні 
графство Есекс, ні Лондон, ні Кембридж не мають 
жодного стосунку до жодної річки під назвою «Ей-
вон».

Життя Френсіса Бекона винятково було 
пов’язаним із Лондоном та його передмістями (не 
рахуючи навчання та викладання у Кембриджі).

Життя Вільяма Стенлі графа Дербі 6-го винятково 
було пов’язаним із Лондоном та власним маєтком у 
графстві Ланкашир, який не має жодного стосунку 
до жодної річки під назвою «Ейвон».

Всі ці географічні факти було б зайвим наводити, 
якби окремі дослідники-антистратфордівці 
ставилися із належною повагою до безсумнівної 
хронології, заснованої на історичних документах 
юридичного характеру. 

Зокрема, граф Оксфорд помер у Хекні 24 червня 
1604 року і був похований 6 липня у приходській 
церкві Св. Августина, про що свідчать документи та 
реєстри у відповідному церковному архіві.

Крістофер Марло загинув у лондонській таверні 
Елеонори Бул більше, ніж на рік раніше – 30 
травня 1593 р. Його заколов стилетом Інграм 
Фрізер – лондонський бізнесмен, тісно пов’язаний 
діловими стосунками із Томасом Уолсінгемом – 
братом Френсіса Уолсінгема, який був «правою 
рукою» Вільяма Сесіля у керівництві англійською 
розвідкою.

Документи про цю подію у 1925 р. розшукав 
дослідник із Гарвардського університету Леслі 
Хотсон (той самий, який першим виявив, що батько 
Вільяма Шакспера – Джон Шакспер – торгував 
вовною).

Ці документи засвідчують, що Крістофер Марло 
у суперечці із Фрізером вихопив у нього стилет, що 
висів ззаду за поясом, і двічі вдарив його в голову. 
Стилет розітнув шкіру на голові Фрізера, ковзнувши 
по черепу і залишив дві рани, довжиною в два 
дюйми (приблизно 5 см). Після цього зав’язалася 
боротьба, у якій Фрізер спрямував лезо стилета, що 
знаходився у руці Марло, у його праве око.

Френсіс Бекон помер у січні 1626 р., а Вільям 
Стенлі граф Дербі 6-й – у вересні 1642 р.

Якщо Марло та Оксфорд відійшли в інший світ 
занадто рано, щоб пов’язувати їхні біографії із 
авторством творів Шекспіра, то Дербі та Бекон – аж 
надто запізно. Те ж саме треба сказати і про біографію 
Вільяма Шакспера (рік смерті: 1616-й), позаяк 
творчість Шекспіра має свою крайню хронологічну 
межу, почасти визнану наукою. Це – 1612 рік, позаяк 
нові твори Шекспіра, видані 1613-го року являли 
собою результат авторських літературних заготовок 
і доопрацювання Флетчера. І тут слід мати на увазі,        
що в антистратфордівському шекспірознгавстві 
немає жодної версії, яка б розглядала як «кандидата 
в Шекспіри» певну історичну постать, що померла б     
1612 року – за винятком Роджера Ретланда.

Ми опрацювали лише географічний аспект 
звернення-епітету Джонсона до автора творів 
Шекспіра (Shake-speare): «О, солодкий лебедю 
Ейвону!». Доречним також було б розглянути тут 
символіку лебедя.

На титульній сторінці видання «Зневаженої 
Лукреції» Шекспіра, що вийшло у Лондоні 1616 
року, бачимо зображення лебедя. Попри те, що це 
видання є посмертним, все ж, воно значно передує 
виданню 1-го Фоліо, а відповідно – віршу-посвяті 
Бена Джонсона.

Появу зображення лебедя на титульній сторінці 
видання «Зневаженої Лукреції» 1616 року важко 
пояснити, позаяк воно жодним чином не пов’язане 
зі змістом поеми. Єдине, що тут можна припустити: 
лебідь був символом самого автора.

Якщо вважати, що автор «Венеціанського купця» 
ототожнює себе із Бассаніо, нареченим Порції, тоді 
не зайвим буде звернути увагу на цей уривок: «Коли 
програє, скінчить своє життя як лебідь» [Дія ІІІ, 
сцена 2]. Так говорить Порція про Бассаніо, коли той 
наважується взяти участь у конкурсі відгадування 
зі скриньками. 

Почасти сказане підтверджує також й одна 
строфа поеми Шекспіра «Фенікс і Голуб»:

Нехай священником у білому стихарі,
Який виконає реквієм,
Буде Лебідь, що передчуває свою смерть

Нашому читачеві не раз доводилося чути    
фразему: «Лебедина пісня». У письмових джерелах 
вперше звернення до відповідної легенди 
трапляється в одній із байок Езопа (VI ст. до н. е.): 
«Кажуть, що лебеді співають перед смертю».

У трагедії Есхіла «Агамемнон» Клітемнестра 
так говорить про останні слова Кассандри: «Та, 
яка, подібно до лебедя, проспівала свою останню 
жалібну пісню смерті» [«Агамемнон», кінець 
Стасиму 3].

На мою думку, міф про передсмертну лебедину 
пісню виник на підставі мітологічного зв’язку 
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солярного бога дочасної смерті – Аполлона – із 
лебедем. А останнє сумнівів не викликає. Так, в 
«Олімпійських одах» Піндара (І пол. V ст. до н. 
е.) Аполлона названо «Кікном» (Лебедем)  [Pind. 
Ol., 10: 20; Міф. словн., с. 53]. У «Промовах» 
пізньоантичного грецького оратора Гімерія, 
зокрема йдеться про подорожі Аполлона у країну 
гіпербореїв на колісниці, запряженій лебедями  
[Himer. Orat. Ol., ХVІ: 10; Міф. словн., с. 155].

А позаяк Аполлон водночас вважався основним 
богом-опікуном мистецтва, виникло уявлення 
про те, що в свій передсмертний час лебідь мав би 
неперевершено співати.

У кельтській мітології солярним богом-
покровителем мистецтв вважався Луг – бог- 
вершник з чарівним списом – уособлення сонячного 
променя.

Луг – бог денного сонця. Аполлон – нічного. Проте 
ще в античну добу цих богів часто ототожнювали, 
звертаючи увагу насамперед на те, що у них було 
спільним (сонце і мистецтво).

А тепер пригадаймо, що образ Святого Георгія 
на коні, який вражає дракона списом, з’явився 
саме внаслідок появи відповідної агіографічної 
легенди, яка перенесла язичницький сюжет (про 
перемогу Луга над богом-володарем підземного 
світу Балором) у християнський контекст.

Нехай ця інкультурація первинно відбулася 
в іншому етнокультурному середовищі (у 
Фракії), проте зміст її – той самий [Кирій 
В. Шестибожжя давньоруського пантеону в 
контексті індоєвропейської (патріархальної) та 
доіндоєвропейської (матріархальної) релігійних 
традицій. Дрогобич, Посвіт. 2018, с. 63 – 66].

Таким чином символіка лебедя знову виводить 
нас на ту ж саму знакову історичну постать Роджера 
Ретланда (див. зміст першого розділу цієї книги).

У зв’язку із тим, що лебідь є символом Аполлона,          
у Давньому Римі «Мантуанським лебедем» нази-
вали Вергілія, який народився у Мантуї. Бен 
Джонсон чудово знав цю деталь, позаяк біографію 
Вергілія вивчали у тогочасних університетах. Отож, 
вислів «Ейвонський лебідь», очевидно, у певній мірі 
навіяний висловом «Мантуанський лебідь». 
Але, за цієї умови, аналогія не є цілком повною – 
Б. Джонсон мав би сказати: «Стратфордський 
лебідь», але він цього не сказав, надавши перевагу 
двозначному формулюванню. 

Повернімося до останньої цитати із поеми 
«Фенікс і Голуб» («Нехай священиком у білому 
стихарі, // Який виконає реквієм, // Буде Лебідь, 
що передчуває свою смерть»).

Кого має на увазі автор, коли згадує про Лебедя? 
Себе самого.

Така відповідь, на перший погляд, не в’яжеться з 
інтерпретацією, за якою, автор поеми (Р. Ретланд) 

пише про свою майбутню смерть, зображуючи 
себе в образі Голуба. Але насправді це не так. 
Насправді Голубом ліричний герой є у стосунках із 
Фенікс (Елізабет Сідні-Ретланд, яка успадковує цей 
міфічний символ від свого батька). А ось як поет – 
він уже є Лебедем «що передчуває свою смерть».

1601 року це «передчуття» виявилося перед-
часним – воно було лише наслідком дуже похмурих 
реалій сьогодення та сумного досвіду власної 
династії, у якій два останні графи гинули як жертви 
чиєїсь пролітичної гри, і в досить молодому віці. 

Друге видання Честерівського збірника (у 1611 
р.) може свідчити про те, що над життям Роджера 
Ретланда знову нависла загроза. 

Нагадаю, що граф Роджер Ретланд помер 
за нез’ясованих обставин – після раптового 
погіршення стану здоров’я (а не після "тяжкої 
хвороби", як помилково пише Гілілов)…

Тут ми мусимо поставити три крапки, позаяк 
основний доказ того, що вислів «Ейвонський Лебідь» 
не може стосуватися когось іншого, окрім Роджера 
Ретланда – ще попереду. Не тому, що ми хочемо 
випробувати терплячість читача, як це роблять 
романісти, а тому, що тема вимагає послідовності її 
розкриття. Отож, потрібно набратися терплячості, 
аж доки цілком не прочитаємо розділ «Головний 
актор у всіх п’єсах». 

Наразі ж повернемося до теми такого 
«випадкового» збігу, як встановлення надгробку 
Вільяму Шаксперу близько 1623 року і видання 
1-го Фоліо 1623 року. Шекспірознавці здебільшого 
вважають, що спонсори обох цих заходів були 
спільними. Але наш читач пам’ятає, що масонська 
символіка на надгробках Вільяма Шакспера 
та Роджера Ретланда є подібною, що вказує на 
Френсіса Меннерса, графа Ретланда 6-го як на 
замовника надгробку В. Шакспера. Тоді як 1-е Фоліо 
проспонсорував Вільям, гаф Пембрук.

У 1623 році від дня смерті В. Шакспера минуло вже 
сім років – чому Френсіс Ретланд чекав так довго, 
якщо він мав намір раніше виготовити надгробок 
Шаксперу? Коли ж цього наміру він не мав, то 
чому така ідея виникла у нього саме 1622-23 року? 
Чи не тому, що поява 1-го Фоліо Шекспіра, яке 
готувалося до друку, знову могла загострити інтерес 
громадськості до його померлого брата Роджера? 
Відкриття надгробку Шакспера у Стратфорді мало 
змістити акценти в бік останнього...

На мою думку, Френсіс Ретланд повернув 
баронстово Рос (привласнене свого часу Вільямом 
Сесілем) також не внаслідок випадкового збігу, 
позаяк внук Вільяма Сесіля – Вільям Сесіль барон 
Рос 16-й помер 1618 року у 28-річному віці, не маючи 
жодних проблем зі здоров’ям [https://en.wikipedia.org/
wiki/William_Cecil,_16th_Baron_Ros].

•••••••
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39. «ГОЛОВНИЙ АКТОР У ВСІХ П’ЄСАХ»
В інтродукції до Першого фоліо (1623 р.) Вільяма 

Шакспера названо «головним актором у всіх цих 
п’єсах».

Чи може це твердження відповідати дійсності?
Учені-стратфордівці схиляються до думки, що 

насправді Вільям Шакспер («Шекспір»), як правило, 
грав другорядні або ж – епізодичні ролі. Зокрема, 
така думка опирається на повідомлення одного 
із перших біографів В. Шакспера – Ніколаса Роу, 
який на основі зібраних свідчень стверджує, що у 
«Гамлеті» Вільям Шакспер грав епізодичну роль 
привида короля Гамлета-Старшого [Rowe, Nicholas. 
Some Acount of the Life &c. of Mr. William Shakespear = 
1709 / Gray, Terry A. — 1997]. 

Також відомо, що у комедії «Як вам це 
сподобається», В. Шакспер грав епізодичну роль 
слуги Адама [Ackroyd, Peter. Shakespeare: The Biography. 
— London: Vintage, 2006. — ISBN 978-0-7493-8655-9. –  p. 
357].

Акторська гра Вільяма Шакспера саме в 
епізодичних ролях, між іншим, може розглядатися 
як непряме підтвердження його неписьменності, 
позаяк неписьменному актору важко було б 
вивчити значну роль. 

Наведені дані можна поставити під сумнів, 
позаяк вони вступають у суперечність зі згаданим 
свідченням Першого фоліо про те, що нібито В. 
Шакспер виконував головні ролі у всіх своїх п’єсах. 
Але існують й інші цікаві факти, які доповнюють 
тему.

У видавництві творів Бена Джонсона 1616 року 
додається перелік акторів, які брали участь у 
постановках його п’єс. Зокрема, із цього реєстру 
відомо, що у постановці п’єси Джонсона «У кожного 
свої дивацтва» (1598 р.) В. Шакспер брав участь 
як актор. Так само було і 1603 року з інсценізацією 
трагедії Б. Джонсона «Падіння Сеяна» [Adams, Joseph 
Quincy. A Life of William Shakespeare. — Boston: Houghton 
Mifflin, 1923. p. –  275].

Але вже 1605 року той же театр, у якому був 
актором та пайовиком В. Шакспер, ставить 
комедію «Вольпоне» того ж таки Бена Джонсона. 
А Вільям Шакспер участі у ній як актор – не бере. 
Шекспірознавці-стратфордівці, які звертають увагу 
на зазначений аспект, роблять висновок, що цей 
факт у біографії «Шекспіра» вказує на закінчення 
його акторської кар’єри [Wells, Stanley. Shakespeare & 
Co. — New York: Pantheon, 2006. — ISBN 0-375-42494-6. – p. 
28]. 

Кілька п’єс Шекспіра, які увійшли до Першого 
фоліо, написані після 1605 року, і цю хронологію не 
заперечує жоден учений. Таким чином є помітним, 
що Вільям Шакспер ніяк не міг бути «головним 
актором» у всіх шекспірівських п’єсах, виданих у 
Першому фоліо.

Виходить, що тут наявне перебільшення? Але з 
якою метою потрібно було відверто дезінформува-
ти читача, зводячи дифірамби автору до інсенуації?

Інша справа, якщо вислів  «головний актор у 
всіх цих п’єсах» розглядати як іронічний. Справді 
Вільям Шакспер був головним актором у всіх 
п’єсах, написаних рукою  Shake-speare, позаяк він 
виконував роль останнього.

А оскільки ми з’ясували наявність комічно-
іронічного ставлення до особи Вільяма Шакспера 
в його епітафії та у Першому фоліо – існує сенс 
надати перевагу саме тій подальшій інтерпретації 
характерних особливостей даного видання, яка 
відповідає цій «ноті».

Але, окрім передмови до Першого Фоліо, є ще й 
інші двозначні літературно-історичні джерела, де з 
належною повагою згадується ймення Шекспіра і 
водночас – містяться комічні натяки на Шакспера.

У «Поверненні з Парнасу», де Шекспіра згадано 
із симпатією, зокрема двічі названо «нашим шкільним 
приятелем», автор-анонім пише також, очевидно, й 
про Шакспера: «Як це можливо, щоб такі мавпи 
сцени насмілювалися опікуватися людьми науки. 
Нещасний світ, що вшановує таких блазнів, 
принижуючи реальних поетів… З віршами, 
народженими в інших головах, вони купляють 
майно і герби» [Бостельман, 1911, с. 49].

«Мавпами сцени» у тогочасній Англії зневажливо 
називали акторів. Жоден актор не міг опікуватися 
студентами Кембриджського університету, позаяк 
акторське ремесло вважалося принизливим 
і «безбожним» (таким, що є неприйнятним 
для християнина). Тоді як навчання у коледжі 
поєднувалося із релігійним вихованням, чого 
вимагав сам його статут. Звичайно, і студенти 
Кембриджу, і навіть аристократи брали участь 
у театральних виставах («масках»), звичайно, 
студенти відвідували театри – хоч і всупереч 
статуту, проте ремесло актора від цього не ставало 
більш почесним в очах тих й інших. Так само ті й 
інші подекуди вели розпусне життя, але ремесло 
повії від цього нічого не вигравало в аспекті свого 
соціального статусу. І аристократи, і студенти іноді 
зверталися за позиками до лихварів – змушувало 
життя, або ж – вроджена легковажність, проте 
лихваря поважали не більше за розбійника з великої 
дороги (що, нагадаю, має свою рефлексію у «Королі 
Лірі», і що помітно за сюжетом «Венеціанського 
купця»).

Але «Повернення з Парнасу» (як і дві інші 
«Парнаські п’єси») являло собою сатиру на тогочасні 
реалії, що на загал характерно для студентської 
театральної творчості в різних європейських 
країнах – для її великого періоду, який охоплює 
цілих сім століть.
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Отож, анонімному авторові не пасувало і не було 
потреби щось вигадувати – це була реакція на певні 
реалії – нехай і спотворені за законами гумору.

Як пише Бостельман, граф Ретланд 5-й надавав 
пожертви на розвиток Кембриджського коледжу, де  
сам колись навчався [Бостельман, 1911, с. 50]. 
Коли саме? – Бостельман цього не повідомляє, 
але, очевидно, це відбувалося неодноразово. Такі 
дії власне і є опікою над навчальним закладом. 
Саме реакцією на відповідний факт і є наведений 
сатиричний уривок: студенти говорили між 
собою: «…гроші на коледж дав Шекспір». Адже 
в цьому закладі добре знали, чиї п’єси ставляться 
у Кембриджському коледжі, коли відбувалися 
постановки творів Шекспіра (всі можливі твори 
Шакспера, який тут не навчався – статут ставити 
забороняв). А позаяк ймення «Шекспір» стало 
двозначним, з’явився привід створити театральний 
ефект комічного непорозуміння: який саме Шекспір 
дав гроші…

Якась інша інтерпретація тут просто неможлива, 
позаяк йдеться не просто про «мавпу сцени» 
(актора), але про актора, який водночас відомий як 
поет, хоч не є ним насправді: «Нещасний світ, що 
вшановує таких блазнів, принижуючи реальних 
поетів». 

Останнє речення цитати також вказує на 
характерні штрихи біографії Вільяма Шакспера: 
«З віршами, народженими в інших головах, вони 
купляють майно і герби». 

Нагадаю, 1597 р. Шакспер купив Нью-Плейс 
(мало не найбільший будинок у Стратфорді), а 1596 
р. за протекцією графа Р. Ретланда, наданою ще 
попереднього року, отримав шляхетський титул і 
шляхетський герб.

Звідки могли дізнатися студенти Кембриджу 
про те, хто є справжнім автором шекспірівських 
п’єс? Може запитати хтось із читачів. На це 
питання дає відповідь російський юрист-емігрант 
П. Пороховщіков, який вніс важливий вклад у 
розвиток ретлендівської теорії своєю англомовною 
книгою «Shakespeare – Unmasked» (New York, 1940). 

П. Пороховщіков належав до цікавого сімейства. 
Його батько Сергій Пороховщіков був царським 
генерал-майором, такий же чин мав і його брат – 
Олександр, але останній проміняв його 1920 р. на 
чин офіцера армії Української Народної республіки.

Книга Пороховщікова цінна тим, що, як 
і Бостельман, він працював із архівними 
документами, зокрема, у бібліотеці Бельвуару та у 
Кембриджському університеті.

Пороховщіков зацікавився драматичною 
творчістю студентів цього закладу – особливо, на 
час навчання у ньому Роджера Ретланда. Виявилося, 
що анонімні драматичні твори сатиричного змісту 
тут ставилися часто (зі зрозумілої причини). А 
ось анонімні п’єси класичного зразка трапляються 
тут лише на час навчання Роджера Ретланда та 
дещо пізніше (до 1597 р.). Причому йдеться про 
чотири драми приблизно однакової художньої 
вартості: «Лілея» (Laelia), «Сильванус» (Silvanus), 
«Іспанець» (Hispanus), «Макіавелі» (Machiavellus). 
З чого випливає висновок, що, ймовірно, всі вони 
написані одним драматургом. Щоправда, першу із 
них фахівці цінують найвище.

Пороховщіков цитує думку двох відомих 
англійських літературознавців, які читали першу 
із них («Лілею») і дали свою оцінку її художньому 
рівню: «Проф. F. S. Boat: «Сцени в «Лілеї» між 
Фламінієм та Фабієм здаються мені вартими 
захоплення самого Шекспіра». Проф. C. C. 
Moori-Smilk: «Автор «Лілеї» виявляє певні свої 
переваги навіть над Шекспіром»…» [Shakespeare – 
Unmasked, 1940. Chapter V].

Пороховщіков також ознайомився із цими 
п’єсами і виявив, що кожна із них має певні зв’язки           
із творами Шекспіра. При цьому слід мати на 
увазі, що за життя Вільяма Шакспера жоден із цих 
творів не був опублікованим – збереглися вони у 
рукописних копіях.

Так драма «Machiavellus», яка у Кембриджі 
ставилася першого дня 1597 р., виявляє спільні 
рядки із двома п’єсами Шекспіра – «Венеціанським 
купцем» та «Макбетом»  [Shakespeare – Unmasked, 
1940. p. 74]. І, якщо стосовно першого випадку 
можна ще припустити (хоч і з мізерним рівнем 
ймовірності), що анонімний автор записав ці 
рядки під час невідомої нам першої вистави 
«Венеціанського купця» 1596 р., то стосовно випадку 
другого – цього вже не скажеш, позаяк «Макбет» – 
пізня трагедія Шекспіра на шотландську тематику, 
написана, на загальну думку учених (і невчених), 
уже принаймні після 1603 р., коли до влади в Англії 
прийшов король-шотландець.

Якщо «Макбета» написав Вільям Шакспер, тоді 
він мусив приїхати до Кембриджу і ознайомитися 
із рукописом аноніма, який тут зберігався. Але 
таке припущення, якби його хтось висунув, було б 
вершиною безглуздя. 

Нью-Плейс Вільяма Шакспера. Малюнок з натури
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Мало того, драма «Machiavellus» містить деякі 
спільні короткі уривки тексту також із трагедією 
Шекспіра «Гамлет» [Shakespeare – Unmasked, 1940. 
Chapter V].

У шекспірівських «Комедії помилок» та у 
«Сні літньої ночі» кембриджські рефлексії 
простежуються не менш чітко, але вже з іншою 
анонімною драмою – «Сільван» (Silvanus) – 
[Shakespeare – Unmasked, 1940. Chapter V].

Три паралелі Пороховщіков налічує в анонімному 
кембриджському «Іспанці» – із хроніками «Генріх 
V» «Річард ІІІ» та із «Венеціанським купцем» 
[Shakespeare – Unmasked, 1940. Chapter V].

Також він пише: «Схоже, що бакалавр відтворив 
пасаж із Шекспіра (Два веронці, IV, 4.). Але, як 
відомо, «Лілею» було поставлено 1595 року, а 
«Два веронці» не були опубліковані раніше за 1623 
р.» [Shakespeare – Unmasked, 1940, р. 78]. Згаданий 
пасаж Пороховщіков цитує дослівно [Shakespeare – 
Unmasked, 1940, р. 74].

Спільні рядки у драмі «Лілея» Пороховщіков 
знайшов також із комедією Шекспіра «Як вам 
сподобається» [Shakespeare – Unmasked, 1940. 
Chapter V].

Підсумовуючи тему, дослідник дотепно зауважує: 
«…оскільки п’єси у коледжі ставилися ще до 
того, як Шекспір написав свої відповідні драми, 
ортодоксальним ученим доведеться довести, що 
відлуння може звучати ще до того, як ми видмемо 
звук із рогу» [Shakespeare – Unmasked, 1940, р. 94].

Особливої уваги варта довга цитата із «Лілеї» 
(Дія ІV, сцена 3), яку наводить Пороховщіков на 79 
сторінці своєї книги. Тут міститься вислів «Лебідь 
Розалінд». Попри те, що у шекспірівському каноні 
цей вислів не повторюється, його значення є 
близьким до автобіографічних мотивів у творчості 
Шекспіра, де Лебідь – образ автора як поета, а 
Розалінд (Розалін) – образ його коханої.

У посвяті «Світу слів» Джона Флоріо графу 
Ретланду згадано про «Відтворення химерного 
образу в зелених барвах» («Remantling grave conceits 
in coulours greene»). Пороховщіков витлумачує 
ці слова як натяк на те, що Р. Ретланд був поетом і, 
мовляв,    Флоріо натякає на певний зразок його 
пейзажної лірики. Так це, чи ні – можна сперечатися. 
Проте Пороховщіков доводить свою думку про 
Ретланда як поета, опираючись на більш вагомий 
аргумент, який неможливо спростувати: «Ми 
знаємо від Джона Флоріо, що Ретланд був поетом. 
Невже у нас не залишилися рядки його віршів? 
Серед документів, що зберігаються у Бельвуарі 
– записи на двох аркушах старого паперу із 
текстами поеми про кохання із десяти строф… 
Вона розділена на дві частини – по п’ять строф 
кожна. Перша, написана від імені чоловіка, друга 
– від імені жінки. Текст на двох окремих аркушах 
написаний тією ж рукою, але перша частина 
– поспіхом виконана чернетка, а друга – зразок 
«вишуканого письма»...» [Shakespeare – Unmasked, 
1940, р. 286].

Чиєю ж рукою списані ці два аркуші, 
вкриті віршованими рядками? На це питання 
Пороховщіков також дає відповідь: Дві частини 
вірша: чернетка і автентична копія – це рука 
Роджера Меннерса: «Цього разу не «відбитки 
пальців, але вся рука. Рано чи пізно ці два аркуші 
будуть визнані головною національною реліквією 
Англії» [Shakespeare – Unmasked, 1940, р. 288].

Петро Пороховщіков був учнем Анатолія Коні 
– професора кримінального права, який керував 
розслідуванням багатьох кримінальних справ 
державного значення (катастрофа імператорського 
поїзда тощо). Як кримінолог, Пороховщіков не міг 
помилитися у питанні почерку Р. Ретланда, чиє 
листування він ретельно вивчав. Як юрист, він не 
міг лжесвідчити, позаяк писав на англійській – для 
англомовних учених, зокрема для британських, 
кожен із яких міг відвідати Бельвуар і на власні очі 
переконатися в правдивості ним написаного. Крім 
того, «Shakespeare – Unmasked» Пороховщікова 
містить низку якісних факсимільних фотокопій 

«Shakespeare – Unmasked» П. Пороховщікова

«Shakespeare – Unmasked». Факсимільна копія
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Титульна сторінка «Лукреції» Шекспіра 1616 р.
із лебедем на емблемі

тих архівних рукописних документів, на які він 
посилається.

Позаяк книга була видана на час ІІ Світової війни, 
на неї спочатку не звернули належної уваги. А у 
післявоєнний період перевидали у Лондоні 1955 р.

Наскільки мені відомо, жоден критик не 
написав спростування на цю  книгу, жоден 
опонент не знайшов у ній якихось невідповідностей 
(я маю на увазі найбільш вагомі докази, пов'язані із 
кембриджськими п'єсами аноніма, які невідомо яким 
чином використав у своїх п'єсах Шекспір). Щоправда, 
та пісня Роджера Ретланда, про яку пише 
Пороховщіков, 1600 року була опублікованою в 
музичному збірнику композитора Роберта Джонса, 
де не вказані автори віршів, на слова яких Джонс 
написав свої пісні. Отож, дехто з англійських 
дослідників вважає, ніби Роджер Ретланд міг 
переписати згадану пісню з цього збірника. У такому 
випадку, для чого потрібен був чорновик пісні? Але 
цих дослідників не зупиняє логіка, позаяк вони 
посилаються на інших учених. які робили каталог 
старожитностей  у замку Бельвуар. Останні датують 
рукопис даної пісні 1607 роком. Проте не існує 
жодних документальних даних, які б підтвердили 
це датування. До даної теми ми ще повернемося у 
Третій Частині цієї праці.

Очевидно, відповідна книга Пороховщікова на 
нинішній день залишається найбільш бездоганним 
дослідженням (з наукової точки зору), де розвивається 
Ретландівська теорія. Інша справа, що ця праця 
охоплює відносно вузький діапазон доказів. 
Британська наукова громадськість її фактично 
проігнорувала, ознайомившись із нею свого часу. 
І, як переконує один із англійських науковців, про 
існування історичного Роджера Ретланда у Британії 
на нинішній день знають лише поодинокі фахівці.

На мою думку, дивного тут немає нічого – 
питання про те, хто був справжнім Шекспіром 
на офіційному рівні вирішують люди, які мають 
захищені дисертації саме на «стратфордському 
манекенові» (як називає Шакспера Бостельман). 
Кому сподобається виглядати в очах громадськості 
«віслюком» (адептом хибної теорії, яка зазнала 

•••••••

свого фіаско)? Ці учені – у своїй абсолютній 
більшості – «стоятимуть на смерть» за своє реноме 
«непогрішних», називаючи чорне «білим» і біле 
– «чорним», адже людей, здатних визнати власні 
помилки, у суспільстві налічується менше десяти 
відсотків, а серед науковців, де інтелектуальна 
амбіційність превалює, цей відсоток є ще значно 
нижчим. І кожен виняток із цього прикрого правила     
є вартим особливої поваги. 
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Один із аркушів із поемою Роджера Ретланда, написаною його рукою. Фрагмент

Фрагмент листа 14-річного Роджера Ретланда до матері  (від 15 червня 1591 р.)
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40. У ЯКОМУ РОЦІ ПОМЕР ВІЛЬЯМ ШАКСПЕР? 
Оксфордівці та марловіанці стверджують, що їхні 

«кандидати в Шекспіри» померли набагато пізніше, 
за ті дати, які зафіксовані в офіційних документах. 
Учені-стратфордівці піддають їх за це цілком 
слушній нищівній критиці. Але інколи вони самі не 
можуть дати собі звіту в тому, коли насправді помер 
їхній «кандидат у Шекспіри» (Вільям Шакспер). І 
справді, цілком доречним виглядає питання: у якому 
році помер Вільям Шакспер? – попри те, що дата 
його смерті зафіксована офіційними документами 
як 23 квітня 1616 року. Справа у тому, що, якщо 
виходити із тези, ніби актор Вільям Шакспер і 
письменник Вільям Шекспір – одна особа, тоді цю 
дату доведеться ставити під сумнів. І підстава для 
цього – не лише у тому, що після 1612 року нові твори 
Шекспіра перестали з’являтися, але й у свідченні 
сучасника – Джона Стівенса. 1615 року вийшла у світ 
його книга «Досліди і характери», яку він написав 
під впливом М. Монтеня. Увагу в цьому виданні 
привертає розділ під назвою: «A  Worthy  Poet». Тут 
Стівенс змальовує образ ідеального поета, який до 
того ж є автором комедій і трагедій. І у цьому образі 
учені легко ідентифікують літературний портрет 
автора шекспірівського канону. Зокрема, А. Анікст 
у своїй книзі «Шекспір» (ЖЗЛ, Молодая гвардія, 
М., 1964) вставляє у дужках у відповідний розділ 
низку власних коментарів, які доводять зв’язок 
даної характеристики із творчістю Шекспіра. Як 
пише Гілілов у своїй відомій праці, таку ж думку 
висловлювали й інші авторитетні шекспірознавці 
(Д. Д. Вілсон, Е. Фріп). 

До цього можна додати, що у відповідному 
розділі існує навіть натяк на один із творів Шекспіра 
– на назву його комедії «Багато галасу з нічого», 
яка практично відтворюється в одному із речень як 
«багато галасу з дрібниць».

Але у відповідному розділі Д. Стівенса також 
наявні чотири характерні особливості, які не 
в’яжуться із біографією Вільяма Шакспера: 

1. автор наполягає на тому, що ідеальний поет 
є водночас зразком досконалості як людська 
особистість (що зовсім не кореспондується із 
численними фактами біографії Вільяма Шакспера, 
але відповідає біографії Роджера Ретланда); 

2. автор наголошує, що між особистісними 
якостями ідеального поета та його якостями 
як літератора – існує повна гармонія, повна 
відсутність невідповідностей (що несумісне із 
сучасним стратфордівським шекспірознавством, яке 
стверджує, мовляв, у своїх творах Вільям «Шекспір» 
(Шакспер) був зовсім іншим, аніж у своєму житті); 

3. автор показує ідеального поета як ту особу, 
що вже відійшла у засвіти, тоді як Вільям Шакспер 
прожив ще рік після видання цієї книги;

4. автор стверджує, що цей ідеал поета є 
абсолютно незалежним – він не має жодних патронів 
(шекспірознавці-стратфордівці стверджують, що 
патроном «Шекспіра» (Шакспера) був граф 
Саутгемптон). 

Наводжу розділ «A  Worthy  Poet» у перекладі на 
українську:

«Гідний поет поєднує в собі всі кращі людські 
якості гідної людини... Всі його творіння 
подають душі читача їжу радості і викликають 
захоплення, але він від цього не стає ні грубим, 
ні манірним, ні хвалькуватим, бо музика і слова 
пісні знаходяться у нього в найсолодшій гармонії: 
він вчить добру інших і сам чудово засвоює урок... 
він не настільки пристрасний, щоб засуджувати 
будь-яке нововведення або робити багато галасу з 
дрібниць, але й не настільки поблажливий, щоб 
миритися з вадами і називати їх надлишком 
життєвих сил. Він не прагне показати себе 
ментором, демонструючи доскіпливу суворість, 
але й не шукає популярності засобом вкрадливих 
лестощів. Щодо пізнань – він більше має 
боржників серед сучасних йому письменників, 
аніж кредиторів – серед поетів давнини. Його 
генію притаманні природність і свобода, несумісні 
із рабською працею, та із намаганнями навести 
глянець на недовговічні вироби... Він не шукає 
високопоставлених патронів, ні будь-яких інших, 
він дарує вільно і так отримує щиру вдячність... 
Йому не страшні зіпсована репутація або неповага 
до поетів – внаслідок безлічі їх корупційних 
вчинків, бо у нього є протиотрута, яка береже 
його від найгіршої зарази. Фокусник, що змазує 
руки оливою, щоб без шкоди класти їх у вогонь, 
ніщо перед цим поетом, який настільки мудро 
загартовує свій дух, що здатний занурювати його 
у вогненні стихії хтивості, люті, ненависті або 
презирства, щоб не обпалитись і не наразитись 
на небезпеку... він, єдиний з людей, наближається 
до вічності, бо, пишучи трагедію або комедію, 
він більше за всіх уподібнюється своєму Творцеві: 
зі своїх живих пристрастей і дотепної вигадки 
він творить форми і сутності настільки ж 
нескінченно різноманітні, як різноманітний 
із волі Божої людський рід. Це не жалюгідний 
егоїст, але й не безрозсудний марнотратець, 
бо він уміє мудро ділитися своїми думками, 
уникаючи похмурої замкнутості, але в той же 
час не знецінює їх надмірною доступністю, аби 
знайти їм збут ... Він не здатний лестити і сам 
недоступний для лестощів: він віддає належне, і 
в такій важливій справі остерігається гіпербол, 
що до нього самого, то він так добре себе знає, 
що ні слава, ні власне марнославство не змусять 
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його оцінити себе понад міру. Він – ворог атеїстів, 
бо не вірить ні в фортуну, ні в природу... Все 
запозичене він повертає з надлишком; якби 
можна було воскресити його вчителів, вони 
вважали б вищою честю бути для нього зразками; 
але здебільшого зразком і джерелом задуму є він 
сам. За своєю природою він схожий до сріблястого 
дзвінкого коштовного металу, який блищать тим 
яскравіше, чим довше перебуває в обігу. Не дивно, 
що він безсмертний: адже він перетворює отруту 
в поживні речовини і навіть найгірші предмети 
та стосунки примушує служити добрій меті. 
Коли він нарешті замовкає (бо померти він не 
може), він знаходить собі Монумент у свідомості 
людей, а Епітафією служать йому його справи».

Написати таке закінчення про живу людину було 
б крайньою нетактовністю, що не властиво для 
Джона Стівенса, який, як письменник, вирізняється 
особливою делікатністю формулювань.

Останнє речення наводжу в оригіналі: «When he is 
lastly silent (for he cannot die) hee findes a Monument 
prepared at others cost and remembrance, whilst his 
former actions bee a living Epitaph» [http://www.
presscom.co.uk/halliwell/characters/johnstephens.
html].

У крайньому випадку, якби справді Стівенс 
виявив таку нетактовність щодо живої ще шанованої 
ним особи, тоді слова «When he is lastly» («Коли він 
нарешті  стає безмовним») не були б вжиті ним 
у теперішньому часі, але в майбутньому: «Коли він 
нарешті  стане безмовним» («When he will lastly»).

То ж у якому році помер Вільям Шакспер? У 
1616-му чи до 1615-го? Безперечно, що учені-
стратфордівці виберуть перший варіант відповіді, 
позаяк, до їх честі, потрібно сказати, що, на відміну 
від оксфордівців та марловіанців, більшість із них 
не вдається до маніпулювання документально 
встановленими історичними датами.

Тоді питання поставимо інакше: про кого пише 
Джон Стівен у розділі «A  Worthy  Poet»? Більшість 
учених-стратфордівців дадуть таку відповідь: «Про 
Шекспіра». Цілком вірно – про Шекспіра, але не про 
Шакспера – Шекспір уже помер 1612 року, а Шакс-
пер ще був живим і теоретично міг би прожити кіль-
ка десятків років після 1615-го, створюючи примі-
тивні твори, які б його скомпрометували; Шекспір 
був шляхетною особистістю, чия система вартостей 
чітко простежується у шекспірівському каноні, а 
Шакспер – безпринципним, жорстокосердим адеп-
том «культу золотого тільця» (здирником), про яко-
го, за жодних обставин, неможливо було б сказати: 
«поєднує в собі всі кращі людські якості гідної лю-
дини».

Стратфордівська теорія стверджує, що граф 
Саутгемптон був патроном Вільяма Шакспера 
(«Шекспіра»), який підтримував останнього 
матеріально, звідси, мовляв, той зміг розбагатіти 
за короткий час. І хоч відповідні учені вважають 
перебільшеним твердження авантюриста, що 
видавав себе за «позашлюбного сина Шекспіра» 
(Вільяма Давенанта), який «свідчив», що, мовляв, 
одного разу Шакспер отримав від Саутгемптона 
тисячу фунтів стерлінгів, проте в цілому не 
розглядають зазначену вигадану інформацію як 
цілковиту вигадку. Але як же узгодити цю їхню 
позицію зі свідченням Джона Стівенса: «Він не 
шукає високопоставлених патронів, ні будь-
яких інших, він дарує вільно і так отримує щиру 
вдячність»? На це питання у них не існує відповіді, 
як і на безліч інших, окрім «можливо, що…». А 
чому ж неможливо? Можливо, Стівенс і не знав 
нічого конкретного про Вільяма Шакспера. Тільки 
в останньому випадку слід було б пояснити: яким 
чином, не знаючи нічого про літератора, можеш дати 
йому настільки блискучу детальну характеристику, 
яка безпроблемно ідентифікується навіть без згадки 
про його ймення?

Згаданий розділ із книги Д. Стівенса цінний ще 
й тим, що у ньому автор протиставляє Шекспіра 
(Р. Ретланда) низці інших відомих тогочасних 
літераторів Англії. 

Як цілком слушно зауважує А. Анікст у своїй 
книзі «Шекспір», Д. Стівенс протиставляє Шекспіра 
«безбожнику» Крістоферу Марло, коли пише: «Він – 
ворог атеїстів, бо не вірить ні в фортуну, ні в при-
роду...». Думаю, що тут мова не лише про К. Марло, 
але й про інших літераторів, які були членами гуртка 
«Школа ночі», зокрема про Вальтера Реллі (який був 
засновником цього гуртка).

Позаяк графа Оксфорда 17-го також офіційно 
звинувачували в атеїзмі, зазначене зауваження Сті-
венса може мати стосунок і до нього. Важко було б 
назвати «ворогом атеїстів» і Вільяма Стенлі графа 
Дербі 6-го (ще одного популярного «кандидати в 
Шекспіри»), позаяк той був зятем графа Оксфорда 
17-го.

А ці слова вже є протиставленням Шекспіра Бену 
Джонсону, який перевершував усю літературну бо-
гему у питаннях критичності: «Він не прагне пока-
зати себе ментором, демонструючи доскіпливу 
суворість».

У розділі «A  Worthy  Poet» можна знайти й інші 
алюзії, але позаяк вони не є дотичними до Шекспі-
рівського питання, розглядати їх не на часі.
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41. ПРО ОБ’ЄКТИВНІСТЬ ВИТОКІВ 

Наше зауваження про те, що після Роджера 
Ретланда, найбільш ймовірним претендентом 
на роль автора шекспірівських творів є Вільям 
Шакспер (звичайно ж – перебільшене) ґрунтується 
на тому факті, що три найбільш популярні на Заході 
кандидати на роль Шекспіра – граф Оксфорд, 
Френсіс Бекон та Крістофер Марло – в моральному 
стосунку стоять значно нижче за бюргера-
есквайра Вільяма Шакспера – попри меркантильну 
дріб’язковість останнього і попри його вражаюче 
жорстокосердя до тих, хто потрапляв в біду, яке 
простежується на гендлярстві зерном у голодні 
роки. 

Проте згадане зауваження про перевагу 
стратфордівської версії над оксфордіанством, 
беконіанством та марловіанством не означає того, 
що стратфордівська точка зору містить під собою 
бодай дрібку об’єктивної основи. 

До появи альтернативних течій, стратфордівське 
шекспірознавство було менш спекулятивним у 
порівнянні із сучасним, завдяки чому й сприяло 
виникненню сумнівів у слушності традиційної 
точки зору на відповідне питання. І заради 
об’єктивності потрібно визнати, що, в своїй 
критиці стратфордівства, перші антистратфордівці 
опиралися переважно на інформаційну базу 
про невідповідності, наявні у шекспірознавстві, 
створену добросовісними представниками страт-
фордівського напрямку. Одним із останніх був 
відомий данський літературознавець ХІХ ст. 
Георг Брандес – автор згаданої вище монографії 
«Шекспір. Життя і твори», яка і в наш час являє 
собою цікаву пам’ятку еволюції стратфордівських 
поглядів на проблему Шекспіра. Особливої уваги 
вартує висвітлення Брандесом теми італійських 
мотивів у творчості Шекспіра, оскільки передані 
критиком особисті враження та його аргументи 
є зразком тверезого мислення, чого неможливо 
сказати про його висновки. Ось як Брандес 
висвітлює свої враження: «…драми, створені ним 
близько 1596 р., тобто переробка «Приборкання 
норовливої» та «Венеціанського купця», а також 
більш пізній «Отелло» змушують задуматись. 
Тут ми помічаємо настільки відповідний місцевий 
колорит і таку силу деталей, які вказують 
на особисте знайомство із відповідними 
місцевостями, що мимоволі доводиться повірити 
у відвідини Шекспіром таких міст як Верона, 
Венеція та Піза» (ХVІ).

На нашу думку – дуже об’єктивне бачення 
проблеми. А ось перший висновок: «Звичайно, 
немає нічого дивного в тому, що Шекспір 
використав першу ж можливість, щоб навідатись 
до Італії… Подорож у Венецію та життя у цьому 
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місті не потребували великих коштів. Багато 
ходили пішки, як Корієт…» (ХVІ).

Як це легко помітити, передумовою попередньої 
об’єктивності літературного критика було його 
недосконале знання історії, яке рефлектувалося у 
його висновку: для подорожі за кордон у відповідну 
добу англійцю потрібен був офіційний дозвіл із 
особистим підписом Сесіля (аристократи мусили 
в таких випадках отримати згоду самої королеви 
Єлизавети чи пізніше – короля Джеймса). У 
документі, яким надавався дозвіл, було обумовлено, 
в які країни може вирушити мандрівник і, якщо 
хтось із простолюду (непричетний до міжнародної 
торгівлі та англійської розвідки) виявляв бажання 
відвідати Італію, він відразу потрапляв у «чорний 
список» як ймовірний католик, що намагався 
здійснити прощу до Риму, зрозуміло, що в проханні 
йому, при цьому, відмовляли.

Окрім того, літературний Корієт добирався до 
Італії зовсім не пішки, а на кораблі та на поштових 
конях, що було зовсім не дешево.

Аргументи Брандеса такі: «Оскільки Шекспір 
не розповів нам нічого про своє життя, то 
відсутність інформації про його подорожі не може 
бути розглянутою в якості вагомого аргументу 
проти такого припущення – у тому випадку, коли 
на його користь знайдуться інші красномовні 
факти. І такі факти знайшлися.

За доби Шекспіра не існувало ні гідів, а ні так 
званих «шляховиків». Не із них, отже, запозичував 
він знання чужих місцевостей та іноземних 
звичаїв. Раніше за публікацію «Венеціанського 
купця» жоден англієць не видав опису Венеції, 
яку Шекспір змалював так майстерно. Книга 
Льюкнора, створена майже винятково на основі 
сторонніх повідомлень, датується 1598 р., 
подорож Корієта – 1611 р., опис Морісона – 1617-
м.

У п’єсі «Приборкання норовливої» нас вражає 
не лише відповідне вживання італійських імен, 
але також влучні епітети, якими у вступних 
сценах характеризуються різні місцевості та 
міста Італії. Ельце вказав на наступні факти. 
Ломбардія названа «Чудовим садом Великої 
Італії». Пізанські міщани характеризуються 
як «поважні» і відповідний епітет ідеально 
кореспондується із мешканцями цього міста. 
Броун звернув увагу в своїй книзі «Sakspeares 
Autobiographial Poems» на ту чудову особливість, 
що під час заручин Петруччіо та Катаріни батько 
останньої єднає руки молодят у присутності двох 
свідків. Це не англійський, а італійський звичай. У 
творі-прообразі, де, крім іншого, дія відбувається 
в Афінах, ця деталь є відсутньою. Далі, вже давно 
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звернули увагу на репліку Греміо, який наводить 
дуже детальний перелік домашнього начиння 
та коштовностей, що прикрашають його дім 
(кінець 2 дії): «Ви знаєте, по-перше, є у домі// із 
золота і срібла гарний посуд// для умивання рук 
її чудових,// оббиті стіни тирськими шовками// 
червінців повні – кістяні шкатулки// а в скринях 
з кипарису: килими,// вбрання, білизна, дорогі 
тканини,// з перлинами – турецькі подушки, і 
золоте місцеве гаптування,// І мідний посуд…». 
Вже леді Морган зауважила, що бачила у палацах 
Венеції, Генуї та Флоренції відповідні предмети 
розкоші. А відома письменниця місс Мартіно, яка 
не знала ні про книгу Броуна, ні про спостереження 
леді Морган, сказала біографу Шекспіра Чарльзу 
Найту, що за її переконанням, побутові деталі, 
що трапляються в «Приборканні норовливої» і 
«Венеціанському купці», вимагають припущення 
про таке близьке знайомство із ментальністю, 
звичаями і дрібними деталями італійського 
побуту, яке неможливо набути із книжок, чи 
із випадкового знайомства із людиною, яка 
побувала на вулицях Венеції… Гоббо приносить 
у «Венеціанському купці» сину свого господаря 
засмажених голубів. Карл Ельце, який наполягав 
на припущенні, що Шекспір 1593 року  здійснив 
подорож до Італії, серед іншого, зауважує чудову 
ознайомленість поета із Венецією…

У вступній сцені до п’єси «Приборкання 
норовливої» лорд пропонує показати Слаю різні 
картини: «Покажемо но Іо. Діва ніжна// Оманою 
спокушена й здобута.// Написано реально, мов 
насправді». Ельце влучно зауважив, що відповідні 
строфи відверто натякають на славнозвісне 
полотно Кореджо «Юпітер та Іо». Існують 
підстави припустити, що Шекспір бачив цю 
картину, якщо подорожував у відповідний період 
у Північній Італії. Між 1585 та 1600 рр. картина 
Кореджо знаходилася у палаццо скульптора Леоні 
у Мілані, і тогочасні мандрівники вважали за 
доцільне на неї поглянути. Якщо також взяти 
до уваги, що Шекспір доволі часто говорить про 
морські подорожі, про бурі та страждання від 
морської хвороби, коли згадати, що в його творах 
часто трапляються порівняння та стійкі 
лексичні форми, що мають стосунок до провіанту 
і одягу моряків, коли, врешті, визнати, що всі ці 
деталі вказують на доволі тривалу його морську 
подорож, то майже необхідно припустити, 
що Шекспір був знайомим з Італією не лише за 
книгами та усними повідомленнями» (ХVІ).

Гадаємо, читач зауважив, коли саме картина 
Кореджо «Юпітер та Іо» знаходилася у Північній 
Італії і була доступною для огляду знатних 
іноземних мандрівників – у період між 1585 та 
1600 рр. А тепер пригадаймо, коли подорожував 
в Італії граф Оксфорд: 1576-й рік. На цей час 

картина знаходилася у Мантуї – у власності герцога
Гуліельмо Гонзага (помер у 1587 р.), батько якого 
(Фредеріго ІІ Гонзага) замовив її у Кореджо в 1532 р. 
Стосовно ж  питання про те, чи відвідував Мантую 
Оксфорд – позитивної відповіді на нього не дають 
навіть шекспірологи-оксфордисти.

Щодо Вільяма Шакспера – то навіть у тому 
випадку, якби йому якимось неймовірним чином 
пощастило потрапити до Італії – важко собі уявити, 
що перед ним розкрилися б двері палаццо Венеції 
– тим більше, що цю уявну подорож Брандес 
відносить до 1593 року, коли автор шекспірівських 
творів не видав нічого, окрім двох поем і залишався, 
практично, маловідомим як драматург, отож, у 
будь-якому випадку, соціальний рейтинг Шакспера 
на цей час був занадто низьким, щоб він отримав 
можливість на власні очі побачити тирські тканини 
на стінах кімнат венеціанських палаццо та скриньки 
зі слонової кістки, наповнені монетами високої 
вартості. Крім того, шекспірологи-стратфордівці 
стверджують, що свій достаток Шакспер здобув 
своєю літературною працею драматурга, отож,  на 
їхню думку, протягом 1593 року він був бідняком. 
Найняти вчителя італійської за таких умов – йому 
бракувало як засобів, так і дрібки марнотратства, 
а оволодіти італійською в Італії – потребувало 
кількох років поневірянь у злиднях (нагадаємо, 
що знання Італії автором шекспірівських творів 
кореспондується із його знанням італійської, 
оскільки окремі сюжети, запозичені ним в 
італійській літературі, не були перекладені на 
англійську у відповідний період).

Тим часом митець, відомий світу як “Шекспір”, 
ймовірно, побував у Мантуї, що можна 
стверджувати також на такій підставі: у “Зимовій 
казці” (Дія 5, Сцена 2) згадується учень Рафаеля 
Джуліо Романо – як автор майстерно створеної і 
розмальованої фарбами статуї Герміони. Первинно 
цей епізод вважався “помилкою” Шекспіра, 
оскільки Дж. Романо для нефахівців відомий лише 
як художник, а не скульптор. Але пізніше англійські 
шекспірознавці дізналися, що Джуліо Романо 
є автором цілої низки скульптурних робіт, що 
знаходяться у різних колекціях Італії, а в Мантуї – на 
фасаді одного із палаццо – зберігся розмальований 
барельєф роботи Романо, який також свідчить про 
його здібності в царині скульптури.

Л. Ф. Бостельман зауважує, що Роджер Ретланд 
побував 1596 року не лише у Падуї, Вероні, Венеції, 
але й у Мантуї [Бостельман, 1911, с. 7].

А ось ще одне цікаве зауваження Брандеса: «У 
«Двох веронцях» йдеться про те, що Валентин 
сяде у Вероні на корабель, щоб поїхати до Мілану. 
Тут Шекспір виявляє повне незнання географії 
Італії. Проте Ельце виявив, що в ХVІ столітті 
Верона та Мілан були з’єднані каналом» (ХVІ).
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Як пише Дамблон, 1908 року Едвард Салліван 
опублікував працю «Шекспір і ріки північної Італії», 
до якої додається виготовлена в Італії мапа ХVІ ст. 
[С. Demblon, 1912, р. 32]. На мапі чітко позначено 
відповідний канал.

«Відкриття» Ельце мало бути відомим усім 
італійцям ХІХ ст., оскільки три канали, які єднали 
Мілан із ріками По, Тічіно і Адда були засипані 
лише у ХХ столітті! Перший з них (довжиною 50 
км.) був збудований ще у ХІІ ст. Але Шекспір мав на 
увазі не його, а канал Павезе [http://ksanka.net/2009/
milan-ve-portovy-gorod], який пролягав від Мілану 
– до ріки По, що впадає в Адріатичне море. Спільну 
дельту із рікою По утворює ріка Адидже, яка ділить 
Верону навпіл.

Отож,  у даному випадку йдеться не про незнання 
Шекспіром географії Італії, але про незнання 
частиною літературознавців історичної географії 
Італії – зокрема, і характерне для англійських 
шекспірологів ХІХ ст., за життя яких ці канали 
функціонували! Остання деталь наочно демонструє 
нам складність отримання інформації про міланські 
канали для англійця, який не був у Італії, – навіть 
у ХІХ столітті, коли – у порівнянні із Ренесансом 
– інформаційні контакти між європейськими 
країнами були налагоджені значно краще. 

Наступне цікаве зауваження Брандеса: «У «Ромео 
та Джульєтті» героїня запитує монаха Лоренцо, 
чи повернутися їй до «вечірньої меси». Оскільки в 
Католицькій Церкві вечірня меса є відсутньою, 
то таке запитання видається дивним. Цей 
звичайний факт повинен би бути відомим 
Шекспірові. Проте Р. Сімпсон виявив, що ХVІ 
столітті справді «вечірні меси» практикувалися, 
і що вони особливо практикувалися у Вероні… 

у 1270 р. Богемії належали деякі провінції, що 
знаходилися на березі Адріатичного моря. Отож,  
попри своє незнання географії, він міг без докорів 
сумління запозичити у Гріна для «Зимової казки» 
факт морської подорожі до Богемії» (ХVІ).

Справді, король Богемії Пржемисл ІІ Оттокар у 
1272 р. прийняв титул генерал-капітана Фріулії, що 
дозволило йому стати володарем Аквілейського 
патріархату та Істрії і, таким чином, його держава 
охоплювала територію від Судет до Адріатики, але 
уже у 1276  він був вимушений відмовитись від усіх 
своїх володінь, крім Чехії та Моравії. Проте, на нашу 
думку, у Шекспіра не йдеться про зазначені чотири 
роки існування Богемської «імперії», але – про інший 
історичний аспект: 1247 року Пржемисл ІІ вступив 
до Відня і правив Австрією на законних підставах 
29 років (до того ж таки 1276 р.). Отож,  протягом 
зазначених не повних трьох десятків років найбільш 
зручним чином подорож із Сіцілії, до королівства 
Богемії, пролягала водою: через Середземне і 
Чорне моря – вверх по Дунаю (оскільки Відень був 
головною резиденцією Пржемисла ІІ). Врахуймо, 
що для особи, яка здійснювала необхідну морську 
частину відповідної мандрівки на власному судні, 
не існувало жодного сенсу залишати корабель і 
подорожувати сушею, коли надавалася можливість 
цього уникнути. Відповідний епізод може свідчити 
про відмінне знання Шекспіром європейської історії,    
а не про його проблеми із центральноєвропейською 
географією. Та припустити, що Вільям Шакспер 
знав історію Богемії саме на такому рівні – це 
було б зайвим абсурдом стратфордівського 
шекспірознавства, отож,  стратфордівцям  довелося 
вибрати той варіант відповіді, який більше пасував 
до неоміфічного образу «малограмотного генія».

42. ВИНО НАРЦИСА – З КЕЛИХА ВЕСНИ
Якимось чином пов’язаним із Люссі Бедфорд 

є і створення та видання сатиричної комедії Бена 
Джонсона «Cynthia’s Revels, or The Fountain of Self-
Love» («Бенкетування Цинтії або фонтан самолюб-
ства»), 1600 – 1601 рр. 

І. Гілілов зовсім безпідставно стверджує, що під 
образом Цинтії у цьому творі Джонсон зобразив 
Елізабет Сідні: «В очень  интересном  посвящении,  
как  и  в  ряде  других  случаев,  Джонсон обыгры-
вает смысловое значение фамилии Рэтлендов – 
«Manners».  Упоминание  об Аполлоне, «который 
теперь направляет Синтию», – прямая  аллюзия  
на  недавно заключенный брак Елизаветы; ей адре-  
сована и подпись автора: «Твой слуга,  но не раб»».

Тут Гілілов щось наплутав: у посвяченні Бена 
Джонсона  слова «manners» – не знайдемо (див. 
фото із оригіналу на наступній сторінці). 

І згадка про Аполлона до Роджера Ретланда не має 

жодного стосунку, що добре помітно із контексту, 
позаяк Цинтія (Синтія) – це далеко не Елізабет Сідні 
(як у цьому переконує нас Гілілов), а зовсім інша 
Елізабет – на прізвище Тюдор, діями якої Роджер 
Ретланд керувати аж ніяк не міг, позаяк йдеться про 
його особистого ворога – королеву Єлизавету, якою       
у період його юності та зрілості почергово керували 
його закляті вороги – Вільям і Роберт Сесілі.

У тому ж, що Цинтія – королева Єлизавета – 
переконує у цьому не лише присвячений їй вірш 
Вальтера Релі «Океан Цинтії» (який я цитував у 
першому виданні цієї праці: «Під масками Шекспіра 
і Сервантеса», с. 309 – 310), але й те, що ймення 
«Цинтія» – інша назва Діани, а у Єлизаветинську 
добу епітет «богиня Діана» ще більш часто 
застосовувався до королеви, аніж її власне ім’я.  

Щодо згаданого Джонсоном «Аполлона» – не 
варто шукати його серед історичних осіб, позаяк із 

•••••••
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контексту є добре помітним, що у даному випадку – 
це уособлення мистецтв. Іншими словами, Джонсон 
говорить: «…мистецтва, якими тепер керується 
Цинтія».

Як пише Гілілов (і цього разу – цілком слушно): 
«Сохранился экземпляр пьесы с  дарственной  
надписью  Джонсона  Люси Бедфорд – «ярчайшей 
из звезд Синтии»».

Наведена остання цитата в зайвий раз свідчить 
про те, що Цинтія – королева Англії і аж ніяк не 
Елізабет Сідні-Ретланд, адже соціальне становище 
останньої ні чим не було вищим у порівнянні із 
графинею Бедфорд, яка тут названа «однією із зірок 
Цинтії». Зважаючи на цей надпис, учених давно 
зацікавило питання про те, яку роль відвів Джонсон 
у цій комедії своїй покровительці – під яким образом 
змалював тут її літературний портрет? 

Британський літературознавець Л. С. Маркус 
цілком слушно припускає, що під образом Актеона 
у відповідній комедії Джонсона зображено графа 
Есекса. [Leah S. Marcus, «Jonson and the Court,» in Harp and 
Stewart, pp. 31-2.  Page 3 // https://discoverarchive.vanderbilt.edu/
bitstream/handle/1803/3139/MarcusJonsonAndTheCourt2000.
pdf?sequence=1&isAllowed=y].

Актеон підглянув Діану роздягненою, за що був 
перетвореним в оленя, а Есекс одного разу з’явився в 
кабінеті королеви без попередження («без докладу») 
і побачив її без парика – прикре видовище, за що 
відчув на власній шкурі бурю королівського гніву. 
Бен Джонсон, будучи католиком, зі задоволенням 
висміював королеву засобом подібних анекдотичних 
алюзій – тим більше, що із Есексом його ніщо не 
пов’язувало надто тісно.

А ось із ідентифікацією образу Люссі Бедфорд 
у комедії – Л. С. Маркусу, очевидно, все ж, не 
поталанило. Маркус вважає, що вона тут зображена 
у вигляді Арети (чистота, досконалість). Але 
якихось інших доказів не наводить, окрім тих, що 
графиня Бедфорд часто допомагала Джонсону 
грішми, отож, він мав їй віддячити. 

Втім, коротко перекажемо сюжет «Бенкетування 
Цинтії...». 

Богиня Діана вирішила провести ритуальний 
бенкет (щось на зразок вакханалії) у долині Гаргафі 
(Греція). Розпочинається дискусія Меркурія з 
Амуром. Врешті Меркурій вирішив розбудити німфу 
Ехо, яка заснула, стомившись плакати за Нарцисом. 
Ехо відкриває таємницю: виявляється, що питво, яке 
приготував Нарцис із Весни, має магічний вплив – 
кожен, хто його п’є, стає самозакоханим, як Нарцис. 

До речі інтродукція до комедії розпочинається зі 
звернення до Весни: «О, багата і відважна Весно, 
разом зі всіма найбільш шляхетними рослинами 
цього острова! Тобою зодягається все королів-
ство, достойно п’ючи із тебе, як із келиха».

Думаю, що образ Весни – це і є Люссі Бедфорд. 
Останні слова присвяти: «Твій слуга, але не раб» 

кореспондуються зі становищем Джонсона серед 
богеми, яка оточувала графиню Бедфорд. Але при 
цьому виникає питання: чий літературний портрет 
зобразив Джонсон в образі Нарциса?

Логіка вимагає звернути увагу на той факт, що 
питво, приготоване Нарцисом із Весни, п’є все 
королівство – згадаймо слова присвяти, звернуті до 
Весни: «…все королівство, достойно п’ючи із тебе, 
як із келиха». Відтак випливає висновок, що «питво 
Нарциса із Весни» – це плоди чиєїсь літературної 
творчості, які мають широкий резонанс. Причому 
цей митець, на думку Джонсона, творить під 
впливом Люссі Бедфорд (Весни). Натомість – не 
звертає належної уваги на закохану у нього Ехо.

У відповідну добу найбільш широкий резонанс  
викликали драматичні твори Шекспіра. Але 
Вільям Шакспер не мав жодного стосунку до Люссі 
Бедфорд. Якщо ж розглядати Роджера Ретланда як 
автора цих творів, все стає на свої місця, позаяк ми 
вже знаємо: саме Люссі Бедфорд – «смаглява леді» 
шекспірівських (ретландівських) сонетів. Власне, 
комедія Бена Джонсона «Бенкетування Цинтії» – 
яскраве додаткове цьому підтвердження.

Ми вже знаємо, чому «Нарцис» не звертав 
належної уваги на свою «Ехо» – Елізабет Сідні 
страждала на душевну недугу. Але для Джонсона 

Титульна сторінка «Бенкету Цинтії» 
Б. Джонсона. 1601 р.
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цей факт не був важливим, позаяк така форма 
психічного захворювання як маніакально-
депресивний синдром легко маскується, видається 
за «індивідуальні особливості характеру». 
Принаймні – її можна тривалий час ховати від 
сторонніх поглядів.

Комедія «Бенкетування Цинтії» подає глядачеві 
(або ж читачеві) й інші цікаві алюзії.

Одним із тих, хто хоче стати придворним Цинтії 
та законодавцем моди (і тому «п’є із Весни»), є най-
більш сатиричний герой комедії дивак Асотус (у 
перекладі із давньогрецької відповідна лексема має 
значення: лайдак, марнотратець, розпусник). Він 
кидає виклик всім присутнім на предмет кращого 
компліменту…

В образі Асотуса цілком достовірно зображено 
літературний портрет графа де Вера Оксфорда 
17-го. Окрім цього – тут наявна алюзія відомого 
біографічного епізоду: нагадаю, граф Оксфорд 
хвалився тим, що викличе на дуель та переможе всіх 
славнозвісних знатних звитяжців Англії (принаймні, 
про це за його життя було багато пліток).

Конкурс проводять у чотири етапи. У підсумку 
– придворні добре віддубасили один іншого… 
І насамкінець Цинтія підсумовує, що пороки 
маскуються під виглядом чеснот та вимагає від 
підлеглих очиститись, купаючись весною на горі 
Гелікон.

Гора Гелікон має назву, яка походить від Геліоса 
(Сонця). Джонсон, очевидно, добре розумів 
символіку творчості Ретланада, зокрема знав, що той 
образно ототожнює себе зі солярним язичницьким 
божеством. Таким чином Цинтія пропонує 
придворним очиститись від недуги самолюбства, 
нав’язаної Нарцисом під впливом Весни, а засіб 
вибирає для цього дуже недоречний, позаяк 
зобов’язує лікуватись тими ж ліками, від яких вони 
захворіли на нарцисизм (самозакоханість). Отже, 
остання деталь містить приховану їдку іронію (щось 
на зразок інвективи в кишені), яку, зрозуміла річ, 
королева Єлизавета не могла збагнути.

Судячи зі сюжетної лінії «Весна – Нарцис» у комедії 
«Бенкетування Цинтії», Бен Джонсон знав про те, 
що стосунки Роджера Ретланда та Люссі Бедфорд 
– платонічні (інакше б образ самозакоханого 
Нарциса сюди не пасував). Знав він і про те, що 
чимало шекспірівських сонетів присвячені графині 
Бедфорд. Напевно, інакше й бути не могло, адже 
Джонсон брав участь у створенні Честерівського 
збірника, організованого Роджером Ретландом 
разом з графинею Люссі.

Чи вважав Бен Джонсон Роджера Ретланада 
«самозакоханим нарцисом»? Це питання також є 
доцільним у контексті пошуку прототипу образу 
Нарциса із комедії «Бенкетування Цинтії».

Ми знаємо, що Джонсон іноді відверто давав 
різко негативну оцінку окремим драмам Шекспіра 

(«Перікл», «Буря», «Зимова казка»). Це було 
викликано особистими проблемами – сценічним 
провалом окремих драматичних творів та, можливо, 
особистою образою. Проте у вступі до Першого 
фоліо Джонсон робить спробу дати оцінку Шекспіру 
як особистості: «У своє виправдання скажу, що я 
любив цього чоловіка і шаную його пам’ять не 
менше, аніж хтось інший. Він справді був за своєю 
природою чесним, відвертим і незалежним…».

Сказані тут слова можуть стосуватися значно 
більше Р. Ретланда, аніж В. Шакспера.

Пригадаймо, як характеризувала королева 
Єлизавета батька Роджера – Джона Ретланда: «…
Знала його батька як чесного чоловіка...» [http://
www.luminarium.org/encyclopedia/rutland5.htm]. 
Репутація його сина – Роджера – також не залишає 
на собі жодної плями у питаннях чесності.

Чи можна те ж саме сказати стосовно Вільяма 
Шакспера?

Джонсон був католиком, а заняття лихварством 
з позиції католицької етики вважалося безчесним 
ремеслом – одним із люмпенпролетарських (на
одному рівні з проституцією, злодійством, грабіж-
ництвом). Таке бачення базувалося на Біблії, яка 
забороняє давати гроші під відсотки своїм ближнім.

Позаяк Вільям Шакспер займався лихварством 
(про що збереглося чимало історичних документів 
юридичного характеру), назвати його «чесним» у 
Джонсона не залишалося підстав. Тим більше, що В. 
Шакспер «витискав» із боржників судовими позовами 
вчасно не повернуті з відсотками борги – навіть 
відносно дрібні. І тим більше, що чинив так не через 
власну бідність, а лише – через жадібність, позаяк 
є добре відомим за історичними документами, що 
1597 року Вільям Шакспер приїхав із Лондона до 
Стратфорду і купив тут величезний розкішний 
будинок Нью-Плейс – другий за розмірами у цілому 
місті!

Бен Джонсон
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Сам цей факт вартий особливої уваги, позаяк 
він виглядає дещо загадковим. Минуло лише чоти-
ри роки з того часу, як Шекспір написав, за його сло-
вами, «первістка своєї літературної творчості» (поему 
«Венера і Адоніс»). Минуло лише два з половиною 
роки з того часу, як наприкінці 1594 року він став 
пайовиком трупи «Слуги лорда камергера». Всі кра-
щі драматичні твори Шекспіра протягом того періоду 
його творчості, який закінчується 1597 роком, ще 
не з’явилися на світ. Попри те, що про час написання 
деяких ранніх комедій Шекспіра учені дискутують, 
існують документальні факти, які важко заперечи-
ти. А саме: комедія «Марні зусилля кохання» вперше 
була опублікована 1598 р., а про те, що вона до цього 
ставилася на сцені – не залишилося жодних згадок, 
комедія-драма «Венеціанський купець» вперше була 
опублікована 1600 року, а на сцені поставлена що-
найраніше 1598 р. Комедія «Як вам це сподобається» 
була написаною, як припускають, 1599 р. (опубліко-
вана вперше у Першому Фоліо). Комедія «Кінець 
діло хвалить», як вважають учені, створена між 1601 
– 1608 рр. (опублікована вперше у Першому Фоліо).

 Учені припускають, що комедію «Сон літньої 
ночі» Шекспір створив між 1594 – 1596 рр., проте 
не збереглося жодних даних про її постановки у 
ХVІ столітті. Комедія «Багато галасу з нічого», як 
вважається,  створена протягом 1599 – 1600 рр.

Як вважють ймовірним, комедія «Приборкання 
норовливої» написана близько 1594 року, але не 
збереглося жодних даних про її постановки у ХVІ 
столітті  (опублікована вперше у Першому Фоліо).

Припускають, що хроніка «Річард ІІ» створена 
1595 р., але перша вистава припадає на лютий 1601 
р. (опублікована вперше у Першому Фоліо).

Хроніка «Річард ІІІ» вперше опублікована у 
листопаді 1597 р. До цього на сцені не ставилася 
(перша постановка – 1633 р.).

Інші твори Шекспіра ще більш пізні – за 
незначними винятками. Зокрема, відомо, що 
1597 року була написана комедія «Віндзорські 
жартівниці», тоді ж і відбулася її прем’єра. 

Комедія «Міра за міру» ставилася 1594 р. До цих 
творів додамо ще й хроніку «Генрі VІ», перша частина 
якої ставилася в театрі «Роуз» у березні 1592 р. Але 
цього, очевидно, не було достатньо для того, щоб 
розбагатіти на інсценізації своїх п’єс. Тим більше, 
що у щоденнику Ф. Генслоу прізвище Шекспіра не 
згадується. А таке мовчання є досить промовистим, 
що першим зауважив Л. Ф. Бостельман (1911 
р.). Справа у тому, що Філіп Генслоу, за словами 
Бостельмана, був єдиним, хто платив гроші 
тогочасним англійським драматургам за їхню 
творчість. Йдеться про щоденник театрального 
підприємця та імпресаріо, який охоплює період із 
1591 до 1609 р. Причому з 1592 до 1603 р. Генслоу 
записує у щоденнику, зокрема, про контракти 
з акторами та драматургами. Двадцять кращих 

англійських драматургів відповідної епохи не раз 
згадані у цьому щоденнику як такі, з ким він мав різні 
ділові стосунки. Це Джонсон, Марло, Мідлтон, Грін, 
Четтл, Чапмен, Деккер, Вебстер, Мандей, Портер, 
Ден, Марстон, Дрейтон... Лише Шекспіру – кращому      
із кращих – тут місця не знайшлося! І це попри те, що 
у театрі Генслоу «Роуз» 1592 року пройшла прем’єра 
першої частини хроніки Шекспіра «Генрі VІ».

Для Бостельмана цей факт означав, що Вільям 
Шакспер не мав жодних прав на ті п’єси, які 
нібито він написав, що кореспондується зі змістом 
духівниці Вільяма Шакспера, де жодним словом не 
згадані якісь рукописи та видання. 

Врахуймо, що театр, у якому був актором Вільям 
Шакспер («Слуги лорда камергера»), на той час ще не 
існував – його заснували 1594 року. Тому пояснення 
учених-стратфордівців, що, мовляв, усі права на 
п’єси Шекспіра належали театру, а не драматургу,  
тут не спрацьовує! Щоденник Генслоу непрямим 
чином свідчить, що 1-у частину п’єси «Генрі VІ» театр 
«Роуз» отримав від Шекспіра безкоштовно! Якби за 
неї Генслоу заплатив  хоч пенса, був би відповідний 
запис у щоденнику. Як ви гадаєте, Вільям Шакспер 
на це погодився б?

Думаю, що не погодився б жоден драматург-
заробітчанин, а тим більше – не погодився б Вільям 
Шакспер, який не вирізнявся перебірливістю у 
методах матеріального збагачення. Безкоштовно 
передати свою п’єсу певному театру  міг лише той 
драматург-меценат, для якого заробіток від сценічної 
реалізації п’єси становив мізер у порівнянні із його 
прибутками, для якого було б принизливим брати 
гроші за плоди своєї творчості.

Звернімо увагу на той незаперечний факт, який 
виказує загадковість методів, якими збагатився 
Вільям Шакспер. Шекспірологи-стратфордівці  
припускають, що прибутки труппи, пайовиком 
якої став Вільям Шакспер із кінця 1594 року, були 
настільки потужними, що в половині 1597 року він 
став «казково багатим». При цьому вони визнають, 
що на час першого прибуття Шакспера до Лондона 
його батько Джон неймовірно збіднів (на що вказує 
довга низка історичних джерел юридичного змісту). 
Його поневіряння тривали принаймні до 1593 року, 
коли, за юридичним свідченням його сучасника-
стратфордця  Роберта Перрота, Джон Шакспер 
боявся виклику до суду через свої борги. А ця 
чорна смуга в економічному житті Джона Шакспера 
розпочалася ще з 1576 року.

Деякі дослідники припускають, що, ймовірно, 
є слушною легенда, опублікована Н. Роу, про те, 
що багатим Шакспера зробив граф Саутгемптон, 
виплативши йому 1000 фунтів стерлінгів за дві 
поеми, присвячені графу. Але ця легенда походить 
із надто вже упередженого джерела – її вигадав 
авантюрист із Оксфорду Вільям Давенант (1606 – 
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1668), який видавав себе за «позашлюбного сина 
Шекспіра».

Крім того, тут виникає цілком слушне запитання: 
чому Вільям Шакспер на зорі своєї кар’єри (1597 
р.) купує будинок саме у рідному Стратфорді, 
перебування у якому не дає йому жодних перспектив 
для розвитку так успішно розпочатого мистецького 
поступу? Цей крок свідчить про те, що дивовижне 
збайдужіння до літературної творчості Вільяма 
Шакспера, яке спіткало його 1612 чи 1613 року, коли 
й стався його переїзд на помешкання до Стратфорду, 
планувалося ним ще 1597 року, коли вся слава і всі 
досягнення ще були попереду! Виходить, що Вільям 
Шекспір ненавидів свою літературну творчість як 
нудне ремесло для заробітку? 

Чому ж тоді не повернувся до Стратфорду ще 1597 
року? А, може, на купівлю Нью-Плейсу витратив 
усі свої заощадження?  Так ні ж! – давав у борг під 
відсотки, скуповував зерно у маловрожайні 1597- 98 
рр. для вигідного гендлю. А це можливо лише для 
того, хто має «вільні» кошти.

Будинок у Лондоні Вільям Шакспер все-таки 
придбав, але – вже аж у березні 1613 р. Це була одна 
із будов колишнього Блекфріарського монастиря, 
яку можна було здавати в оренду. Відомо, що 
11 травня 1612 р. (коли Ретланд ще був живим) 
Шакспер все ще залишався у Лондоні, позаяк був 
свідком у судовій справі Стівена Беллота проти 
свого тестя Крістофера Маунтджоя, який порушив 
умови шлюбного контракту. Справа у тому, що 
саме у Маунтджоя В. Шакспер мешкав на квартирі, 
зокрема, 1604 року, коли відбулося весілля Стівена 
Беллота із Мері Маунтджой.

Парадокс – ту частину свого життя, яка була 
проведена у Лондоні, Вільям Шакспер поневірявся як 
квартирант, але тоді, коли чомусь вирішив залишити 
Лондон, нарешті тут він купив собі будинок – 
зрозуміла річ – не для власного проживання.

Як свідчать учені-шекспірознавці, протягом 
періоду із травня 1603 р. до лютого 1610 р. лондонські 
театри закривалися через епідемію чуми у загальному 
підсумку на 60 місяців [Bate, Jonathan (2008). The Soul 
of the Age. London: Penguin. ISBN 978-0-670-91482-1 рр. 354 
– 355]. Інакше кажучи, театри працювали лише два 
не повних роки із семи можливих! Протягом 1611 
– 1613 рр. – театри не закривалися жодного разу. 
Отож, інший парадокс полягає у тому, що Вільям 
Шакспер залишив Лондон саме тоді, коли театральне 
життя у ньому нарешті налагодилося!

Деякі дослідники-стратфордівці припускають, 
що Вільям Шакспер залишив Лондон десь між 
1609 – 1610 рр., зважаючи на закриття театрів. Але 
його участь як свідка у судовій справі Беллота-
Маунтджоя спростовує це припущення – у судових 
справах не кримінального характеру свідків здалека 
не викликали. Звісно, Стівен Беллот міг привезти 
зі Стратфорду Вільяма Шакспера, щоб виграти справу, 

але у цьому випадку свідчення останнього було б 
дещо іншим, аніж було насправді. Як показує судова 
справа, В. Шакспер оголосив, що умови шлюбного 
контракту він уже не пам’ятає. Таким чином від 
його участі у суді Беллот не отримав жодної користі.

Щоправда, у даній судовій справі йдеться про 
свідка «Вільяма Шакспера зі Стратфорду». Проте це 
є лише звичний спосіб ідентифікації особи за місцем     
її народження або місцем володіння нерухомістю, 
яке дозволяє не переплутати її з кимось іншим, хто 
має однакове з нею прізвище та ймення.  

Єдиним словом, у цих парадоксальних життєвих 
рішеннях В. Шакспера нічого зрозумілого немає, 
якщо відкинути версію про зобов’язання, взяті 
на себе за отриману від когось значну суму – 
зобов’язання, які змушували його перебувати у 
Лондоні аж до смерті замовника.

У житті Вільяма Шакспера сталося щось подібне 
до сюжету казки про Золоту Рибку. І сталося це не 
раніше за 1595 рік, але, очевидно, й не пізніше, позаяк 
уже 1596 року, не без допомоги Роджера Ретланда 
– про що свідчать історичні джерела – Вільям 
Шакспер стає шляхтичем-есквайром. А наступного 
року виявляється, що він уже заможна особа…  

Зосередившись на біографії В. Шакспера, ми 
не встигли з’ясувати, кого зобразив Бен Джонсон 
у «Бенкетуванні Цинтії» під таким знаковим 
персонажем як Меркурій. Нагадаю, що саме 
Меркурій вирішив збудити німфу Ехо, яка розповіла 
таємницю Нарциса. Нагадаю також, що тут німфа Ехо 
– Елізабет Сідні. Із цих деталей випливає висновок, 
що відповідний образ Меркурія – автобіографічний. 
Адже Елізабет Сідні поважала Бена Джонсона як 
поета і саме вона могла розкрити йому таємницю 
анонімної творчості Роджера Ретланда. Принаймні, 
малоймовірно, що була ще якась інша особа жіночої 
статі, яка була б посвячена у цю таємницю, а водночас 
– яку можна було б прирівняти до німфи Ехо, якщо 
вже назвати «Нарцисом» Роджера Ретланда.

Окрім того, давньоримський божок Меркурій – 
покровитель красномовства, а Бен Джонсон вважав 
себе досить красномовним літератором.

Тут доречно буде зауважити, що з такою 
інтерпретацією можуть не погодитися читачі, добре 
обізнані зі стратфордівським шекспірознавством, 
яке наполягає на тому, що мовляв, автобіографічні 
деталі у творах авторів ХVІІ століття ще неможливі. 
На цій «незаперечній підставі» низка західних 
шекспірознавців стверджує, що автобіографічні 
мотиви є неможливими у творах Шекспіра, а 
протилежне бачення вони називають «культурним 
анахронізмом», мовляв, щось подібне вперше 
з’являється і поширюється лише у ХІХ столітті, тоді, 
як ХVІІ ст. жоден автор не міг вдатися до змалювання 
автобіографічних деталей у власних творах. 
Наведемо лише чотири показові посилання на це 
безапеляційне твердження відомих і авторитетних  
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шекспірознавців Заходу [Shapiro J. Contested Will: Who 
Wrote Shakespeare?. — UK edition: Faber and Faber, 2010. — p. 
305; Bate J. The Genius of Shakespeare. — Oxford University Press, 
1998. — ISBN 978-0-19-512823-9. рр. 36 — 37; Wadsworth F. The 
Poacher from Stratford: A Partial Account of the Controversy Over 
the Authorship of Shakespeare’s Plays. — University of California 
Press, 1958. — ISBN 978-0-520-01311-7. — рр. 2 — 3; Schoone-
Jongen T. G. Shakespeare’s Companies: William Shakespeare’s 
Early Career and the Acting Companies, 1577—1594. — Ashgate 
Publishing, 2008. — (Studies in Performance and Early Modern 
Drama). — ISBN 978-0-7546-6434-5. — р. 5].

Про що це свідчить? На мою думку – про те, 
що славнозвісні шекспірологи-стратфордівці 
(не кажучи вже про антистратфордівців) погано 
орієнтуються у літературному процесі Англії 
доби Шекспіра. В іншому випадку вони ніколи б 
не написали чогось подібного – такого, що легко 
спростувати – зі всіма відповідними сумними 
наслідками для їхнього наукового авторитету.

Справа у тому, що на початку ХVІІ ст. (як 
стверджують фахівці) була написана перша частина 
роману в прозі «Уранія», що належить перу 
англійської письменниці леді Мері Врот (перша 
публікація – 1621 р.). Це був перший роман в 
англійській літературі, написаний жінкою.

В основі сюжету – кохання двоюрідних брата і сес-
три – королеви Памфілії та імператора Амфілантуса, 
які з причини своєї кровної спорідненості були 
вимушені маскувати свої стосунки.

Ця сюжетна лінія роману «Уранія» – однозначно 
автобіографічна. На час роботи над романом 
(починаючи з 1615 р.) Мері Врот була вдовою, яка 
мала інтимні зв’язки зі своїм двоюрідним братом 
Вільямом Гербертом графом Пембруком 3-м – тим 
самим, хто фінансував видання Першого Фоліо 
творів Шекспіра (той самий «білявий юнак», якому 
присвячена значна частина шекспірівських сонетів). 
За деякий час від цих зв’язків у Мері Врот народилося 
двоє позашлюбних дітей – Кетрін та Вільям.

У першій частині роману є цікава деталь: 
Памфілія зустрічається із матір’ю Амфілантуса, 
королевою Неаполя. У розмові виявляється, що 
мати імператора добре ставиться до його зв’язку із 
Памфілією – натяк на позитивне ставлення графині 
Мері Пембрук до цього інтимного роману.

Другу частину роману Мері Врот вперше 
опублікували лише у наш час (1999 р.), але її рукопис 
був добре відомим науці і до цього. Тут, зокрема, 
розповідається про те, що у Памфілії та Амфілантуса 
народжується двоє дітей: Андромарко і Фрейр-Дезін 
(прототипи – діти авторки: Кетрін та Вільям).

У першій частині роману Мері Врот публікує 
один із відомих сонетів Вільяма Герберта Пембрука, 
як «написаний Амфілантусом»!

Високо оцінив роман «Уранія» лише Бен Джонсон. 
Але це – природна річ, бо Мері Врот часто допомагала 
йому фінансово. Тут доречно буде згадати, що до 

Титульна сторінка «Уранії» Мері Врот. 1621 р.

свого заміжжя Мері Врот носила прізвище «Сідні». 
Вона доводилася двоюрідною сестрою Елізабет Сідні                     
і племінницею – Філіпу Сідні.

Роман «Уранія» авторці довелося знімати із 
торгової мережі, позаяк з’явилося багато критики. 
І ця критика не стосувалася художніх особливостей 
роману, а – лише його скандального автобіографіч-
ного змісту. Саме з цієї причини ніколи за життя Мері 
Врот не публікувалася друга частина роману.

Якщо виходити із реакції аристократії на роман 
«Уранія», справді, виглядає, що писати автобіографічні 
твори у відповідну добу було майже заборонено. 
Але тут потрібно враховувати той факт, що авто-
біографічні деталі роману «Уранія» мали розбіжності 
з існуючими нормами моралі. Робити щось подібне у 
своє-му житті не вважалося за зле, але відверто визна-
вати за собою таку поведінку – зовсім інша справа.

Крім того, важко собі уявити, що вперше в історії 
писати автобіографічний художній твір наважиться 
саме жінка – для «Уранії» у відповідному стосунку 
мали існувати прецеденти. А позаяк їх не знаходять 
поза творчістю Шекспіра, потрібно визнати, що 
збіг численних деталей його комедій, трагедій, 
трагікомедій із певними аспектами біографії 
Роджера Ретланда – збіг не лише у характері подій,    
але і в часі їх написання  – не може бути випадковим.
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43. МАЙСТЕР, ЯКИЙ НАМАЛЮВАВ ЕМБЛЕМУ
ДЛЯ ПЕРШОГО ВИДАННЯ «ДОН КІХОТА»

У давньогрецькій міфології богиня Афіна має 
кілька епітетів, із яких основні: Паллада і Мінерва. 
Перший вказує на військове мистецтво богині, а 
другий – на її мудрість. Таким чином образно слово 
«Мінерва» символізує мудрість.

Цей ліричний «відступ-інтродукція» – не 
випадковий, позаяк у цьому розділі йтиме мова про 
книгу Генрі Пічема «Minerva Britanna», яку можна 
семантично перекласти як «Мудрість Британії».

Генрі Пічем народився того ж року, що й Роджер 
Ретланд (1576-го), отож, навчатися у Кембриджі їм 
довелося кілька років синхронно, хоч і не весь термін 
(Пічем вступив до Кембриджського університету  
на два роки пізніше за Ретланда). 

Пічем був одним із тих авторів, які писали 
панегірики до продовження «Корієтових абсурдів» 
(«Odcombian Banquet», 1611), але до них ми 
повертатися не будемо, позаяк «Minerva Britanna» 
вартує значно більшої уваги. Була завершеною 
ця книга ще 1610 року, коли в рукопису автор 
показав її принцу Генрі Фредеріку Уельському 
[Elizabeth Hageman, Katherine Conway, Resurrecting 
Elizabeth I in Seventeenth-century England (2007), p. 73]. 
Припускають, що принц профінансував її видання, 
позаяк книга вийшла ще за його життя – незадовго 
до його трагічної смерті (6 листопада 1612 р.).

Втім, ілюстрував свій твір сам автор, який був 
добрим художником, зокрема, перші ілюстрації до 
творів Шекспіра належать саме йому. Приблизно 
половину обсягу книги «Minerva Britanna» 
становлять графічні алегорії Пічема – розповіді 
мовою візуальних символів під якими розміщені 
англомовні тексти, що мають до них прямий 
стосунок. Ці тексти також є алегоричними і 
зрозуміти їх далеко не завжди є легкою справою. 
Тим більше, що багато із них містить подвійний 
зміст підтексту. Над графічними алегоріями 
містяться надписи на латині. Зрідка надписи 
на латині простежуються і в контексті окремих 
малюнків, але трапляються мовні винятки.

Перша ж графічна алегорія у книзі (не рахуючи 
титульної сторінки) являє собою цілком очевидний 
зразок двозначностей. Алегоричний малюнок тут 
являє собою корону із трьома перами, обрамлену 
рослинним візерунком із троянд та чортополоху. 
Навколо корони розташовані ініціали «H P», які 
можна прочитати як «Генрі Принц» і як «Генрі 
Пічем». Звичайно, наявний орнамент більше пасує 
принцу Генрі Уельському, у судинах якого текла 
кров королів двох держав: англійських (символ: 
троянда) і шотландських (символ: чортополох). 
Проте поєднання чортополоху з трояндою могло 
б бути символом даної книги Пічема, позаяк вона 

поєднує естетику (троянда) і етику (чортополох). 
А три пера всередині корони можуть вказувати 
на письменницьку працю, більше характерну для 
Пічема, аніж для представників королівської родини      
– попри те, що король Джеймс І таки чимало писав 
– і трактати, і вірші. 

Під короною – напис на німецькій: «ICH DIEN» 
(«я служу»).

Над алегорією надпис: «ICH DIEN». і. 
(Germanice,) Servio». Переклад: «Я служу. (З 
німецької). Спостерігай».

Підпис внизу свідчить, що ця графічна алегорія 
справді присвячена принцу Генрі.

До теми нашого дослідження наведений приклад 
не має прямого стосунку, але він допоможе читачеві 
краще збагнути унікальність зазначеного видання, 
яке являло собою колекцію алегорій-ребусів, 
окремі з яких супроводжуються посвятою певним 
сучасникам (написану вгорі латиною), а інші – такої 
посвяти не містять, причому останніх – далеко не 
мало, але вони розпочинаються ближче до середини 
книги.

В окремих випадках у книзі Пічема представлені 
малюнки, які не містять особливого змісту. 
Наприклад, на 11 сторінці зображені два леви, 

Перша гравюра у тексті книги Генрі Пічема 
 «Мінерва Британії»
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що тримають корону – це не алегорія, а одна із 
ілюстрованих посвят королю Джеймсу І. Але поряд 
бачимо алегорію: рука, що виходить із хмари, 
поливає кущ чортополоху, на якому – більше квітів 
троянд, аніж чортополоху. Ця алегорія показує 
самого Джеймса, якому доля судила бути королем 
двох держав – одночасно. 

До речі, рука, що виходить із хмар – характерний 
елемент багатьох графічних алегорій Пічема, які 
бачимо у його книзі. Читачеві нашої праці ця деталь 
уже є знайомою, але про це – дещо пізніше. Наразі 
ж звернімо увагу на ще одну цілком очевидну 
двозначність: у першій половині книги (де номери 
сторінок електронної версії книги – переважно 
обрізані), як бачимо на фото фрагменту оригіналу, 
після дещо зіпсованого тексту стоять слова: «...
rident animalia Vere». Якщо вважати, що слово 
«Vere» з великої літери тут написане внаслідок 
помилки, переклад може бути таким: «…дійсно, 
тварини сміються». Але автор не має підстав 
писати з великої літери дієслова, тому слово «Vere» 
більш обґрунтованим буде перекласти як прізвище 
графа Оксфорда: «…дійсно, Вер – тварини». Чому 
«тварини», а не «тварина» – на це питання знаходимо 
відповідь на 205 сторінці видання, де зображена 
графічна алегорія, пов’язана із символікою Протея. 
Тут бачимо систему масок: вгорі маска чоловіка, 
років 50-ти із великими вусами, схожого на Дон 
Кіхота. Внизу бачимо маску, яка показує людське 
обличчя дещо схоже на попереднє, але без вусів, 
зате із ослячими вухами. Нагадаю, у романі «Дон 
Кіхот» головний герой кілька разів показаний як 
«осел» (див. розділ «Циганський вульгарний осел 
із ртуттю у вухах»). Маска справа репрезентує 
профіль вепра – такий же, як на гербі графа 
Оксфорда, але виконаний більш майстерно. Маска 
справа – морда пса (її не обов’язково потрібно 
ідентифікувати, як образ графа Оксфорда 17-го 
– попри те, що його агресивний характер цілком 
кореспондується із таким зооморфним символом). 
По центру – маска грубуватого жіночого обличчя. 
Але воно дивовижним чином схоже на юнацький 
портрет графа Оксфорда 17-го (порівняймо 
відповідні фото). Вепр, пес, осел  – тваринні образи, 
які відповідають вислову Пічема: «…дійсно, Вер – 
тварини» («...rident animalia Vere».).

Попри те, що автор книги «Minerva Britanna» 
писав панегірики Корієту, а, отже, був посвячений 
у підтекст цієї книги, яка є сатирою на графа 
Оксфорда, тут читач має нас, все ж, зупинити своїм 
запитанням: звідки Генрі Пічем знав про підтекст 
«Дон Кіхота»?

Думаю (і не лише думаю, але й дещо знаю), 
що Генрі Пічем був саме тим ілюстратором, який 
намалював емблему до першого видання «Дон 
Кіхота» (1605 р.). На це вказує не тільки рука, що 
виходить із хмари – характерна для творчої манери 

Слова «rident animalia Vere» у книзі Г. Пічема

205 сторінка книги Г. Пічема «Мінерва Британії».
Фрагмент

Портрети графа Оксфорда 17-го. Фрагменти
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Пічема, але ще деякі деталі, про що потрібно 
розповісти якомога ширше.

  Дехто із дослідників дивується: чому із усіх 
відомих людей тогочасної Англії лише Роджеру 
Ретланду (з яким був знайомим за навчанням у 
Кембриджі) Генрі Пічем не присвятив жодної 
графічної алегорії у своїй книзі? Можна було б 
припустити, що така алегорія була у рукопису, але 
її довелося зняти перед виданням, позаяк вона не 
відповідала новій події – смерті графа Ретланда 
5-го. Але у такому випадку автор мав можливість 
виправити ситуацію, позаяк малював дуже швидко.

На мою думку, Роджеру Ретланду присвячена 
не одна алегорія у книзі «Мінерва Британії» (як і 
деяким іншим особам), проте не всі ці алегорії легко 
ідентифікуються – на відміну від тих, де фігурують 
реальні імена. 

Розглянемо найбільш безсумнівний варіант. Тут 
зображено чергову руку, що виходить із хмари, яка 
елегантно тримає палицю, опущену по діагоналі у 
ріку. Поряд на хвилях – лебідь. Малюнок перетинає       
й інша діагональ – геральдична стрічка із надписом 
на латині:  «MIHI CONSIA RECTI» («Усвідомлюю 
своє право»).

Що ж це за палиця? Можна було б припустити, 
що рука із хмари міряє глибину ріки, але у цьому 
випадку палиця мала б стояти вертикально, позаяк 
діагональні виміри глибини дають хибний результат 
– вода здається більш глибокою. Залишається єдина 
версія – це вудилище, кінець якого опущений у 
воду (відповідно до приказки: всі кінці – у воду). 
Але до чого тут усвідомлення власного права? І що 
це за право? Може, право на вилов риби? Тоді б це 
не була б алегорія, а фарс – невдала карикатура на 
браконьєра. 

Але у відповідну добу вилов риби у ріках не 
обмежувався чинним законодавством навіть у 
період нересту – населення було менше, а риби – 
більше, методів застосування електроструму та 
хлору – також не існувало…

То на що ж має право рука із хмари? Безперечно, 
на «вилов риби», але не такої, як гадає собі читач.

Від того часу, як були написані чотири Євангелія, у 
християнській символіці рибалка став уособлювати 
християнського місіонера. Можна було б подумати, 
що й тут рука з вудкою має відповідне широке 
значення. Але маємо два застереження: 1. Апостоли 
ловили рибу переважно не вудками, а неводом, саме 
тому рибальські мережі часто виступають як символ 
місіонерської праці; 2. поряд знаходиться лебідь, а 
це вже символ не християнський, а язичницький – 
символ, який означає поета.

Отож, рука із хмари – це рука поета, який «ловить 
рибу вудкою», причому, не «в каламутній воді», а в 
чистій, як про це натякає підпис під малюнком, про 
який мова – попереду.

Позаяк ми вже з’ясували, що Генрі Пічем 

«Мінерва Британії». Алегорія стосовно авторства
«Дон Кіхота» (Лорд, озброєний вудкою...» )

знав підтекст «Дон Кіхота» (як сатиру на графа 
Оксфорда) і, що саме він був художником, який 
намалював емблему до першого видання «Дон 
Кіхота» (емблему, яка вагомо свідчить про авторство 
Роджера Ретланда), нам залишається пригадати ім’я 
справжнього автора цього роману, яким воно постає 
із його сторінок: «Сід Хамет бен Енгелі» («Лорд, 
озброєний вудкою з гачком, син Англії»)!

Над відповідною графічною алегорією бачимо 
надпис: «Nec te gues i veris» («Припускаю, що я 
не навесні»). На мою думку, це іронічний вислів 
до теми, у якому звучить каламбуром слово: 
«veris» («навесні»). Попри те, що воно написане 
не з великої літери, все ж тут може критися алюзія 
стосовно графа де Вера – прототипа Дон Кіхота, 
роман про якого написала «рука з вудкою». Зміст тут 
такий: «Припускаю, що я не граф де Вер, про якого 
написав цей роман», інакше кажучи: «Припускаю, 
що цей роман – не автобіографічний».

Підпис під алегорією – такий: «Зі всієї гідності, я 
вважаю, найкращими є героїчна звитяга і висока 
Слава, синівська любов і переможна честь. Хоча, 
співробітники, течія чистої ріки, пряма, як 
стріла із персидського лука, але хвилі кривими 
залишаються. І хтось би присягнув, що вони 
цього потребують. І сонячний сенс ошуканий 
марнотними судженнями. Та дурницями 
буде когось звинувачувати. Отож, ніхто не 
помиляється».

Останнє речення звучить не без іронії. Антитеза: 
пряма течія і криві хвилі – відображає такі реалії: 

Підпис під даною алегорією
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чесність і прямота Роджера Ретланда контрастують 
із затемненими обставинами його творчості – які, 
врешті, спричинені об’єктивними чинниками (хвилі 
потребують кривизни). У підсумку – марнотні 
судження домінують, «ошукуючи сонячний сенс», 
але ніхто у цьому нібито й не винен – звинуватити 
– немає кого.

 То що ж означає вислів: «MIHI CONSIA RECTI» 
(«Усвідомлюю своє право»)?  

Це право на авторство написаних власною рукою 
і створених власним генієм літературних шедеврів. 
Це право надавати оцінку реаліям, наповненим 
невідповідностями. Це право залишатися як творець 
невідомим, схованим «під живими масками кількох 
манекенів»:  В. Шакспера,  М. Сервантеса,  Т. Корієта.

Не менш цікавим є і те, що саме Роджеру Ретланду 
присвячена титульна сторінка книги «Мінерва 
Британії», де центральне місце займає рука з пером,     
яка виринає з-за завіси.

Ця таємнича рука з пером давно була 
помічена представниками різних напрямків 
антистратфордіанства чи антистратфордівства – 
вона непокоїла їхню уяву, збуджувала фантазію, але      
на цьому все й закінчувалося.

Таємничість цієї руки дозволила беконівцям 
припустити, що це рука Бекона, оксфордівцям – 
що це рука Оксфорда. Але доказів на користь своєї 
версії вони не наводять – для них ця рука сама є 
найкращим доказом, мовляв, особа письменника 
– схована, видно лише руку, яка творить пером! А 
плоди її творчості – це шекспірівський доробок «без 
автора», позаяк на роль останнього Шакспер ніяк 
«не дотягує». 

Алегорія титульної сторінки книги Генрі Пічема «Мінерва Британії»

 Титульна сторінка книги «Мінерва Британії»

Натомість ніхто не звернув увагу на той факт, 
що означає символіка завіси. У театрі завісу 
опускають тоді, коли п’єса закінчилася, позаяк, 
за словами Шекспіра: «Життя – театр, а люди 
в нім – актори», у житті теж приходить час, коли 
«опускається завіса» – смерть. Слово, яке пише 
рука, особу якої ховає завіса, недописане – воно не 
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має останньої літери – перо лише поставило вгорі 
крапку, аби написати цю літеру «а» (першу в абетці).

Мою інтерпретацію підтверджує і латинський 
надпис на алегорії.

Цей надпис зроблений трьома «рядками»: 
погляньмо на фото, щоб побачити, що руку з пером 
обрамляє лавровий вінок, обвитий двома стрічками. 
Надпис розпочинається вгорі на стрічці зліва від 
глядача, де наявні слова: «VIVITUR. INGENIO», 
які розділяє крапка, а з’єднують знаки переносу.

Паралельно справа від глядача бачимо слова: 
«CAETERA, MORTIS, ERUNT». Крапками тут 
слова не відділені – за браком місця, але потреби у 
цьому немає, позаяк тут переноси – відсутні.

На стрічці, яку пише рука з пером, стоять такі 
слова: «MENTE VIDE BOR». Позаяк у латині 
лексема «BOR» – відсутня, звертаємо увагу на той 
згаданий уже факт, що перо ставить крапку вгорі 
(а не внизу – відповідно до правопису). Випливає 
висновок, що тут йдеться про недописану лексему 
«А», внаслідок чого отримаємо: «BORА» («на 
часі»).

Виникає проблема: куди поставити текст 
зі стрічки, розташованої по-центру. Але у 
пригоді нам стає чужий негативний досвід: 
дослідники, як правило, розміщають його в кінці 
і в підсумку у них виходить «абракадабра», яку 
вони намагаються зробити більш розумною, 
численними доповненнями, породженими буянням 
власної фантазії. Подібний зразок такого вкрай 
некоректного перекладу читач може знайти у книзі 
Марини Літвінової «Оправдание Шекспира».

Ми ж поміщаємо текст зі стрічки, розташованої 
по-центру там, де йому і належить бути за велінням 
логіки – по-центру. У підсумку маємо речення: 
«VIVITUR INGENIO MENTE VIDE BOR[a] 
CETERA//CATERA MORTIS ERUNT». 

Спробуємо перекласти: «Життя геніального 
розуму побачити на часі,  стосовно іншого 
– смерть і туман». Інший варіант перекладу: 
«Життя геніального розуму побачити на часі,  
стосовно іншого – смерть і… пропускаю».

Переревіряємо правильність перекладу:
VIVITUR – життя. 
INGENIO – геніальний.
MENTE – розум.
VIDE – бачити.
BORА – на часі.
CETERA – пара, туман.
CATERA – пропускаю.
MORTIS – смерть.
ERUNT – стосовно іншого.
Ми не додали жодного слова від себе для 

отримання цілком логічного перекладу.
Тепер – стосовно варіативності лексеми CETERA 

// CATERA – вона викликана подвійною голосною: 
«АЕ», наявною в оригіналі, і зумовлена тією 

обставиною, що в латині слова CAЕTERA – немає.
 Чому Г. Пічем вважає, що саме на часі «побачити 

життя геніального розуму»? Відповідь дає на це 
він сам: «Стосовно іншого – смерть і туман». 
«Смерть» тут вже не символ, а констатація факту, який 
символізує завіса. Туман тут символізує те ж саме, 
що й «марноті судження», які «ошукують сонячний 
сенс» (вислови із попереднього розглянутого 
випадку). Така інтерпретація є очевидною, позаяк 
туман як символ, означає дезінформацію.

Інший варіант (CATERA – «пропускаю») говорить 
про те, що автор ставить три крапки, не вважаючи 
себе вправі розголошувати таємницю, яка йому не 
належить.

Звіт перед читачем у правильності власного 
перекладу, вважаю, необхідно було навести, позаяк 
М. Літвінова у  своїй книзі «Оправдание Шекспира» 
наводить спробу перекладу надписів із титульної 
сторінки «Мінерви Британії». Цю спробу також 
варто проаналізувати, позаяк вона несумісна із 
нашою.

Літвінова вважає, що текст, написаний на стрічці,     
над якою працює рука з пером, слід розглядати 
як окреме висловлювання, а не як частину 
загального речення. «Край занавеса приподнят 
высунувшейся рукой, которая гусиным пером 
пишет неоконченное: «MENTE VIDEBOR» – «Я 
буду узрен по уму»…».

Дивовижно, звідки перекладачка взяла слова: 
«Я буду узрен по»? Випливає висновок, що таким 
чином вона переклала не існуюче в латинській мові 
слово «VIDEBOR», врахувавши лише його перший 
композит «VIDE» («бачити»), а решту замінивши 
бездоказовою вигадкою. 

А позаяк таким чином частина загального тексту 
для неї стала «втраченою», Літвінова припускається 
системної помилки і стосовно перекладу надпису 
на лавровому вінку: «Картинка обвита лавровым 
венком, на ленте тоже на латыни: «VIVITUR 
INGENIO CETERA MORTIS ERUNT» – «Человек 
жив в своем гении, остальное поглотит 
смерть»…». Відповідників до російських слів 
«Человек»; «в своем»; «поглотит» у латинському 
оригіналі не знаходимо – це плід фантазії 
перекладачки. Натомість без уваги вона залишила 
слово «CETERA» («туман, пара»). Але виходу із 
ситуації тут у перекладачки не залишалося, позаяк 
правильний переклад цих двох уривків, штучно 
об’єднаних у єдине «цілісне» речення – буде 
безглуздим набором лексем: «Життя геніального 
– туман, смерть – стосовно іншого». 

Слова В. Гете добре ілюструють таку дослідницьку 
працю: «Дилетанти, зробивши все, що можуть, 
зазвичай, виправдовуючись, говорять, що робота 
ще не закінчена. Зрозуміло! Вона ніколи й не може 
бути закінченою, бо неправильно розпочата» 
[«Максими і рефлексії» // «Поезія і Правда»].
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Книга М. Літвінової «Оправдание Шекспира» є 
рекордсменом за кількістю логічних і фактологічних 
помилок, причому перші з них становлять приблизно 
90% від загальної кількості. Як й інші праці біль-
шості авторів-антистратфордівців (за незначними 
винятками) та більшості сучасних дослідників 
стратфордівської школи шекспірознавства, ця 
книга-есе легко читається дилетантами і дуже важко 
– тими, хто помічає численні невідповідності. Проте 
я б сказав, що все це також є певним вкладом в 
науку. Як полюбляє часто повторювати один мій 
приятель: «Неправильне розв’язання проблеми, 
поставленої автором на порядок денний, цінним 
є тому, що воно слугує своєрідною «вакциною» для 
інших дослідників, аби вони не зробили саме цієї 
помилки в майбутньому».

Подібно до І. Гілілова, М. Літвінова «ставить 
на порядок денний» чимало наукових проблем, 
які не під силу їй належно опрацювати, отож, 
на її дослідницькі відповіді можна просто не 
звертати жодної уваги, зосереджуючись на самих 
відповідних проблемах. Зокрема, Літвінова, вслід 
за англомовними беконіанцями, цілком доречно 
звернула увагу на одну із епіграм Джона Оуена 
(1564 – 1622), валлійського поета який майстерно 
писав свої короткі віршовані твори на латині, 
завдяки чому став відомим у всій Західній Європі, 
його навіть називали «Британським Марціалом». 

Відповідна епіграма є звернутою до невідомої 
особи, яку автор позначає ініціалами: «D. B.».

Ось латинський оригінал цього короткого твору:
Si bene qui latuit, bene vixit, tu bene vivis: 
Ingeniumque tuum grande latendo patet.
Зміст тут такий: «Той, хто добре прихований, 

живе добре, ти живеш добре: / Твій геній – 
великий і в затінку – очевидний».

Одна із літер-ініціалів («B.») переконала 
беконіанців (чи беконівців) у тому, що адресат 
епіграми – Френсіс Бекон, мовляв, він же є невідомий 
автор шекспірівського канону, а відтак – «жив у 
затінку». Але Ф. Бекон у відповідну добу (1612 р.) 
займає важливі державні посади, часто з’являється 
при дворі, публікує свої філософські твори – яке ж 
це «життя у затінку»?!

Літвінова цього не враховує, тому й пише: 
«Бэконианцы полагают, что «AD. D. В.» значит 
«Ad Dominum Baconum». Смедли пишет, что Оуэн 
везде употребляет для «Dominus» сокращение «D», 
и поэтому двустишие, повидимому, посвящено 
«Божественному Бэкону». Предположение 
вполне вероятное».

Тут потрібно пояснити, що «AD.» є скороченням, 
яким позначають присвячення. А також необхідно 
нагадати, що латинським словом «dominus» 
перекладається українське «володар» і англійське 
«Lord». Отож, про якусь там чиюсь «божественність», 
а тим більше – про  божественність» Бекона, якого 

автор шекспірівського канону вважав невиправним 
негідником, на зразок Освальда із «Короля Ліра» та 
Розенкранца із «Гамлета», тут насправді не йдеться 
– як, врешті, і про Бекона взагалі. Тут йдеться про 
володаря Бельвуару – Роджера Ретланда: ініціали 
«D. B.» – означають «Dominus Belvoire».

Ця епіграма була опублікованою у третій збірці 
епіграм Оуена у першій половині 1612 року (цього 
ж року вийшла й четверта збірка поета). На час 
публікації книги володарем Бельвуару все ще 
залишався граф Ретленд 5-й – Роджер Меннерс.

Але навіть у тому випадку, якби ця третя збірка 
епіграм Оуена побачила світ на багато років пізніше 
за свою реальну публікацію, нічого б у ній міняти 
не довелося, позаяк серед володарів Бельвуару був 
лише один геній, якому й присвячений відповідний 
твір. Більше за це – у тогочасній Англії (і не лише 
в тогочасній) був лише один геній, адже геніїв в 
історії не траплялося занадто багато, зокрема, у 
драматургії їх налічується лише чотири ймення: 
Софокл, Евріпід, Шекспір і Кальдерон – попри 
те, що блискучих драматургів – не бракувало: 
Есхіл, Лопе де Вега, Тірсо де Моліна, Шіллер, 
Бомарше, Мольєр, Гоголь, Старицький… Кожен із 
них далеко перевершує Бена Джонсона, Чапмена, 
Марстона, Флетчера та інших британських майстрів 
драматичного жанру Єлизаветинської доби – за 
винятком самого Шекспіра. І це – попри те, що той 
же Бен Джонсон виглядає на справжнього генія, 
якщо поставити його поряд із таким жалюгідним 
драматургом-невдахою, як Мігель Сервантес, якого 
доля зробила «великим» лише завдяки випадковому 
знайомству, про що він сам згадує у передмові до 
видання своїх новел 1613 р.

Ми не можемо чути ультразвукові хвилі, не 
можемо бачити інфрачервоні промені, а все тому, що 
вони виходять за діапазон людського сприйняття. 
Генії також виходять за діапазон сприйняття 
посередності, яка називає їх «геніями» (вслід за 
іншими) і не бачить жодної різниці між ними та 
звичайними талантами. Посередність дивиться на 
все чужими очима, тому для неї Сервантес також 
є «генієм», а не посередністю, яка не побачила різниці 
між власною «Галатеєю» та чужим «Дон Кіхотом».

Геній є здатним на вчинки настільки високого духу, 
що вони залишаються незрозумілими для натовпу 
посередностей, тому натовп посередностей радше 
назве «генієм» примітивну особу Вільяма Шакспера 
чи хворого на шизофренію графа Оксфорда 17-го, 
аніж того, хто піднімається над натовпом занадто 
високо. Згадаймо, що сказав В. Гете: «Той, хто 
підніметься занадто високо у своїх прагненнях, 
має бути готовим до того, що більшість буде 
проти нього» [«Максими і рефлексії» // «Поезія і 
Правда»].

Думаю, що саме тут доречним буде навести 
уривки із роздумів В. Гете про Шекспіра:
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«Перша ж сторінка Шекспіра, яку я прочитав, 
підкорила мене на все життя, а здолавши 
першу його річ, я стояв як сліпонароджений, 
якому чудотворна рука раптом подарувала зір. Я 
пізнавав, я живо відчував, що моє існування тепер 
помножене на нескінченність; все було мені 
новим, невідомим; і незвичне Світло заподіювало 
біль моїм очам… Якщо ми вважаємо Шекспіра 
одним з найбільших поетів, ми тим самим 
визнаємо, що мало хто пізнав світ так, як він 
його пізнав, мало хто з тих, які висловили своє 
внутрішнє бачення, зумів більшою мірою підняти 
читача до усвідомлення світу... нам здасться, 
що Шекспір працює для наших очей. Але це не 
так. Твори Шекспіра не для очей тілесних. Я 
спробую пояснити цю думку... якщо точніше 
розібратися в творах Шекспіра, то виявиться, 
що в них одухотворене слово переважає над 
чуттєвими діями… Все, що віє в повітрі, коли 
здійснюються великі світові події, все, що в 
страшні хвилини таїться в людських серцях, 
все, що боязко замикається і ховається в душі, 
– тут виходить на світло, вільно і невимушено; 
ми дізнаємося правду життя, і самі не знаємо 
яким чином… Шекспір   долучається до Світового 
Духу: як і Той, він досліджує світ, від обох ніщо не 
приховане. Але якщо Світовому Духу належить 
зберігати Таємницю до звершення справи, а іноді 
– й після, то призначення поета – розкривати 
її дочасно або принаймні прилучати нас до неї 
під час діяння… Шекспіре, друже мій, якби ти 
був посеред нас, я міг би жити тільки поблизу 
тебе; і як охоче б погодився я грати другорядну 
роль Пилада, якби ти був Орестом, куди охочіше, 
аніж роль поважної особи верховного жерця в 
Дельфійським храмі... Мені часто стає соромно 
перед Шекспіром, бо трапляється, що і я з 
першого погляду думаю, це я зробив би по-іншому; і 
тут же розумію, що я тільки бідний грішник, а 
з вуст Шекспіра віщає сама Природа, мої ж герої 
– тільки строкаті мильні бульбашки, пущені в 
повітря романтичних мрій» [«До дня Шекспіра» 
// «Поезія і Правда»].

До цього лише слід додати: наведені слова сказав 
загальновизнаний геній, який займає чільне місце 
у літературі німецького народу завдяки винятково 
високому рівню інтелекту...

Не ставлю собі за мету аналізувати цілу книгу 
Літвінової, але спробую спростувати ще одну 
гіпотезу авторки, яка цього разу вбачає натяк 
на літературний псевдонім Роджера Ретланда у 
панегірику до Корієта, авторства Річарда Бодлі:

Or if a Dame Nature hath some world in store, 
Which never was discovr’d heretofore, 
Yea thither our Columbus with his lance, 
Thy conqu’ring colours (Odcombe) shall advance.
Ось переклад цього панегірику на російську, який 

цитує Літвінова:
И если у природы еще есть 
В запасе неоткрытая земля,
Туда Колумб наш со своим копьем 
Твои знамена понесет, Одком.

З цього приводу дослідниця пише: «Кориэт, 
как нам известно, – Ратленд. Бодли называет 
Кориэта «наш Колумб со своим копьем», но у 
Кориэта никакого копья во время путешествия не 
было. Значит, «копье» – намек на «Потрясающего 
копьем»…».

Зрозуміло, що тут в який вже раз повторюється 
абсурдна гіпотеза Гілілова про тотожність між 
Ретландом і Корієтом (яка давно спростована у 
моєму першому виданні цієї книги). Але мова 
про інше: звідки взявся спис («lance» – лексема з 
французької) у Корієта?

Читач має пам’ятати, що літературний Корієт 
і Дон Кіхот – два образи одного прообразу (графа 
Оксфорда). Саме тому, нагадаю, дехто із сучасників-
літераторів називав Корієта «Мандрівним 
Лицарем… Великобританським непорозумінням», 
ототожнюючи його із Дон Кіхотом [Джон Тейлор, 
памфлет «Три тижні, три дні і три години подорожі із 
Лондона до Гамбурга», 1617].

Те ж саме чинить і Роберт Бодлі – «а скринька 
відкривалася просто», як сказав байкар Крилов.

Але помилка Літвінової тут цілком, якщо й не 
виправдана, то принаймні – закономірна: спис у 
руках Shake-speare і спис у руках Дон Кіхота – не 
випадковий збіг. У соціоніці психотипи «Гамлет» 
і «Дон Кіхот» вважаються квазітотожними. Що це 
означає? Те, що кожен із них сприймає іншого, як 
карикатуру на власну особу. Отож, не дивно, що 
саме одіозного графа Оксфорда Роджер Ретланд 
обрав на роль власного трікстера (демонічна жива 
карикатура на культурного героя – у міфології). 

Первинно свої студентські п’єси Р. Ретланд 
не підписував жодним прізвищем, або ж – 
підписував іншими псевдонімами (як це доводить 
П. Пороховщіков). Згодом він вирішує вдатися до 
псевдоніму «Shake-speare», який первинно носить 
іронічний підтекст: трясти списом під час турніру   
міг доволі нестриманий, агресивний і хвалькуватий 
граф Оксфорд, загрожуючи своїм опонентам, 
останній тут постає уже у ролі трікстера. І це 
природно, позаяк для молоді дивакуватий граф 
став «притчею во язицех», як казали хорвати із 
середньовічного Солуня.

Але позаяк у Кембриджі всі добре знали справжнє 
ймення драматурга, Роджер вирішує винести п’єси 
під цим псевдонімом за стіни цього навчального 
закладу. Згодом він дізнається семантику власного 
ймення «Roger» і виявляється, що воно також має 
стосунок до списа...

Так тривало до 1592 року, коли на сцені 
лондонського життя з’явився Вільям Шакспер, який 
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на той час уже встиг стати таким-сяким актором 
невідомо якого театру, позаяк трупа «Слуги лорда 
камергера» з’явиться лише за два роки по цьому. 
Памфлет Гріна-Чатла ознайомив Роджера Ретланда 
із особою цього актора і від того часу почалася 
співпраця…

Нам залишається з’ясувати, хто є тим художником-
графіком, який оформив титульну сторінку першого 
спільного видання обох частин «Дон Кіхота» 
на англійській мові (1620 р.)? Нагадаю, що тут 
зображено чоловіка з головою лева, який чіпляє 
на дерево стрічку із латинським надписом «NOLI 
ALTUM SAPER» («Не пишайся»), а невидима 
рука обтинає гілки на дереві. Нагадаю, що у 
відповідному розділі («Перекладач «Дон Кіхота» 
на іспанську») я висловив припущення, що автор 
оформлення титульних сторінок «Дон Кіхота» двох 
видань – іспаномовного 1605 р. та англомовного 
1620 р. був одним і тим же художником. Позаяк, 
виходячи із особливостей художньої манери та 
індивідуальної стилістики графічних алегоричних 
образів, випливає висновок, що титульну сторінку 
«Дон Кіхота» 1605 р. оформив Генрі Пічем, ми 
отримуємо підстави для того, щоб шукати подібні 
паралелі в оформленні лондонського видання 
цієї книги 1620 р. із гравюрами, що трапляються 
у «Мінерві Британії». Це має свій зміст, попри 
те, що  гравюра «Дон Кіхота» 1620 р. видання є 
запозиченням.

Дещо подібну графічну алегорію ми знаходимо 
на 192 сторінці цієї книги (див. фото вгорі). Як 
помічаємо, тут зображене дерево, усі гілки якого 
обрізані, окрім вершини. 

Стилістика – тотожна: обрізані гілки – падають і 
«зафіксовані» вони художником під час їх падіння. 
Думаю, що ця алегорія також стосується Роджера 
Ретланда, про що непрямим чином свідчить підпис 
під нею: «THE Husband good; hat by experience 
knowes; With cunning  skill, to prune. and when to 
plant y Must top  the Tree where ranck abundance 
growes Afwell as helpe the barren in her want Else 
happilie, when Summer season’s past, With leaves he 
may goe fatisfie his tast».

Переклад тут може бути подвійний: 1. «Добрий 
Чоловік знає з досвіду те, що має, з його хитрою 
майстерністю до господарського обрізування 
та садіння Дерева, яке буйно росте, акуратно 
допомагаючи безплідній в її бажанні додаткового 
щастя. 

Коли літній сезон минув, він може піти разом з 
листям – на свій смак».

2. «Добрий Чоловік знає з досвіду верхній шар, 
з його хитрою майстерністю до господарського 
обрізування та садіння Дерева, яке буйно росте, 
акуратно допомагаючи безплідній в її бажанні 
додаткового щастя. 

Коли літній сезон минув, він може піти разом з 

листям – на свій смак».
Слово «hat» можна перекласти як дієслово 

«має», як іменник «капелюх» і як словосполучення 
«верхній шар». За змістом контексту найбільш пасує 
останнє значення, яке може вказувати на існуючу 
владу.

В останньому випадку, автор розповідає 
Езоповою мовою про родину графа Ретланда 5-го, 
яку влада «обтинала, галузку – за галузкою».

На малюнку бачимо дерево із шістьма обтятими 
гілками і вершиною. Вершина може відповідати 
Роджеру Ретланду, а шість обтятих гілок – це 

«Мінерва Британії», стор. 192. Алегорія дерева
з обрізаними гілками

«Мінерва Британії», стор. 192. Текст

Фрагмент титульної сторінки лондонського 
видання«Дон Кіхота» 1620 р.
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представники його родини: Генрі Меннерс, граф 
Ретланд 2-й (можливий претендент на королівську 
владу, дід Р. Ретланда); Едвард граф Ретланд 3-й; 
Джон граф Ретланд 4-й (батько Роджера); Олівер 
Меннерс (рідний брат Роджера, страчений за участь 
у «Пороховій змові»); Роберт Деверо граф Есекс 
(тесть Роджера, страчений за організацію лютневого 
заколоту 1601 р.). Ще одна особа є нам невідомою.

Всі ці убивства відбувалися досить хитро і 
«акуратно» (можливо, лише за винятком смерті 
Олівера).  Навіть страти графа Есекса Роберт Сесіль 
домігся не без хитрих інтриг.

Найбільш цікаво, що, на перший погляд, 
Генрі Пічем вважає смерть Роджера Ретланда 
«самогубством» («Коли літній сезон минув, він 
може піти разом з листям – на свій смак»).

Очевидно, така версія виникла внаслідок 
зафіксованих кимось симптомів отруєння бруцином 
та згадкою про зміст поеми «Фенікс і Голуб». А, 
можливо, версію про самогубство поширили убивці 
Роджера.

Ми бо знаємо, що смерть графа Ретланда 5-го 
спіткала його у результаті злочину, сліди якого 
заміталися іншими злочинами. До речі, така 
картина, яку ми дослідили, ставить під питання і 
самогубство  Елізабет  Сідні  –  її  також  могли  отруїти. 

Читаємо другу строфу віршованого підпису під 
графічною алегорією дерева із обрізаними гілками:

«Even so the wit, that ranckly doth abound,
With many fancies but it selfe deceiues:
And while it seemes in sundry Artes profound,
In no one good it’s fruitfull, but in leaves:

Then fpme one calling choose, whence good may growe, 
And let the rest, as needeleslse branches goe».
Дещо із цього варто перекласти: «Навіть така 

романтична дотепність із багатьма значеннями, 
вона сама є обманом. І в цілому це здається іншою 
мистецькою глибиною. Справа не в якихось 
добрих плодах, а в листі...».

Ймовірно, тут автор зауважує, що наведена 
ним версія про самогубство, є вигадкою. Далі він 
наголошує: «справа не в плодах, а в листі». Тобто 
справа у зовнішніх малозначущих речах. А це можна 
вже розглядати як натяк на меркантильну мотивацію 
Френсіса Ретланда в організації вбивства брата.

Але така наша інтерпретація є не обов’язково 
правильною у всіх її деталях. Листя тут можуть 
символізувати рукописи Р. Ретланда. В останньому 
випадку, вислів «піде разом із листям» може 
означати, що рукописи Роджера були кимось 
знищені (у контексті «замітання слідів»). 

Пічем переконаний у тому, що смерть Роджера 
Ретланда була спровокована його необережними 
діями. На це вказує графічна алегорія на сторінці 
112.

Тут зображений чоловік, зодягнутий в англійське 
вбрання йомена-лучника ХІІ століття, який пиляє 
гілку на дубі, на якій сидить. Внизу під ним 
знаходиться безліч загострених, вкопаних у землю 
кілків.

Із підпису винизу дізнаємося, що цей чоловік 
хоче виготовити собі лука зі спиляної гілки.

Вбрання лучника відповідає тому, яке носили 
стрільці Робіна Гуда із Шервудського лісу.

Тут варто пригадати, що серед творів Бена 
Джонсона є п’єса «Сумний пастух або Казка про 
Робін Гуда», де згадується замок Бельвуар.

Відомий британський літературознавець-класик 
Ф. Г. Флей   у своїй книзі «Хроніка лондонської сцени 
1559 - 1642 рр.» (1892 р.) переконливо доводить, що 
під образом Робін Гуда та дівчини Маріан Джонсон 
зобразив подружжя графів Ретланд: Роджера та 
Елізабет, позаяк з червня 1600 р. Роджер Ретланд 
займав посаду констебля Ноттінгемського замку й 
управителя Шервудського лісу.

Таким чином ми ідентифікували ще одну 
алегорію із «Мінерви Британії», присвячену 
Роджеру Ретланду.

І тут знову наявна тема обтинання гілок на дереві, 
що в зайвий раз доводить причетність Генрі Пічема                

«Мінерва Британії», стор. 23. Тема руки, що «Мінерва Британії», стор. 112. Алегорія
виходить із хмари, та лева тут є спільною із

емблемою на титульній стор. першого видання
«Дон Кіхота» 1605 р. (а також: 1608 р. та 1615 р.)

«Робін Гуда» (Р. Ретланда)
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до оформлення титульної сторінки першого повного 
видання «Дон Кіхота» на англійській мові 1620 р.

Можна було б сказати, що зазначене видання має 
дві титульні сторінки, позаяк титульній сторінці 
безпосередньо передує гравюра (така ж, як у виданні 
«Дон Кіхота» 1612 р.), яка зображує Дон Кіхота 
на Росінанті та Санчо Пансу – на ослі. Думаю, що 
автором цієї гравюри також є Генрі Пічем, позаяк 
вона відверто мовою графічних образів розповідає 
читачеві про те, хто таким є Дон Кіхот.

Тут Дон Кіхот має таку ж бороду, як і граф 
Оксфорд. Мідний тазок (замінник шолома) на його 
голові містить характерний лунарний виріз – алюзія 
на символіку богині Діани, з якою сучасники 
алегорично ототожнювали королеву Єлизавету.

Але цього автору гравюри було замало – він 
відверто намалював списа у руках Дон Кіхота із 
прапорцем, на якому помітне цікаве зображення. 
Якщо придивимося до нього уважніше, виявимо, 
що це характерний геральдичний лев із герба графа 
Оксфорда. Точнісінько такий же лев наявний на 
гербі Роджера Ретланда (див. фото на 149 стор.), на 
гербах його батька та дядька (див. фото, стор. 148).

Наведене свідчення Генрі Пічема (?) є 
рівнозначним документальному підтвердженню 
того факту, що роман «Дон Кіхот» є сатирою на 
графа Оксфорда 17-го, написаною Роджером графом 
Ретландом 5-м!

Більше за це – наведене графічне свідчення 
підтверджує не випадковість того факту, що надпис 
на емблемі титульної сторінки «Дон Кіхота», 
наявної на трьох перших його виданнях (1605; 1608; 
1615 рр.) та надпис на емблемі титульної сторінки 
«Сну літньої ночі» Шекспіра 1600 року видання – 
фактично збігаються! А незначні розходження цих 
надписів є взаємодоповнюючими.

Ці два факти підтверджують не випадковість 
збігу датування смерті Сервантеса (23.04.1616) та 
Вільяма Шакспера (23.04.1616). І не випадковість 
того, що череп у могилі Вільяма Шакспера – 
відсутній, того, що не знайдений і череп у похованні 
Сервантеса, того, що надгробки Вільяма Шакспера 

і Роджера Ретланда, виготовлені одним майстром на 
замовлення, очевидно, одного замовника (Френсіса 
Ретланда), увінчує зображення людського черепа, 
що є масонською символікою, цілком природною 
для Френсіса Ретланда, символікою, яка помічалася 
за ним і в інших, розглянутих нами, випадках.

Убивство Шакспера і Сервантеса для Френсіса 
Ретланда могло мати сенс лише у контексті 
«замітання слідів» творчості Роджера Ретланда, 
позаяк увага до його біографії могла б сприяти 
виявленню справжньої причини його смерті. Така 

Зображення лева (по центру) на великому гербі графа Оксфорда 17-го

Зображення лева на малому гербі графа Оксфорда

Зображення лева на прапорці Дон Кіхота.
Лондонське повне видання «Дон Кіхота» 1620 р.
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перспектива для Френсіса Ретланда становила 
небезпеку бути в підсумку страченим на ешафоті, 
або повішеним. 

Масонська символіка черепа на могилі Роджера 
Ретланда та Вільяма Шакспера також мали 
для  Френсіса Ретланда свій зміст: ця символіка 
попереджувала кожного, що заглиблюватися у 
питання обставин смерті відповідних осіб буде 
небезпечним для усіх можливих дослідників.

Одним із тих, хто чудово знав про літературну 
творчість Роджера Ретланда, позаяк брав важливу 
участь в організації написання багатьма поетами 
панегіриків Корієту, був вісімнадцятирічний 
Генрі Фредерік принц Уельський, який вирізнявся 
імпульсивністю і необережністю. Таким чином 
із боку принца для Френсіса Ретланда існувала 
найбільш вагома загроза. Але за кілька місяців по 
смерті Роджера Ретланда принц раптово захворів на 
весіллі своєї сестри. За кілька днів його нестало. 

Позаяк під час хвороби принца мучили жахливі 
болі в животі, сучасні експерти діагностують його 
захворювання як черевний тиф. Але для сучасників 
у такій версії не було жодної потреби – вони добре 
знали, що від болю в животі принци помирають, як 
правило, через отруту.

Не буде зайвим також зауважити, що вперше 
зазначена гравюра, де Дон Кіхот зображений із 
прапорцем на спису, на якому наявний гербовий лев 
графа Оксфорда – була надрукованою у першому 
виданні першої частини роману «Дон Кіхот» на 
англійській мові 1612 року.

На цьому даний розділ можна було б не 
продовжувати, проте попрошу читача ще раз 
поглянути на Санчо Пансу, яким його показує 

Дон Кіхот і Санчо Панса. Гравюра із лондонського видання «Дон Кіхота» 1612 та 1620 р. Фрагмент

Гравюра із видання «Дон Кіхота». Лондон. 1620 р. 

англійський художник на гравюрі із лондонського 
видання «Дон Кіхота» 1620 року. Звернімо увагу 
та те, що Санчо тут має на голові не капелюха, які 
носили іспанські селяни і в якому зазвичай його 
малюють іспанські ілюстратори, але шляхетський 
берет із трьома перами.
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При боці у Санчо – морський кортик. Таки 
морський кортик, а не щось інше. Погляньмо на фото 
поряд, запозичене нами із британського Інтернет-
ресурсу [http://www.kxobulat.ru/Products/Store/ProdID/4/
Naval_Officers_Dirk_with_incrustation#.W6_nPdczbIU]. 
Такими були англійські кортики кінця ХVІ століття, 
які являли собою атрибут морських офіцерів.

Мені не доводилося читати у «Дон Кіхоті», щоб 

Англійський кортик

Титульна сторінка і гравюра із лондонського видання «Дон Кіхота» 1612 р.

Санчо Панса служив у флоті. Проте пригадаймо, 
хто саме є його прообразом. Ще у першому виданні 
цієї книги я висунув припущення, що прообразом 
Санчо Панси є Вальтер Релі. Позаяк останній був 
морським піратом, а згодом – адміралом, морський 
кортик – саме той атрибут, який пасує як натяк на 
відповідну особу.

Гравюра із «Дон Кіхота» 1620 р.  Санчо Панса
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44. ПОРТРЕТ ТОМАСА ОВЕРБЕРІ?
Про те, що нібито портрет із колекції Кобба 

(та Янсенський портрет із Бібілотеки Фолджера) є 
зображенням Томаса Овербері – цю версію висунула 
Тарнія Купер (Tarnya Cooper) – куратор відділу XVI 
ст. у Національній портретній галереї Британії.

Тим часом добре збереглися аж два портрети 
Томаса Овербері, які репрезентують зовсім інший 
тип особистості і значно відмінні риси обличчя.

Обличчя Овербері вирізняється підкресленим 
прогнатизмом (профільний ефект Людовіка ХІ). 
Подібно до профілю Людовіка ХІ, лінія носа в 
Овербері різко виступає по діагоналі вперед, а лінія 
чола є майже вертикальною (на портреті з колекції 
Кобба та його обох копіях лінія носа продовжує 
вертикальну лінію чола) На відміну від Людювіка 
ХІ, нижня щелепа в Овербері не западає, а навпаки 
виходить вперед, здається, ще далі за лінію носа.  

Натомість на портреті із колекції Кобба нічого 
подібного не бачимо. Тут обличчя цілком гармонійне, 
чого неможливо сказати про фізіономію Овербері, 
яка ніби «складена із різних запчастин» – разом із 
розкосими очицями ця фізіономія нагадує писок 
мишки, яка пильнує, де б поцупити шматочок сиру.

Біографія Томаса Овербері свідчить про те, що 
його обличчя цілком правдиво відображало його 
характер. Він не гербував вдаватися до політичного 
шантажу свого колишнього патрона (королівського 
фаворита, камергера королівської опочивальні  
Роберта Керра), власне, за що й поплатився життям.

Як свідчить Бен Джонсон, Овербері намагався 
використати його в своїх залицяннях до Елізабет 
Сідні графині Ретланд, якій присвятив поему 
«Жінка», пізніше опубліковану ним 1614 року.

Очевидно, про цей випадок Бен Джонсон розповів 
Роджеру Ретланду, позаяк той зробив виняток для 
Овербері, коли справа дійшла до залучення всіх 
відомих поетів Англії до написання панегіриків 
Корієту. Нагадаю, що панегірика від Овербері 
Корієту – не існує, попри те, що поетом він був цілком 
пристойним.

Звичайно, причина відсутності участі Овербері 
у поетичному супроводі «Корієтової» містифікації 
може мати й інше пояснення: 1611 року Овербері 
все ще єднала дружба із Керром, якого ненавиділа 
королева Анна, підозрюючи його у ганебному зв’язку 
із її чоловіком. У травні 1611 року у Грінвічському 
палаці спалахнув конфлікт між Карром та Овербері 
– з одного боку і королевою Анною – із другого.  
Генрі Невілл тоді відкрито виступив зі звинувачен-
нями проти них, захищаючи королеву.

Зрозуміло, що принц Генрі Фредерік Уельський 
підтримував свою матір, він міг наполягти на тому, 
щоб панегірик Овербері був усунутий із книги перед 
її виданням.

Прижиттєвий портрет Томаса Овербері

Факт є фактом: Роберт Керр залишився фаворитом 
Джеймса І-го навіть після цього скандалу, попри те, 
що Невілл також не був покараним. Така поведінка 
короля свідчить про те, що він самоусунувся від 
ролі лідера свого королівського двору, що могло 
спричинити відчуття власної провини.

Наведений випадок наочно показує, що у 
стосунках між королем Джеймсом та його 
родиною не існувало гармонії. Таким чином участь 
принца Генрі Уельського в організації видання 
«Корієтових абсурдів» зовсім не свідчить про те, 
що це була ініціатива всієї королівської сім’ї, як 
припускають деякі сучасні літературознавці. Сам 
сімнадцятирічний принц Генрі був занадто юним, 
щоб цю ініціативу можна було пов’язати із його 
особистим задумом. Залишається припустити, 
що все організовував сам автор цієї містифікації – 
Роджер Меннерс граф Ретланд 5-й, а принц Генрі 
лише підтримував його задум.

Доведений зв’язок Роджера Ретланда та його 
політичного союзника Генрі Невілла із королівською 
родиною (за винятком самого короля), ворогами 
якої були Керр та Овербері, може свідчити про 
те, що залицяння останнього до Елізабет Сідні 
зумовлювалося політичними міркуваннями.

Окрім того, Роджер Ретланд, Генрі Різлі 
Саутгемптон та Генрі Невілл належали до спільного 
політичного угрупування, яке, як бачимо, за діями 
Невілла, протистояло Керру та Овербері. Отож, 
жоден портрет Овербері ніяк не міг потрапити до 
колекції графа Саутгемптона, до якої належав свого 
часу портрет невідомого із колекції Кобба.
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45. ВИГАДАНА ІСТОРІЯ ПРО ЛІКУВАННЯ 
Якщо наш читач уважно ознайомлювався із 

різними версіями ретландівської теорії, у нього 
можуть виникнути деякі питання до автора цієї 
книги. Про що й буде доречно згадати.

До цього часу залишається нез’ясованим, чи 
була смерть Роджера Ретланда природною? Гілілов 
наполягає на тому, що саме так, Кирій намагається 
довести протилежне. Посилаючись на Гілілова, легко 
спростувати деякі твердження Кирія. Наприклад, 
про те, що смерть спіткала Р. Ретланда у Кембриджі 
неочікувано. Натомість Гілілов наполягає на тому, що 
Р. Ретланда привезли до Кембриджу до знаменитого 
лікаря Вільяма Батлера, аби врятувати його від 
небезпеки, що походила від тяжкої хвороби. На 
перший погляд, у Кирія не було жодних підстав 
недовіряти Гілілову, який, хоч і не наводить 
тут посилань, проте, очевидно, користувався 
англомовними джерелами, а їх зміст переказує своїми 
словами. На такі ймовірні зауваження уважного 
читача мушу відповісти, що Кирій у цьому не має 
жодного сумніву, але у нього наявна підстава для 
недовіри цим невідомим йому джерелам, позаяк 
досвід свідчить: у таких питаннях може з’являтися 
упереджена дезінформація, яка б «замітала сліди» 
злочину. Отож, Кирій перевіряє твердження Гілілова 
на предмет його відповідності фактам із біографії 
Вільяма Батлера – славнозвісного кембриджського 
лікаря, що не мав медичної освіти, але виробив 
власну оздоровчу систему, почасти засновану на 
вченні Парацельса. А відтак – звітує перед читачем 
про результати своєї перевірки.

Вільям Батлер (1535 – 1617), за свідченням 
антиквара Джона Обрі, більшу частину свого 
життя мешкав у Кембриджі, де мав власну аптеку, 
яка слугувала йому водночас за житло. Основним 
обов’язком його слуги на ймення Нелл, було 
приносити господаря щоночі із таверни, де той 
настільки непомірковано вживав спиртне, що 
втрачав здатність рухатись самостійно. 1603 
року з Вільямом Батлером стався випадок, який 
перевернув його життя: у його аптеку прибули кілька 
кальвіністів, які попросили якийсь засіб для свого 
пастора, що викурив завелику дозу опію, внаслідок 
чого потрапив у кому. Батлер взявся вилікувати 
потерпілого. Він наказав забити корову, вибрати 
її нутрощі, і помістити пастора у порожнину 
[John Aubrey, Brief Lives, ed. Andrew Clark (3 vols, Oxford, 
1898), vol. I, p. 138. pp. 138 – 139.]. Пастор оклигав. Цей 
чудернацький спосіб лікування справив неабияке 
враження на простолюд і аристократів – про Батлера 
почали говорити, як про чудо-лікаря. Почув про це 
король Джеймс і призначив його своїм королівським 
лікарем. Важко сказати, коли це сталося – до того, як 
Джеймс зійшов на англійський престол (24 березня 
1603 р.) чи вже після того. Питання – не зайве, позаяк 

всі англійські джерела стверджують, що Батлер 
був королівським лікарем «Джеймса VI і І» [Medical 
History, 1977, 21: р. 444].

Помер Батлер у Кембриджі у грудні 1617 року, де 
й похований – у церкві Св. Марії Великої, про що 
свідчить його надгробок.

Важливе питання: коли В. Батлер повернувся до 
Кембриджу, отримавши відставку як королівський 
лікар – до смерті Роджера Ретланда, чи вже після 
неї? Добре відомо, що у листопаді 1612 року під час 
короткочасної важкої хвороби Генрі Федеріка принца 
Уельського, лікарем, який надавав йому допомогу, 
був Вільям Батлер. Вісімнадцятирічний принц помер 
у Вестмінстері, у королівському палаці Сент-Джеймс, 
6 листопада 1612 року. Розчарувавшись у Батлері, 
Джеймс І позбавив його посади. Таким чином є добре 
відомим, що влітку 1612 року Вільям Батлер все ще 
мешкав у королівській резиденції, а не у Кембриджі. 
Як це узгодити із твердженням Гілілова: «Болезнь 
прогрессировала, и весной 1612 года Рэтленд был 
доставлен в Кембридж к знаменитому тогда врачу 
Уильяму Батлеру» [Глава 5 // «И мертвых лица были 
сокрыты, и молчали все...»]. За Гіліловим, виходить, 
що з весни до кінця червня 1612 року Р. Ретланда 
лікував у Кембриджі В. Батлер, тоді як останній 
виконував свої обов’язки королівського лікаря при 
дворі Джеймса І,  який  у  Кембриджі  своєї  резиденції 
не мав.

Ким і з якою метою вигадана ця історія? На 
це запитання дати відповідь важко, позаяк не всі 
джерела, які Гілілов використовує без посилань – 
легко ідентифікуються. Але цілком зрозуміло, що 
автор цієї вигадки добре знав не лише про існування 
Вільяма Батлера як популярного лікаря і сучасника 
графа Ретланда 5-го, але й про те, що Батлер мешкав у  
Кембриджі. І цьому невідомому вигаднику для чогось 
знадобилося вибудувати правдоподібну версію, яка б 
пояснювала смерть Роджера Ретланда у цьому місті 
як таку, що не містить у собі нічого загадкового. 

За цими ознаками, першоджерелом вигаданої 
історії може бути та ж сама особа, яка «замітаючи 
сліди» авторства Роджера Ретланда (а заодно – і 
обставин його смерті), організувала два ймовірні 
злочини: отруєння Мігеля Сервантеса 23 квітня 1616 
року (за григоріанським календарем) та отруєння 
Вільяма Шакспера 23 квітня 1616 року (за юліанським 
календарем). Нагадаю, що наявність зображень 
людського черепа, які увінчують надгробки Роджера 
Ретланда та Вільяма Шакспера вказує на те, що 
замовник цих надгробків (Френсіс граф Ретланд 6-й), 
виготовлених одним майстром, який жив і працював 
у Нідерладах (!), був тією особою-організатором, 
про яку ми ведемо мову. Тим більше, що тепер 
незаперечно встановлено: кістяк Вільяма Шакспера 
(і, ймовірно, Мігеля Сервантеса) – обезголовлений!
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46. ЄВАНГЕЛЬСЬКІ ВАРТОСТІ В ТВОРЧОСТІ

У християнській церковній традиції Східного 
обряду до нашого часу зберігається немало чудових 
зразків поетичного мистецтва і все ж, найбільш 
визначними серед них слушно вважаються 
Пасхальна Утреня Йоана Дамаскина та Великий 
Покаянний канон Андрея Критського, який 
читається під час Великого Посту. Лейтмотивом 
Великого Покаянного канону є звернення автора 
до власної душі із докорами та переконливими 
аргументами про марнотність тимчасового – 
земного і високу вартість вічного, незнищенного 
часом. Наприклад:

Душе моя, душе моя,
Підіймися, чому спиш?
Кінець наближається
І маєш схвилюватися,
Протверезися…
Підпорядкувала єси
Гідність тобі подаровану
Своєму тілу…

У всій світовій світській поезії подібним твором 
– за своїм змістом, внутрішньою наповненістю і 
поетичною силою – є лише 146-й сонет Шекспіра. 
Оскільки кожен із зазначених авторів широко 
використовує при цьому євангельські образи та 
тези (хоч Андрей Критський звертається також 
до сторінок Старого Заповіту), у когось може 
виникнути хибне враження, що 146-й сонет 
Шекспіра написаний під впливом Покаянного 
канону. Проте, тексти богослужінь Східного обряду 
навряд чи були знайомими мешканцям Туманного 
Альбіону у ХVІ - ХVІІ століттях, зокрема, і творцеві 
трагедії «Гамлет», отож,  про жоден вплив канону 
Андрея Критського тут не може йти навіть мови. 

Таким чином, обидва автори звертаються до 
власної душі лише за її глибинним покликом, що 
свідчить в обох випадках про наявність твердої 
внутрішньої віри. 

Незважаючи на те, що згаданий сонет має досить 
багато якісних перекладів на інші мови, зокрема, і       
на українську, все ж, щоб передати його зміст більш 
детально, наведемо власний прозовий переклад: 
Бідна душе – ти центр моєї грішної землі (тіла), 

Моя грішна земля – бунтівник, який тебе 
поневолює,

Чому ти хирієш внутрішньо і поневіряєшся,
Розмальовуючи зовнішні стіни та дорого 

розплачуючись за те,
Щоб вони мали святковий вигляд?

Чому виплачуєш таку високу вартість, знаючи 
про такий короткий термін оренди

Твого будинку, що приходить у запустіння?
Для того, щоб хробаки – спадкоємці такого 

ШЕКСПІРА
марнотратства –

Знищили все, в що ти стільки вклала коштів, 
коли прийде кінець твоєму тілу?

Отож,  душе, живи за рахунок збитків свого 
служника –

Нехай його окалина збільшує твою плідність;
Купи вчасно Боже, продавши хвилини марноти;

Будь переповненою внутрішньо, а зовнішньо 
збідній

І втамовуй голод за рахунок смерті – як вона 
сама годується людьми.

Коли ж загине смерть – настане черга вічності.
Щодо питання про точність передачі змісту 

– тут для нашого читача мусить стати мірилом 
текст найбільш вдалих уривків із двох добре 
відомих україномовних поетичних перекладів, але 
насамперед – самого оригіналу:

 Poor soul, the centre of my sinful earth,
My sinful earth, these rebel pow’rs that thee array,
Why dost thou pine within and suffer dearth
Painting thy outward walls so costly gay?
Why so large cost, having so short a lease,
Dost thou upon thy fading mansion spend?
Shall worms, inheritors of this excess,
Eat up thy charge? Is this thy body’s end?
Then, soul, live thou upon thy servant’s loss,
Buy terms divine in selling hours of dross;
Within be fed, without be rich no more:
So shalt thou feed on Death, that feeds on men,
And Death once dead, there’s no more dying then.
А тепер наведемо  перші вісім строф із 

перекладацького доробку Дмитра Паламарчука і 
останні шість строф – у перекладі Дмитра Павличка:

Душе, що мешкаєш в гріховній глині,
Ти суєті віддавшися в полон,
Скарби глибинні марно тратиш нині
На позолоту зовнішніх колон.
Пощо великі кошти віддаєш ці
На розкіш нетривалого житла,
Щоб хробаки, пишноти спадкоємці,
Добро твоє сточили все дотла?

(переклад Д. Паламарчука)
Душе, дай плоті чахнути, Живи
Лише святим! Купуй собі години
Безсмертні, недосяжні для черви
І відкидай на сміття все, що згине.
Смерть тим живе, що нам серця жере,
Годуйся смертю, і вона помре.

Загальний зміст перекладачі передають тут 
цілком прийнятно, хоч їм і не цілком щастить 
охопити всі шекспірівські деталі, до яких нам на 
часі повернутися.
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Образ душі, яка розмальовує зовнішні стіни, 
навіяний зафіксованим у Євангелії від Матфея 
зверненням Ісуса Христа до фарисеїв: «Горе вам 
книжники та фарисеї, лицеміри, що очищуєте 
зовнішній бік келиха та тарелі, тоді як всередині 
вони повні хижацтва та облуди… Горе вам 
книжники та фарисеї, лицеміри, що є подібними 
до пофарбованих гробів, які зовні видаються 
гарними, а всередині наповнені кістками мерців 
та всякою нечистотою» (Мтф., 23: 25; 27).

Образ будинку (до якого приходить запустіння) 
як символу людського життя, ймовірно, навіяний 
цими словами Христа: «Зруйнуйте храм цей і Я 
за три дні знову зведу його» (Йн., 2: 19). Тут Ісус 
образно говорить саме про власне життя і про Свою 
майбутню смерть та Воскресіння.

Зовсім у дусі євангельської аскези звучать і 
наступні строфи із 146-го сонету:

Купи вчасно Боже, продавши хвилини марноти;
Будь переповненою внутрішньо, а зовнішньо збідній.

Порівняймо:  «Не шукайте собі скарбів земних, 
де іржа їсть, міль точить і злодії підкопують 
та крадуть, але збирайте собі скарби на Небі 
де не міль не точить, не іржа не їсть і де злодії 
не підкопують та не крадуть… Бо де буде скарб 
ваш, там буде і серце ваше» (Матф., 6: 19 -21).

Нагорна Проповідь Христа, із якої наведений 
останній уривок, видається багатьом настільки 
максималістичною, що подекуди навіть численні 
представники церковного кліру не охоче 
звертаються до відповідної теми, оскільки 
бажають «гармонійного» поєднання духовних та 
матеріальних багатств у власному житті. Тим часом, 
у сонеті Шекспіра цілком щиро звучить заклик 
до власної душі йти вузьким, тернистим шляхом,   
який вказує людям Христос!

При цьому, автор виявляє саме те бачення 
сутності християнської аскези, яке проповідували 
Вчителі Західної і Східної Церкви і яке підтримували 
середньовічні католицькі містики. Тобто йдеться 
про бачення, несумісне із вченнями різних 
протестантських течій, зокрема, і англіканства 
(що кореспондується із тими католицькими 
переконаннями Шекспіра, які його творчість 
виявляє в політичному аспекті). Людське тіло тут 
розглядається як опонент душі, який, маючи нижчий  
за неї ранг, витісняє її діяльність активністю власних 
функцій. Таким чином, поступове «умертвлення 
тіла» (аскеза) а також – його природне поступове 
відмирання, яким є старіння – стають передумовою 
розвою душі (за рахунок її звільнення від диктату 
тіла):

Отож,  душе, живи за рахунок збитків свого 
служника –

Нехай його окалина збільшує твою плідність. 
Якщо Шекспіром був гедоніст і неперевершений 

сріблолюбець Вільям Шакспер, якого Вольтер 
назвав «п’яним варваром», мотивуючись винятково 
біографічними міркуваннями, написання ним 
цього сонету є настільки ж ймовірним, як і та, не 
існуюча в реальності, умовна тенденція, коли б 
авторство Єрусалимської Утрені Йоана Дамаскина 
приписувалося римському імператорові Нерону – 
можновладцю, що першим розпочав винищувати 
християн за їхню віру, або авторство Покаянного 
канону Андрея Критського – Івану Грозному, який 
перевершив Нерона у людиноненависництві.

Тепер пригадаймо, що Крістофер Марло 
вирізнявся крайнім релігійним нігілізмом, а 
граф Оксфорд, як має пам’ятати читач, виявляв 
цинічне ставлення принаймні до окремих високих 
християнських вартостей. Отож,  кожен із них також 
не може об’єктивно претендувати на авторство 
146-го сонету. 

Зауважимо ще раз приналежність Френсіса Бекона 
до антихристиянського ордену розенкрейцерів та 
згадаємо його відверто-прагматичні афоризми. 
Зазначене дозволяє констатувати психологічну 
несумісність поглядів зазначеного філософа із 
євангельською тезою, яка наполягає на необхідності 
встановлення пріоритету духовного багатства в 
системі особистих вартостей кожного індивіда та 
вказує на існування антагонізму між духовними 
скарбами та збирацтвом земних скарбів. Йдеться 
саме про тезу, яка лягла в основу 146-го сонету.

Отож,  окрім Роджера Ретланда, чиї справи 
наближалися до вимог християнської моралі, 
особливо у питанні любові до ближнього, творцем 
146-го сонету не міг бути жоден із відомих у 
шекспірознавстві “претендентів” на авторство 
геніального драматургічно-поетичного доробку 
– принаймні, із числа тих “претендентів”, які 
вважаються реальними.

До речі: саме в наступній строфі 146-го сонету: 
«Будь переповненою внутрішньо, а зовнішньо 
збідній» криється відповідь на питання про 
мотивацію Ретланда у його рішенні не видавати своїх 
драм та поезій під власним йменням. Зауважмо, 
тут йдеться саме про душу, основним багатством 
якої є людська слава. «Збідніти зовнішньо» – для 
душі, це добровільна відмова від цілком заслуженої 
слави. Втім, йдеться лише про добровільну відмову 
від прижиттєвої слави, оскільки Роджер Ретланд 
залишив нам безліч натяків на власне авторство – в 
надії, що колись «все таємне проясниться».
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47. ЗАМІСТЬ ПІСЛЯМОВИ
За що людство любить Шекспіра? На перший 

погляд, подібне запитання не потребує відповіді – 
звісна річ, не за біографію Вільяма Шакспера, і не 
за рекордну кількість слів в активному словнику 
його творів, але саме за те, що ці твори становлять 
беззаперечний спадок генія, поряд з яким ніхто ще 
не наважувався поставити чийсь інший доробок. 
Щоправда, відомий російський слов’янофіл 
Константин Аксаков вважав вершиною світової 
літератури тріаду: Гомера, Шекспіра та Гоголя, 
проте згаданий письменник і публіцист не належав 
до когорти видатних митців, отож, його оцінка 
не може переважити думку Тараса Шевченка; 
Вольфганга Гете; Вальтера Скотта, для яких Шекспір 
уособлював ідеал художника слова одноособово. 

І що ж саме у цій творчості є настільки унікальним? 
Гадаю, ми маємо певні підстави для відповідного 
формулювання питання – враховуючи, що один із 
відомих російських прозаїків ІІ пол. ХІХ ст. (Лев 
Толстой) відверто визнав, що не бачить на нього 
відповіді.

Що змушувало Пушкіна зауважити: «Після 
читання Шекспіра, у мене паморочиться 
голова, немов дивлюся у безодню»? Напевне, – не 
наслідуванна відповідної оцінки, яку дає Шекспіру  
В. Гете, не словниковий запас  та інші відомі переваги 
шекспірівської творчості – на зразок «реальності 
характерів», зауваженої тим же Пушкіном. Між 
іншим, наявність зазначених переваг категорично 
заперечував згаданий вище Л. Толстой, що створює 
ілюзію «спірності» відповідного питання. Не будемо 
говорити про відоме і очевидне – не тому, що, за 
бажання, можна не побачити відомого й очевидного, 
але тому, що не в ньому криється головна таємниця 
геніальності. Геніальність – це органічний сплав 
могутнього інтелекту; могутньої інтуїції; могутніх 
конструктивних емоцій і могутньої любові до 
Правди, за якою стоїть справжня гуманність і 
відданість етичним принципам. Зовнішнім чином 
геніальність творів Шекспіра виявляє себе в тому, 
що відповідний автор змушує читача жити життям 
своїх героїв, забуваючи про своє власне – змушує 
його до цього своїм особистим співпереживанням; 
зачаровує його глибинним підтекстом і підносить 
його дух власною відданістю етичним принципам. 

А як же бути з Толстим? – має право запитати 
нас хтось із можливих опонентів, на що ми можемо 
дати відповідь, цитуючи Ольгу Кніппер.

Йдеться про виставку «Сікстинської Мадонни» 
Рафаеля у Москві. Десь поряд Ольга Кніппер 
(дружина М. Чехова) почула слова одного із радянських 
високопоставлених чиновників: «Она совершенно 
нє проізводіт на мєня нікакова впечатлєнія!». 

О. Кніпер відповіла на це: «Ця пані протягом 
століть справляла враження на стількох гідних 

людей, що вона має право вибирати, на кого їй 
справляти враження, а на кого не справляти!».

Сказане не означає того, що, мовляв, Толстой 
був бездарою в літературі – зовсім ні. Але інша 
справа, що цей здібний письменник належав до 
когорти виняткових духовних сліпців і діапазон 
його бачення вартості чужих творів був винятково 
звуженим – порівняймо із негативною оцінкою з 
боку Толстого самого жанру поезії: письменницьку 
працю (не творчість, а саме «працю»!) Толстой 
прирівнює до роботи селянина («мужика»), що йде 
за плугом, а поезію – до роботи «мужика», що йде за   
плугом, пританцьовуючи. Цей випадок незаперечно 
свідчить про те, що Толстой не міг відрізнити 
справжньої поезії від заримованої прози – саме 
стосовно останньої його порівняння із умовною 
роботою «орача-танцюриста» є відповідним.

Коли один із сучасників відвідав майстерню 
Рембрандта, художник зауважив, що кожен його 
мазок фіксує його почуття на полотні і саме ці 
почуття навіть через багато століть відчуватиме 
глядач. Те, чого не маєш в душі – не передаси у 
творчості.

Геній, він є генієм насамперед як особистість, а 
потім вже – як митець. Митець, що не є особистістю 
– це «мавпа», яка наслідує когось іншого, позаяк у 
цієї «мавпи» в душі – порожнеча, не рахуючи низ-
ки    пристрастей. У генія в душі - невичерпне багат-
ство, із якого він черпає для своїх творів. Бо ця душа 
не затьмарена обтяженістю жадоби до всього земного,       
а відтак – її зір не затуманений і вона знає ціну тим 
скарбам, тим перлинам, які натовп-півень розтоп-
тує своїми ногами, шукаючи ячмінних зернинок. 
Все сказане у найвищій мірі має стосунок до Шекс-
піра, антиподом якого був Вільям Шакспер.

Творчість Шекспіра, насамперед, вражає 
внутрішнім багатством свого творця. Толстой же 
не бачив цього багатства навіть у змісті Євангелія, 
тож що вже говорити про Шекспіра! І подібних 
до нього «інтелектуалів» зажди вистачає, хоч і не 
завжди вони настільки відверті, як дивакуватий 
російський граф, що послідовно намагався 
мавпувати російського мужика: сови бачать вночі 
краще за інших істот, але сліпнуть від сонячного 
світла. Так само й Толстой, який чудово розумівся 
на людських вадах, втрачав «зір», коли перед ним 
зринало щось справді досконале.

Вважати, що відповідна творчість могла вийти 
із під пера обмеженого, дріб’язкового прагматика 
– Вільяма Шакспера – вияв душевної сліпоти.  
Вважати, що ці шляхетні шедеври витворені 
люмпенізованим циніком Крістофером Марло 
– вияв позасвідомого цинізму, який не помічає 
жодної різниці між добром і злом. Бачити автора 
цих творів у графі Едварді Оксфорді чи в Френсісі 
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Беконі – симбіоз того й іншого. Втім, для апологетів та 
адептів аморальності, кандидатури Марло, Бекона 
та Оксфорда є привабливими з тої причини, що всі 
троє мають до неї певний стосунок (двоє перших 
на Заході небезпідставно вважаються геями, а 
Оксфорд – педофілом [https://en.wikipedia.org/wiki/
Edward_de_Vere,_17th_Earl_of_Oxford]).

Р. Ретланд – єдиний із усіх історичних 
осіб, що розглядаються шекспірологами (як 
стратфордівцями, так і антистратфордівцями) як 
можливі автори творів Шекспіра, хто був помічений 
сучасниками за філантропічною діяльністю, яка не 
надавалася для того, щоб принести певну користь 
благодійнику (принаймні – в його земному житті). 
Зокрема, йдеться про те, що 1609 року  Роджер 
Ретланд займався влаштуванням шпиталю та 
притулку для немічних у Боттесфорді – містечку, яке 
знаходиться поряд із Бельвуаром (у своєму заповіті 
Роджер також залишив значні суми на шпиталь 
та притулок) – це зовсім не те, що спонсорування 
графом Оксфордом наукової та літературної 
діяльності своїх протеже, які присвячували йому 
власні трактати та поезії, а заодно – здійснювали 
суттєву літературно-редакторську правку 
віршів самого графа. І тим більше – не те, що 
фінансування Оксфордом 11-місячної подорожі до 
Англії 16-річного венеціанського підлітка Гораціо 
Цогно, який залишив маєток графа самовільно, 
що фактично мотивував під час допиту інквізиції 
(27.08.1577) сексуальними домаганнями останнього 
(пізніше це стало одним із пунктів звинувачення в 
педофілії, висунутого Чарльзом Арунделом проти 
графа де Вера). 

Ймовірно, Оксфорд не мав вродженої схильності 
до статевих збочень (занадто багато відхилень – як 
на одну персону). Очевидно, він лише намагався  
наслідувати приклад італійського аристократа-
головоріза (тирана Риміні) Сіджизмондо Малатести 
(1432 – 1467), який очолював військо вже із 13-ти 
років і зажив чорної слави ґвалтівника, педофіла і 
душогуба. Подібні асоціальні казуси хвалькуватості 
ганебними рисами відповідають загальній клінічній 
картині психічної патології графа).

Ще більш відірваною від реалій є версія про 
те, що твори Шекспіра з’явилися внаслідок 
літературної співпраці графа Оксфорда та Філіпа 
Сідні (два її автори підписалися псевдонімами: 
«О. Козмініус» та «О. Мелехцій», оскільки їхня 
праця, очевидно, написана під певне політичне 
замовлення). Свій початок згадана гіпотеза бере із 
фантастичного припущення, що обидва «Шекспіри» 
«пережили» свою власну смерть (1604 (Оксфорд) 
та 1586 (Сідні)). А своє закінчення – знаходить у 
не менш фантастичній версії, що відомі для всієї 
Англії стосунки непримиренної ворожнечі між 
Оксфордом та Сідні «посмертно» перетворилися 
у дружню літературну співпрацю. У принципі – 

це всього лишень спекулятивна шарлатанська в 
деталях модифікація доволі безпомічної концепції 
А. Лефрана (1918) та  Б. М. Ворда (1928), за якою, 
«авторами» творів Шекспіра були граф Оксфорд 
та Фердинандо Стенлі граф Дербі (1559 – 1594). 
Подібні гіпотези можуть виникнути лише в 
інтелекті особи, яка не має жодного уявлення про 
сам процес художньої творчості, адже творчість – 
це саме та царина, де кількість не може переходити 
в якість. Як не можуть два десятки півнів злетіти 
вище за одного орла (навіть у тому випадку, коли 
ми додаватимемо висоту польоту кожного з них) і 
два десятки ослів – не зможуть пробігти швидше 
за одного гепарда, так само і творча співпраця двох 
талантів-посередностей не може досягнути рівня 
геніальності. Про нерозуміння деякими авторами 
таких елементарних речей добре сказала Зінаїда 
Гражданская – російський літературознавець, 
зокрема, шекспіролог-стратфордівець радянської 
доби – у 1-му розділі своєї праці «От Шекспира 
до Шоу»: «Другие, понимая, что произведения 
Шекспира могли быть написаны только одним 
автором, причем гениальным, что на них лежит 
отпечаток цельности, индивидуальности 
стиля, пытались приписать их какому-нибудь 
аристократу. Это было возможно, ибо в XVI веке 
почти каждый вельможа пытался писать стихи 
и гордился бы званием поэта, но писать для сцены 
аристократы считали унизительным». 

Передостаннім твором Шекспіра вважається 
трагікомедія «Буря» (1610 – 1611); останнім – «Генріх 
VІІІ» (закінчений Флетчером у 1613 р.). Уже у другій 
Сцені другої Дії зазначеної хроніки з’являються 
діалоги, художній рівень яких не робить честі навіть 
Флетчеру. Наприклад:

Вулсі: …Представлю вам – учений богослов
І муж достойний, кардинал Кемпеюс. 
Генріх: А я іще раз в нас його вітаю,
Стискаючи в обіймах, вельми вдячний
Конклавові святому за любов
І посланця, якого я хотів.
  (Переклад М. Габлевич)
Перший і останній рядок (особливо – перший) 

у наведеній відповіді Генріха настільки наївні та 
кострубаті, що їхній рівень є відповідним хіба 
лише дилетантській творчості якогось бездарного 
автора шкільного віку. Втім, Джон Флетчер ніколи 
не працював самостійно, а лише у співавторстві 
(причому – відіграючи другорядну роль) – спочатку 
з Френсісом Бомонтом, а згодом – із Філіпом 
Мессінджером, отож,  нам важко судити про силу 
його таланту. Одне лише є безсумнівним: так писати 
Шекспір не міг за жодних обставин. Таким чином, 
уже початкова частина відповідної хроніки зазнала 
правки Флетчера (не кажучи вже про кінцівку, 
написану ним одноособово). На загал, «Генріх 
VІІІ» є настільки слабким твором, що лише його 
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поодинокі фрагменти кореспондуються із іншими 
п’єсами Шекспіра. Отож,  можна дійти висновку, 
що Флетчерові до рук потрапили або зазначені 
фрагменти, або ж чорновий варіант хроніки, який 
він мусив доповнювати по всьому тексту. У будь-
якому випадку, є помітним, що Шекспір не просто 
залишив свою драму на доопрацювання іншому 
авторові (що було б безпрецедентним кроком), але 
не встиг її закінчити самостійно. А незначний його 
вклад у останній свій твір свідчить про те, що його 
робота над «Генріхом VІІІ» датується не пізніше, 
ніж у межах 1612 року. Якщо стати на точку зору 
стратфордівців, складається враження, що після 
смерті Ретланда, Вільям Шакспер раптово перестав 
цікавитись літературною діяльністю – його продаж 
свого паю в театрі «Глобус» та переїзд до Стратфорда у 
1613  р. сталися уже після того, як Флетчер закінчив 
своє доопрацювання «Генріха VІІІ». Не кажучи вже 
про те, що чужі незакінчені твори дописують, як 
правило, лише у випадку смерті автора, потрібно 
зауважити також й іншу деталь.

Якщо Флетчер отримав незакінчену драму 
Шекспіра із дозволом на її доопрацювання із рук 
Шакспера, тоді чому співавторство Флетчера не 
отримало офіційного статусу? (воно було лише 
згодом ідентифіковане окремими шекспірологами 
і визнане їх рештою). А відповідь на це питання є 
лише одна: неможливо стати співавтором того, хто 
вже відійшов у інший світ. 

Але в чому ж тоді полягала мотивація Флетчера? 
Очевидно, у заробітку – як очевидно і те, що 
основний гонорар за цю працю (і відповідне 
замовлення)  він  отримав  від  графині  Мері  Пембрук.

Оксфордівцям та марловіанцям можна адресувати 
аналогічне запитання: якщо ви вважаєте, що граф 
де Вер (чи Крістофер Марло) «пережив» свою 
смерть у 1604  (чи у 1593), тоді доведіть хоча б, що 
«реальна» смерть того чи іншого припадає на 1612 
рік. Беконівці, дайте відповідь, чому Френсіс Бекон 
раптово втратив свій гіпотетичний літературний 
талант саме 1612 року  – задовго до своєї смерті і 
задовго до припинення публіцистичної та наукової 
діяльності? Чому у передмові до 1-го Фоліо (1623) 
про автора шекспірівських творів йдеться, як про 
того, хто вже відійшов у вічність, адже Бекон на 
цей час не лише був живим, але й не скаржився на 
здоров’я?

У цій праці ми не згадали багато відомих фактів, 
які свідчать на користь авторства Ретланда, оскільки 
з ними читач може ознайомитись за іншими 
джерелами. Багато зі згаданих фактів, навіть у 
виокремленому вигляді, не залишають місця 
жодній гіпотезі, окрім ретландівської. Наприклад, 
у книзі Річарда Ковела «Полімантея» (1595), серед 
випускників Кембриджу (поряд з іменами відомих 
літераторів Самуеля Даніеля, Крістофера Марло та 
Едмунда Спенсера) згадується Шекспір як «автор 

поем «Венера та Адоніс» і «Зневажена Лукреція». 
Його прізвище тут написане через дефіс: «Shake-
peare» (замість «Shake-speare»). Епітет, який до 
нього застосовує Ковел, також досить цікавий: 
«Літаючий Адоніс, спадкоємець Ватсона».

Вислів «Літаючий Адоніс», очевидно, натякає на 
схильність Р. Ретланда до подорожей. На це ж вказує 
і другий епітет: «спадкоємець Ватсона». Томас 
Ватсон (1552 – 1592) був видатним англійським 
поетом і видатним мандрівником, який сім років 
провів на континенті, зокрема, у Франції та Італії 
[https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Watson_(poet)]. 
Таке порівняння було доречним, позаяк Р. Ретланд 
у вересні 1595 року отримав ліцензію на подорож 
до Нідерландів, Баварії, Франції та Італії. Але, як 
свідчать британські біографічні довідкові видання, 
попередню згоду Вільяма Сесіля (який видавав 
ці ліцензії) на подорож до цих країн Р. Ретланд 
отримав  20 лютого 1595 р. [http://www.luminarium.org/
encyclopedia/rutland5.htm].

Зрозуміло, що до Вільяма Шакспера всі згадані 
епітети із «Полімантеї» Річарда Ковела не можуть 
мати жодного стосунку. А в тому, що Ковел не 
помилився, нас переконує інший факт: у стінах 
Оксфорду та Кембриджу не раз відбувалися вистави 
комедій та трагедії «Гамлет» Шекспіра ще за його 
життя, тоді як статутні статті забороняли робити це 
із творами, які не належать студентам відповідних 
навчальних закладів (теперішнім, чи колишнім).

Перша п’єса Шекспіра, яку ставили у стінах 
Оксфордського коледжу, – «Гамлет», написана, за 
всіма оцінками, після 1599 року. Чомусь у Кембриджі 
ставити п’єси Шекспіра почали набагато раніше. А 
ось чому: Роджер Ретланд вступив до Кембриджу 
наприкінці лютого 1588 р., де навчався до 1595 р. До 
Оксфорду ж він вступив 10 липня 1599 р.

Слушність твердження Ковела доводить також 
те, що в згаданому вище фарсі анонімного студента-
кембриджця (очевидно, єпископа і сатирика 
Джозефа Холла (1574 – 1656)) «Повернення з 
Парнасу» Шекспіра названо «нашим шкільним 
приятелем».

Щоправда, граф Оксфорд також вважався 
випускником Оксфорду та Кембриджу, проте 
у  «Полімантеї» чомусь проігноровані поетичні 
твори, які на цей час були видані під його власним 
йменням (починаючи із 1576 р.), а також – його 
«комедії», про які згадує Ф. Мерез у своєму виданні 
«Palladis Tamia» (1598 р.). 

Крім того, граф Оксфорд ніяк не міг бути 
«шкільним приятелем» кембриджських студентів 
старшокурсників 1595 року, позаяк отримав ступінь      
у Кембриджі ще до їхнього народження (1564 р.), не 
навчаючись тут жодного дня.

На мою думку, якихось комедій граф Оксфорд 
не писав взагалі. Думаю, що Мерез назвав його 
«автором чудових комедій» з іронією – натякаючи 
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на кумедні пригоди графа Оксфорда 17-го під 
час його зарубіжного турне, про що у відповідну 
добу ходило чимало пліток і що лягло в основу 
«Корієтових абсурдів», а особливо – в основу 
панегіриків Корієту, які увійшли до цього видання.

Я написав про те, що граф Оксфорд лише 
вважався випускником Кембриджу і Оксфорду, а не 
був ним. Отож, потрібно уточнити, що Едвард де Вер 
із 12-річного віку мешкав у будинку Вільяма Сесіля 
(Сесіль-Хаузі), де його навчали танців, письма, 
«космографії» (астрології із основами астрономії) 
і двох мов: французької та латини. Через два роки 
(у серпні 1564 р.) йому було присвоєно ступінь 
магістра мистецтв Кембриджського коледжу (як і 
16-ти іншим аристократам, які тут не навчалися). 
А ще через два роки на честь урочистого приїзду 
королеви до Оксфорду йому (та Вільяму Сесілю) 
присвоїли ступінь магістра мистецтв Оксфорд-
ського коледжу [Alan H. Nelson. Monstrous Adversary: The 
Life of Edward de Vere, 17th Earl of Oxford. Liverpool University 
Press, 2003, p. 42 – 43, 45]. При цьому, Едвард де Вер 
продовжував мешкати у Сесіль-Хаузі принаймні 
ще рік, позаяк тут влітку 1567 р. випадково убив 
помічника кухаря Томаса Брінкелла.

Порівняймо це із біографією Роджера Ретланда, 
який у Кембриджі навчався із 1588 до 1595 р.! І 
ступінь магістра мистецтв отримав аж після цього. 
А в Оксфорді жодного ступеню не отримав, позаяк 
не закінчив тут свого навчання: коледж закрили на 
карантин у зв’язку із черговим спалахом бубонної 
чуми.

Порівняймо це із біографією Вільяма Сесіля, який 
ступінь магістра мистецтв Кембриджу отримав 
разом із графом Оксфордом (1564 р.) – у зв’язку з 
урочистим приїздом королеви до Кембриджу. При 
цьому канцлером Кембриджу В. Сесіль став ще 
за п’ять років до цього: 1559 року! Це те ж саме, 
що вибрати ректором сучасного університету 
колишнього його студента, який не має диплома 
про вищу освіту. Цей дивний факт надав підстави 
Шекспіру (Р. Ретланду) написати в 66-му сонеті: «І 
невігластво, яке керує знаннями...», про що ми вже 
згадували.

Щоправда, на відміну від графа Оксфорда 17-го, 
В. Сесіль таки навчався у Кембриджі і досить довго:        
із 1535 до 1541 рр. Уже не далеко було до закінчення 
навчання, як батько В. Сесіля Річард Сесіль 
дізнався про «успіхи» сина в науці й зрозумів, що до 
латини і давньогрецької той не надається, позаяк на 
шостому році навчання не став навіть бакалавром, 
отож, вирішив, що йому за краще буде залишити 
безперспективну науку в Кембриджі та вступити до 
лондонського юридичного коледжу Грейс-Інн.

Як бачимо, цілих шість років навчання у 
Кембриджському коледжі не дозволили В. Сесілю 
отримати ступінь бакалавра, а тим більше – магістра 
мистецтв. Але достатньо було до Кембриджу 

прибути королеві Єлизаветі, як ця ступінь магістра 
дісталася йому без жодного екзамену – як і ступінь 
магістра мистецтв Оксфордського коледжу – за два 
роки по цьому.

У наш час в Україні чимало є докторів наук 
і професорів, окремі з яких слово «професор» 
пишуть із двома літерами (Віктор Янукович). В 
Англії Єлизаветинської доби, як бачимо, ситуація 
була майже аналогічною. Різниця полягає у 
тому, що в наш час в Україні дипломи і наукові 
ступені іноді купляють, а в Англії часів Шекспіра 
їх іноді роздавали задарма тим особам, до яких 
була прихильною Єлизавета І, зокрема, і графу 
Оксфорду 17-му.

Таким чином є добре помітним (принаймні, 
якщо дивитися уважно), що адепти оксфордської 
теорії не враховують не лише вкрай примітивний 
рівень квазіфілософського осмислення буття, 
характерний для поезії графа Оксфорда 17-го, 
але й особливості здобуття ним освіти у Сесіль-
Хаузі, де, нагадаю, його вчили читати й писати на 
рідній англійській, французькій, латині, складати 
гороскопи і танцювати. Думаю, що цього було 
далеко недостатньо для того широкого світогляду, 
який дивує у творах Шекспіра.

Також спробуємо детально розглянути згадку 
Френсіса Мереза про графа Оксфорда у книзі 
«Палладіс Тамія». Так виглядає вона в оригіналі: «For 
Tragedy Lord Buckhurst and Master Edward Ferrys 
do deserve the highest praise; the Earl of Oxford and 
Master Edwards of Her Majesty’s Chapel for Comedy 
and Enterlude» [https://hankwhittemore.com/2014/07/12/
reason-98-why-the-earl-of-oxford-was-shakespeare-hes-the-only-
playwright-on-the-meres-list-in-1598-whose-plays-are-all-lost/]. 

Спробую перекласти: «Лорд Бакхерст і майстер 
Едвард Феррі заслуговують найвищої похвали 
за трагедії; граф Оксфорд та майстер Едвардс з 
Капелли її Величності, за комедії та Enterlude».

Я не перекладав слова «Enterlude» («інтерлюдія»), 
аби пояснити його: це своєрідний жанр народної 
побутової комедії, близький до фарсу, сюжет у 
якому побудований винятково на скандальних 
зіткненнях дієвих осіб: селян, міщан, кліриків 
тощо. Найвідоміші п’єси цього жанру належать 
перу Джона Хейвуда (1497 – 1580). Серед творів 
Шекспіра немає жодної інтерлюдії!

Цитований текст адепти оксфордської теорії 
наводять як «промовисте свідчення на користь 
авторства графа Оксфорда». Насправді ж Мерез 
тут вказує, що граф Оксфорд «заслуговує найвищої 
похвали» за комедії та інтерлюдії. Випливає 
висновок, що Оксфорд писав інтерлюдії, що не 
проглядається на творчості Шекспіра.

Річард Едвардс (1525 – 1566), керівник 
Королівської Капелли у Віндзорському палаці, був 
драматургом, поетом, композитором і диригентом. 
Із його драматичних творів збереглася комедія 
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«Паламон і Арчіте». Про те, що Едвардс писав 
інтерлюдії, немає інших свідчень, окрім зазначеного.

Думаю, що інтерлюдій Едвардс не писав, як і граф де 
Вер. Думаю, що Мерез зауважує про це з іронією, 
позаяк в житті Едварда де Вера графа Оксфорда 17-
го траплялося чимало «інтерлюдій» і «комедій», у 
яких він був головною дієвою особою. Наприклад, 
у Флашингу, у Венеції тощо.

Те, що Мерез згадує графа Оксфорда разом із  
Річардом Едвардсом – також не є випадковістю, 
адже про останнього ходили плітки, що нібито 
він є позашлюбним сином короля Генріха VІІІ 
[Hart, Kelly (1 June 2009). The Mistresses of Henry VIII (First 
ed.). The History Press. p. 23 // https://translate.google.com.ua/tra
nslate?hl=ru&sl=en&tl=ru&u=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.
org%2Fwiki%2FRichard_Edwardes&anno=2].

Думаю, що це була спроба пояснити: яким чином 
виходець із бідного сімейства міг отримати місце 
керівника Королівської Капелли. 

Але Ф. Мерез так не думає – він порівнює 
натяком двох бастардів – Генріха VІІІ (Р. Едвардса) і 
його доньки Єлизавети І (графа Оксфорда), перший 
із яких писав комедії, а другий – «потрапляв в 
інтерлюдії». А позаяк книга «Палладіс Тамія» 
видавалася за життя Єлизавети І, автор вдається 
до Езопової мови, зрозуміти яку міг тільки той, хто 
добре знав про сам предмет.

На відповідну тему пише й інший автор – 
британський антиквар Ентоні Вуд (1632 – 1695), 
який зауважує в своєму творі «Fasti Oxonienses» 
(1692): «This most noble Earl of Oxon was … an 
excellent poet and comedian, as several matters of 
his composition, which were made public, did show – 
which, I presume, are now lost and worn out». 

Перекладаю: «Цей найзнаменитіший граф Оксон 
був... чудовим поетом і коміком, це показали деякі 
його композиції, які були оприлюднені, які, як я 
вважаю, зараз втрачені й забуті».

Як бачимо, Вуд називає Оксфорда «Оксоном», що 
свідчить про його поверхневий рівень ознайомлення 
із предметом інформування. Він лише переказує 
епізод із книги Мереза, проте досить вдало називає 
графа Оксфорда «коміком» («comedian»), тоді як, 
за логікою оксфордистів, мав би вживати слово 
«comediograph» («комедіограф»).

Чи схильний був Френсіс Мерез вживати 
двозначні натяки у своїй книзі? Питання не 
другорядне, адже така схильність чи несхильність 
може  бути  визначальною  для  сучасних  інтепретацій.

Принаймні одну із двозначностей Мереза визнає 
сучасне академічне літературознавство – у тому 

випадку, коли він пише про смерть Крістофера 
Марло: «Christopher Marlowe who «was stabd to 
death by a bawdy seruing man, a riuall of his in his 
lewde loue». 

Тут простежується натяк на те, що, мовляв, 
Крістофера Марло убили із гомосексуальної  
ревності – «у боротьбі за коханця» [Stephen Orgel, The 
Authentic Shakespeare and Other Problems of Early Modern 
Theatre, Routledge, 2002, p. 22].

Якщо автор вдається до двозначності навіть 
у тому випадку, де не було жодного політичного 
підтексту, то тим більше він буде вдаватися до неї 
там, де такий підтекст простежується.

Питанню спростування оксфордської теорії 
можна було б не приділяти стільки уваги, 
якби цим належно займалися шекспірознавці 
стратфордівського напрямку, але останні вважають, 
що дата смерті графа де Вера (1604 р.) говорить 
сама за себе, натомість не знаходять переконливих 
контраргументів на інші «докази» цієї когорти своїх 
опонентів. Воно й не дивно, адже ці аргументи 
оксфордівців зосереджені винятково на слабкості 
стратфордівської теорії. Наведу як приклад 
висловлювання засновника оксфордизму Джона 
Томаса Луні: «Отож – коротко: у нас в особі Едварда 
де Вера – єдиний першокласний драматург, чиї 
п’єси пропали безслідно, а в Шекспіра – єдиний 
повний набір першокласних драм, автора яких, 
через відомі обставини, слід вважати також 
відсутнім. Ці факти по одинці – кожен настільки 
дивний і абсолютно унікальний, що будучи 
синхронними і взаємодоповнюючими, без зайвих 
доказів виправдали б потужне переконання, що 
п’єси Шекспіра є  «втраченими п’єсами графа 
Оксфорда»…» [https://hankwhittemore.com/2014/07/12/
reason-98-why-the-earl-of-oxford-was-shakespeare-hes-the-only-
playwright-on-the-meres-list-in-1598-whose-plays-are-all-lost/].

Що на це можуть відповісти учені-стратфордівці? 
Що Вільям Шакспер і є Шекспіром і вони в це вірять 
не менш «свято», аніж Томас Луні у своє «виправдане 
потужне переконання»?

Але, прочитавши цю книгу, кожен отримує 
можливість переконатися не через царину віри, а 
через царину логіки і фактології, що паралельно 
зі згадками про «комедії та інтерлюдії» Оксфорда, 
Мерез перелічує відомі комедії  Шекспіра, що чутки 
про «першокласні драми графа Оксфорда» «дещо» 
перебільшені, проте – не в меншій мірі, аніж «дещо 
перебільшені» чутки про смерть Марка Твена, 
які він власноруч спростував у газетній статті 
відповідним висловлюванням.

•••••••
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АВТОРЕЦЕНЗІЯ ДО ЧАСТИНИ ПЕРШОЇ
Позаяк дві рецензії до першого видання цієї праці 

(«Під масками Шекспіра і Сервантеса»), написані 
академічними ученими, становлять достатню данину 
традиції, яка вимагає оцінок наукового дослідження 
з боку наукових авторитетів, і позаяк перше видання 
цієї книги є лише «блідою тінню» того, яке тримає 
у руках читач,  я вирішив не обтяжувати  світ 
академічної (чи якоїсь іншої) науки, пропонуючи 
якомусь поважному ученому написати рецензію до 
цієї книги – у її викінченому варіанті.

Таке моє рішення зумовлене двома обставинами. 
Перша полягає у тому, що мені випадково пощастило 
пізнати, наскільки дорогоцінним є час у видатних 
корифеїв науки. Друга – у тому, що я сам, можливо, 
краще за інших, знаю усі немочі власної книги, а 
також – і все те, що у ній видається мені гідним 
загальної уваги. А позаяк, я, на відміну від всілякого 
можливого рецензента, не боюся себе образити і не 
маю потреби за щось особливо себе похвалити, гадаю 
собі, що моя рецензія ще більше зацікавить читача 
– попри те, що вона буде написаною далеко не так 
майстерно, як це вміють робити більш досвідчені і 
більш вправні люди науки.

Отож, мова йтиме про дві речі: про немочі цієї 
книги і про те, що у ній, зі всього написаного, не 
слід було б забувати, коли переходиш від розділу 
– до розділу, а надто тоді, коли закриваєш останню 
сторінку.

Немочі тут такі: автор не володіє англійською на 
належному рівні: аби писати про Шекспіра, слід його 
читати в оригіналі, причому – всього, без винятків. 
Те ж саме слід сказати і про чимало інших видань 
Єлизаветинської доби, у тій чи іншій мірі дотичних до 
теми. Автор згубив багато часу на переклад потрібних 
уривків із англомовних книг, які не перекладені 
на жодну зі слов’янських мов, часто вдаючись до 
консультацій свого сина – чотирнадцятирічного 
Ростислава Кирія, на якого поклав роль експерта із 
англійської мови, якому було доручено перевіряти 
деякі батькові переклади на правильність.

Інші немочі цієї книги полягають у тому, що автор 
не побував у Бельвуарі та Ботесфорді, у Британському 
музеї та вашингтонській шекспірівській Бібліотеці 
Фолджера, не працював із архівами університетів 
Кембриджу і Оксфорду – всі ексклюзивні дані, які 
потрапили до його рук – це електронні англомовні 
видання з оригіналів Єлизаветинської доби. Такі 
несприятливі обставини, здавалось би, прирікають 
дослідника на фіаско, але мене надихав один 
промовистий приклад: Колумб відкрив Америку, 
прибувши до її берегів на каравелі «Санта Марія», 
проте до кінця своїх днів першовідкривач залишався 
впевненим, що це – Індія. А першим, хто зрозумів, 
що це – окремий континент, був Платон, який ніколи 
Америки не бачив і який жив за дві тисячі років 
до Колумба. Платон пише у діалозі «Критій» про 

великий континент за Атлантичним океаном, до 
якого було не важко добратися із острова Атлантида. 
Отож, випливає висновок, що далеко не завжди 
очевидне може побачити очевидець – значно частіше    
– той, хто краще аналізує загальновідомі і маловідомі 
факти – у їхній цілісній картині, а ще досконаліше це 
виходить у того, хто бачить речі такими, якими вони 
є – не  відхиляючись у той чи інший бік власного 
суб’єктивізму.

Автор намагався дивитися на реалії й аналізувати 
їх – не упереджено. Упередженість – мов шило у 
мішку – як би її не ховав, вона все одно вилазить і 
стає очевидною для всіх і кожного. Саме тому він з 
легким серцем пише про те, що не кожен написав би з   
легким серцем, опинившись на його місці. Якщо йому 
траплялося виявити для себе якісь помилки у науці, 
що необ’єктивно свідчили на користь ретландівської 
теорії, він їх не замовчує, а виносить на загальний 
огляд. Не знаю, чи вистачило б у нього на це мужності, 
якби йому справді бракувало переконливих доказів? 
Можливо, не вистачило б, але тоді й писати на цю 
тему не існувало б жодного сенсу. 

На щастя, цих доказів зовсім не бракує. Спробую 
перелічити насамперед фактологічні авторські 
відкриття цього видання, які не надаються для свого 
спростування, оскарження, заперечення.

Автор першим звернув увагу на збіг надписів на 
емблемах першого видання «Дон Кіхота» 1605 р. (а 
також – видань 1608 та 1615 рр.) та видання «Сну 
літньої ночі» Шекспіра 1600 р. Нагадаю у першому 
виданні «Дон Кіхота» (1605 р.) надпис на емблемі 
такий: «SPERO – LVCЕМ – POST – TENEBRAS» 
(«Надіюся, що – світло – після темряви».). У 
виданні 1600 р. «Сну літньої ночі» надпис на емблемі 
фактично має тотожний зміст: «POST – TENEBRAS 
– LVХ» («Після темряви – світло».). Незначні 
відмінності, що з’явилися 1605 р., автор переконливо 
пояснює як розвиток загального змісту (LVCЕМ 
можна розділити на слово «LVC», яке є йменням Lucas 
(образно: «митець») та на ініціали: «Е М», які можна 
прочитати як «Earl Manners» («Граф Меннерс»)).

Такий збіг у змісті надписів на емблемах двох 
різних видань, які вийшли у різних країнах, не може 
бути випадковістю. Він змушує визнати, що «Дон 
Кіхота» і «Сон літньої ночі» написав один автор. На 
це вказує й інша паралель, яку В. Кирій наводить 
ще у першому виданні («Під масками Шекспіра і 
Сервантеса»): сюжет комедії Шекспіра «Сон літньої 
ночі», написаної раніше за «Дон Кіхота», збігається із 
новелою про Карденьо і Люсінду, яка є частиною «Дон 
Кіхота». Вже після публікації роману «Дон Кіхот», 
у першій половині 1612 р., Шекспір пише перші дві 
дії (і два акти третьої дії) п’єси «Історія Карденіо», в 
основу сюжету якої покладена новела із роману «Дон 
Кіхот». Такий ланцюг взаємних запозичень спільного 
сюжету між «Шекспіром і Сервантесом» свідчить 
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про те, що «Дон Кіхота», «Історію Карденіо» та «Сон 
літньої ночі» написав один літератор.

Автор першим звернув увагу на те, що малюнок 
на емблемі першого видання «Дон Кіхота», містить 
паралелі із гербом Роджера Ретланда, що такі ж 
паралелі містять символи на рамці, яка оздоблює цю 
емблему.

Позаяк у романі «Дон Кіхот» йдеться про те, що 
Сервантес є «вітчимом роману», а справжній його 
автор: Сід Хамет бен Енгелі (Лорд, озброєний вудкою 
з гачком, син Англії) випливає висновок, що справді 
автором усіх перелічених творів був не Сервантес, а 
Шекспір, але не Вільям Шакспер, а той Шекспір, який 
був лордом.

Автор першим звернув увагу на графічну алегорію 
у книзі Генрі Пічема «Мінерва Британії» (1612 р.), на 
якій зображено руку, що виходить із хмари і тримає 
вудилище, занурене у воду ріки, а поряд плаває 
лебідь (символ літератора, зокрема, Шекспіра). 
Надпис на гравюрі-алегорії: «MIHI CONSIA RECTI» 
(«Усвідомлюю своє право») – також кореспондується 
із версією В. Кирія. Те ж саме слід сказати і про підпис 
під гравюрою-алегорією.

Автор першим звернув увагу на той факт, що 
на гравюрі, яка передує титульним сторінкам 
двох перших лондонських видань «Дон Кіхота» 
на англійській мові (1612; 1620 рр.), спис Дон 
Кіхота містить прапорець, на якому зображений 
характерний геральдичний лев, якого бачимо на 
гербах графа Оксфорда 17-го та графів Ретландів, 
зокрема, і Роджера Ретланда. Це документальне 
свідчення незаперечно підтверджує версію, яку 
автор висунув у першому виданні свого дослідження 
(2012 р.) і яку розвиває у другому виданні досить 
продуктивно – про те, що роман «Дон Кіхот» (як і 
книги про Корієтові подорожі) є сатирою на графа 
Оксорда 17-го, написаною Роджером Ретландом. Не 
зайвим буде тут нагадати, що видання другої частини 
«Дон Кіхота» на англійській мові було зареєстроване 
у палаті книжкової торгівлі 1615 року – на місяць 
пізніше за її перше іспанське видання, а згаданий у 
відповідних реєстраційних документах «перекладач» 
Шелтон виявився підставною особою.

Автор першим встановив стилістичні та тематичні 
паралелі між емблемами першого іспанського видання 
«Дон Кіхота» (1605) та першого повного видання 
цього роману на англійській (1620) із гравюрами-
алегоріями, які знаходимо у книзі Генрі Пічема 
«Мінерва Британії». Таким чином було виявлено, що 
англійський художник-графік, який ніколи не був на 
Піренейському півострові (Генрі Пічем), ілюстрував 
титульну сторінку першого іспанського видання 
«Дон Кіхота». А це також є вказівкою на англійське 
авторство цього роману.

Автор першим встановив ймення перекладача на 
іспанську роману «Дон Кіхот», написаного Роджером 
Ретландом на англійській мові. Ним виявився 

відомий перекладач-поліглот, видатний лінгвіст 
свого часу Джон Флоріо.

Автор першим довів, що «Рукопис Кастельяно» 
використосвувався для видруку видання «Дон 
Кіхота» 1608 року, що є доказом непричетності 
Сервантеса до створення відповідного роману.

Автор першим встановив різницю між Джоном 
Солсбері, якому присвячений Честерівський 
збірник, та Джоном Салюсбері, визначивши, що 
Джон граф Солсбері був на той час вже історичною 
особою, яка слугувала прообразом Генрі Різлі 
графа Саутгемптона. Це його відкриття усуває всі 
суперечності Честерівського збірника, які учені не 
могли пояснити логічно до цього часу.

Автор першим довів, що портрет із колекції Кобба 
є портретом Роджера Ретланда, який кореспонду-
ється за рисами обличчя із іншими достовірними 
зображеннями цієї історичної постаті. Першим 
визначив ймення художника, який намалював цей 
портрет, та ймення іншого живописця, який створив 
дві «янсенівські» його копії. А відтак – дійшов 
висновку, що зображення камзола Р. Ретланда на 
портреті В. Шакспера із 1-го Фоліо вказує на особу 
справжнього автора шекспірівського канону.

Автор першим звернув увагу на те, що відсутність 
черепа у могилі Вільяма Шакспера і наявність 
зображення черепа на його надгробку та на надгробку 
Роджера Ретланда не є якимось випадковим 
збігом, що все це кореспондується із масонською 
символікою та масонськими традиціями, де існує 
своєрідний культ людського черепа. Сказане, до 

Типографський документ із масонською 
символікою. Лондон. 1665 р. Бібліотека Фолджера
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речі, підтверджується типографським документом, 
виданим в Англії 1665 року (знаходиться у Бібліотеці 
Фолджера), на якому бачимо поєднання зображень 
людського черепа із перехрещеними під ним 
кістками (як на могилах тамплієрів); піскового 
годинника; перехрещеної кирки каменяра із лопатою. 
Кирка каменяра – також є символом масонства, 
позаяк слово «масон» має значення: «каменяр».

А позаяк достеменно відомо, що саме Френсіс граф 
Ретланд 6-й був замовником надгробку Роджера 
графа Ретланда 5-го, випливає незаперечний 
висновок, що поховальна масонська символіка мала 
до Френсіса безпосередній стосунок як до ініціатора 
її появи у згаданих похованнях. У підсумку було 
розкрито три історичні злочини: отруєння бруцином 
Р. Ретланда та отруєння В. Шакспера і М. Сервантеса 
(в одну дату одного року) з метою усунення свідків 
його творчості.

Автор першим детально і переконливо розглядає 
книги про Корієтові подорожі (зокрема, «Корієтові 
абсурди») як сатиру на графа Оксфорда. Його докази 
у цьому є численнимии і незаперечними, позаяк 
тут враховано безліч деталей із тексту книг про 
подорожі Корієта та доданих до них панегіриків, які 
кореспондуються із біографією графа Оксфорда та 
із памфлетом поета Єлизаветинської доби Габріеля 
Харві «Дзеркало тосканця», у якому граф Оксфорд, 
зокрема, названий «Діамантом безглуздя».

При цьому автор розглядає «Корієтові абсурди» як  
сатиру, написану Роджером Ретландом, який залишив 
у цій своїй книзі пояснення свого замаскованого 
авторства: «To give the Non-ultra of him in a word, he 
is so substantive an Author as will stand by himselfe 
without the neede of his Booke to bee joyned with 
him. Here endeth the Character, attended with a 
Characterisme Acrostich» [p. 18]. 

Переклад: «Одним словом, скажу про головне: 
це настільки незалежний Автор, що він завжди 
залишається самим собою і не потребує того, 
щоб цю Книгу пов’язували з ним. Такий портрет, 
а далі пояснювальний акровірш».

В акровірші, що належить перу Бена Джонсона, 
йдеться про невідомого Роджера:

Trie and trust Roger, was the word, but now
Honest Tom Tell-Troth puts down Roger, How? 
Згодом натяком вказується і прізвище справжнього 

автора цієї книги («Manners»), яке тут ототожнюєть-
ся із лексемою «Lordships» (звертання до графів).

Якби книга В. Кирія не містила нічого іншого, окрім 

переліченого, цього було б уже достатньо для того, 
щоб закрити Шекспірівське питання назавжди, якщо 
чесно ставитися до науки. Але це – лише її «кістяк», 
який не є «голим скелетом» – він «зодягнутий у тіло 
і кров». Інакше кажучи, автор детально розглядає 
безліч характерних елементів, із яких реконструює 
цілісну картину. Насамперед сказане стосується 
алюзій у творчості Шекспіра і Сервантеса, яких у 
книзі наведено чимало. Свою теорію, яка розглядає 
роман «Дон Кіхот» як сатиру на графа Оксфорда, 
В. Кирій обґрунтовує численними паралелями між 
різними фрагментами іспаномовного тексту роману 
і деталями біографії графа Оксфорда. 

Автор, чи не першим серед представників 
антистратфордівського напрямку, ведучи полеміку 
із академічним стратфордівством, враховує його 
найбільш вагомі аргументи і дає на них детальні 
відповіді-спростування. Зокрема, переконливо 
доводить, що рукописні сторінки із п’єси «Сер Томас 
Мор», які приписують В. Шаксперу, не є оригіналом, 
але однією із фальшивок. Спростовує поширену 
серед стратфордівських шекспірознавчих видань, 
які належать перу авторитетних учених Заходу, 
бездоказове твердження (вигадку), ніби у добу 
Шекспіра не могло бути автобіографічних мотивів 
у творчості будь-якого літератора, ніби такі 
мотиви вперше з’являються лише у ХІХ ст., а відтак 
інтерпретації шекспірівського «Гамлета» як п’єси у 
значній мірі автобіографічної, мовляв, слід вважати 
анахронізмом. В. Кирій натомість наводить приклад 
незаперечних автобіографічних мотивів, широко 
відомих у культурі ХVІІ століття, наявних у романі 
«Уранія» Мері Врот, яка доводилася двоюрідною 
сестрою дружини Роджера Ретланда Елізабет Сідні 
графині Ретланд. 

Автор також розглядає питання про бачення 
академічною наукою «слабких місць» ретландівської 
теорії. У підсумку виявляється, що ці «слабкі» 
місця містять вагомі аргументи, що свідчать на 
користь авторства Роджера Ретланда у написанні 
шекспірівського канону.

Автор надав найбільш вичерпне і всебічне 
спростування оксфордівської теорії, яке існує на 
нинішній день.

До цього можна додати ще дещо, але це б ще більше 
порушило баланс між першою та другою частинами 
авторецензії. Отож, залишаю читачеві подумки 
доповнити її упущення. 
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ПРОЛОГ ДО ЧАСТИНИ 2-ї
Минуло вже чотири роки, як вийшла у світ моя праця «Таємничий автор «Гамлета» і «Дон 

Кіхота», написана і видана із поспіхом, викликаним життєвими обставинами. У таких випадках 
завжди є поле для доопрацювань – для редагування чогось надмірно дискусійного та для 
розширення доказової бази. Отож, переглядаючи свою книгу з метою підготувати її друге видання 
– більш виважене за перше, я переконався у тому, що деякі питання у ній висвітлив досить 
поверхнево, не використавши чимало вагомого матеріалу. Так з’явилася необхідність у написанні 
2-ї частини, яку й  пропоную критичній увазі читача.

Перший читач цієї Другої частини сказав авторові: «Це зовсім інша книга». Але у його словах 
не йдеться про те, що ця частина є кращою чи гіршою за попередню. Тут менше роздумів і більше 
фактів. Комусь це подобається, комусь ні – не в усіх смаки є однакові. Деякі з цих фактів доповнюють 
теми, частково розкриті в Першій (основній) частині цієї праці. Інші ж – зовсім нові для автора, 
але не нові для сервантистів і шекспірознавців, які проте – не надавали їм жодного значення. Але 
деякі – нові геть для всіх.

Для читача достатньо буде переглянути зміст цієї Другої частини – в кінці книги, аби мати деяке 
уявлення про те, про що зараз пишу.

Чотири роки тому авторові здавалося, що він сягнув досить багато і, що ніхто вже не зможе 
навести більш переконливих доказів стосовно слушності Ретландівської теорії, яка у його версії 
вирішує не лише Шекспірівське питання, але й питання про авторство «Дон Кіхота». Але, як 
виявилося, – найбільш переклонливі докази чекали на нього ще попереду.

Уяви собі, любий читачу, що Вільям Шакспер офіційно продиктував би у своїй духівниці, що 
його вважають великим драматургом за помилку, що насправді це не він є тим, ким його вважають,
а хтось інший. 

Після того, як цей документ було б перевірено і незаперечно встановлено його автентичність, чи 
мала б  якісь  аргументи  на власну  користь  стратфордівська  школа  шекспірознавства?  Як ти  гадаєш?

Я ж думаю так: якби це питання поставив я перед будь-яким ученим – шекспірознавцем 
стратфордівського напрямку, у відповідь він би сказав: «Так, справді у цьому випадку б виявилося,       
що Вільям Шекспір (так він назвав би В. Шакспера) не писав своїх творів. Але справа у тому, 
що у його духівниці нічого подібного не написано!». Але, коли б сталося таке чудо, що учені 
знайшли відповідний документ і його автентичність встановили б кримінологи, шекспірознавці-
стратфордівці дружньо б сказали, що це – фальшивка.

Тим часом існує безсумнівно автентичний документ, відомий практично кожному сервантисту, 
у якому Мігель Сервантес запевняє, що не він є автором «Дон Кіхота», що його таким вважають 
за помилку. І панове сервантисти ніякої справи собі з цього не роблять. Очевидно, вони мислять так:   
«Сервантес як великий автор «Дон Кіхота» – міг дозволити собі говорити, що йому заманеться 
– відповідно до латинської приказки: «Що дозволено Юпітерові, те зась – бикові». Не нам (і 
тим більше – нікому іншому) судити про зміст його слів, оскільки він – геній, а генія розумом 
не зрозуміти і аршином загальним – не зміряти. Але ми знаємо одне: щоб він там не говорив, 
а «Дон Кіхота» написав таки він сам – про це й на титульній сторінці кожного видання цього   
роману написано».

Де сіли – там і встали! І так буде із кожним незаперечним доказом – якщо він є незаперечним, 
це ще не означає того, що заперечити його взагалі неможливо. Все можливо, якщо робити це 
колективно і – під егідою наукових титулів.

Отож, любий читачу, не оглядайся на сервантистів і шекспірологів і не чекай від них чогось 
неприродного для них – людині через себе не переступити. Читай цю книгу, як розважальне чтиво
і перевіряй, чи автор десь не помилився, а в підсумку – у тебе все буде добре!

•••••••
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І. Англійські алюзії роману «Дон Кіхот»

У другому томі «Дон Кіхота» (розділ ХLVІІ), 
Санчо Панса, подібно до шекспірівського 
Крістофера Слая, чесальника вовни із Бертон-
Гіту, за забаганкою подружжя герцогів, 
потрапляє у живу комедію – його запевняють, 
що він є губернатором і розігрують відповідним 
чином. Одним із елементів цього розігрування 
є поява селянина-прохача, який розповідає 
Санчо цілком вигадану герцогами історію про 
себе, мовляв, маю двох синів, молодший із яких є 
бакалавром, а старший – ліценціатом. Молодший 
надумав одружитися, закохавшись у дочку 
багатого батька, яку селянин описує наступним 
чином: «…якщо з правого боку на неї поглянеш 
– дівчинка, що квіточка – інакше й не скажеш. 
А ось зліва вона не така вже й вродлива – одне 
око у неї осліпло, коли на віспу занедужала й 
обличчя у неї зробилося, немов подзьобане – 
геть усе у ямках таки глибоченьких. А проте 
– її шанувальники запевняють, що ніякі це не 
ямки, але справжні могили, у яких їхні душі 
поховані… Про вуста – й згадати чого немає 
– до того вони тонюсінькі, що коли б їх та ще 
й розтягнув, то у клубок можна змотати… 
вони у неї синювато-зеленкувато-блідого 
кольору». 

Тут слід нам зупинитися, аби спробувати 
знайти прототип відповідного літературного 
образу. 

Розглянемо окремі особливості зовнішності 
королеви Єлизавети І.

У жовтні 1562 року королева Єлизивета І 
захворіла на віспу [https://ru.wikipedia.org/wiki/
Елизавета_I]. Позаяк вона опинилася на межі між 
життям і смертю, Вільям Сесіль зібрав Таємну 
раду, аби вибрати їй наступника [https://history.
wikireading.ru/415103]. Королева вижила. Але 
недуга її залишила сліди на її обличчі у вигляді 
численних дрібних шрамів [https://history.wikireading.
ru/415103]; [https://travelask.ru/blog/posts/14480-shramy-ot-
ospy-i-ispugannyy-vzglyad-vossozdali-realnoe-litso].

Як зауважує англійський історик Анна 
Вайтлок, з того часу королева зненавиділа 
людей, чиє обличчя було спотворене слідами 
віспи – їхній вигляд нагадував їй про власну 
ваду зовнішності. Зокрема, вона усунула зі свого 
оточення Мері Сідні, яка заразилася на віспу, 
доглядаючи королеву, а також рішуче відкинула 

1. Королева Елізабет – в «Дон Кіхоті»
сватання герцога Алансонського Фрасуа Валуа, 
обличчя якого також містило сліди віспи [https://
history.wikireading.ru/415103].

Нагадаємо, що прототипом Санчо Панси є 
один із коханців королеви Єлизавети – Вальтер 
Релі, який, подібно до Санчо Панси, справді 
був губернатором острова, але не вигаданої 
автором роману Баратрії, а острова Джерсі. 
(найбільшого в Нормандському архіпелазі). І 
припадало це губернаторство Вальтера Релі на 
1600 – 1603 роки [https://en.wikipedia.org/wiki/Walter_
Raleigh]. Саме у цей період йшла робота автора 
над першим томом «Дон Кіхота». 

До речі, остів Джерсі знаходиться в протоці 
Ла-Манш, а Санчо Панса мешкав у одному 
селі із Дон Кіхотом Ла-Манчським – ще одна 
паралель між Ла Манчею та підтекстовим Ла 
Маншем.

Отож, не дивно, що розповідь селянина 
припала Санчо до смаку (натяк на ніжні почуття 
Релі до королеви, описані у його сонетах) – у 
відповідь Санчо говорить: «Описуй її, скільки 
тобі заманеться – я й сам полюбляю щось 
описувати і коли б лише мені перед цим 
пощастило перекусити, то портрет цієї 
дівчинки, який тільки-но ти намалював, був 
би мені щонайліпшим солодким десертом».

На ці слова Санчо селянин зауважує: «Це ще 
квіточки, а найсолодші ягідки я насамкінець 
приготував. Отож, сеньйоре, вам би довелося 
вельми здивуватися, коли б я назвав її 
стрункою та статною, позаяк вона зігнута 
в дугу – коліна її у підборіддя впираються, а 
проте – вам кожен скаже, хто її бачив, що, 
коли б їй випрямитися пощастило – головою 
б до стелі дістала…».

На це Санчо сказав: «Гаразд, але врахуй, 
братику, що ти її вже описав із голови до ніг. 
Чого тобі ще бракує? Переходь до діла…».

Як бачимо, Санчо впізнає описану селянином 
особу (хоч у романі ця особа є вигаданою). 
А тепер знову повернемося до паралельної 
теми, яка стосується зовнішності королеви 
Єлизавети. В одному із британських Інтернет-
видань читаємо про цю історичну особу: «For 
the time she was extraordinarily tall for a woman- 
between 5ft 3 and 5 ft 5» [https://www.quora.com/How-tall-
was-Elizabeth-I-of-England].
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Переклад: «Як на той час – вона була 
надзвичайно високою для жінки – від 5 футів 
3 десятих – до 5 футів з половиною». Кажучи 
іншими словами, королева Єлизавета була 
вищою на десять сантиметрів за середній зріст 
англійських жінок доби Шекспіра.

Читаємо далі розділ із «Дон Кіхота». Селянин 
продовжує: «Я прохаю вашу милість ось про 
яку ласку: напишіть моєму свату листа із 
проханням дати згоду на цей шлюб – ми бо 
і стосовно дарів Фортуни й стосовно дарів 
природи йому ні чим не поступаємося – 
сказати вам правду, сеньйоре губернатор, 
син у мене таки біснуватий…».

А тепер пригадаймо: Вальтер Релі подекуди 
у своїх віршах називає «Фортуною» свою 
коханку – королеву Єлизавету, наприклад, тут: 
«And at my gate Despair shall linger still, // To 
let in Death when Love and Fortune will» [https://
proza.ru/2016/01/27/623].

Нагадаю: 1617 року Джон Тейлор публікує 
свій памфлет «Три тижні, три дні і три години 
подорожі із Лондона до Гамбурга», який є 
пародією на «Корієтові абсурди». У памфлеті 
наведена така присвята: «Відсутньому 
Одкомбіанському Мандрівному Рицарю 
Томасу Корієту, Великобританському 
непорозумінню… улюбленцю сліпої Фортуни». 
Ця посвята, як я уже зауважував, проводить 
пряму паралель між образом Дон Кіхота 
(Мандрівного рицаря) та Томасом Корієтом, 
позаяк прототипом обох був граф Оксфорд. 
При цьому королеву автор памфлету називає 
«сліпою Фортуною», а інший автор – автор «Дон 
Кіхота» –  називає відповідну особу «сліпою на 
одне око внаслідок віспи».

Про такий фізичний недолік королеви 
Єлизавети як сліпота на одне око – мені нічого 
не пощастило дізнатися. Думаю, що з часом 
ця деталь знайде своє підтвердження. Наразі 
ж і наведених збігів є цілком достатньо. Тим 
більше, що і в першому томі «Дон Кіхота» 
трапляються алюзії, які мають стосунок до цієї 
персони.

Також є цікавим, чи сваталася до Єлизавети 
Тюдор якась історична особа, одержима 
злим духом (біснувата), позаяк в даному 
епізоді йдеться про сватання біснуватого 
бакалавра. Справді, як розповідає у своїх 
мемуарах тогочасний англійський посол 
в Московії Джером Горсей, Іван Грозний 
сватався до Єлизавети. Щоправда, йому 
відмовили. А позаяк злочинна діяльність 

цього російського царя доволі подібним чином 
наслідує злочинну діяльність давньоримського 
імператора Калігули, якого історики вважають 
одержимим «психічним захворюванням, яке 
не позначилося на розумових здібностях» 
(кажучи інакше – біснуватим), то й Івана 
Грозного автор «Дон Кіхота» мав підстави 
назвати «біснуватим». Крім того, російський 
цар був достатньо освіченим, отож, його можна 
було назвати й «бакалавром».

Джером Горсей, щоправда, опублікував свої 
мемуари про своє 17-річне перебування в Росії 
лише 1626 року. Але в Англії про сватання 
Івана Грозного до Єлизавети Тюдор було 
добре відомо серед знаті, позаяк це питання 
розглядала Таємна рада.

Природно, що королева Єлизавета І є, так 
би мовити, закулісним персонажем роману 
«Дон Кіхот», адже прототип Санчо Панси – 
доводився їй коханцем, а прототип Дон Кіхота 
– сином. Щоб переконатися у цьому, достатньо 
навіть візуального порівняння портретів графа 
Оксфорда 17-го та Єлизавети І-ї (див. фото на 
наступній сторінці).

Щодо алюзій стосовно королеви Єлизавети 
Тюдор у першому томі «Дон Кіхота» – тут вони 
пов’язані із вигаданою автором королевою 
Мадасімою. Самé це ймення не є ним вигаданим 
– воно трапляється в одному із рицарських 
романів про Амадіса Галльського, але три особи         
на ймення Мадасіма із цього рицарського 
роману не мають стосунків із іншим його 
персонажем – лікарем Елісабатом, про що 
зауважує автор приміток до російського 
видання «Дон Кіхота»: «В “Амадисе Галльском” 
фигурируют три Мадасимы, однако ни одна 
из них не была королевой и не вступала 
в любовную связь с ученым и хирургом 
Элисабатом» [Хитроумный идальго Дон Кихот 
Ламанчский С прибавлением «Лжекихота» Авельянеды. 
М. Наука, 2003, с. 692].

Для чого ж було потрібно авторові 
«Дон Кіхота» вдаватися до вигадки такого 
персонажа рицарських романів як «королева 
Мадасіма»? Якщо вважати, ніби цей роман 
написав Сервантес, тоді годі знайти якусь 
розумну відповідь на подібне питання. Якщо 
ж погодитися, що автором роману є Роджер 
Ретланд, тоді цю відповідь знайти не важко – 
у вигаданих автором «Дон Кіхота» стосунках 
між королевою Мадасімою та її лікарем і 
наставником Елісабатом простежуються 
стосунки між королевою Єлизаветою Тюдор і 
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її фаворитом Крістофером Хаттоном. Це помітно 
навіть за іменами, які підібрані автором таким 
чином, щоб ймення жінки-коханки дісталося 
чоловікові, а ймення чоловіка-коханця – 
дісталося жінці. Гадаю, читач уже помітив, що 
ймення «Елісабат» є досить близьким до імені 
«Елізабет» (автентичного ймення королеви 
Єлизавети, яку ми називаємо «Єлизаветою» 
лише за традицією, нав’язаною нам свого часу 
російською культурою).

Більш складно асоціюється із Крістофером 
Хаттоном ймення «Мадасіма» (Madásima). На 
мою думку, тут зашифрована анаграма ймення 
«Мідас» і композит «сіма» (sima), наявний 
у надписі на гербі Хаттона. Як бачимо це на 
фото цього герба із золотою ланню (про який 
була мова в основній частині цієї книги), тут 
наявний надпис: «cassis tutis sima virtus», 
який має таке значення: «шолом захищений 
сплющеною чеснотою». І це справді так: cassis 
tutis – «шолом захищений»; sima – «сплющений, 
сплюснутий»; virtus – «чеснота».

Як бачимо, надпис на гербі Хаттона – 
доволі безглуздий. Більше за те – його можна 
інетпретувати як глузування над Хаттоном, 
адже вираз «сплющена чеснота» образно 
означає те ж саме, що й «сумнівна чеснота». 
Такий геральдичний казус мав би стати 
підставою для кпинів серед аристократичної 
молоді, тим більше, що свого часу Хаттон 
був ректором Кембриджського університету, 
а студенти, як відомо, полюбляють сатиру, 
спрямовану проти керівництва закладом.

Отож, латинська лексема «sima» добре 
пасувала для алюзії стосовно Крістофера 
Хаттона.

Щодо прізвиська «Мідас» – воно цілком 
ймовірне для цієї історичної особи, позаяк 
міфологічний Мідас відомий не лише тим, 
що мав ослячі вуха, але насамперед тим, 
що був наділений чудесною властивістю 
перетворювати все, до чого доторкався – у 
золото. Аналогія з Хаттоном виявляє себе не 
у тому, що золота лань становила зображення 
на його гербі, не стільки у тому, що піратський 
корабель «Пелікан», перейменований його 
власником Френсісом Дрейком у «Золоту лань»         
на честь герба Хаттона, приніс обом багато 
золота – і Дрейку і Хаттону, який спорядив 
експедицію Дрейка на власний кошт, а у тому, 
що з ласки королеви Єлизавети Крістофер 
Хаттон став казково багатим, чим викликав 

заздрість навіть у доволі багатого Вільяма 
Сесіля.

Читача має дивувати той факт, що Хаттон, 
бувши людиною освіченою, погодився мати 
саме такий надпис на своєму гербі, який йому 
намалював художник. Це й справді є дивним, 
але помилка Хаттона має своє пояснення. 
Очевидно, він сам підбирав собі девіз серед 
латинських афоризмів і вибрав такий: «cassis 
tutissima virtus» («чеснота – шолом, який 
захищає якнайкраще»). Проте ми бачимо, 
що слово  «tutissima» художник розділив на 

Едвард де Вер, граф Оксфорд 17-й

Королева Єлизавета Тюдор
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дві лексеми – нібито із естетичних міркувань. 
Таким чином девіз набрав зовсім іншого 
значення.

Але нагадаю, що автор поміняв імена між 
королевою та її коханцем. Отож, Мадасіма – це 
королева Елізабет – у її стосунках із Елісабатом 
(«Мідасом» Хаттоном). Пригадаймо, що Дон 
Кіхот говорить про Мадасіму: «Запевняю тебе, 
Санчо, коли б ти лише знав, як знаю це я,  
наскільки цнотливою і високодостойною була 
королева Мадасіма, ти б сказав, що я виявив 
занадто велику терплячість, не розрдерши 
писок чоловікові, який вивергнув із нього 
таке блюзнірство. Чи ж не є щонайбільшим 
блюзнірством вважати так і стверджувати, 
ніби королева була наложницею якогось там 
хірурга? Правда ж цієї історії у тому, що 
майстер Елісабат, про якого згадував той 
придурок, був доволі обережним, мудрим та 
корисним радником, який слугував королеві і 
як наставник, і як лікар. Гадати ж собі, що 
вона була його коханкою – це дурисвітство, 
яке заслуговує щонайбільшої кари» (ч. 3, 
розділ 25).

Позаяк прототипом Дон Кіхота є граф 
Оксфорд 17-й, то й природно, що він захищає 
«добре» ймення своєї матері. Паралель між 
королевою Мадасімою та побитою віспою 
особою із другого тому «Дон Кіхота» полягає у 
високому зрості обох. Пригадаймо, що каже Дон 
Кіхот далі про Мадасіму: «Кожен мандрівний 
рицар зобов’язаний захищати честь жінки – 
хто б перед ним не був – здоровий на голову 
чи божевільний, а тим більше, коли йдеться 
про честь настільки високої з вигляду 
посеред королев, як королева Мадасіма, 
до якої я відчуваю особливу ніжність за її 
гарні частини… А товариство майстра 
Елісабата було для неї допомогою і втіхою… 
Ось чому вульгарні простолюдини-невігласи 
скористалися можливістю поширити чутку, 
ніби вона була його наложницею…» (ч. 3, 
розділ 25).

В іспанському оригіналі направду йдеться 
про високий зріст цієї королеви: «cuanto más 
por las reinas de tan alta guisa y pro como fue 
la reina Madásima, a quien yo tengo particular 
afición por sus buenas partes». Вираз «alta guisa» 
вказує на високий зріст.

Справді, чутки про таємні інтимні стосунки 
між королевою Елізабет і Хаттоном були в 
тогочасній Англії доволі розповсюдженими, 

про що пишуть фактично всі довідкові видання, 
де наводяться біографічні дані Хаттона. Отож, 
Марія Стюарт говорила про це зовсім відверто 
[Nicolas, Harris (1847). Memoirs of the Life and Times of Sir 
Christopher Hatton. London: Richard Bentley. p. 15]. 

Деякі джерела вказують на те, нібито й граф 
Оксфорд свого часу був коханцем королеви 
Елізабет, вчинивши із нею таким чином інцест 
(див. основну частину цієї книги, стор. 212). 
Натяк на це наявний і в «Дон Кіхоті». На 
початку ХІХ розділу (том перший) Санчо Панса 
говорить до Дон Кіхота: «PARÉCEME, señor 
mío, que todas estas desventuras que estos días 
nos han sucedido, sin duda alguna han sido pena 
del pecado cometido por vuestra merced contra 
la orden de su caballería, no habiendo cumplido 
el juramento que hizo de no comer pan a manteles ni 
con la reina folgar, con todo aquello que a esto se 
sigue y  vuestra merced juró de cumplir hasta quitar 
aquel almete de Malandrino, o como se llama el 
moro, que no me acuerdo bien». Дієслово «folgar» 
в іспанській означає «чинити розпусту».

Наведу частковий переклад: «МЕНІ 
ЗДАЄТЬСЯ, мій сеньйоре, що всі ці нещастя, 
які спіткали нас останніми днями, 
безсумнівно, були покаранням за гріх, скоєний 
твоєю милістю проти лицарського ордену, не 

Герб Крістофера Хаттона
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виконала бо вона клятви, яку дала: не їсти 
хліба на столі, вкритому скатертиною, і не 
чинити форлґар (розпусту) із королевою…». 
Дон Кіхот на це відповідає: «Ти правду сказав, 
Санчо. Чесно кажучи, я зовсім про це забув. 
І ти так само можеш вважати, що ковдра 
спіткала тебе як кара за те, що ти не згадав 

про це вчасно…». Йдеться про ту ковдру, 
на якій злісні жартівники підкидали Санчо 
вгору. Таким чином Дон Кіхот визнав, що 
чинив справді розпусту з якоюсь королевою, 
хоч в романі це й не простежується. Випливає 
висновок, що відповідний пасаж – чергова 
алюзія.

•••••••

2. Томе Сесьяль – Томас Сесіаль – Томас Сесіль
У 15-му розділі другого тому «Дон Кіхота» 

згадується сусід Санчо Панси – Томе Сесьяль, 
який у так званому англійському перекладі 
Шелтона названий Томасом Сесіалем – 
відповідно да законів англійської мови. Якщо 
у прізвищі «Сесіаль» забрати літеру «а», 
отримаємо прізвище «Сесіль». Старший син 
Вільяма Сесіля справді називався Томасом. Так 
само називався і син Томаса Сесіля. Разом з тим 
слід зауважити, що прізвище Сесьяль – не існує      
в Іспанії чи в якійсь іншій країні – це цілковита 
вигадка автора «Дон Кіхота», створена на 
основі англійського прообразу.

Щоправда, у киргизькій мові – єдиній із усіх 
широковідомих у наш час – наявний апелятив 
«сесьяль», але Сервантес, як відомо, у Середній 
Азії не побував жодного разу і, ймовірно, не 
мав навіть уявлення про існування киргизької 
мови та народності.

Так само Сервантес, очевидно, не міг жодним 
чином знати, що в Англії мешкає його сучасник 
– зброєносець, на ймення Томас Сесіль (син 
Томаса Сесіля старшого, внук Вільяма Сесіля). 
Про те, що Томас Сесіль молодший (1579 р. н.) 
справді був зброєносцем, пишуть ті довідкові 
видання, де розглядається біографія його батька 
– Томаса Сесіля старшого [https://en.wikipedia.org/
wiki/Thomas_Cecil,_1st_Earl_of_Exeter].

Щодо персонажу Томе Сесьяля – він 
погодився грати роль зброєносця Самсона 
Карраско, про що дізнаємося із 15-го розділу 
(2-й том): «Томе Сесьяль – кум і сусід Санчо 
Панси – веселун і дотепник – напросився йому 
в зброєносці» («y ofreciósele por escudero Tomé 
Cecial, compadre y vecino de Sancho Panza, 
hombre alegre y de lucios cascos»).

У так званому «перекладі Шелтона» (який 
насправді є оригіналом) виявляє себе достатньо 
прозора інвектива проти Томаса Сесіля – 
замість «веселун» тут вжито вираз «веселий 

шарлатан» чи «веселий негідник»: «and Thomas 
Cecial offered himself to be his squire—Sancho 
Panza’s neighbour and gossip, a merry knave and 
a witty». Слово «knave» в англійській мові має 
такі значення: негідник, шарлатан, ошуканець, 
підляк [https://context.reverso.net/ перевод/английский-
русский/knave].

Про Томаса Сесіля Молодшого у наш час 
невідомо нічого, окрім того, що той був 
зброєносцем, але про Томаса Сесіля Старшого 
відомо досить багато. Зокрема – те, що він був 
великим шанувальником розмаїтих задоволень 
і великим марнотратцем, чим викликав 
незадоволення свого батька [https://en.wikipedia.
org/wiki/Thomas_Cecil,_1st_Earl_of_Exeter]. 

В цілому Томас Сесіаль – персонаж почасти 
сатиричний навіть в іспанському «оригіналі», 
визнаючи власну схильність до пияцтва, він 
говорить про себе:  «Fiambreras traigo, y esta 
bota colgando del arzón de la silla, por sí o por 
no; y es tan devota mía y quiérola tanto, que pocos 
ratos se pasan sin que la dé mil besos y mil abrazos» 
(Розділ ХІІІ). Переклад: «Я маю при собі кошик 
з обідом і шкіряний міх, приторочений до мого 
сідла, і він настільки є відданим мені, а я у 
нього настільки закоханий, що не буває такої 
хвильки, коли б не подарував йому тисячу 
поцілунків та обіймів».

До речі, цікавим є помилковий переклад 
Любімова на російську слова «Fiambreras» 
– як «холодне м’ясо», хоч в іспанському 
контексті йдеться винятково про дорожній 
обід – без конкретизації його складових. Це є 
свідченням про те, що Н. Любімов перекладав 
роман не із іспанської, а з одного з численних 
англійських перекладів, автор якого у своїй 
праці використовував так званий «переклад 
Шелтона», де справді йдеться про «холодне 
м’ясо»: «I have my cold meats, and this bottle 
hanging at the pommel of my saddle, will he or 
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nill he, which I reverence and love so much that a 
minute passeth not in which I give it not a thousand 
kisses and embraces». Переклад на українську: 
«У мене є холодне м’ясо, а ця пляшка висить 
на наверші мого сідла, чи поряд з ним, яку я 
так шаную і люблю, що не минає й хвилини, 
аби я не подарував їй тисячу поцілунків та 
обіймів».

Наведу приклад із другого тому «Дон Кіхота», 
який свідчить про те, що текст роману 
перекладався із англійського оригіналу, 
відомого як «переклад Шелтона» на іспанську 
мову, в підсумку чого маємо видання другого 
тому цього роману 1615 року.

Порівняймо один і той же пасаж із 13-го 
розділу в романі Сервантеса та у «перекладі 
Шелтона».

Іспанський «оригінал»: «Y, levantándose, 
volvió desde allí a un poco con una gran bota 
de vino y una empanada de media vara; y no es 
encarecimiento, porque era de un conejo albar, 
tan grande que Sancho, al tocarla, entendió ser de 
algún cabrón, no que de cabrito»

«Переклад Шелтона»; «And, rising up, he 
returned presently with a borracha of wine, and 
a baked-meat at least half a yard long; and it is 
no lie, for it was of a parboiled cony so large that 
Sancho, when he felt it, thought it had been of a 
goat, and not a kid».

Наведу також переклад Любімова на 
російську, відповідний іспанському «оригіналу»: 
«Сказавши это, он встал и не в долгом 
времени возвратился с большим бурдюком 
вина и пирогом длиною в пол-локтя, и это не 
преувеличение, ибо то был пирог с кроликом 
такой величины, что Санчо, дотронувшись 
до него и решив, что это даже и не козленок, 
а целый козел».

В останньому перекладі довжина пирога 
зменшена удвічі, позаяк іспанська міра довжини 
«vara» значно довша за лікоть – приблизно 
відповідає англійському ярду (91, 44 см).

Від себе додав перекладач і вислів: «це навіть      
і не козеня, а цілий цап».

Пригадаймо, як це написано в іспанському 
оригіналі: «que Sancho, al tocarla, entendió ser 
de algún cabrón, no que de cabrito». Переклад: 
«вирішив було, що це – каброн (cabrón) – не 
тушка козеняти (cabrito)». Іспанське слово 
каброн (cabrón) має низку значень: козел, 
сволота, негідник і тому подібне [https://context.
reverso.net/перевод/испанский-русский/cabrón]. Усі 

ці значення містять емоційне забарвлення 
і негативну оцінку. Коли йдеться про цапа 
чи козу, іспанці, як правило, вживають інше 
слово: «cabra». Тому правильний переклад – 
такий: «вирішив було, що це – сволота – не (в 
значенні) тушка козеняти (cabrito)». Про те, 
що словом «cabrito» іспанці називають смажену 
тушку козеняти, читаємо за посиланням: https://
en.wikipedia.org/wiki/Cabrito.

Звідки Санчо Панса дізнався, що в емпанаді 
(іспанський пиріг – empanada) схована ціла 
тушка, а не порізані шматки м’яса? Емпанада 
– галісійський пиріг, який поширився в Іспанії ще     
в добу Середньовіччя. Його начинка може бути 
різноманітною – тунець з цибулею, форель, 
угор, різане м’ясо, овочі [https://es.wikipedia.
org/wiki/Empanada]. Цілу тушку кролика у цей 
пиріг, як правило, не запікали. Принаймні 
– така емпанада із цілою тушкою далеко не 
була обов’язковою, скоріше – екзотичною для 
Іспанії (і більш звичною для Англії, де іноді 
траплялися подібні пудинги). Невже Санчо 
Панса міг бачити крізь шар тіста?! Звідки він 
знав, що пиріг не начинений шматочками 
свинини, чи цілою частиною свинячого стегна, 
чи яловичиною, як це полюбляли робити в 
околицях Мадриду?

У «перекладі» Шелтона ця літературна 
недоречність – відсутня, тут немає взагалі 
згадки про пиріг чи англійський пудинг. Замість 
нього тут йдеться про тушковане м’ясо: «baked-
meat», «довжиною, не менше, аніж половина 
ярду, і це – не омана, позаяк Санчо, побачивши 
її, вирішив, що це була коза (цап), а не кід 
(«kid)». Слово «kid» я не перекладав, позаяк 
в англійській мові воно має кілька значень: 
«дитина»; «дитинча»; «козеня»; «омана»; 
«жарт» [https://context.reverso.net/перевод/английский-
русский/kid]. Останнє дещо пасує до контексту, 
але ще більше пасує сюди слово «омана», позаяк 
його синонім вжитий перед цим: «це не омана»,       
– говорить нам автор, – адже Санчо вирішив, 
що це була коза, а не омана. В підсумку виникає 
комічне посилання на суб’єктивне враження 
Санчо Панси як на «авторитетне» джерело 
– літературний засіб, властивий для автора 
«Дон Кіхота» та «Корієтових абсурдів», який 
особливо часто повторюється в останньому з 
двох згаданих творів.

Іспанська мова не надається для того, щоб 
належно перекласти цей пасаж. Тому Джон 
Флоріо опустив слова про оману і натомість 
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використав згадане обігрування каламбуру: 
cabrón-cabrito, натякаючи на те, що тут йдеться 
зовсім не про тушку козеняти (cabrito), а про 
якесь «неподобство», «сволотство» (cabrón), 
яке запідозрив Санчо. 

Читач мусить погодитись, що в англійському 
варіанті гумор цього пасажу не до порівняння 
тонший, аніж в іспанському. А сам епізод 
виглядає тут значно більш органічно і більш 
логічно. Потрібно визнати, що Санчо не мав 
жодних підстав запідозрити якесь «сволотство», 
виходячи винятково із величини емпанади 
(пирога). Тим більше, що в подальшому – 
відразу ж після опису його підозри – він виявляє 
в своїх словах щире захоплення відповідним 
продуктом. Така суперечність між думками 
та словами Санчо могла виникнути лише в 
результаті недостатньо досконалого перекладу 
з іншої мови.

Якщо «Дон Кіхота» написав Сервантес, 
тоді Шелтон був геніальним літератором 
– прозаїком і поетом, значно кращим за 
автора «Дон Кіхота», позаяк зміг покращити 
стилістині особливості цього твору. Але як у 
такому випадку пояснити той факт, що Шелтон 
не написав і не переклав нічого іншого, окрім 
двох томів даного роману? Як пояснити знання 
Сервантесом про зброєносця Томаса Сесіля 
– вкрай маловідомого внука добре відомого 
діда – Вільяма Сесіля? І навіть у тому випадку, 
якщо Сервантес випадково почув десь про 
англійського зброєносця Томаса Сесіля – для 
чого йому було потрібно зображувати його у 
своєму романі? Чим близькою для нього була 
політична панорама Англії – у її найдрібніших 
маловажливих деталях? На ці питання 
відповісти переконливо – неможливо. 

Якщо ж ми визнаємо, що «Дон Кіхота» 
написав Ретланд, тоді цей персонаж (Томас 
Сесіаль) тут виглядає природним – Сесілі були 
родичами графа Оксфорда 17-го – прототипа 
Дон Кіхота. На той час, коли створювався 
другий том «Дон Кіхота», інвектива проти 

двох Томасів Сесілів була актуальною для 
Роджера Ретланда. Пригадаймо, у 1605 році 
була розкрита «Порохова змова», внаслідок 
чого був страчений, зокрема, і Олів’є Ретланд 
– наймолодший із його братів. За заслуги у 
розкритті Порохової змови король Джеймс 
вирішив нагородити двох братів Сесілів 
графськими титулами. Отож, 4 травня 1605 
року Роберт Сесіль стає графом Солсбері, а 
Томас Сесіль Старший – графом Ексетером.

Щоб висміяти новоспеченого графа Ексетера, 
Ретланд створює збірний образ із двох Томасів 
Сесілів – батька і сина – у вигляді такого 
персонажу як Томас Сесіаль – зброєносець 
Самсона Карраско.

Томас Сесіль старший, граф Екстер, батько
зброєносця Томаса Сесіля молодшого –

прототипа Томе Сесьяля
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3. Загадковий Шелтон
Нагадаю офіційну інформацію, відповідно 

до якої, перший переклад роману «Дон Кіхот» 
на англійську мову (переклад Томаса Шелтона) 
вийшов у світ 1612 року. Цей «переклад» 
вважається першим в історії цього роману. У 
виданні була вміщена посвята лорду Волдену, 
написана від імені перекладача, яка закінчується 
такими словами: «Now, I understand by the 
printer that the copy was presented to your 
Honour, which did, at the first, somewhat disgust 
me; because as it must pass, I fear much it will 
prove far unworthy either of your noble view or 
protection. Yet since it is mine, though abortive, 
I do humbly entreat that your Honour will lend it              
a favourable countenance, thereby to animate the 
parent thereof to produce in time some worthier 
subject, in your honourable name, whose many 
rare virtues have already rendered me so highly 
devoted to your service, as I will some day give 
very evident tokens of the same; and till then I 
rest, – Your Honour’s most affectionate Servitor 
Thomas Shelton».

Переклад на українську: «Тепер, наскільки 
мені відомо, видрукувана копія була надана 
вашій Честі, що спочатку викликало у мене 
деяку відразу, позаяк, як цього слід очікувати 
і чого я побоююся, що це виявиться далеко 
не вартим ні вашої шляхетної уваги, а ні 
протекції. Та все ж, позаяк воно є моїм – 
нехай воно і невдале, я в покорі благаю, щоб, 
щоб ваша честь була до нього поблажливою 
– тим самим надихнувши його батька на те, 
щоб у майбутньому створити більш гідний 
предмет від вашого шляхетного ймення, чиї 
рідкісні чесноти вже зробили мене настільки 
відданим служінню вам, що колись я надам 
вельми очевидні цьому докази, а до цього – я 
відпочиваю – Найлагідніший Слуга Вашої 
Честі Томас Шелтон».

Як бачимо, зміст та стилістика цієї частини 
посвяти є дуже подібним до змісту посвяти, 
написаної від імені Р. Честера, Джону Салюсбері     
в Честерівському збірнику, до змісту передмови 
до першої частини «Дон Кіхота», написаної від 
імені Сервантеса, до посвяти Саутгемптону із 
поеми Шекспіра «Зневажена Лукреція» та до 
розділу «Мої спостереження про Венецію» із 
«Корієтових абсурдів». Ще раз наведу відповідні 
уривки.

1. «Зневажена Лукреція»: «Симпатія, яку 

я почуваю до вашої світлості, безмежна; і 
цей скромний твір без початку передає лише 
частину її. І тільки докази вашої втішної 
прихильності до мене, а не достоїнства моїх 
невмілих рядків, надають мені впевненості 
в тому, що ви приймете мою присвяту. Те, 
що я створив, належить вам; те, що я маю 
ще створити, так само ваше, – як частина 
того цілого, що повністю віддане вам. Якби 
достоїнства мої були більші, то й вияви моєї 
відданості були б значно більшими. Але хай 
яким би там не був мій твір, він приноситься 
в дар вашій світлості, що їй зичу довгого 
життя, ще більше продовженого всіляким 
щастям».

2. Передмова до 1 ч.  «Дон Кіхота»: «…
що ж інше міг породити безплідний мій і 
нерозвинутий розум… нині виношу на його 
[читача] суд твір сухий, як жердина, не 
виблискуючий вигадкою, позбавлений краси 
викладу та гри розуму, який не містить у собі 
жодних наукових відомостей…».

4. «Корієтові абсурди». Розділ «Мої 
спостереження… про Венецію»: «Безсумнівна 
й оспівана багатьма пишнота цього міста 
вимагає набагато більш вишуканого та 
гострого пера, аніж моє, аби барвисто 
відтворити її образ. Я ж скромно визнаю, 
що є немічним і нездібним, з десяти тисяч 
людей найменш гідним описувати настільки 
прекрасну, настільки славетну, настільки 
чудову Цнотливицю – як світ заслужено 
вінчає її цим титулом. Моє ж грубе і 
неотесане перо ризикує швидше заплямувати 
і затьмарити сяючі промені її незрівнянної 
краси, аніж додати пишноти. Але оскільки я 
продовжую свою невибагливу й убогу розповідь 
про враження від п’ятимісячної подорожі в 
далекі країни, і це місто кидає виклик моїм 
можливостям, отож, я опишу його з тією ж 
ретельністю, що й інші міста, які бачив на 
своєму шляху» [Шекспир У. Дневник европейского 
путешествия. // Перевод С. Макуренковой. Т. 1. М. «Река 
времени». 2016, с. 130].

5. Посвята Р. Честера: «Шляхетний сір, 
відповідно до мудрих порад друзів, довершивши 
мою давно очікувану працю, знаючи, що цей 
світ переповнений заздрістю і кожен вважає 
свою дитину найкращою, нехай вона навіть до 
ефіопа подібна, я наважився показати світові 
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дитятко свого розуму під Вашою протекцією, 
розраховуючи, що, якщо Дурості, немов 
злодію, пощастить таємно проникнути у 
якусь частину цих поем, Ваше поважне ймення 
закриє ці недоліки, а відомий усім характер 
ваших переваг змусить мовчати усіх ворогів 
чесноти. У світ відпускаю я свою дитину у 
затінку Вашого ймення, яке натовпу закриє 
писка і, як я сподіваюся, спонукає просвічених 
доброзичливців заколисати це дитятко на 
своїх грудях…».

У всіх наведених уривках, нагадаю, 
відчувається тон іронічно-риторичного 
самоприниження автора на предмет свого 
таланту та розуму, автора безмежно впевненого      
у своїй інтелектуальній перевазі.

Найбільше паралелей частина посвяти 
Шелтона, на мою думку, утворює із посвятою 
Честера – насамперед, завдяки відверто 
зверхній іронії над особою, якій посвячується 
твір. Останні слова посвяти Шелтона є особливо 
промовистими: «…рідкісні чесноти вже 
зробили мене настільки відданим служінню 
вам, що колись я надам вельми очевидні цьому 
докази, а до цього – я відпочиваю». Останнє «а 
до цього – я відпочиваю» мало б сприйматися 
лордом Волденом як особиста образа. Те ж саме 
можна сказати й про заголовок: «To the Right 
Honourable His Very Good Lord, The Lord 
of Walden, etc.». Звернімо увагу на останнє 
слово: «etc.», яке має значення: «і так далі». 
Тут виявляє себе відверта неповага до певної 
частини титулів лорда Волдена, які автор 
відмовляється перелічувати з метою створення 
комічного ефекту.

У літературознавстві розглядається кілька 
історичних Томасів Шелтонів – як можливих 
перекладачів «Дон Кіхота», але жоден із них 
не був навіть шляхтичем і жоден із них не 
наважився б так вільно поводитися із лордом, 
причому – на офіційному рівні. Зокрема – і 
Томас Шелтон із Дубліна, який свого часу 
навчався в університеті Саламанки.

Крім того, у наведеному уривку «Шелтон» 
називає себе «батьком» роману «Дон Кіхот». 
Хоч у цілому в посвяті нібито йдеться про нього, 
як про «батька» перекладу цього роману, проте 
характер відповідної частини посвяти є таким, 
що у читача складається враження: йдеться тут 
про щось більше за переклад – про власний 
твір. Тим більше, що перша частина посвяти, 
де Шелтон розповідає про свою перекладацьку 

працю над «Дон Кіхотом», виконану за сорок 
днів, сприймається як казка.

А тепер знову звернемося до наведеної 
вище низки уривків із метою їхнього аналізу. 
Виокремимо в них спільні теми.

1. Автор називає себе «батьком», а свій твір       
– «дитиною».

Трапляється: 
- у посвяті Шелтона; 
- у посвяті Честера («дитятко свого розуму»), 
- у передмові до першого тому «Дон Кіхота», 

де метафори «батько-дитина», щоправда, 
є відсутніми, проте роман розглядається як 
«породження розуму» автора (те ж саме, що й 
метафора «дитина»).

2. Іронічно-риторичне приниження 
художньої вартості власного твору.

Трапляється: 
- у посвяті Шелтона («…це виявиться далеко 

не вартим ні вашої шляхетної уваги, а ні 
протекції. Та все ж, позаяк воно є моїм – нехай 
воно і невдале, я в покорі благаю, щоб, щоб 
ваша честь була до нього поблажливою»);

- у посвяті Честера («Ваше поважне ймення 
закриє ці недоліки, а відомий усім характер 
ваших переваг змусить мовчати усіх ворогів 
чесноти. У світ відпускаю я свою дитину у 
затінку Вашого ймення, яке натовпу закриє 
писка»);

- у посвяті Шекспіра Саутгемптону («а не 
достоїнства моїх невмілих рядків»);

- у згаданому розділі «Корієтових абсурдів» 
(«Моє ж грубе і неотесане перо ризикує швидше 
заплямувати і затьмарити сяючі промені її 
незрівнянної краси, аніж додати пишноти. 
Але оскільки я продовжую свою невибагливу й 
убогу розповідь...»).

- в передмові до першого тому «Дон Кіхота» 
(«…що ж інше міг породити безплідний мій і 
нерозвинутий розум… нині виношу на його 
[читача] суд твір сухий, як жердина, не 
виблискуючий вигадкою, позбавлений краси 
викладу та гри розуму»).

Як бачимо, в усіх цих уривках відчувається 
перо спільного автора. А тепер наведу ще одну 
доречну тут цитату – із посвяти графу Лемосу, 
яка, безумовно, належить перу Сервантеса. 
Мова про передмову до його «Зразкових новел» 
1613 року видання, яку наводжу на російській 
зі зрозумілої технічної причини: «Молю вашу 
светлость только об одном: обратить 
внимание, что я – не делая из этого никакого 
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шума – посылаю вам двенадцать повестей 
таких достоинств, что, не будь они 
сработаны в мастерской моего собственного 
разума, они могли бы потягаться с самыми 
замечательными произведениями» [https://
avidreaders.ru/read-book/nazidatelnye-novelly.html?p=2].

Чи можна хвалькуватого марнославного 
герцога Армадо переплутати зі шляхетним 
іронічним Гамлетом? Неможливо! Адже це – 
антиподи! То яким же чином літературознавці 
могли не помітити, що хвалькуватий 
марнославний Сервантес не має нічого 
спільного зі справжнім автором «Дон Кіхота»!?

Спробуймо з’ясувати, хто такий був Томас 
Шелтон? 

На думку абсолютної більшості фахівців, 
йдеться про Томаса Шелтона із Дубліна, який 
навчався в університеті Саламанки, отож, мав 
би добре знати іспанську мову. Що про нього 
відомо? Найперше добре відомо про його 
політичні погляди. Він був католиком, який 
прагнув реставрації католицизму в Англії, 
покладаючи у цьому надію на Іспанію. Саме 
тому він пропонував свої послуги Флоренсу 
Маккарті, який намагався організувати 
військову інтервенцію Іспанії – в Англію. 
Відповідного листа Шелтона було перехоплено 
англійською розвідкою [https://en.wikipedia.org/
wiki/Thomas_Shelton_(translator)].

Найбільше дослідників цікавить загадка його 
зв’язків із Теофілом Говардом лордом Волденом, 
якому присвячений перший переклад «Дон 
Кіхота» на англійську мову.

У жовтні 1898 року було опубліковано статтю 
Александра Т. Райта, у якій наводяться архівні 
дані про те, що серед родичів Кетрін Говард 
графині Саффолк були три особи чоловічої 
статі, кожна з яких називалася «Томасом 
Шелтоном» [https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_
Shelton_(translator)]. На думку дослідників, серед 
цих трьох осіб мав бути Томас Шелтон із Дубліна, 
позаяк Кетрін Говард графиня Сеффолк 
доводилася матір’ю Теофілу Говарду лорду 
Волдену, якому присвячений «англійський 
переклад» «Дон Кіхота».

У такому випадку виглядає дуже дивним, що 
посвята Шелтона лорду Волдену є настільки 
іронічною та зверхньою.

Тут потрібно згадати, що Кетрін Говард 
графиня Сеффолк мала ще й рідну сестру, яка 
була дружиною Френсіса Ретланда (рідного 
брата Роджера Ретланда). Таким чином Томас 

Шелтон із Дубліна доводився родичем не лише 
лорду Волдену, але і його тітоньці, яка пізніше 
(з липня 1612 року) стане графинею Ретланд.

Висновок тут однозначний: Роджер Ретланд 
не міг не знати особисто таких осіб як Теофіл 
Говард лорд Волден та Томас Шелтон із Дубліна. 
А позаяк в ієрархічній системі англійської 
аристократії нащадок королівського роду 
Йорків граф Ретланд стояв вище за свого не 
надто близького родича лорда Волдена, він міг 
собі дозволити зверхність та іронію у даній 
посвяті.

Із власних творів, написаних Шелтоном, 
відомий лише один посвячувальний сонет, 
створений для книги Річарда Верстегана 
«Реституції зітлілого інтелекту» (Антверпен, 
1605). Інтрига полягає у тому, що вперше 
цей сонет був опублікованим у книзі Річарда 
Ньюджента «Синтія» (Лондон, 1604) – [https://
en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Shelton_(translator)].

А тепер пригадаймо розділ 42-й «Вино 
Нарциса – з келиха Весни» з основної частини 
цієї книги, де йдеться про сатиричну комедію 
Бена Джонсона «Бенкетування Синтії, або 
фонтан самолюбства» (1601 р.). Пригадаймо, 
що Синтія у цій комедії – це королева Єлизавета І.

Тепер, коли ми знаємо, хто така ця Синтія, 
на часі буде дізнатися про зміст «Синтії» 
Ньюджента. За його ж словами, він такий: 
«жахливі сонети, опис статевих актів…». 
Ньюджент оголосив, що ця публікація була 
зроблена без його відома і є принизливою та 
образливою для нього [https://en.wikipedia.org/wiki/
Thomas_Shelton_(translator)]. 

Як бачимо, це була своєрідна сатира на 
королеву Єлизавету. Нагадаю, що Синтія – 
епітет цнотливої богині Артеміди, епітет, 
яким придворні підлесники підкреслювали 
«незайманість» королеви-цнотливиці.

Але тут виникає питання: якщо «Синтія» 
Ньюджента була видана проти його волі й без 
його відома, то як до цього видання потрапив 
сонет Томаса Шелтона? Може, цю публікацію 
забезпечив сам Томас Шелтон? Зовсім не так, 
позаяк історичні джерела фіксують спільну 
присутність Т. Шелтона та Р. Ньюджента у 
Фландрії після 1604 року – вони залишилися 
друзями  [https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Shelton_
(translator)].

Якщо ж це видання «Синтії» забезпечив 
хтось інший – тоді авторство Шелтона щодо 
згаданого сонету – слід вважати не доведеним.
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На мою думку, це видання, скоріше за все, 
забезпечив Роджер Ретланд, який додав сюди 
сонет від імені Шелтона, аби надати останньому 
сяке-таке реноме літератора. 

Для Ретланда таке видання «Синтії» було 
доцільним, позаяк, хоч королева вже померла, 
проте залишилися її партнери (Релі, Оксфорд, 
Роберт Сесіль), які були його ворогами. Чергова 
інвектива проти цих осіб сприяла пониженню 
рівня їхньої політичної значимості. 

В іншому випадку було б важко пояснити 
доцільність піратського видання «Синтії» 

дрібним тиражем, який не міг покрити навіть 
видатків на видавництво. І тим більш важко 
було б пояснити, чому «пірат» додав сонет 
Шелтона до цього видання.

Усі історичні дані, наведені тут стосовно 
Томаса Шелтона та Річарда Ньюджента 
допитливий читач може знайти в 
Оксфордському національному біографічному 
словнику – в статті Л. Г. Келлі про Томаса 
Шелтона [https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/
ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-
25318;jsessionid=56CA7ABB1BC477CFF10F92C99AAFBCC1].

•••••••
4. Магістр Джозеф Холл – прототип ліценціата 

Перо Переса
У першій частині роману «Дон Кіхот» наявний 

ще один епізод, який теоретично не мав би бути 
пропущеним цензурою. Пов’язаний він із таким 
героєм як священник Перо Перес. Найперше 
звернімо увагу на його антропонімічні дані. 

Із розділу 5-го (Частина І) дізнаємося, що 
знайомий Дон Кіхотові священник – його 
краянин – називався Перо Пересом («… сеньйор 
ліценціат Перо Перес…»). Позаяк в іспанській 
немає іменника «pero», для іспанського вуха 
ймення «Перо» асоціювалося із апелятивом 
«perro». В іспанській слово «pero» означає 
те ж саме, що й частка «ось» в українській, а 
слово «perro» – «собака». Таким чином автор 
етимологізує від слова «perro» (собака) і 
прізвище Перес. У підсумку антропонімічний 
комплекс «Перо Перес» має таке приховане 
сатиричне значення: «Собака Собакович». 
Хоч насправді португальське прізвище Перес 
є відповідником іспанського Перец. Останнє ж 
має єврейське походження і означає те ж саме, 
що й біблійне ймення Фарес. Але ця подвійність 
значень цілком влаштовує автора, який 
намагається досягнути семантичної поліейконії     
в низці епізодів роману.

Якщо припустити, що «Дон Кіхота» написав 
Сервантес, тоді зазначена антропонімічна деталь 
може бути витлумачена як чергова івектива 
автора проти християнства. Але і в цьому 
випадку цю деталь мав би зауважити цензор. 
Якщо ж припустити, що «Дон Кіхота» написав 
Ретланд, тоді прототипом цього священника 
може виявитися певний священник-
англіканин, який для тогочасних англійських 

католиків являв собою еталон особи активного 
єретика («собаки»). Таким прототипом міг 
бути згадуваний мною в основній частині 
цієї книги сатирик Джозеф Холл  (1574 – 1656 
рр., згодом – англіканський єпископ), автор 
епіграми, написаної проти Вільяма Шакспера 
та автора шекспірівської поеми «Венера і 
Адоніс» (Ретланда), до якого Роджер Ретланд, 
зрозуміла річ, не мав жодних підстав відчувати 
певну дещицю приязні – незважаючи на 
те, що вони одночасно були студентами 
Кембриджського університету протягом 
кількох років (із 1589 до 1594 року).

Священником Джозеф Холл став не пізніше 
за 1601 рік (а скоріше за все – дещо раніше). 
А до цього (у 1596 році) – отримав наукову 
ступінь магістра (вищу за бакалавра і нижчу 
за доктора). Потрібно зауважити, що в Іспанії 
ступеня магістра не існувало, а замість неї була 
ступінь ліценціата (вища за бакалавра і нижча 
за доктора). Таким чином священник-магістр 
Джозеф Холл в іспанському середовищі мав би 
вважатися священником-ліценціатом.

Священник Перо Перес постає у романі 
неабияким знавцем рицарських романів та іншої 
світської літератури – поезії та белітристики, не 
дружньої із християнською мораллю. Більшість 
зразків цієї літератури він засуджує. Але комізм 
ситуації полягає у тому, що, як виявилося, свого 
часу він жадібно поглинав ці твори та й згодом, 
коли до рук йому потрапила бібліотека Дон 
Кіхота, він засуджує на спалення переважно 
малоцікаві видання, а не ті, у яких відчувається 
брак моральності. Так, в одному випадку він 
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говорить: «…Діану Хіля Поло належиться 
берегти нам так, ніби написав її сам Аполлон» 
(Частина І, розділ 6). 

Тут йдеться про роман-пастораль Гаспара 
Хіля Поло (1530 – 1591) «Закохана Діана» («Diana 
enamorada», 1564 р. видання), роман, який 
Сервантес наслідував у своїй «Галатеї», проте 
остання виявилася «блідою тінню» роману 
Хіля Поло. Чи не тому потрібно було берегти 
цю книгу з особливою ретельністю, що вона 
є матеріальним свідоцтвом бездарності 
Сервантеса?

Найцікавіше ж у цьому епізоді – той піїтет, 
з яким священник Перо Перес говорить про 
язичницього бога Аполлона.

Попередній епізод – ще більш промовистий: 
«Як, і Тирант Білий тут!? – вигукнув 
священник, – подайте-но його мені, мій любий 
друже! Це ж ціла скарбниця насолоди і золоті 
розсипи втіхи… тут описані хитрування 
діви Відради, шури-мури та ошуканства 
вдови Потрафіри і врешті – закоханість 
імператриці у власного конюшого Гіполита. 
Запевню вас, любий друже, що стосовно 
стилю – це найкраща книга у цілому світі… 
А проте – автор її цілком свідомо наплів 
стільки дурниць, що його б належилося 
засудити на вічну каторгу. Візьміть її з 
собою і прочитайте, аби ви переконалися, що я 
сказав про неї чистісіньку правду» (Частина І, 
розділ 6).

Як бачимо, Перо Перес виявляє власні 
внутрішні суперечності в оцінці рицарського 
роману «Історія славного рицаря Тиранта 
Білого». Спочатку він захоплено говорить про 
картини перелюбу в романі, але згодом, ніби 
опам’ятавшись, суворо засуджує його автора.

Порівняймо це із критикою поеми «Венера 
і Адоніс», наявною у сатиричній епіграмі 
Джозефа Холла, який виявляє тут обізнаність 
із пікантними деталями поеми, разом з тим – 
менторським тоном повчає Вільяма Шакспера 
писати самостійно та добре, й засуджує 
справжнього  автора  поеми  як  «кініка».  Нагадаю:

Сором, Лабео, писати належиться добре, 
Якщо ж погано – то ліпше вже буде – нічого,
Краще писати змагайся й пиши самостійно у всьому.
Кініка клич ти, хоч дурнем, а хочеш – розумним,
Мало пожитку із цього: він келих відкине,
Спраглий бо він – буде з пригорщі воду хлебтати – 
В горло своє пересохле потік спрямувавши.

А тепер пригадаймо, що говорить Перо Перес 

про поему в десяти книгах «Фортуна кохання»: 
«Дайте-но її мені, любий друже: якби мені 
подарували сутану з флорентійського шовку, 
я б зрадів з цього менше, аніж через цю 
знахідку».

Про Джозефа Холла відомо, що той,           
прийнявши священичий сан, оселився у Хостеді 
– помісті свого патрона сера Роберта Друрі 
[https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hall_(bishop)]. Отож, 
коштовні подарунки від патрона були не 
рідкісними у біографії Холла цього періоду.

Разом з тим тут продовжується попередня 
тема – тема пристрасної прихильності Перо 
Переса до еротики.

Усіх наведених збігів не було б достатньо для 
повної переконливості нашої останньої версії, 
якби не одна важлива деталь, яка криється у 
висловлюванні даного священника стосовно 
хреста як символу християнства.

Коли цирульник дістав із полиці роман  
«Рицар Хреста», священник Перо Перес 
промовив: «Зарди такої рятівної для душі 
назви можна було б простити авторові 
його невігластво. З іншого боку – не дарма ж 
кажуть: «За хрестом ховається сам диявол». 
У вогонь його!» (Частина І, розділ 6).

Останні слова є немислимими для іспанського 
священника ХVІ-ХVІІ століть. По-перше, такої 
приказки в Іспанії не існувало – як і в Італії, де 
побував Сервантес. По-друге: у католицьких (та 
православних) країнах в народі існувала повна 
певність у тому, що диявол найбільше за все на 
світі боїться знаку хреста.  Щоб переконатися 
у цьому, достатньо прочитати драму Кальдерона 
«Поклоніння Хресту» (1634 р.).

Отож, подібний вислів міг зродитися 
лише у протестантському середовищі ранніх 
кальвіністів, яких характеризує неоднозначне 
ставлення до хреста. З одного боку кальвіністи 
визнають, що Хрест Господній – знак спасіння 
християн, а з іншого – вони нещадно знищували 
католицькі хрести (Розп’яття), поставлені 
біля католицьких храмів і у храмах (як і статуї 
та живописні зображення Ісуса Христа, Діви 
Марії, Святих та Архангелів). При цьому вони 
виправдовували свої дії, стверджуючи, мовляв, 
це є «ідолопоклонство, насаджене дияволом».

Джозеф Холл отримав пуританське 
виховання від матері, яка була послідовницею 
релігії Кальвіна [https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_
Hall_(bishop)]. Ось саме тут і пес закопаний –
нехай Перо Перес дарує мені цей каламбур.
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На мою думку, остання деталь переконливо 
довершує літературний сатиричний портрет 
Джозефа Холла – у вигляді Перо Переса. Вважаю, 
що цензор був поставлений до відома стосовно 
цієї алюзії (та деяких інших), завдяки чому 
роман «Дон Кіхот» побачив світ «не врізаним».

Мала б право на існування й інша версія 
– відповідно до якої – згадану деталь можна 
розглядати як інвективу криптоєврея Сервантеса 
проти християнства. Проте даний епізод 
(автодофе, яке Перео Перес влаштовує 
бібліотеці Дон Кіхота) містить також інвективу, 
спрямовану проти самого Сервантеса як 
письменника. 

Йдеться про саме ці слова священника Перо 
Переса: «…я б не помилував лише Бернардо 
де Карпйо, який, як я здогадуюся, десь тут 
ховається, та ще одну книгу під назвою 
Ронсеваль. Ці дві книги – потрапили б вони 
лише мені до рук – відразу ж перейдуть до рук 
покоївки, покоївка ж без жодного милосердя 
вкине їх до вогнища» (Частина І, розділ 6).

Зазвичай учені вважають, що тут йдеться 
про дві поеми – про поему Агустина Алонсо 
«Історія діянь і подвигів непереможного лицаря 
Бернардо дель Карпйо» (Толедо, 1585) та про 
поему Франціско Ґаррідо де Вільєни «Правдива 
оповідь про славнозвісну Ронсевальску битву…» 
(Валенсія, 1555).

Але пригадаймо, у якому контексті 
відбувається згадка про ці два твори – 
пригадаймо, що перед цією згадкою та після 
неї священник і цирульник переглядають ту 
частину бібліотеки Дон Кіхота, де були 
зосереджені винятково лицарські романи. 
Перерахуймо  ці  книги.

До згадки: «Амадіс Гальський»; «Подвиги 
Еспладина»; «Амадіс Грецький»; «Дон Оліванте 
де Лаура»; «Флорісмарте Гірканський»; «Рицар 
Платир»; «Рицар Хреста»; «Дзеркало лицарства».

Після згадки: «Пальмерин із Оливи»; 
«Пальмерин Англійський»; «Історія славетного 
лицаря Тиранта Білого»;

Після цього між священником та   
цирульником відбувається такий діалог: 

«Я так і зроблю, – відповів цирульник. – А 
як же ми вчинимо з рештою – з маленькими 
книжками?

- Це не лицарські романи, – сказав священ-   
ник, – а, ймовірно, книги з віршами.

І, відкривши одну з них, він прочитав 
заголовок: «Діана» Хорхе де Монтемайора – і, 

припустивши, що і всі інші належать до цього    
ж зразка, сказав:

- Вони не заслуговують спалення, подібно 
до романів, бо не заподіюють і не заподіють 
ніколи такої шкоди, як лицарські романи: 
це просто цікаве й анітрохи не шкідливе 
читання».

Як бачимо, священник Перо Перес очікував 
знайти книги про Бернардо де Карпйо та про 
Ронсеваль посеред рицарських романів, про що 
свідчать його слова: «…я б не помилував лише 
Бернардо де Карпйо, який, як я здогадуюся, десь 
тут ховається, та ще одну книгу під назвою 
Ронсеваль». Поеми ж мали б знаходитися 
посеред маленьких (за форматом) книжок.

Наскільки мені пощастило дізнатися в 
іспаномовних та англомовних довідкових 
виданнях, у відповідну добу не існувало жодного 
роману про Бернардо де Карпйо – легендарного 
лицаря доби Карла Великого. Також не існувало 
й такого лицарського роману, який би мав 
назву «Ронсеваль». Тоді як інші назви книг у 
цьому розділі – цілком історичні. Для чого ж 
зроблений цей виняток?

Щоб відповісти на таке питання, потрібно 
зауважити, що Ронсеваль – перевал та 
ущелина у країні басків, у якій вони знищили 
загін графа Роланда (як про це розповідає 
французький епос). Іспанські ж манестрелі доби 
Середньовіччя висували свою версію цієї події, 
за якою, Роланда в ущелині Ронсеваль задушив 
Бернардо де Карпйо. Таким чином у добу 
Сервантеса міг існувати чийсь незакінчений 
(чи неопублікований) роман про Бернардо 
де Карпйо та продовження цього роману під 
назвою «Ронсеваль». Позаяк такі романи ніколи 
не виходили у світ, про них могли знати лише 
приятелі їхнього автора, серед яких, як можна 
припустити, був і Сервантес. Одне дивує: чому 
Сервантес виявив таку неповагу до творчості 
власного приятеля? На це питання ми ніколи 
б не отримали відповіді, якби через рік після 
смерті Сервантеса в Іспанії не вийшов друком 
його останній закінчений роман під назвою 
«Персілес і Сігізмунда». У цьому романі 
Сервантес пише посвяту графу Лемосу, 
датовану 19 квітня 1616 року, де згадує про свої 
незакінчені романи «Славетний Бернардо» та 
«Тижні в садах»: «Todavía me quedan en el alma 
ciertas reliquias y asomos de Las semanas del 
jardín y del famoso Bernardo».
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Літературознавці дійшли висновку, що 
єдиний славетний Бернардо про якого міг 
писати Сервантес свій роман – це Бернардо де 
Карпйо. За кілька днів до смерті письменник 
висловлює надію, що закінчить цей роман, 
який, як бачимо із наведеної цитати, називає 
словом «reliquias» (реліквією). З цього випливає 
висновок, що власні твори Сервантеса були 
для нього святинею. Принаймні це можна 
впевнено стверджувати відносно двох із них – 
незакінчених романів «Славетний Бернардо» та 
«Тижні в садах». То чи міг цей автор приблизно 
1601-1602 року написати у першій частині 
«Дон Кіхота» те, що тут написане про роман 
«Бернардо де Карпйо»? Думаю, що це так само 
неможливо, як і осуд зерновим гендляром 
Вільямом Шакспером гендлярів зерном, який 
чітко звучить в шекспірівському «Коріолані».

Як же Сервантес дозволив, щоб у романі, 
підписаному його йменням, хтось написав 
такі речі – болючі для його самолюбства? Таке 
запитання можна очікувати від читача. Тут 
можливі дві версії: перша полягає у тому, що 
Сервантес припустився тієї ж помилки, що її 
припустилися сервантисти, гадаючи собі, ніби 
мова йде про дві згадані поеми. Але більш 
ймовірно, що Сервантес навіть не отримав 
можливості ознайомитися із рукописом 
першої частини «Дон Кіхота», адже для нього 
розходилося про непоганий заробіток і він не 
міг диктувати свої умови. В одному з наступних 
розділів спробую поглибити докази тут 
сказаного. Наразі ж слід згадати, що у даному 
епізоді Перо Перес не надто високо оцінює і 
«Галатею» Сервантеса (на відміну від самого 
автора). Про цей незакінчений пасторальний 
роман у «Дон Кіхоті» існує такий діалог 
священника з цирульником:

«- Це «Галатея» Мігеля де Сервантеса, – 
відповів цирульник. 

- Протягом багатьох років цей Сервантес 
був мені великим другом, і я знаю, що він більш 
компетентний в бідах, аніж у віршах. У його 
книзі є певний гарний винахід; щось пропонує 
і жодного продовження не робить» (Частина І, 
розділ 6).

Ось як слова священника звучать у виданні 
«Дон Кіхота» 1605 року: «- Muchos años ha que 
es grande amigo mío ese Cervantes, y sé que es 
más versado en desdichas que en versos. Su libro 
tiene algo de buena invención; propone algo y no 
concluye nada».

Як бачимо, автор роману пише про 
Сервантеса із відвертою іронією – як про поета, 
некомпетентного в поезії, який у своїй «Галатеї» 
зробив гарний винахід: щось пропонувати 
читачеві – без жодного продовження. До того 
ж Перо Перес називає Сервантеса «великим 
другом». На мою думку, ця деталь є знущальною 
і вона свідчить про неможливість її створення 
самим Сервантесом – свідчить ще у більшій 
мірі, аніж засуд Перо Пересом на спалення 
«священного» роману Сервантеса про Бернардо    
де Карпйо.

Пригадаймо ще один роман, який священник 
Перо Перес дуже впевнено засуджує на 
спалення: «Потім він відкрив наступну 
книгу: це був «Пальмерін із Оливи», а поруч з 
ним стояла інша, під заголовком «Пальмерін 
Англійський».

Побачивши їх, ліценціат сказав:
- Оливку цю потрібно зараз же знищити 

і спалити, так, щоб і попелу від неї не 
залишилося; а англійську пальму слід зберегти 
як коштовність і зробити для неї скриньку».

«Пальмерін із Оливи» (повна назва: «Книга 
про знаменитого лицаря Пальмеріна з Оливи») 
є першою із так званого «пальмерінівського» 
циклу. Була вона опублікованою в Саламанці в 
1511 р. як твір якогось аноніма. Сучасні іспанські 
дослідники приписують його перу Франціска 
Васкеса, який згодом написав продовження 
цього роману («Прімалеон», 1512 р.).

Ця книга дала поштовх іншим авторам 
писати романи про Пальмеріна і хронологічно 
четвертим із них став «Пальмерін Англійський», 
написаний португальським письменником 
Францішку де Морайшом, який у «Дон Кіхоті» 
названий «одним мудрим королем Португалії» 
у розумінні: «король серед письменників 
Португалії».

Найдавніші примірники «Пальмеріна 
Англійського» збереглися у перекладі на 
іспанську (видання 1547 р.). Іспанський переклад 
є вкрай незграбним [https://es.wikipedia.org/wiki/
Palmerín_de_Inglaterra]. 

Саме тому роман в Іспанії не набув значної 
популярності [Menéndez Pelayo M. Aparición de los libros 
de caballerías indígenas // Orígenes de la novela. — Madrid : 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1961. — P. 422]. 

Таким чином Сервантес не мав належних 
підстав давати якнайвищу оцінку «Пальмеріну 
Англійському» – цей роман він міг прочитати 
лише в його блідій іспаномовній подобі. Тим 
більше – не міг Сервантес написати про цей 
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роман такі слова: «Автор пильно стежить за 
тим, аби герої його вишукано та зрозуміло 
висловлювали розумні думки». Переклад на 
іспанську не містить жодної вишуканості у 
висловлюваннях героїв. Цей переклад настільки 
псує роман, що засуджений священником Перо 
Пересом «Пальмерін із Оливи» має над ним 
безліч переваг. Проте, якщо розглядати ці твори    
в англійському контексті – ситуація міняється.

Єдина країна, де «Пальмеріном Англійським» 
захоплювалися широкі читацькі кола – була 
Англія Єлизаветинської доби (переклад 
на англійську із французького перекладу 
здійснений і виданий 1596 р.) – [вказана праця, с. 
729]. Автором цього перекладу був драматург 
Ентоні Мандай. Переклад Мандая справді є 
досить майстерним, більш ранній його переклад 
«Пальмеріна з Оливи» також неможливо назвати 
невдалим. Проте Роджер Ретланд, на відміну 
від Мігеля Сервантеса, мав вагомі підстави 
для того, щоб його персонаж, який уособлює 
англіканського священника Джозефа Холла 
(священник Перо Перес), так рішуче засудив на 
спалення «Пальмеріна із Оливи». Пригадаймо, з 
якою метою бібліотека Дон Кіхота піддавалася 
перевірці – з метою знищити ті книги, які 
спричинили божевілля «Дон Кіхота». А позаяк 
прототипом «Дон Кіхота» був граф Оксфорд 17-
й, потрібно було насамперед знищити лицарські 
романи, переклади яких присвячувалися 
графу Оксфорду. Отож, для читача буде досить 
цікавою така інформація: «У 1588 році Ентоні 
Мандай присвятив графу Оксфорду свого 
«Пальмеріна із Оливи» [Андре Жан Готье. История 
графов Оксфорда и владык Ирландии, М, 2017. 214 с. С. 
90].

Подібну інформацію ми знаходимо і в праці 
іншого англійського літературознавця: «While 
he had dedicated the first edition of Palmerin 
d'Oliva I and II to Edward de Vere, seventeenth 
earl of Oxford, for the second edition Munday 
found new patrons, namely, Francis Young of 

Brent-Pelham, Hertford, and his wife Susan» 
[JORDI SANCHEZ-MARTI/ The Publication History of 
Anthony Munday's? Palmerin d'Oliva С. 197 // https://core.
ac.uk/download/pdf/32326535.pdf].

Переклад: «Хоч першу частину «Palmerin 
d'Oliva» він присвятив Едварду де Веру, 
сімнадцятому графу Оксфорду, проте для 
другої частини Мандай знайшов нових 
покровителів, а саме Френсіса Янга з Брент-
Пелхема  у  Гертфорді,  та  його  дружину  Сюзан».

Друга частина «Пальмеріна» – роман 
португальського письменника Францішку 
Морайша «Історія Пальмендоса», яка була 
перекладена Ентоні Мандаєм на англійську і 
видана 1589 р. [https://en.wikipedia.org/wiki/Anthony_
Munday]. Цього роману у бібліотеці Дон Кіхота 
– не було.

Видання «Пальмеріна Англійського» 
Ентоні Мандай 1588 року обіцяв присвятити 
і надіслати після друку своєму покровителю 
графу Оксфорду у посвяті до «Пальмеріна 
з Оливи»: «Not long it will be before ( ... ] the 
renowned Palmerin of England with all speede 
shall be sent you» [вказана вище праця, с. 
192]. Переклад: «Незабаром ( ... ] відомий 
«Пальмерін Англійський» з усією швидкістю 
буде надісланий вам». 

Проте Ентоні Мандай не дотримав слова 
і присвятив свого «третього Пальмеріна» 
(«Пальмеріна Англійського») у 1602 році тому 
ж таки Френсісу Янгу [https://en.wikipedia.org/wiki/
Bartholomew_Young].

Для графа Оксфорда це була велика образа. 
Саме тому священник Перо Перес говорить 
до цирульника: «а англійську пальму слід 
зберегти як коштовність і зробити для неї 
скриньку». Священник розраховує на те, що ця 
речова образа власника бібілотеки, яка криється 
у виданні цього роману, має розхолодити 
пристрасть Дон Кіхота (Оксфорда) до лицарських 
романів.
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5. Як антропонімічні дані Сервантеса 
сприймалися англомовним читачем?

Пригадаймо, що стверджував автор у 32-му 
розділі основної частини цієї праці: «Подібний 
творчий почерк Ретланда виявляє себе 
також у його бажанні не обмежитися лише 
псевдонімом, але знайти для свого псевдоніму 
відповідну реальну особу, чиє прізвище та ім’я 
характеризують його самого (але, в жодному 
випадку, – не цю особу) – в результаті 
чого він зупиняється на кандидатурі 
Вільяма Шакспера. Дещо подібна тенденція 
простежується і з авторством «Дон Кіхота» 
та «Корієтових абсурдів»…» (с. 178).

В основній частині книги не наведене 
пояснення цього твердження – мається 
на увазі стосовно авторства «Дон Кіхота», 
позаяк семантика прізвища «Сервантес» 
тут не розглядається взагалі. На це існувала 
вагома причина – автор не бажав порушувати 
стрункість шекспірознавчого дослідження 
надмірним заглибленням у сервантистику. 
Наразі ж буде доречним пояснити, що Роджера 
Ретланда, очевидно, цікавила етимологія 
антропонімічних даних Мігеля Сервантеса на 
основі англійської мови. Чому саме на основі 
англійської? Тому, що така етимологія була 
зрозумілою для англійських читачів без жодних 
пояснень. Наведу подібний приклад: російський 
письменник-сатирик Салтиков-Щедрін вживає 
французьке прізвище мадам Помпадур у 
видозміненому вигляді: «Помпадура», аби 
досягнути дещо брутального сатиричного 
ефекту, який не потребує коментарів.

Р. Ретланд враховував, що на слух іспанське 
прізвище Cervantes може сприйматися 
англійцями так само, як англійське слово 
«servants» («слуги»).

За іспанською традицією, окрім прізвища 
основного, Сервантес носив додаткове 
прізвище (Saavedra). Останнє асоціювалося 
для англійського вуха із англійською лексемою 
«saved» (врятовано). А поєднання прізвищ 
Cervantes та Saavedra виявилося близьким до 

англомовного словосполучення зі значенням: 
«врятований слугами».

Справді, у відповідний період Роджер 
Ретланд був врятований приходом до влади 
в Англії Стюартів. Звичайно, Стюарти – 
королівська династія, а не слуги. Але слід 
пам’ятати етимологію їхнього прізвища Stewart. 
Не випадково воно звучить як фонетичний 
варіант слова «steward», яке у відповідну добу 
мало таке значення: головний слуга, наділений 
особливими повноваженнями, те ж саме, що й  
мажордом (majordomo). Таким чином прізвище 
Стюарт в англійців викликало асоціації зі 
стюардами (високопоставленими слугами).

Ймення Мігель тут також пасувало, позаяк 
йдеться про іспаномовний варіант імені 
Архангела Михаїла, який уособлює собою 
успішну боротьбу із духовним злом (так само, 
як і Святий Георгій). І це тим більше, що в 
західноєвропейській середньовічній традиції 
Архангел Михаїл часто ототожнюється 
із сяючим Сонцем (так часто, як у кельтів 
язичників із денним Сонцем ототожнювався 
Лугос).

Нагадаю, що перше видання роману «Дон 
Кіхот» припадає на початок січня 1605 року, 
тоді як династія Стюартів запанувала над 
Англією 1603 року. Така хронологія свідчить 
про те, що на той час, коли відбувався пошук 
в Іспанії виконавця ролі автора роману «Дон 
Кіхот», для Роджера Ретланда був актуальним 
його політичний порятунок, який принесла 
йому зміна верховної влади в Англії.

Уже після свого знайомства із Сервантесом Р. 
Ретланд продовжував доопрацювання роману, 
яке у підсумку стало його другим томом. При 
цьому Ретланд поцікавився й генеалогією 
Сервантеса. Насамперед на це вказує єврейське 
походження Сервантеса, яке почасти з метою 
комічного ефекту відображене у низці алюзій, 
наявних а обох частинах «Дон Кіхота». Втім – це 
тема іншого розділу.



276

ІІ. Іспанські реалії і роман «Дон Кіхот»

Роман «Дон Кіхот» мав фантастичний успіх у 
читачів, про який свідчить неймовірна кількість 
його видань на іспанській та інших мовах. 
Чим пояснити цей успіх? Не лише винятково 
вишуканою мовою викладу, не лише чудовим 
гумором, виявленим автором у численних 
комічних сценах. Загальну картину особливо 
високої художньої вартості цього твору не 
могла зіпсувати навіть неймовірно бездарна 
вставна новела «Розповідь полоненого», яка 
справді належить перу Сервантеса. Важко 
назвати цей витвір «художньою літературою», 
скоріше – нудною публіцистикою із додатком 
неправдподібних фантазій (у другій частині 
новели). Цю новелу справжній автор волів 
вставити в роман, очевидно, з тією метою, щоб 
достатньо мудрий читач міг наочно порівняти 
його твір із твором Сервантеса, а сам Сервантес 
мав формальні підстави називати «Дон Кіхота» 
– «своїм» романом.

То чим же так приваблює читача книга 
про рицаря Сумного образу? Насамперед 
привабливим для нього є підтест, який не може 
вловити його свідомість, але який сприймається 
на позасвідомому рівні. У романі «Дон Кіхот» 
такий підтекст носить глибокий психологічний 
характер.

Ніхто не міг би назвати Дон Кіхота «людиною 
низького рівня інтелекту». Навпаки – цей 
літературний герой виявляє схильність до 
філософії, чудово розуміється на Святому 
Письмі й часто цілком доречно цитує цілі 
уривки із Євангелія. Щоправда, він робить це, 
переважно, не посилаючись на джерело – як 
своєрідний плагіатор. В одному такому випадку 
(Частина І, розділ 18) Дон Кіхот удостоюється 
компліменту Санчо Панси, який зауважує, 
що його сеньйорові більше пасувало б бути 
проповідником, аніж мандрівним рицарем. 
На це Дон Кіхот відповідає, мовляв, мандрівні 
рицарі – майстри на всі руки. По цьому він      
різко міняє свій спосіб викладу думок у розмові із 
Санчо – вдаючись до стилістики, характерної 
для священослужителів. Зокрема, звертається до 
нього, як єпископ чи Папа Римський – словами 
«сину мій». Як бачимо, Дон Кіхот готовий грати 

будь-яку роль – лише б вона вивищувала його 
у власних очах та в очах свого оточення. Таким 
чином в основу цієї особистості покладене 
марнославство, доведене до манії величі. Дон 
Кіхот увесь час потрапляє у вкрай неприємні 
та принизливі для себе ситуації з тієї причини, 
що прагне вивищення за будь-яку ціну. Автор 
часто називає свого героя «божевільним», але у 
читача складається позасвідоме враження, що 
божевілля Дон Кіхота – цілком добровільне. Дон 
Кіхот чудово розуміє, що перед ним не вороже 
військо, а стадо овець, що перед ним не велетні, 
а кілька вітряків, але він воліє, як дитина, грати 
у свою гру, у якій може самостверджуватися 
за допомогою власної патетичної фантазії, 
спроектованої на прозаїчні реалії таким 
чином, щоб пристосувати їх до специфічних 
потреб власного его. Овець бо значно легше 
знищувати, аніж ворожих воїнів і з вітряками 
воювати легше, аніж із велетнями. Принаймні – 
так здавалося Дон Кіхотові на перший погляд, 
хоч на ділі вийшло й зовсім інакше.

Отож, геть усе божевілля Дон Кіхота 
зводиться до його цілком свідомої підміни 
реального світу світом власних фантазій та 
до кумедних самовиправдань. Кажучи інакше 
– до всього, що є пов’язаним із можливістю 
потішити власне марнославство.

Інфантилізм помножений на гіпертрофоване 
марнославство (манію величі) – цей унікальний 
комплекс серед відомих історичних осіб Європи 
другої половини ХVІ століття був властивим 
лише Еварду де Веру графу Оксфорду 17-му, 
завдяки чому його історична постать стала 
винятково привабливою для сучасників та 
істориків – так само як і образ Дон Кіхота 
є винятково привабливим для читачів. 
Оксфорд і Дон Кіхот – це реально-життєва 
і створена письменницькою фантазією – дві 
карикатури на людське марнославство – на ту 
рису, яка властива практично кожному з нас, 
але в кожному з нас вона є малопомітною – 
насамперед для нас самих. Щоправда, посеред 
нас трапляються особи, яких можна легко 
запідозрити в манії величі. Парадокс – але вони 
досить простими методами агітації можуть 

1. Інвектива проти Сервантеса в першій 
частині «Дон Кіхота»
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такими словами: «Клянусь… ти брешеш, як 
християнин!» (Частина І, розділ 8). Тут наявна 
двозначність, якої б не було, якби біскаєць 
сказав так: «Клянусь… як християнин, ти 
брешеш!». Але автор написав так, як написав: 
«Juro a Dios tan mientes como cristiano».

Як бачимо, біскаєць – не залежно від того, 
що він хоче сказати – говорить, що Дон Кіхот 
бреше, «як християнин», тож християни із 
його слів постають еталоном брехливости. В 
Іспанії доби Ренесансу таку думку могли мати 
лише євреї юдейського віросповідання. Біскайю 
населяли переважно баски (як і в наш час), але 
біскайцем міг бути не лише баск, але й єврей, 
який таємно сповідував юдаїзм (криптоєврей). 

Можна припустити, що цей пасаж створений 
винятково для комічного ефекту, мовляв, 
біскаєць (баск) погано володів іспанською 
мовою, зокрема і її синтаксисом. Якщо таким 
чином дивитися на речі, у романі «Дон Кіхот» 
справді легко знайти критику християнської 
ортодоксальності (основної спільної риси 
католицизму та православ’я), про що модно 
писати у наш час, і що можна прочитати мало не 
у кожному відповідному довідковому виданні. 
Але у такому випадку постає логічне запитання: 
як роман «Дон Кіхот» могла пропустити 
іспанська цензура, яка нещадно відсівала всі 
антикатолицькі публікації? Для того, щоб 
цензура пропустила такий роман – принаймні, 
не викреслюючи у ньому даний вислів біскайця, 
потрібно було, щоб автор надав цензорам більш 
лояльне до християнства пояснення цього 
епізоду.

Як доводить низка єврейських дослідників, 
Мігель Сервантес був євреєм (тема, до якої ми 
ще повернемося). У такому випадку – біскаєць 
(ймовірний криптоєврей) є епізодичною 
сатирою на Сервантеса. Сатирою тим більш 
упередженою, що доволі кумедно змальований 
біскаєць виявився єдиним суперником Дон 
Кіхота, над яким той святкує перемогу в першій 
частині роману.

Сервантес у своїх публікаціях часто 
підкреслює власний патріотизм та повагу до 
Церкви і її служителів. Але чи так він думав 
насправді? Чи таким було його вутрішнє 
ставлення до християнства? Думаю, що не 
таким, і моя думка легко доводиться на певних 
фактах його біографії (про що мова попереду) 
та на прикладі даного епізоду: якщо «Дон 
Кіхота» написав Сервантес, тоді даний епізод 

зібрати чимало електорату і стати народними 
депутатами чи навіть президентами. Легка 
форма шизофренії з синдромом манії величі є 
сприятливим фактором для політиків – людям 
здається, що відповідна особистість самою 
природою «вивищена над поземом». Подібний 
діагноз можна поставити імператору Неронові 
та декому із відомих сучасних політиків.

У графа Оксфорда ця форма шизофренії 
аж ніяк не була легкою, але позаяк він мав 
статус графа – до того ж мало не все життя 
залишався улюбленцем королеви Єлизавети, 
багато сучасників сприймали його поведінку як 
«цілком нормальну», хоч і визнавали, що вона 
«не стандартна». Але таке можна сказати далеко 
не про всіх – нагадаю, що дехто з сучасників 
називає його «діамантом безглуздя, що не 
має аналогів» (Габріель Гарві), що Шекспір (не 
Шакспер) виводить комічний образ Оксфорда в 
«Марних зусиллях кохання» (герцог Армадо»), 
у порівнянні з яким Дон Кіхот виявляє значно 
глибшу клінічну картину. І це природно, адже 
психічні патології, як правило, поглиблюються 
з роками.

Нагадаю, що граф Оксфорд разом із Вальтером 
Релі та Крістофером Марло був членом 
антихристиянського гуртка «Школа ночі» – 
попри те, що у Римі поводився як католик, а 
при дворі королеви Єлизавети – як протестант-
англіканин. Здавалося б, Дон Кіхот відрізняється 
від Оксфорда у відповідному стосунку – до 
початку свого «лицарського» божевілля 
він постить у п’ятницю, задовольняючись 
сочевицею, звареною на воді, під час своїх 
подорожей у пошуках пригод, цитує Євангеліє, 
проповідуючи євангельські вартості. Щоправда, 
перед поєдинками молиться не до Бога, не до 
Святих, але до Дульсінеї Тобоської. Проте, як 
він у цьому сам переконаний, тут Дон Кіхот 
наслідує літературних мандрівних лицарів. І все 
ж, автор роману «Дон Кіхот», нехай і натяком, 
відмовляє своєму героєві у визнанні його 
християнином – попри те, що сам Дон Кіхот 
впевнений у протилежному. На мою думку, тут 
простежується алюзія до звинувачень з боку 
Говарда та Арундела на адресу графа Оксфорда 
у тому, що той відверто хулив Ісуса Христа і Діву 
Марію (про що я згадував у основній частині 
цієї книги).

Про який епізод роману «Дон Кіхот» йде 
мова? Про поєдинок Дон Кіхота із біскайцем. 
Останній звертається до мандрівного рицаря 
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слід тлумачити як приховану інвективу проти 
християн. Якщо ж цей роман написав Ретланд, 
тоді даний епізод слід тлумачити як замасковану 
інвективу проти Сервантеса, яка вказує на його 
приховану антихристиянську позицію. 

До речі, в англійському оригіналі Ретланда, 
відомому як «переклад Шелтона», даний епізод 
звучить ще більш відверто: «Not I a gentleman!? 
I swear God thou liest, as well as I am a Christian». 
Як бачимо, біскаєць тут говорить: «…ти брешеш 
так само, як я є християнином». Мовляв, це 
така сама брехня, як те, що нібито я (біскаєць) є 
християнином. У перекладі Флоріо даний зміст 
збагачується – у відповідному епізоді перекладач 
досягає подвійного ефекту: натяку на те, що 
прототип Дон Кіхота (граф Оксфорд) не був 
християнином і натяку на таємне критичне 
ставлення до християн з боку Сервантеса 

(природне для багатьох єврейських родин, чиї 
предки були охрещені із примусу). Йдеться 
про антипатію до християн, яку літературний 
герой, що уособлює Сервантеса, висловлює в 
пориві гніву. Те й інше потрібно «Сіду Хамету 
Бен Енгелі», аби уважному читачеві полегшити 
завдання знайти справжнього прототипа Дон 
Кіхота серед історичних осіб та справжнього 
автора роману.

Розглянутий випадок показує важливість ролі 
Джона Флоріо у створенні роману «Дон Кіхот», 
у якому він постає не просто перекладачем, 
але ще й доволі ефективним літературним 
редактором. Звичайно, яким майстерним би 
не був перекладач, існує фактор неповторності 
кожної мови, і в цілому – переклад не може 
передати каламбури належним чином, про що  
ми вже розповідали читачеві.

2. Єврейське походження Сервантеса

•••••••

Розглянемо чергову двозначність у 
першій частині «Дон Кіхота», яка міститься у 
наступному висловлюванні автора: «Я знаю, 
що у всій цій історії ви знайдете все, що 
можливо вимагати від цікавого чтива; якщо 
ж виявляться якісь недоліки – провина за них 
лежить на собаці-авторові, а не на самому 
змісті написаного» [Частина І, розділ 9].

У читача складається враження, що «собакою-
автором» Сервантес тут називає «вигаданого» 
Сіда Хамета Бен Енгелі. Мовляв, тут виявляє себе 
удавана зневага християнина до мусульманина. 
Коли ж врахуєш ті деталі, пов’язані із першими 
виданнями цього роману, які відображені у цій 
книзі, складається зовсім протилежне враження    
– що так Бен Енгелі говорить про Сервантеса. 

Але й це ще не все: пригадаймо, як було 
зауважено в основній частині цієї книги, 
Бен Енгелі називає себе «християнином-
католиком». Якщо про це написав Сервантес і 
після цього через деякий час назвав Бен Енгелі 
«собакою», випливає висновок, що Сервантес 
таємно сповідує юдаїзм і вкрай негативно 
ставиться до християн та християнства.

Зрозуміла річ, що Сервантес не міг би 
дозволити собі такі речі ні за що у світі! І в самій 
цій неможливості полягає один із численних 
доказів його непричетності до написання 
роману «Дон Кіхот». 

Щодо дій Сервантеса – вони свідчать про 

те, що він у глибині душі ставився вороже до 
Церкви, а відтак – до християнства. Йдеться 
про ті підстави, які він надав для того, щоб 
бути відлученим від Церкви: під час реквізиції 
врожаю селян для армії королівський комісар 
Сервантес вирішив захопити дещо із церковного 
майна, а дрібного клірика, який спробував йому 
перешкоджати у цьому, посадив до в’язниці. 
Різні джерела пишуть про цю подію приблизно 
так: «Захоплення Сервантесом церковного 
майна змусило ординарія архиєпископства 
Севільї наказати вікарію Есихі наклати на 
нього церковне відлучення» [https://es.wikipedia.
org/wiki/ Miguel_de_Cervantes#Regreso_a_España]; 
«Еще более худшая ситуация сложилась в 
деревушке Кастро дель Рио, где, заключив 
в тюрьму строптивого дьячка, Сервантес 
был подвергнут отлучению от церкви, на 
этот раз произведенному главным викарием 
Кордовы» [Красноглазов А. «Сервантес», М., Молодая 
гвардия, 2003 // http://maxima-library.org/component/
maxlib/b/432613?format=read].

Отож, не дивно, що деякі сервантисти 
піддають сумніву католицькі переконання 
Сервантеса. Наприклад: «Чезаре де Лоллиса… 
в частности, отметил, что «Сервантес на 
протяжении своего творчества стремился 
угождать Святой Инквизиции». Позднее 
эту точку зрения поддержали и развили 
в своих работах другие авторитетные 
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исследователи: Г. Готцфельд, А. Рамирес-
Араухо, X. Касальдуэро, Рикардо дель Арко и 
др. … И тем не менее вопрос о религиозной вере 
Сервантеса и ее искренности совсем не прост и 
вовсе не однозначен… Известный сервантист 
Америко Кастро в книге «Мышление 
Сервантеса»… считает писателя «великим 
притворщиком»…» [Красноглазов А. «Сервантес», 
М., Молодая гвардия, 2003 // http://maxima-library.org/
component/maxlib/b/432613?format=read].

Втім, спробуймо розібратися, чи справді 
мають рацію єврейські дослідники, які доводять 
єврейське походження Сервантеса.

Відразу ж слід зауважити, що далеко не все, 
написане на відповідну тему, є позбавленим 
спекуляцій. Проте спекулятивні аргументи 
дослідників залишимо поза увагою, 
зосередивши її винятково на вагомих фактах, 
які можуть свідчити про єврейське походження 
Мігеля Сервантеса та про його ймовірну 
внутрішню прихильність до юдаїзму.

Факт 1. Будинок Родріго Сервантеса в       
Алькалі, де народився і виріс Мігель Сервантес – 
його син, знаходився за адресою: Calle Mayor, 
48 [https://nat-ka.livejournal.com/130979.html]. Зберігся 
цей будинок до нашого часу. Повна назва цієї 
вулиці за життя Сервантеса була такою: «Calle 
Mayor de la Juderia». Це був центр єврейського 
кварталу Алькали. Іспанці тут не мешкали. Цей 
квартал був забудований ще за тих часів, коли 
євреї в Іспанії мали право вільно сповідувати 
юдаїзм.

Наведений факт свідчить про те, що Родріго 
Сервантес, батько письменника, очевидно, був 
євреєм. Підтвердженням цього припущення – 
хоч і не прямим – є цікава деталь його біографії, 
про яку розповідає російський сервантист 
Красноглазов – один із тих, хто вважає 
Сервантеса іспанцем, а не євреєм. На початку 
липня 1552 року Грегоріо Романо звернувся 
до суду з питання невиплати боргу в 44 472 
мараведі Родріго Сервантесом – відповідно до 
розписки, яку він надав суду. Родріго потрапив 
за ґрати, але у Мадриді знайшлося три особи, 
які письмово засвідчили, що Родріго є ідальго, 
що дозволило тимчасово випустити його із 
в’язниці [Красноглазов А. «Сервантес», М., Молодая 
гвардия, 2003 // http://maxima-library.org/component/
maxlib/b/432613?format=read].

Як бачимо, документу про своє шляхетство 
Родріго Сервантес не мав. Про його освіту 
Красноглазов пише таке: «Его познания 
уместились в трех прочитанных им книгах: 

«Латинская грамматика» Элио Антонио де 
Небрихи, «Практическая хирургия» Хуана де 
Виго и трактат «О четырех заболеваниях» 
Лобера де Авилы» [там же].

І це при тому, що Родріго Сервантес був сином 
ліценціата Хуана Сервантеса.

Схильність Родріго Сервантеса до 
шарлатанства А. Красноглазов двічі підкреслює 
прямим текстом. Отож, його шляхетство може 
виявитися недійсним. Головне ж – тут дістає 
своє певне підтвердження факт 2-й.

Факт 2-й. 
Сезар Брандаріс та деякі інші єврейські 

дослідники вважають роком народження 
Мігеля Сервантеса не 1547-й, а 1549-й. Такі 
висновки випливають із двох тверджень 
самого письменника. Зокрема, у передмові до 
своїх «Зразкових новел» 1613 року Сервантес 
зауважує: «…бо до своїх п’ятдесяти п’яти 
років я встиг уже додати дев’ять». Якщо у 
1613 році Сервантесу було 64 роки (55 + 9), тоді 
він народився 1549 року.

Звідки ж учена громадськість взяла дату 
народження Сервантеса, відповідну 1547 
року? Збереглося свідоцтво про хрещення М. 
Сервантеса від 9 жовтня 1547 року. Брандаріс 
та деякі інші учені вважають його фальшивим 
– Тут відсутнє друге прізвище Сервантеса 
– Сааведра, а ймення Мігель – дописане на 
лівому полі документу нібито іншим почерком. 
На думку Брандаріса, це свідоцтво належить 
комусь із родичів Сервантеса. Проте є дивним, 
що у цьому свідоцтві не записане ймення цього 
родича. Та все ж, зазначене свідоцтво є доволі 
сумнівним документом, тим більше, що у сім’ї 
Сервантесів із документами явно бракувало 
порядку.

Як би там не було – кілька іспанських 
дослідників у своїх працях давно вже доводять 
єврейське походження Сервантеса. Це такі: 
A. Castro, Cervantes y los casticismos españoles 
(1966); L. Rodríguez, Don Miguel, judío de 
Cervantes (1978).

На думку деяких єврейських учених, 
Сервантес взагалі не був охрещений і не з 
причини якогось випадкового занедбання, 
а через відданість його батька релігії своїх 
предків – юдаїзму. На мою думку – ця гіпотеза, 
не позбавлена раціонального зерна – попри те, 
що вона, окрім низки спекуляцій, обтяжена 
численними помилковими висновками. Воно 
й не дивно – адже наукова громадськість 
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переконана у тому, що автор «Дон Кіхота» – 
Сервантес. Точніше – їй навіть на думку не 
приходило поставити знак питання стосовно 
цього «авторства».

Як було сказано – спекуляції нас зацікавити 
не можуть. Але щодо помилок – це зовсім 
інше питання, адже наукові помилки іноді 
можуть виявитися неймовірно продуктивними 
напрацюваннями, яким бракує лише дещиці…

Помилка 1. Йдеться про наступний епізод: 
«- Та про що ти це говориш, Санчо? Яка така 
світлість, острови і васали? – запитала Хуана 
Панса (так звали дружину Санчо, бо, хоча 
вона й не доводилася йому ріднею, в Ламанчі 
прийнято називати дружину за прізвищем 
чоловіка)» (Частина ΙV, розділ 52).

Окремі єврейські дослідники вважають, що 
тут відображений єврейський звичай чоловіків 
надавати дружині власне прізвище. Але цей 
звичай є далеко не єврейським – євреї-ашкеназі 
запозичили його в інших європейських народів, 
щодо євреїв-сефардів, які мешкали в Іспанії 
у добу Сервантеса – такого звичаю у них 
не було, позаяк іспанські жінки залишають 
за собою своє дівоче прізвище. Не було 
такого звичаю у жодному куточку Іспанії, 
зокрема, і в Ла-Манчі. Але позаяк Ла-Манча 
ототожнюється в підтексті роману із Англією 
(назва – від протоки Ла-Манш), то автор мав 
підстави написати те, що він написав, адже в 
Англії жінки завжди носили прізвища своїх 
чоловіків – від доби Середньовіччя. Наведу 
кілька відомих прикладів: Дженні Черчіль 
(до заміжжя: Джені Джером) – мати Уїнстона 
Черчіля; Мері Вортлі-Монтегю (до заміжжя: 
Мері П’єрпонт) – англійська письменниця 18 
століття; Грейс Ельвіна Керзон (до заміжжя: 
Грейс Ельвіна Хіндс) – британська світська дама, 
маркіза; Емма Гамільтон (до заміжжя: Е. Лайон) 
– коханка Гораціо Нельсона; Мері Врот (до 
заміжжя: М. Сідні) – англійська письменниця 
першої половини ХVІІ ст.

Помилка 2. Низка сучасних єврейських 
дослідників звертають увагу на той факт, що 
місцевість Ла-Манчі описана так, ніби автор 
ніколи не бачив її на власні очі: «Інші дослідники 
йдуть ще далі і стверджують, що, якщо твір 
Сервантеса порівняти з творами інших 
сучасників, чиє перебування у Ла-Манчі є 
достовірно відомим, стає цілком зрозумілим, 
що Мігель описує її із чуток, а не зі знанням 
місцевості» [https://www.zamorasefardi.com/2016/01/].

Хоч їхнє спостереження є цілком слушним, 
але помилковим є їхній висновок – вони 
вважають, що Сервантес насправді народився 
у Санабрії (Галісія), де було багато євреїв, і саме 
тому, мовляв, ніколи не побував у Ла-
Манчі. На їхню думку, у «Дон Кіхоті» панує 
«санабрійський» пейзаж.

Насправді ж ця думка, нібито відповідний 
пейзаж є «санабрійським» – притягнута за вуха 
(бездоказова). І ось чому.

Дещо раніше за них таке спостереження за 
особливостями пейзажу в «Дон Кіхоті» зробив 
відомий аргентинський письменник Х. Л. Борхес, 
який зауважує, що пейзаж роману «Дон Кіхот» 
є характерним для Італії: «Пейзажі, описані 
Сервантесом, не мають нічого спільного з 
пейзажами Кастилії: це звичайні пейзажі, 
повні луків, струмків і гаїв, що належать 
італійському роману» [Professor Borges: A Course on 
English Literature. New Directions Publishing, 2013. . p. 15.].

Як бачимо, Борхес не поділяє бачення 
низки єврейських дослідників, що пов’язують 
пейзажі роману «Дон Кіхот» із Санабрією. І ця 
думка – цілком об’єктивна, адже йдеться про 
письменника, який не міг упереджено ставитись 
до євреїв з двох причин: 1. Борхес сам визнавав 
своє часткове єврейське походження; 2. Борхес 
був удостоєний Єрусалимської премії, яка 
присуджується в Ізраїлі.

Сервантес у своєму житті дуже багато 
подорожував, про що пишуть усі його біографи, 
отож, припущення, ніби він не був у Ла-Манчі 
має вигляд вкрай відірваного від реалій, адже 
навіть у тому випадку, якби він справді народився 
у Санабрії, це не було б спростуванням того 
факту, що він не раз побував у Ла-Манчі.

Чому ж Сервантес не описує характерного для 
Ла-Манчі пейзажу? Запитає читач. Тому, що він 
не є автором цього роману, а справжній автор 
цього роману – Роджер Ретланд, очевидно, у Ла-
Манчі ніколи не був, зате чудово знав із власного 
досвіду, якими є італійські краєвиди.

Із основної частини цієї праці читач має 
пам'ятати, що дві ранні поеми Шекспіра 
(Ретланада) передають зміст двох відповідних 
картин Тиціана, які на той час знаходилися 
в Іспанії, у королівському палаці. Як особа 
королівської крові і радикальний католик 
Роджер Ретланд міг бути прийнятим у цьому 
палаці королем Філіпом ІІ. Проте така подорож 
могла відбутися лише із політичною метою і не 
могла виявитися тривалою.
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Десь у 1604 р. Роджер Ретланд, очевидно, ще 
один раз побував на Піренеях. Але й цього разу 
його мета мала б обмежуватись практичною 
доцільністю, пов'язаною із необхідністю 
опублікувати в Іспанії роман «Дон Кіхот» під 
чужим прізвищем. 

Отож, Роджер Ретланд (на відміну від 
Сервантеса) не міг знати із власного досвіду, 
яким є насправді пейзаж Ла Манчі.

Помилка 3. З першої ж сторінки свого роману 
автор «Дон Кіхота» натяком повідомляє читача, 
що Дон Кіхот є криптоєвреєм – юдаїстом, 
наверненим у християнство проти власної 
волі. Робить він це у такий спосіб, про який 
розповідає примітка до російського повного 
видання цього роману: «...по субботам 
яичница с салом... - В оригинале на месте 
слов “яичница с салом” стоит иносказание: 
“duelos у quebrantos” (дословно “горести и 
прегрешения”): обозначавшее это блюдо, 
которое разрешалось есть по субботам - в 
день католического “нестрогого” поста.

Такое название “яичницы с салом” было 
растространено среди “новых христиан”, 
т.е. обращенных в католичество евреев. 
Демонстративное употребление по постным 
субботам свиного сала (признак церковной 
лояльности) доставляло им страдания. 
“Старые христиане” называли яичницу с 
салом иначе - “Merced de Dios” - “милость 
Божья”, как бы радуясь некоторому 
послаблению, допущенному в постный день» 
[Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский С 
прибавлением «Лжекихота» Авельянеды. М. Наука, 2003, 
с. 665].

До речі, іспанська лексема «quebrantos» має 
значення «порушення», а не «гріхи».

Окремі єврейські дослідники вважають, що 
цей епізод є доказом єврейського походження 
Сервантеса. При цьому вони забувають, що 
Дон Кіхот є сатиричним персонажем і жоден 
єврейський письменник не описав би єврея 
подібним чином.

Насправді ж цей епізод незаперечно доводить 
непричетність єврея Сервантеса до написання 
цього роману (за винятком вставної новели про 
полоненого). Пригадаймо, що значення слова 
«кіхот» в іспанській – «металевий набедренник». 
Це ж слово вживається як евфемізм – у значенні 
«задниця», що кореспондується із авторським 
сонетом «Діалог Баб’єки із Россінантом», де 
Россінант називає свого господаря «ослом 
від колиски – до гробу», вживаючи при цьому 

слово «asno», яке має подвійне значення: «осел; 
задниця». Порівняймо це із образом графа 
Оксфорда у вигляді Гільденстерна із трагедії 
Шекспіра «Гамлет», чиє прізвище на основі 
англійської мови може етимологізуватися як 
«золота корма» або ж – евфемістично – як 
«золота задниця». 

Чи є у романі якісь натяки на статеві збочення 
Дон Кіхота? За умови наявності останніх, ана-
логія з Оксфордом 17-м була б ще більш разючою. 
На мою думку, наступний епізод характеризує 
Дон Кіхота як бісексуала (збочення Оксфорда): 
«Підійшовши до них, юнак привітав їх глухим і 
хрипким голосом, – проте з великою чемністю. 
Дон Кіхот відповів на його привітання не менш 
люб’язно і, зіскочивши з Росінанта, підійшов 
до нього і обняв його з великим почуттям і 
ласкою: він так довго стискав його в своїх 
обіймах, що, здавалося, був близький з ним 
віддавна» (Частина ІІІ, розділ 24).

При цьому треба пам’ятати, що «Дон Кіхо-
том» назвав себе сам же вихрещений єврей 
ідальго Кехано. Отож, буде цікаво дослідити, 
чим він міг при цьому мотивуватися (за 
авторським задумом). У єврейській, яку мав 
би знати Кехано, існує слово «кешот» («істина, 
праведність»), першою на це увагу звернула 
Галина Зеленіна у своїй книзі «Від скіпетра 
Юди – до жезла блазня» [http://samlib.ru/z/zelew_a_j/
serwantesewrej.shtml]. Таким чином Кехано вирішив 
назвати себе «Істиною», позаяк Христос 
говорив: «Я є Шлях, Істина і Життя» (Йоан., 
14: 6). Дон Кіхот же, нагадаю, часто цитує цілі 
уривки зі слів Ісуса Христа (із Євангелія), не 
посилаючись на джерело, тим самим виявляючи 
претензії на месіанство (на те, що він є 
машиахом – «справжнім» юдейським месією, 
якого християни називають Антихристом. 
При цьому християнські пророцтва Святих 
вказують на те, що Антихрист буде мавпувати 
Христа (див. книгу професора теології Франца 
Шпіраго «Антихрист», Жовква, 1936, або ця ж 
праця – в будь-якому іншому виданні).

Автор висміює месіанські претензії Дон 
Кіхота у той спосіб, що на іспанській слово 
«Кіхот» має зовсім інші два значення, одне із 
яких є вкрай образливим.

Тут простежується антиюдаїзм автора «Дон 
Кіхота», який би більшість євреїв назвали 
«цілком злісним антисемітизмом».

Найбільш злісним антисемітом з числа 
євреїв, на думку самих євреїв був Томазо 
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Торквемада, насправді ж останній являв собою 
зразок переконаного антиюдаїста, методи якого 
межували із антисемітизмом. Але неможливо 
собі уявити, щоб Торквемада вдався б до 
висміювання якогось єврея та до висміювання 
певних тенденцій талмудичного юдаїзму – такі 
речі були б протиприродними для будь-якого 
єврея, зокрема і для Сервантеса. А позаяк такі 
речі проходять червоною ниткою через весь 
роман, треба дійти висновку, що єврей Мігель 
Сервантес не міг бути його автором.

Як це узгодити із твердженням дослідників     
про суттєве знання автором «Дон Кіхота» 
Талмуду та івриту, про що зауважує згадана 
Галина Зеленіна (Faur J/ Don Quixote: Talmudist and 
mucho mas) – [http://samlib.ru/z/zelew_a_j/serwantesewrej.
shtml]. Щоб відповісти на це запитання, 
потрібно згадати про задокументовану зустріч 
Роджера Ретланда у Цюріху із учителем івриту 
Гаспаром Вайзером, якого він згодом висміює у 
«Корієтових абсурдах» (див. розділ 23 основної 
частини цієї книги). Це сталося безпосередньо 
перед написанням «Венеціанського купця». 
Іврит Р. Ретланд вивчав у Кембриджському 
коледжі, отож, ця зустріч була, очевидно, 
зумовленою бажанням ближче ознайомитися 
із традиціями юдаїзму і, можливо, бажанням 
придбати примірник Талмуду, знання якого Р. 
Ретланд виказує у «Венеціанському купці».

Щодо факту викладання івриту в коледжах 
Кембриджського  університету – про це читаємо: 
«В 13 в. в университетах Парижа, Кембриджа     
и Саламанки были учреждены кафедры языка 
иврит» [https://eleven.co.il/diaspora/religious-social-
cultural/14218/].

У бібліотеці Роджера Ретланда знаходилося 
кілька посібників з вивчення івриту, як 
це помітно за роками їхнього видання, 
відображеними у Каталозі Бельвуарської 
бібліотеки, опублікованому 1827 року (про що 
згодом розповімо більш докладно).

Отож, знання івриту автором «Дон Кіхота» 
не суперечить іншим даним, які свідчать про 
відповідне авторство Роджера Ретланда.

А тепер пригадаймо, як Дон Кіхот харчувався 
у суботу відповідно до першого англійського 
видання 1612 року? Йдеться про так званий 
«переклад Шелтона» де фразі іспаномовній 
«duelos y quebrantos los sábados» відповідає 
англомовна: «collops and eggs on Saturdays» 
[http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/segundo-
tomo-del-ingenioso-hidalgo-don-quijote-de-la-mancha--0/

html/ff3baa00-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html].
У Єлизаветинську добу слово «collops» 

вживалося винятково у значенні «шматочки 
бекона» [https://en.wikipedia.org/wiki/Collops]. 
Слово «eggs» в англійській має значення; 
«яйця; яєшня». Пошинкований бекон з яєшнею 
– англійська національна страва, яку, очевидно, 
часто споживав граф Оксфорд (прототип Дон 
Кіхота) у роки свого зубожіння.

Тут слід зауважити, що іспанці відповідної 
доби не мали обов’язку споживати в суботу м’ясо 
чи яєшню. Більше за це – м’ясо у суботу їм було 
забороненим, позаяк у римо-католиків субота 
є пісним днем. Але у порівнянні із п’ятницею 
– це день легкого посту, коли дозволялося 
споживати рибу та яйця. Щодо навернених у 
християнство євреїв («нових християн») – у 
суботу вони мали право їсти рибу та яйця і 
обов’язок – споживати свиняче м’ясо (але – 
не якесь інше). Не сало – як пишуть російські 
сервантисти, а м’ясо, позаяк свиняче сало можна 
було підмінити телячим чи баранячим. Цим 
досягалося їхнє практичне відречення від      
звичаїв юдаїзму, де свинина є забороненою 
до вжитку, а субота є «священним днем». 
Осквернити суботу споживанням свинини у 
юдаїзмі вважається рівнозначним відреченню 
від своєї юдейської віри. Саме тому криптоєвреї 
(таємні юдаїсти) називали суботню трапезу 
«бідами порушень» («duelos y quebrantos»). 
Інше (не дослівне) значення виразу: 
«порушення внаслідок бід». Цим висловом вони 
виправдовували себе за осквернення суботи 
споживанням свинини – наголошуючи, що цей 
гріх є вимушеним, а вимушений гріх у юдаїзмі 
за гріх не вважається.

Як бачимо, Дон Кіхот «у Шелтона» (у 
Ретланда) споживає у суботу не лише шматочки 
бекону (свинячого м’яса), але й яєчню. Цей 
кулінарний звичай є суто англійським, але 
він не суперечить іспанському контексту 
роману, адже яйця в суботу їли бідні іспанці 
(багаті їли рибу). Дон Кіхот вимушено в суботу 
споживає свиняче м’ясо, позаяк він є «новим 
християнином» (вчорашнім юдеєм), але він їсть 
його з яєшнею – додаючи до своєї трапези ту 
частку, яка вказує на присутнісь у його судинах 
частки іспанської крові. Кажучи інакше – Дон 
Кіхот харчується у суботу як наполовину єврей і 
наполовину іспанець. І це має комічний вигляд, 
характерний для більшості епізодів роману. В 
іспанському оригіналі «Дон Кіхота», на перший 
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погляд, цей епізод є багатшим, позаяк він більш 
відверто вказує на єврейське походження Дон 
Кіхота, але насправді він є збідненим, позаяк 
тут немає згадки про яєшню, яку споживав Дон 
Кіхот у суботу, претендуючи цим на часткове 
іспанське походження.

Таким чином є помітним, що підтекст 
англійського «перекладу» роману «Дон Кіхот» 
є глибшим за іспанський «оригінал». У своїй 
передмові перекладача Томас Шелтон стверджує, 
що він переклав цей роман (перший том «Дон 
Кіхота») за сорок днів. При цьому – слід взяти 
до уваги думку німецьких сервантистів про 
цей переклад: «Його переклад став ранньою 
класикою серед перекладів на англійську мову 
у зв’язку із його надзвичайно винахідливою 
майстерністю» [https://de.wikipedia.org/wiki/
Thomas_Shelton_(Übersetzer)].

Основним критиком «перекладу Шелтона» 
був англійський перекладач Джон Ормсбі, 
якому не подобалося, що Шелтон «відхилюється 
від оригіналу». Нещодавно мені пощастило 
порівняти переклад останнього із перекладом 
Шелтона – за стилістикою це є небо і земля, 
шедевр і примітивщина! Переклад Шелтона 
є найкращим із усіх існуючих – і не лише 
англомовних перекладів «Дон Кіхота». І це не 
є дивним, позаяк цей переклад насправді є 
оригіналом!

Помилка 4. Йдеться про наступне «наукове 
досягнення»: «Специалист по сефардской 
истории и культуре Авраам Хаим написал 
книгу «Следы иудаизма в романе Сервантеса 
„Дон Кихот“». В ней автор утверждает, 
что Сервантес – еврей, в подтверждении 
чего приводит практически полный перевод 
целой страницы из Талмуда, помещённый 
Сервантесом в эпизоде, когда Санчо Панса 
вершит суд. Жители острова, где он правит, 
потрясённые его мудростью, признают Санчо 
Пансу «новым Соломоном» [http://cyclowiki.org/
wiki/Теория_о_еврейском_происхождении_Сервантеса].

По-перше, Авраам Хаїм забуває, що Соломон 
– найбільш легендарна особа Старого Заповіту, 
яка через арабські легенди увійшла у фольклор 
народів Західної і Східної Європи. 

По-друге, відразу ж після того, як «мешканці 
острова» визнали Санчо «Новим Соломоном», 
йому трапилася нагода довести правомірність 
цього епітету. Йдеться про суд Санчо Панси над 
чоловіком, який, за словами якоїсь жінки, нібито 
її зґвалтував. Пародіюючи суд Соломона над 

двома матерями, що претендували на немовля, 
описаний у Біблії, Санчо наказав «ґвалтівни-
кові» його гаманець із грошима віддати цій 
жінці. Коли ж вона пішла зі здобиччю – наказав 
чоловікові нагнати її й забрати гаманець. А 
оскільки йому це не пощастило зробити – 
вельми бо міцно його тримала – Санчо вирішив, 
що чоловік не мав достатньо сили, аби вчинити 
над нею насильство. Очевидно, саме цей епізод, 
який є пародією на діяння Соломона, Авраам 
Хаїм вважає «перекладом сторінки із Талмуду». 
Втім, у Талмуді – чого тільки немає – ймовірно, 
є і фольклорний опис подібного епізоду, який 
переспівує сюжет суду Соломона на новий 
лад. Проте, як я думаю, Талмуд подає цей 
епізод не в комічно-пародійному ракурсі – на 
відміну від відповідного розділу «Дон Кіхота». 
Як мені здається, важко знайти єврея, який 
би використав певний сюжет з Талмуду для 
створення фарсу на його основі. Тут потрібно 
пам’ятати, що губернаторство Санчо не було 
справжнім – це була містифікація, створена 
подружжям герцогів (прототип – подружжя 
графів Ретландів). Отож, усі особи, з якими 
Санчо мав якісь стосунки, були акторами, 
підісланими подружжям герцогів, зокрема, 
і жінка, яка прикидалася зґвалтованою, та 
чоловік, який віддав їй свій гаманець. Підтекст 
тут такий: герцог та герцогиня перевіряли, чи 
знається Санчо на Талмуді, адже він у першому 
томі «Дон Кіхота», який вони прочитали, 
називав себе «старим християнином», кажучи 
інакше наголошував на тому, що він є іспанцем, 
а не євреєм «Я є старим християнином і, щоб 
зробитися графом – для мене цього достатньо» 
(Частина ІІІ, розділ 21); «Не такий я чоловік, щоб 
завагітніти – хоч і від самого короля. Я – хоч і 
бідний, але – старий християнин і нікому нічого 
не винен» (Частина ІV, розділ 47). В останньому 
випадку простежується натяк Санчо на те, що 
пасивна форма гомосексуалізму є поширеною 
не серед іспанців («старих християн»), а серед 
євреїв («нових християн»). На мою думку, жоден 
єврейський письменник такого б не написав за 
жодних обставин.

У підсумку виявилося, що Санчо знає Талмуд, 
отож, називає себе «старим християнином» – 
безпідставно, позаяк іспанські селяни Талмуду 
не знали, а знали його у селянському середовищі 
лише «нові християни» (новонавернені євреї). 

Щодо християнина-письменника відповідної 
доби – не єврея, який поглиблено цікавився 
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культурою євреїв – читач має пам’ятати, що це 
є Роджер Ретланд.

Не кожен читач цієї книги повністю прочитав 
другий том «Дон Кіхота», отож, моє твердження 
про те, що подружжя герцогів (персонажі другого 
тому роману) прочитало першу частину «Дон 
Кіхота», може здаватися декому моєю вигадкою. 
Насправді ж, така особливість у романі таки 
існує. На неї звертає увагу Хорхе Л. Борхес і 
проводить паралель із «Гамлетом» Шекспіра. 
Наводжу його роздуми на цю тему, цитуючи 
їх на одній із мов, на яких вони були видані: 
«Игра с причудливыми двусмысленностями 
кульминирует во второй части; там персо-
нажи романа уже прочли первую часть, 
то есть персонажи “Дон Кихота” - они же 
и читатели “Дон Кихота”. Ну как тут не 
вспомнить Шекспира, который включает 
в сцены “Гамлета” другую сцену, где 
представляют трагедию примерно того 
же рода, что трагедия “Гамлет”… Почему 
нас смущает, что Дон Кихот становится 
читателем “Дон Кихота”, а Гамлет – 
зрителем “Гамлета”? Кажется, я отыскал 
причину: подобные сдвиги внушают нам, 
что если вымышленные персонажи могут 
быть читателями или зрителями, то мы, 
по отношению к ним читатели или зрители, 
тоже, возможно, вымышлены» [Борхес Х. Л. 
СКРЫТАЯ МАГИЯ В “ДОН КИХОТЕ” // Хитроумный 
идальго Дон Кихот Ламанчский С прибавлением 
«Лжекихота» Авельянеды. М. Наука, 2003, с. 460 - 461].

Аспект, на який звернув увагу Борхес – один 
із безлічі тих, що свідчать про спільне авторство 
творів Шекспіра та роману «Дон Кіхот», адже 
до появи роману Германа Гесе «Гра в бісер» у 
1943 р., не було жодного іншого письменника у 
цілому світі, у творах якого можна було б знайти 
щось подібне. Про зміст останнього твору («Гри 
в бісер») один із дослідників-математиків пише 
так: «Это игра в алгоритмы – не пустая игра 
в стекляшки, а Игра, в которой человек – 
одновременно и предмет Игры, и играющий. 
Человек играет сам в себя» [Анисимов А. В. 
Информатика, творчество, рекурсия. Киев. Наукова 
думка. 1988, 224 с. С. 84].

Спробую розвинути думку Х. Л. Борхеса. 
Читач дещо вже знає біографію Роджера 
Ретланда – знає, що його батько Джон 
Ретланд помер у молодому віці, ймовірно, 
бувши отруєним англійською розвідкою за 
наказом Вільяма Сесіля. Читач пам’ятає, що 
подібна доля спіткала і Роджера Ретланда, і 

що трагедія «Гамлет» була написана Роджером 
Ретландом у той час, коли він очікував смерті 
від рук ворогів. Ця біографія фактично є досить 
близькою до сюжету «Гамлета», саме тому цей 
сюжет виявився привабливим для творчості 
Ретланда у даний період його життя.  Чудово 
розуміючи це, автор трагедії «Гамлет» вводить 
у цю трагедію виставу вигаданої ним трагедії 
«Мишоловка» – про отруєння принца Гонзаго, 
сюжет якої також перегукується із «Гамлетом». 
Таким чином з’являється алгоритм, подібний 
до трьох однакових з вигляду скриньок різного 
розміру, найменша із яких поміщена у середню, 
а середня – у найбільшу – під назвою: «Біографія 
письменника».

Тривале пребування в умовах підвищеної 
загрози життю створює психо-емоційне 
стресове тло, на якому часто з’являються 
рекурсивні сни – коли людина бачить сон, 
у якому вона прокидається, а насправді сон 
продовжується. Подібний сон також міг 
наштовхнути Ретланда на ідею змалювання 
постановки трагедії «Мишоловка» в трагедії 
«Гамлет».

Позаяк трагедія «Гамлет» створювалася 
дещо раніше за другий том «Дон Кіхота», в 
автора з’явилася ідея використати подібний 
(«магічний», за словами Борхеса) літературний 
засіб і в цьому творі – у його другому томі. 
«Магічність» же його полягає у тому, що картина 
реального світу внаслідок його застосування, 
втрачає свою чіткість, свідомість читача починає 
плутатися, намагаючись відділити «фантазію» 
від «реалій» – виникає психоделічний ефект, 
подібний до наслідків дивінації зі свічками та 
паралеьно поставленими дзеркалами, або – до 
тривалого споглядання кришталевої кулі на 
бронзовому триніжнику.

Як бачимо, у перших роках XVII ст. у двох 
геніальних творах (трагедія «Гамлет» і роман 
«Дон Кіхот») було застосовано унікальний 
літературний засіб, який навіть у наш час не 
застосовує жоден письменник, а до появи «Гри 
в бісер» у 1943 році – за всю історію літератури 
на цей засіб не було навіть натяку – попри те, 
що можна було очікувати його наслідування. 
Як могло статися, що Вільям Шакспер та Мігель 
Сервантес виявили таку разючу синхронність у 
застосуванні цього унікального засобу?

Вперше трагедія «Гамлет» була перекладена 
на іспанську мову 1772 року [https://es.wikipedia.org/
wiki/Hamlet#Hamlet_en_otros_medios]. Англійської 
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мови Мігель Сервантес не знав і знати не міг, 
та й примірників «Гамлета» (кварто 1604 року) 
вийшло у світ зовсім небагато й сумнівно, щоб 
якийсь із них потрапив до Іспанії протягом 
найближчого десятка років після видання (1604) 
– в Англії вони цінувалися настільки високо, 
що 1605 року довелося ще видрукувати кілька 
екземплярів у тій же редакції.

То, може, Мігель Сервантес був казковим 
супер-телепатом, який надприродним чином 
знав зміст іншомовних творів, виданих в іншій 
країні?

Подібна ситуація простежується із історією 
Карденьйо в першому томі «Дон Кіхота», сюжет 
якої запозичений автором роману із комедії 
Шекспіра «Сон літньої ночі» (1600 р. видання на 
англійській мові). На іспанську мову комедія не 
перекладалася за життя Сервантеса.

Ще більш цікаво, що 1613 року театральна 
група «Люди короля» поставила п’єсу «Історія 
Карденіо», у якій, нагадаю, перші два акти 
були повністю написані пером Шекспіра, а 
решта – доопрацьовані Флетчером. Позаяк 
видання першого тому «Дон Кіхота» вийшло 
на англійській 1612 р., шекспірологи пишуть 
про те, що буцімто Вільям Шакспер запозичив 
відповідний сюжет із «Дон Кіхота». Проте 
навіщо йому було це запозичення, якщо воно 
повторює сюжет шекспірівського «Сну літньої 
ночі»? Крім того, шекспірологи датують 
останні твори Шекспіра 1610 – 1611 рр. 
(«Зимова казка»; «Буря»). Пізніше за них вони 
датують лише проблемну п’єсу «Два шляхетні 
родичі», розпочату Шекспіром і закінчену та 
доопрацьовану Флетчером, яка у 1623 році ще не 
була закінченою і тому не увійшла до Першого 
Фоліо. Не високий художній рівень цього твору 
свідчить про те, що Шекспір розпочав його 
у значно більш ранній період творчості, але 
вирішив не закінчувати, зацікавившись іншими     
– більш перспективними задумами.

Згодом Флетчер поміняв імена героїв у п’єсі 
«Історія Карденіо», аби вони відрізнялися від 
наявних у «Дон Кіхоті» [https://en.wikipedia.org/
wiki/The_History_of_Cardenio]. Але 1613 року імена 
героїв ще не були змінені – інакше б назва 
«Історія Карденіо» – не збереглася. Таким чином 
є помітним, що Шекспір називав цих героїв 
так само, як їхні імена звучать у «Дон Кіхоті». 
Отож, випливає висновок, що це був початок 
ранньої п’єси Шекспіра, яку закінчив Флетчер 
1613 року (чи 1612-го). Шекспір же відмовився 

її продовжувати з тієї причини, що її сюжет 
використав у «Сні літньої ночі». Отож, скоріше 
за все – п’єса «Історія Карденіо» була розпочатою 
Шекспіром значно раніше, аніж розпочалася 
робота над першою частиною «Дон Кіхота». 
Такі висновки кореспондуються із сучасним 
поглядом академічного шекспірознавства 
на датування остаточного переїзду Вільяма 
Шакспера до Стратфорду. Відповідним роком 
тепер вважається 1612-й [https://dic.academic.ru/
dic.nsf/ruwiki/18774]. На мою думку – це квітень 
1613 року, позаяк є відомо із документів, що у 
березні 1613 року В. Шакспер ще співпрацював 
із Бебеджем як художник (малював імпрезу для 
Френсіса графа Ретланда).

Як бачимо, найбільш пізні драматичні твори, 
закінчені Шекспіром і написані ним без будь-
чиєї участі, датуються не пізніше за 1611 рік. 
За 1612-й – датується лише поетичний твір 
«Поховальна елегія». Чимало шекспірознавців 
пояснюють це тим, що між 1609 та 1610 роком 
Вільям Шакспер, мовляв, переселився до 
Стратфорда і вже не займався літературною 
діяльністю. Але у «Двох шляхетних родичах» 
наявна алюзія до п’єси Бомонта, написаної 
1613 року. Отож, випливає висновок, що не 
Шекспір співпрацював із Флетчером, а Флетчер 
доопрацьовував не закінчений твір Шекспіра не 
раніше за 1613 р., що є можливим лише у тому 
випадку, коли того вже не було серед живих. 
Нагадаю: Вільям Шакспер прожив ще до 23 
квітня 1616 року, а Роджер Ретланд помер влітку 
1612-го, після чого творчість Шекспіра вже не 
виявляла себе жодним чином.

У передмові до російського видання «Дон 
Кіхота» літературознавець Балашов пише: 
«Публікація в нашому виданні поряд з Другою 
частиною Сервантеса "Лжекіхота", що не 
перекладався раніше в Росії, дає можливість 
прямо порівняти дещо таке, що взагалі не 
надається до порівнянь – творіння генія 
і зусилля задуму заздрісної посередності 
позмагатися з ним» [Хитроумный идальго Дон 
Кихот Ламанчский С прибавлением «Лжекихота» 
Авельянеды. М. Наука, 2003, с. 8].

З цим можна почасти погодитись – поряд 
з «Дон Кіхотом», який нібито належить перу 
Сервантеса, «Дон Кіхот» Авельянеди виглядає як 
твір посередній. Проте, якщо порівняти перший 
та останній прозові твори Сервантеса – його два 
романи «Галатею» та «Персілеса і Сігізмунду» 
– із «Дон Кіхотом» Авельянеди, то у цьому 
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порівнянні «творінням генія» здається роман 
Авельянеди а романи Сервантеса – «зусиллям 
безталанності, нижчої за посередність».

А тепер пригадаймо, що міжнародною 
спільнотою літературознавців «Дон Кіхот» 
визнаний найбільш високохудожнім твором за 
всю історію світової літератури, а вслід за ним 
йде драматургія Шекспіра. Як собі гадає читач, 
яке місце займає драматургія Сервантеса та його 
романи «Галатея» й «Персілес і Сігізмунда»? 
Останні місця у європейській класиці! Отож, 
мав цілковиту рацію Лопе де Вега, коли написав: 
«Немає письменника гіршого за Сервантеса». 
Як же може статися, що Сервантес «Дон 
Кіхота» є найкращим прозаїком у світовій 
літературі, а Сервантес, який написав решту 
своїх творів, є одним із найгірших прозаїків 
і драматургів у світовій літературі? Як може 
статися, що літературознавці не помічають 
різниці між стильовими особливостями 
«Дон Кіхота» – з одного боку, а з іншого – 
романів «Галатея» й «Персілес і Сігізмунда» та 
збіркою сервантесівських новел? А при цьому 
– ці стильові особливості настільки різні, й 
настільки вони тотожні у його першому романі 
(«Галатея») та в останньому («Персілес…»), що 
сервантисти мали б давно зрозуміти: за останні 
тридцять років у своєму житті Сервантес 
жодним чином не прогресував як письменник 
– зрозуміти, що «Дон Кіхот» жодним чином не 
може належати його перу!

Вдаючись до порівняння, можу сказати, що це 
– те ж саме, якби мистецтвознавці приписали 
славнозвісний портрет Мони Лізи, роботи 
Леонардо да Вінчі, пензлю примітивіста Ніко 
Піросмані (або ж пензлю Амедео Модільяні, 
чи Пабло Пікассо, чи Поля Сезана, чи Вінсента 
Ван Гога, чи Едварда Мунка). Втім – якби вони 
справді зробили щось подібне, більшість їм 
обов’язково б повірила, адже сучасна більшість 
цілком «цивілізовано» вірить в «досягнення» 
науки.

Помилка 5. У детальній статті іспано-
єврейського дослідника Пабло А. Чамі (Pablo 
A. Chami) під назвою «Indicios judío-conversos 
dejados por Cervantes en el Quijote» існує таке 
зауваження стосовно емблеми на титульній 
сторінці першого видання «Дон Кіхота»: 
«Дійсно, вже на обкладинці перших видань 
є щит, що належить видавцеві Хуану де ла 
Куеста. У ньому є надпис на латині, який являє 
собою цитату зі Старого Завіту, з книги 

Йова, розділ XVII, вірш 12: post tenebras spero 
lucem. Тобто після темряви я чекаю світла» 
[Розділ «Análisis de la portada y el título» // http://samlib.
ru/z/zelew_a_j/serwantesewrej.shtml].

Автор вважає, що ця деталь є одним із доказів 
єврейського походження Сервантеса. Але, як 
ми маємо пам’ятати, практично той же вислів 
наявний на емблемі титульної сторінки «Сну 
літньої ночі» Шекспіра 1600 року видання 
(друга партія видруку – Варіант-В). У ХVІІ 
столітті цей вислів вподобали кальвіністи 
й зробили його своїм гаслом, приписуючи 
започаткування цієї традиції Кальвіну. Але 
документально це не доведено – документально 
видання комедії Шекспіра 1600 року є найбільш 
раннім застосуванням даного вислову в 
емблематиці. Хронологічно наступним 
застосуванням – є титульна сторінка видання 
«Дон Кіхота» 1605 року. У другому томі «Дон 
Кіхота» постфактум надається пояснення 
стосунку, який має цей вислів до роману: «О 
черства душе! О безсердечний зброєносцю! 
Чи ж не годував тебе, чи ж я не обдаровував 
тебе своїми добродійствами і не мав наміру 
обдаровувати ними й надалі! Завдяки мені 
ти став губернатором, завдяки мені у тебе 
є всі підстави сподіватися на отримання 
графського титулу або ж чогось рівноцінного 
йому, і надії ці збудуться не пізніше, аніж 
через рік, адже: «post tenebras spero lucem» (Том 
2, розділ LXVIII).

Але це – лише зовнішнє маскування, яке 
нібито вказує, що другий том роману був 
написаним уже 1605 року, коли опублікували 
перший. Насправді ж темрява в обох випадках 
символізує фіктивне авторство «Сну літньої 
ночі» та «Дон Кіхота», а надія на світло – надію 
на з’ясування історичної правди всім читаць-
ким загалом.

Тут доречним буде пригадати символіку 
рибальства, якою вона постає у «Дон Кіхоті» 
та у кількох виданнях творів Шекспіра. 
Нагадаю, що в романі справжнім його автором 
названо Сіда Хамета Бен-Енгелі (у перекладі на 
англійську: «Лорд, озброєний вудкою з гачком, 
Син-Англії»).

Також нагадаю (про що йшлося в основній 
частині цієї книги): на титульній сторінці 
1-го кварто «Гамлета» зображено емблему, у 
центрі якої – велика риба, обмотана волосінню 
вудки. До цього слід додати, що цю ж емблему 
із впійманою на вудку рибиною бачимо на 
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титульних сторінках 2-го кварто 1604 року 
видання та його передруку від 1605 року. 
І це при тому, що видавцем 1-го кварто 
«Гамлета» був Валентин Сіммсом, а видавцем 
2-го кварто – Джеймс Робертс, який, як це не 
дивно, зареєстрував 1-е кварто «Гамлета» у 
1602 році у Реєстрі канцелярських товарів. Як 
бачимо, видимість співпраці цих двох відомих 
видавців своєї доби може бути поясненою тією 
обставиною, що обидва вони співпрацювали 
із автором «Гамлета», який щедро оплачував 
кожну дрібну послугу.

Інший подібний випадок стався із 
видавництвом «Венеціанського купця». Цю 
комедію Шекспіра Джеймс Робертс зареєстрував 
1598 року в Реєстрі канцелярських товарів. А 28 
жовтня 1600 року він передав права на неї у тому 
ж «Реєстрі…» книготорговцю Томасу Гайєсу 
[https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Heyes]. Гайєс не 
мав друкарні – права на п’єсу були передані 
разом із видрукуваним Робертсом тиражем 
– для його реалізації. Його син і спадкоємець, 
який також торгував книгами, видав за все 
своє життя лише одну книгу [https://en.wikipedia.
org/wiki/Thomas_Heyes]. Йдеться не про те, що він 
її видрукував власним реманентом, а лише про 
виняткові права на торгівлю цим твором.

Крім того, є цікавою інша титульна сторінка 
комедії «Сон літньої ночі» 1600 року видання 
(першої партії видруку – варіант-А), на якій у 
центрі картуша зображено пташку рибалочку, 
що тримає рибину в своєму дзьобі. На цьому 
ж малюнку – ранкове зоряне небо й сонце, що 
піднімається на обрії з-за гір. Кажучи іншими 
словами: художник передає графічними 
засобами буквальний зміст вислову, який 
бачимо на титульній сторінці «Дон Кіхота» (post 
tenebras spero lucem – «після темряви надіюся на 
світло») та на титульній сторінці цієї ж комедії 
Шекспіра 1600 року видання, другої партії 
видруку – варіант-В (post tenebras lux – «після 
темряви – світло»).

Як бачимо, видання «Сну літньої ночі» 1600 
року є унікальним у тому розумінні, що тираж 
був поділений на дві частини. Перша частина 
тиражу містила титульну сторінку із пташкою-
рибалочкою (варіант-А), а друга – із надписом 
«post tenebras spero lucem». Коли у 1619 році 
було зроблене репринтне видання цієї комедії, 
у ньому використовувалася лише титульна 
сторінка варіанту-В. 

При цьому слід мати на увазі, що аж дві 

комедії Шекспіра («Сон літньої ночі» та 
«Дванадцята ніч») мають лексему «ніч» у своїх 
назвах – йдеться про слово, яке є синонімом до 
слова «tenebras» (пітьма). Вважається, що назва 
«Дванадцята ніч» пов’язана із дванадцятим 
днем Різдвяних Свят, але це пояснення не має 
жодного стосунку до сюжету – дія відбувається 
влітку. 

На мою думку, позаяк латинський надпис 
на титульній сторінці за своїм змістом 
кореспондується із назвою комедії, то й зміст 
цієї назви слід шукати у зв’язку із цим надписом. 
Сказане стосується «Сну літньої ночі», але може 
мати стосунок і до іншої комедії цього ж автора, 
повна назва якої – така: «Дванадцята ніч, або як 
забажаєте». Автор пропонує читачеві назвати 
для себе цю комедію так, як він захоче – в 
залежності від того, «ніч» це для нього, чи не 
«ніч» (не знає він таємницю авторства, а чи знає 
її). Кажучи інакше – «Дванадцята ніч» має бути 
дванадцятим твором автора, оприлюдненим 
під псевдонімом «Вільям Шекспір». І справді – 
до першої постановки «Дванадцятої ночі» (під 
цією назвою) під псевдонімом «Вільям Шекспір» 
було опубліковано одинадцять творів:

Твір № 1. У 1593 р. було опубліковано поему 
Шекспіра «Венера і Адоніс».

Твір № 2. У 1594 р. було опубліковано поему 
Шекспіра «Зневажена Лукреція». 

Твір № 3. У травні 1594 р. у вигляді кварто було 

Фрагменти титульної сторінки Другого кварто
"Гамлета". 1605 р.
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вперше опубліковано комедію «Приборкання 
норовливої» [https://en.wikipedia.org/wiki/The_Taming_
of_the_Shrew#Date].

Твір № 4. У 1594 р. – вперше опубліковано й 
трагедію «Тіт Андронік» (у вигляді кварто). 

Твір № 5. У 1594 р. також було опубліковано 
хроніку «Генріх VІ» (2-а та 3-тя частини). 

Твір № 6. У 1597 р. – трагедію «Ромео і 
Джульєтта». 

Твір № 7. Того ж 1597 року – хроніку «Річард 
ІІІ». 

Твір № 8. У 1598 р. – хроніку «Генріх ІV» 
(частина 1). 

Твір № 9. Того ж 1598 р. було вперше 
опубліковано  комедію  «Марні  зусилля  кохання».

Твір № 10. Перша публікація хроніки «Генріх 
V» – 1600 рік.

Твір № 11. Перша публікація комедії «Сну 
літньої ночі» – 1600 рік.

Ці дані можна перевірити в довідкових 
виданнях, із яких помітно, що всього 
опублікованих творів Шекспіра станом на 
початок (та на кінець) 1601 року, як можна 
порахувати, налічується одинадцять. У 1601 
році твори Шекспіра не публікувалися, позаяк 
Р. Ретланд цього року перебував п'ять місяців 
у Тауері, а решту – під домашнім арештом 
в Уффінгтоні. Щоправда, 1601 року вийшов 
«Честерівський збірник», але це було видання 

колективу авторів, яке, очевидно, організувала 
графиня Люссі Бедфорд. Головне ж – вигадане 
прізвище основного автора збірника тут було 
зовсім іншим.

Друга вистава «Дванадцятої ночі» – 2 лютого 
1602 року (в Мідл-Темплі) є добре відомою, 
позаяк про неї згадує один із тогочасних 
юристів, Джон Меннінгем, який 1602 р. був 
студентом Мідл-Темпл.

Перша вистава «Дванадцятої ночі» припадає 
на 6 січня 1601 року. Того дня п’єса ставилася 
у королівському палаці Вайтхол у Вестмінстері. 
Одним із глядачів був герцог Вірджиніо Орсіні 
Брачано [The First Night of Twelfth Night by Leslie Hotson, p. 
15. 1954: HMC 3rd Report: Duke of Northumberland (London, 
1872), p. 51b.].

Попри те, що це була не публікація, а лише 
постановка, проте автор мав підстави рахувати 
її своїм дванадцятим твором, оприлюдненим 
під псевдонімом «Вільям Шекспір», позаяк 
мав намір зробити чергову відповідну 
публікацію. Але події розгорталися таким 
чином, що менш, ніж через місяць, це стало 
неможливим (невдала змова Есекса 3-8 лютого 
1601 р. та її сумні наслідки), а через три роки, 
коли така можливість з’явилася (після сметрі 
Єлизавети І), стало більш доцільним терміново 
опублікувати «Гамлета», після чого публікація 
«Дванадцятої ночі» втратила сенс, адже вона 

Фрагмент титульної сторінки комедії Шекспіра «Сон літньої ночі» (варіант-А). 1600 рік
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стала б тринадцятою. Отож, вперше ця комедія 
була видана у Першому Фоліо – попри те, що 
вона є найкращою із шекспірівських комедій.

Щоправда, дехто вважає, ніби анонімно 
видана у 1596 році п’єса «Едуард ІІІ» також 
могла бути частково написаною Шекспіром 
(та іншим автором), проте, на мою думку – це 
є помилкова гіпотеза. Доказів їй явно бракує, 
тому дану п’єсу англійська Вікіпедія поміщає 
у розряд «шекспірівських апокрифів» [https://
en.wikipedia.org/wiki/Shakespeare_bibliography].

Чим особливо цікавою є титульна сторінка 
«Сну літньої ночі» першої партії (варіант-А) 
першого видання (1600 р.) – так це тим, що 
попри відсутність вислову, який передає 
малюнок (post tenebras lux – «після темряви – 
світло»), тут цілком очевидним чином вказано 
на те, що цей вислів стосується авторства 
виданих творів – пташка рибалочка символізує 
автора, який «впіймав» читача – нехай цього 
разу і не на вудку, але – таки впіймав. Також тут 
конкретизується джерело світла, яке з’являється 
після пітьми – сонце! Пригадаймо, що вершник 
зі списом – символ сонця – уособлює Роджера 
Ретланда у його творах (див. початок основної 
частини цієї праці).

Як бачимо, разючих паралелей – занадто 
багато, щоб було можливим вважати їх 
випадковим збігом.

Герцог Вірджиніо Орсіні Браччано, як це давно 
помітили шекспірознавці, був прототипом 
герцога Орсіно із «Дванадцятої ночі» Шекспіра. 
У численних біографіях Шекспіра можна 
прочитати: мовляв, перебування герцога 
Браччано у Лондоні з 20 грудня 1600 р. до 6 
січня 1601 року надихнуло Шекспіра написати 
«Дванадцяту ніч», у якій герцог Орсіно є одним 
із важливих героїв. Дехто навіть припускає, 
що Елизвета І замовила Вільяму Шаксперу 
цю комедію, аби догодити герцогові Орсіні. 
При цьому біографи забувають, що таку п’єсу 
неможливо написати за 17-18 днів. А тим 
більше – неможливо за такий термін не лише 
драматургу написати комедію, а головним 
акторам ще й встигнути вивчити свої ролі. 

Більш фахові шекспірознавці вважають, що 
п’єса була створеною 1600 року, на що вказує 
низка наявних у ній алюзій, але – не за кілька 
днів, а принаймні за кілька місяців.

Отож, Шекспір знав Вірджиніо Орсіні 

герцога Браччано ще до його приїзду в Англію. 
Зрозуміло, що Вільям Шакспер знати герцога не 
міг. Стосовно ж Роджера Ретланда – він знав його 
обов’язково, позаяк Орсіні був прибічником 
графа Есекса [https://en.wikipedia.org/wiki/Virginio_
Orsini,_Duke_of_Bracciano].

До Англії герцог прибув на запрошення 
Есекса – прибув із Франції, де перебував зо два 
місяці – до 17 грудня 1600 року, коли папський 
легат освятив у Ліонському Соборі шлюб короля 
Генріха ІV із Катаріною Медічі – близькою 
родичкою герцога по його материнській лінії, з 
якою разом Орсіні провів дитячі роки. 

На той час герцог Браччано був кондотьєром, 
який перебував на службі у Папи Римського 
і його приїзд до Англії здавався дивовижною 
подією, позаяк королева була передана Папою 
церковному прокляттю (анафемі). Скоріше за 
все Орсіні прибув до Англії для переговорів 
із Есексом, який готувався до державного 
перевороту. Про його приїзд до Англії за 
кілька місяців до цього не могла знати навіть 
королева, але мав знати Есекс та його найближчі 
прибічники (Ретланд і Саутгемптон). Справа у 
тому, що шлюбна угода між Генріхом ІV королем 
Франції та Марією Медічі була підписана у 
Парижі ще у березні 1600 року. Тоді ж було 
домовлено, що сам шлюб переноситься на 
жовтень 1600 року. Все це описано в численних 
історичних документах та відображено у 
відповідних довідкових виданнях. Таким чином 
Орсіні герцог Браччано ще з березня 1600 р. 
знав, що матиме необхідність тривалий час 
перебувати у Франції в кінці року. Знав про це 
й Есекс. А позаяк історичні документи свідчать 
про дружбу цих аристократів, треба думати, 
домовленість між ними про зустріч в Англії 
існувала ще з березня 1600 р.

Можна на це сказати, що, мовляв, Есекс міг 
замовити «Дванадцяту ніч» Вільямові Шаксперу 
– як сюрприз для цієї зустрічі. Але така версія 
була б неправдоподібною – ця комедія – не з 
тих, які можна написати на замовлення, позаяк 
у всій світовій літературі (зокрема, і в Шекспіра) 
немає іншої комедії, яку можна було б поставити 
поряд із нею. На замовлення так написати не зміг 
би й найбільший із літературних геніїв всіх часів 
і народів, а кажучи інакше – Роджер Ретланд – 
автор «Дон Кіхота» та творів Шекспіра. 

•••••••
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3. Ексклюзивна міфологія в «Дон Кіхоті» та 
у двох комедіях Шекспіра

У 1990 році в Москві під редакцією історика 
культури, доктора філологічних наук Єлезара 
Мойсеєвича Мілетинського було видано 
«Міфологічний словник» – академічне видання, 
над яким працювали 96 авторів – ведучих 
радянських фахівців з міфології з гучними 
науковими званнями академіків та докторів 
наук – Аверинцев, Вс. Іванов, Токарєв, Топоров, 
Мілетинський та інші. 

У цьому словнику відсутня згадка про таке 
давньогрецьке божество як Тімбрій. В інших 
виданнях на тему міфології цей язичницький 
божок також не згадується. Якщо спробуємо 
пошукати в Інтернеті, в кращому випадку 
знайдемо згадку про німфу Тімбріс, яку 
«Міфологічний словник» також обійшов 
мовчанкою. Але із тексту «Дон Кіхота» 
складається враження, що його автор знав 
про існування такого язичницького божка і 
ототожнював його із Фебом (епітет Аполлона).  

Античні письмові джерела також не 
згадують нічого про Тімбрія – саме тому й 
фахівці з античної міфології нічого не можуть 
про нього знати, а відтак і нічого не пишуть. 
Що ж пише про нього автор «Дон Кіхота»? 
Наведу відповідний уривок спочатку на мові 
іспанського «оригіналу»:

«¡Oh perpetuo descubridor de los antípodas, 
hacha del mundo, ojo del cielo, meneo dulce de las 
cantimploras, Timbrio aquí, Febo allí, tirador acá, 
médico acullá, padre de la Poesía, inventor de la 
Música: tú que siempre sales, y, aunque lo parece, 
nunca te pones! A ti digo, ¡oh sol, con cuya ayuda 
el hombre engendra al hombre!; a ti digo que me 
favorezcas, y alumbres la escuridad de mi ingenio, 
para que pueda discurrir por sus puntos en la 
narración del gobierno del gran Sancho Panza; que 
sin ti, yo me siento tibio, desmazalado y confuso».

Думаю, фаховий філолог тут мав би вже 
розпізнати початок XLV розділу 2-го тому 
даного роману. А для не надто фахового 
літературознавця спробую це перекласти: «О 
вічний споглядальнику антиподів, сокиро, 
якою зроблено світ, небесне око, солодке 
обертання амфори, тут Тімбрій, там 
Феб, тут стрілець, там лікар, батько 
поезії, винахідник музики: ти, яке завжди 
сходиш і ніколи не заходиш – попри те, що 

нам видається це інакшим! Звертаюся до 
тебе, о сонце, з чиєю допомогою людина 
творить людину! Звертаюся до тебе, щоб ти 
поставилося до мене прихильно і висвітлило 
темряву моєї винахідливості, аби могла вона 
прояснитися в оповіді про владарювання 
великого Санчо Панси; бо без тебе я відчуваю 
себе розніженим, виснаженим і розгубленим».

У цьому перекладі та у цитуванні першого 
іспанського видання – була велика необхідність, 
позаяк чимало перекладачів на інші мови 
досить вільно спотворюють тут окремі місця. 
Так згаданий російський перекладач Любімов 
«ingenio» переклав як «розум», хоч це іспанське 
слово такого значення не має, а має такі: «геній»; 
«винахідливість». А позаяк вислів «темнота 
мого генія» не був би логічним – містив би 
суперечність, то не має альтернативи наш 
переклад: «темнота моєї винахідливості», 
який лишається незрозумілим для тих, хто не 
здогадується істину про справжнє авторство 
«Дон Кіхота». Кажучи інакше, у наведеному 
ліричному відступі Роджер Ретланд дає 
пояснення вислову «post tenebras spero lucem» 
(«після темряви надіюся на світло»), наявному  
на емблемі титульної сторінки найперших 
видань обох томів «Дон Кіхота» (1605; 1608; 
1615 рр.).

Тепер пригадаймо дві титульні сторінки 
першого видання «Сну літньої ночі» Шекспіра 
(1600 рік), на одній із яких написано той самий 
латинський вислів (post tenebras lux – «після 
темряви – світло»). А на альтернативній 
титульній сторінці цього видання зображене 
зоряне небо і ранкове сонце, яке встає з-за гір, 
що є ілюстрацією до вислову: «post tenebras 
lux» (не кажучи вже про пташку-рибалочку із 
рибиною у дзьобі).

Як бачимо, слова автора «Дон Кіхота», 
звернуті до сонця, аби воно: «висвітлило 
темряву моєї винахідливості», є чудовим 
поясненням наявності латинського вислову на 
титульній сторінці роману: «після темряви 
надіюся на світло».

Яким же чином сонце може висвітлити цю 
темряву – розкрити перед читачем таємницю 
авторства «Дон Кіхота»? А ось таким: у «Галатеї» 
Сервантеса наявний другорядний персонаж на 
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ймення «Timbrio» (коханець Нісіди). Це ймення 
Сервантес запозичив із одного з античних 
пасторальних романів, незнаючи нічого про 
його походження. Але Timbrio у «Дон Кіхоті» 
(у наведеному уривку) – це не літературний, 
а міфологічний персонаж – малоазійський 
язичницький бог Тімбрій – аналог Аполлона, 
про якого мовчать історичні джерела. Якщо 
припустити, ніби Сервантес міг знати античну 
міфологію краще за 96 радянських докторів 
наук та академіків, взятих разом (авторів 
«Міфологічного словника» 1990 р.), тоді ми 
мали б якимось чином довести, що свого 
часу він отримав блискучу вищу освіту. Коли 
ж довести це неможливо, тоді його авторство 
виглядає сумнівним.

Тімбрій – фракійський епітет кельтського 
Луга, культ якого у Малу Азію принесли з 
собою галати (кельти). Це моє твердження є не 
підкріпленим думкою авторитетних фахівців, 
для яких відповідне питання залишається 
лакуною («білою плямою»). Отож, наведу 
докази слушності своєї думки. 

Галати прибули до Малої Азії на початку ІІІ 
ст. до н. е. У 281 р. про їхнє перебування на 
цій території уже згадують античні історичні 
джерела. Троє кельтських племен утворили 
тут державу Галатію, на півдні якої – неподалік 
із кордоном, який відділяє Галатію від Пісідії, 
ще до галльського завоювання еллінами-
колонізаторами було збудоване місто, яке 
античні джерела називають «Tymbrias» 
(Тимбріас) або «Timbrias» (Тімбріас), або ж 
– «Tymbriada» (Тимбріада). З часом місцеві 
мешканці змішалися із галатами і Тимбріада 
стала одним із грецьких полісів, у якому 
з’явилася галатська культура. 

Про локалізацію міста Тімбріас читаємо у 
довідковому виданні: «…було розташоване 
неподалік витоку Еврімедона в районі 
сьогоднішнього турецького Ільче Аксу в 
провінції Іспарта» [https://de.wikipedia.org/wiki/
Timbriada]. А це є територія Галатії, яка у 1-му ст. 
до н. е. відійшла до сусідньої Пісідії, у зв’язку 
із чим Артемідор Ефеський згадує Тимбріаду 
серед пісідійських полісів.

Про походження топоніму «Тимбрій/Тімбрій/
Тимбріада» у науці немає жодних даних. Зате 
є деяка інформація про археологічні знахідки, 
що можуть пролити світло на це питання: «…
Тімбріада також чеканила власні монети, на 
яких, серед іншого, було зображено річкового 

бога Еврімедона. Цьому божеству також було 
присвячене святилище, яке розташовувалося 
над річкою перед печерою, і деякі залишки 
якого збереглися, зокрема, поряд з мостом 
через Еврімедон. Від мосту до святилища 
вели монументальні сходи. Поруч із печерою 
було знайдено мармурову статую, яка, згідно 
з основним надписом, уособлювала бога 
Еврімедона» [https://de.wikipedia.org/wiki/Timbriada].

Про річкового бога Еврімедона також 
довідкові джерела з міфології – мовчать. 
Згадують лише володаря титанів із подібним 
йменням. Решта численних міфологічних 
персонажів із йменням «Еврімедон» є людьми, 
а не богами. Із наведеного вище уривку 
цілком помітно, що Еврімедон, культ якого 
був основним культом у місті Тімбрій, був 
річковим божеством. На це ж вказує й річка 
Еврімедон та два мости під назвою «Еврімедон» 
античної доби – через інші річки Малої Азії – 
у Памфілії та Пісідії [https://en.wikipedia.org/wiki/
Eurymedon]. Етимологія цього слова є такою: 
«Володар просторів» [https:// ru.wikipedia.org/wiki/
Эвримедонт]. Як бачимо, це слово є епітетом, 
який пасує багатьом міфологічним персонажам, 
що були володарями певної території. Зокрема, 
цей епітет міг стосуватися і Тімбрія, якого так 
називали місцеві фракійські племена Малої Азії, 
а елліни – «Еврімедоном» чи «Еврімедонтом», як 
вони перекладали з фракійської мови семантику 
теоніму-епітету «Tymbrias».

Кельтський бог Луг був солярним божеством 
і водночас – богом річкової води. У своїй 
монографії, присвяченій реконструкції лакун 
язичницької релігії («Шестибожжя давньоруського 
пантеону – у контексті індоєвропейської (патріархальної) 
та доіндоєвропейської (матріархальної) релігійних 
традицій», Дрогобич, Посвіт, 2017, 208 с., ISBN – 978-617-
7624-00-3), цілий розділ я присвятив дослідженню 
функцій кельтського Луга («ІІ. 7.1. Луг – бог-
змієборець кельтського пантеону», с. 57 – 66). Зокрема, 
сонячну природу Луга визнають такі відомі 
кельтологи, як Роллестон та Широкова [там 
же, с. 60]. Про зв’язок Луга із мистецтвами (що 
дозволяє ототожнити його з Аполлоном) 
свідчать історичні джерела, а археологічні 
джерела вказують на його зв’язок із річками [там 
же, с. 57 – 58]. А позаяк Еврімедон, культ якого 
був поширеним у місті Тімбрій, був річковим 
богом, а Тімбрій у «Дон Кіхоті» є божеством 
Сонця, випливає висновок, що тут йдеться 
про культ кельтського Луга, божества повністю 
тотожного до фракійського Героса, якого у місті 
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Тімбрій називали епітетами – фракійським та 
еллінським.

Зрозуміло, що наданих доказів ще не є 
достатньо. Проте зрозуміло й те, що елліни 
Малої Азії мусили ототожнювати це божество 
із Аполлоном, із яким воно має чимало спільних 
функції, а головне – солярну. Звернімося ж до 
такого відомого історичного джерела античної 
доби як «Анабасис» Ксенофонта, де є такі слова: 
«Звідти Кір долає в два переходи десять 
парсангів до багатолюдного міста Тимбрія. 
Там, поблизу дороги знаходиться джерело, яке 
носить ймення Мідаса» (Розділ ІІ, 13) [http://
xlegio.ru/sources/xenophon/anabasis/book-1.html].

Як відомо, цар Мідас є міфологічним 
персонажем, пов’язаним із Аполлоном, позаяк 
останній таким чином  потягнув його за 
вуха, що вони стали ослячими, помстившись 
таким засобом за некомпетентне суддівство 
у мистецькому змаганні – присудив бо Мідас 
перемогу Пану, який поступався перед 
Аполлоном.

Але цей факт також можна було б вважати 
за випадковий збіг, якби він не мав свого 
підтвердження в іншому факті. Заглянемо в 
академічний словник латинських географічних 
назв: «II Thymbra, ae f. Тимбра, равнина в Троаде, 
на реке Тимбрии, со святилищем Аполлона» 
[https://translate.academic.ru/ колесница+аполлона/la/
xx/5/].

Троада – півострів у Малій Азії, який свого 
часу був населений фракійськими племенами. 
Як бачимо, в Троаді була ріка Тимбрія, яка 
протікала у долині Тимбра – обидва топоніми 
утворені від теоніму-епітету «Тимбрій», який у     
греків міг звучати як «Тімбрій». У цій же долині 
було святилище Аполлона (скоріше за все – 
Аполлона-Тимбрія).

Автор «Дон Кіхота» не лише знав, що теонім 
«Timbrio» має стосунок до Аполлона, функції 
якого (лікарську, стрільцівську, мистецьку) 
він перелічує – автор цей знав навіть те, що 
«Timbrio» – це не інша назва Аполлона, а його 
місцевий епітет – так само як і «Феб». Останній 
вживається різними джерелами винятково 
для визначення солярної функції Аполлона 
(наприклад: «Феб зі золотими кучерями»), 
функції, про яку йдеться у зазначеному 
ліричному відступі 2-го тому «Дон Кіхота», 
позаяк там описане Сонце – у його міфологічній 
інтерпретації.

Роджер Ретланд був магістром мистецтв. 

І магістром – не формальним, а таким, який 
багато років успішно провчився в одному 
з кращих університетів Європи і успішно 
захистив своє наукове звання, після чого 
деякий час продовжував навчання ще у двох 
славетних університетах – у Падуї та Оксфорді, 
що свідчить про його любов до знань і що 
кореспондується із індивідуальним словником 
Шекспіра, який налічує приблизно 20 тисяч 
слів – більш, ніж удвічі більше за його найбільш 
освічених письменників-сучасників. А за 
іншими підрахунками – 29 тисяч слів, тоді як 
тогочасний переклад Біблії на англійську 
налічує лише 5 тисяч слів [http://perevod99.blogspot.
com/2010/02/blog-post_14.html; https://dic.academic.ru/
dic.nsf/ruwiki/18774]. Якщо ж йдеться про словник 
творів Сервантеса (не рахуючи «Дон Кіхота») 
– йому у цьому стосунку далеко навіть до 
англійської Біблії Єлизаветинської доби – 2,7 
тисяч слів – менше в десять разів у порівнянні із 
Шекспіром! Але – не у порівнянні із Шакспером, 
який незграбно малював свої підписи – за якого 
Сервантес був значно більш освічений.

Уже за цим випадком можна судити про те, 
чи міг Сервантес написати «Дон Кіхота». Тим 
більше, що даний ліричний відступ (звернення 
до міфологічного Сонця) не мав би змісту, 
якби не його зв’язок із титульною сторінкою 
«Дон Кіхота» та двома взаємодоповнюючими 
титульними сторінками «Сну літньої ночі» 
Шекспіра 1600 року видання.

А тепер ми мусимо усвідомити, що рідкісна 
міфологічна інформація про Сонце у даному 
ліричному відступі кореспондується зі 
зверненням автора до Сонця з проханням 
висвітлити «темряву його винахідливости». 
Це висвітлення відбувається тут автоматично, 
позаяк фракійський епітет Сонця «Тимбрій/
Тімбрій» не зафіксований в історичних 
джерелах і є міфологічним відкриттям автора 
«Дон Кіхота», зробленим на аналізі поглиблених 
знань про топоніміку та старожитності Малої 
Азії античної доби (що цілком природно для 
геніального магістра мистецтв і що є неможливо 
для людини без вищої освіти). 

Окрім всього іншого – слід пам’ятати 
початкові розділи основної частини цієї 
праці, де висвітлене питання про язичницьке 
божество Сонця як індивідуальний символ 
Роджера Ретланда. Нагадаю, що це божество 
(відоме як «Дунайський вершник» – 
зображення кельтського Луга та фракійського 
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Героса зі солярним списом, яким цей символ 
денного сонця убиває хтонічне чудовисько) у 
християнську добу ототожнюється зі Святим 
Георгієм Змієборцем.

Також пригадаймо такі слова із даного 
ліричного відступу 2-го тому «Дон Кіхота», 
звернуті до Сонця: «ти, яке завжди сходиш 
і ніколи не заходиш – попри те, що нам 
видається це інакшим».

Ми тепер добре знаємо, що так воно і 
є насправді – не Сонце заходить, а земля 
обертається до нього тим чи іншим боком. Але 
нагадаю, вперше ці слова були опубліковані 
1615 року. На той час у Нюрнберзі вже була 
видана незначним тиражем праця Коперника 
«De Revolutionibus coelestium orbium» («Про 
обертання небесних сфер», 1543 рік). У 1566 
році у Базелі вийшло друге видання цієї праці, 
ідеї якої станом на 1614-15 рр. ще не стали 
загальнодоступними настільки, щоб дійти до 
Сервантеса – не численні примірники книги 
поширювалися по університетах та потрапляли 
у бібліотеки аристократів. Зате зміст цієї праці 
мав знати Роджер Ретланд, який слухав лекції 
Галілео Галілея у Падуанському університеті, де 
той викладав геометрію, механіку та астрономію   
із 1592 до 1610 року.

Проте наступні слова, звернуті до Сонця: 
«ти, яке завжди сходиш», вказують на те, що 
тут йдеться не про природничий, а знову ж 
таки – про міфологічний аспект. З природничої 
точки зору Сонце ніколи не сходить і ніколи не 
заходить. А ось міфологічна точки зору стоїть на 
тому, що існує два боги Сонця, перший із яких 
є богом сонця, що сходить, сонця денного. Коли 
ж сонце заходить, йому на зміну приходить 
інший бог – бог нічного сонця. Перший 
із них вважався позитивним і в ранньому 
християнстві ототожнювався із Архангелом 
Михаїлом та Святим Георгієм Змієборцем. 
Другий вважався негативним і відповідно 
– у ранньому християнстві ототожнювався 
із дияволом. Тема змієборства у язичництві 
– це тема боротьби цих двох богів. Зокрема, 
ірландський епос язичницької доби розповідає 
про боротьбу Луга і Балора. Про Луга ми 
вже знаємо, Балор же – аналог українського 
Вія, описаного у повісті Гоголя – одноокий 
монстр, якого Луг убиває ударом списа (символ 
сонячного променя) у єдине око Балора [Кирій В. 
В. Шестибожжя давньоруського пантеону… с. 58].

Окрім того – пригадаймо, якими словами 

звернення до Сонця розпочинається 
розглянутий нами уривок із 2-го тому «Дон 
Кіхота»: «О вічний споглядальнику антиподів». 
Щоб таке написати, потрібно було знати вчення 
школи Піфагора про антиподів, яке містить лише 
єдиний твір. Це трактат Діогена Лаертського 
«Про життя, вчення та вислови знаменитих 
філософів». У цьому трактаті існує єдина згадка 
про антиподів: «Початок всього – одиниця; 
одиниці як першопричині завдячує своїм 
існуванням невизначена двійка; із одиниці та 
невизначеної двійки народжуються числа, із 
чисел – точки, із точок – лінії, із ліній – пласкі 
фігури; із пласких фігур – фігури об’ємні; із 
об’ємних фігур – тіла, які можна сприймати 
відчуттями, у яких – чотири основи: вогонь, 
повітря, земля та вода, змішуючись та 
трансформуючись, вони породжують світ 
– одухотворений, розумний, кулеподібний, в 
середині якого знаходиться Земля, вона також 
є кулеподібною та заселеною зі всіх боків. 
Існують навіть антиподи. І наш низ для них   
є верхом» (Книга восьма. Розділ 1. Піфагор).

Щоправда, можна на це сказати, що в 
трактаті «Етимології» Ісидора Севільського 
також коротко згадані якісь інші антиподи, що 
мешкають не на протилежному боці Землі, але – 
у Північній Африці: «Антиподи в Лівії мають 
стопи, вивернені назад, а на стопах – по вісім 
пальців» (Книга ХІ. Про людину та чуда). Але із 
контексту «Дон Кіхота» є помітним, що згадка 
про антиподів (на відміну від фрагменту Ісидора 
Севільського, який перераховує міфічних 
чудовиськ) тут подана не як розповідь про 
монстрів, але – в географічному аспекті – цих 
антиподів може споглядати лише Сонце, позаяк 
протилежний кінець Землі у добу Піфагора 
був недоступним європейцям для подорожей. 
Отож, згадка у романі про антиподів відповідає 
саме вченню Піфагора і навіть більше за це 
– відповідає згадці про це вчення, наявній у 
трактаті Діогена Лаертського.

Звідки ж Сервантес дізнався про антиподів 
Піфагора, про яких йдеться у «Дон Кіхоті»? 
Наш читач відповість на це так: «Сервантес був 
достатньо грамотним, щоб прочитати трактат 
Діогена». Але, як відомо, Сервантес не знав 
давньогрецької мови, яку в тогочасній Іспанії 
викладали винятково в окремих університетах 
і більше ніде, до того ж – трактат Діогена 
Лаертського на грецькій на той час існував 
лише в рукопису, що зберігався у монастирі Св. 
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Діонісія на Афоні [https://es.wikipedia.org/wiki/ Vidas,_
opiniones_y_sentencias_de_los_filósofos_más_ilustres]. 

На це більш компетентний читач може 
висунути такий аргумент: у 1594 році у Римі 
вийшов першодрук перекладу трактату Діогена 
Лаертського на латинську мову, а друге видання 
цього перекладу вийшло у Венеції 1611 року. 
Йдеться про переклад Амброзія Траверзаріуса 
(генерала Ордену ченців-Камальдулів 
Амброджо Траверсарі (1386 – 1439)).

А тепер пригадаймо собі, у якому році 
Сервантес востаннє в житті був на території 
Італії?

Кожен сервантист вам скаже, що у вересні 
1575 року Сервантес назавжди злишив Італію, 
відпливши на кораблі із Неаполя. Яким же 
чином книга Діогена у латинському перекладі 
могла потрапити до його рук? На це питання 
також неможливо відповісти, позаяк тиражі 
першого та другого видань цієї праці були не 
великими – вона призначалася для університетів 
та бібліофілів-аристократів.

Щодо першого видання праці Діогена 
Лаертського, яке вийшло в Іспанії – то це 
переклад на іспанську, зроблений Хосе Ортісом 
і Сансом. Сталося це 1887 року.

Тим часом слід згадати, що Роджер Ретланд 
навчався в університеті Падуї 1596 року – через 
два роки після римського першого видання 
Діогена – за цей час бібліотека Падуанського 
університету мала б уже встигнути придбати 
примірник цього видання. Його міг придбати й 
сам граф Ретланд, позаяк це ще була книжкова 
новинка. Разом з тим – високоосвічені англійці  
(до числа яких, Ретланд, безумовно, належав), 
добре знали про існування даного трактату 
Діогена Лаертського – завдяки коментарям до 
нього, написаним у ХIV ст. Вальтером Берлі 
у його праці «De vita et moribusphilusphorum» 
[https://es.wikipedia.org/wiki/ Vidas,_opiniones_y_
sentencias_de_los_filósofos_más_ilustres].

Таким чином є помітним, що автор «Дон 
Кіхота» знав античні джерела, з якими 
неможливо було ознайомитися в Іспанії 
(принаймні – поза університетською освітою), 
а також – чудово знав міфологію античної 
доби і не лише грецьку та римську, але й 
фракійську та кельтську, цікавився нею та 
зробив певні відкриття у реконструкції лакун 
античної міфології, лакун, які залишилися 
не заповненими до нашого часу в світовій 
академічній науці. 

Те ж саме можна сказати й про автора творів 
Шекспіра. Пригадаймо короля ельфів та фей 
Оберона з комедії «Сон літньої ночі». Це є 
персонаж давнього галльського фольклору, 
невідомий у Британії. Єдиний літературний 
твір, у якому згадується Оберон, це французька 
поема кінця ХІІІ століття «Гуон Бордоський», яка 
жодного разу не публікувалася до 1898 року (за 
іншими даними – до 1860 р.), позаяк її оригінал 
був написаним на провансальській мові. До 
часу свєї публікації (пов’язаної із перекладом 
на сучасну французьку мову) зберігалася поема 
у Франції в трьох рукописах [https://fr.wikipedia.org/
wiki/Huon_de_Bordeaux].

Якщо у французькому епосі, Оберон є коро-
лем ельфів і фей, то в Шекспіра Оберон є 
королем лише ельфів, а його дружина 
Титанія – королевою фей. Нагадаю, Титанія 
– вигаданий Шекспіром персонаж, який 
уособлює королеву Єлизавету Тюдор. 
Оберон – в епосі є неодруженим. Це карлик 
із неймовірно вродливим обличчям, який 
вирізняється неперевершеними чеснотами. 
Шекспір відмовився від такої інтерпретації 
образу Оберона. Від епічного Оберона у нього 
залишилося лише дві риси: вміння чаклувати 
та карликовий зріст. Це має своє пояснення: 
під образом Оберона, Шекспір (Ретланд) 

Титульна сторінка другого видання трактату
Діогена Лаертського (Венеція, 1611)
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створив чергову сатиру на Роберта Сесіля, який 
вирізнявся карликовим зростом (рівно 1 метер 
50 сантиметрів), що є властивим для горбанів. 
Станом на 1600 рік Роберт Сесіль був шефом 
англійської розвідки і фаворитом королеви. 
Висміявши Р. Сесіля, заодно Шекспір (Ретланд) 
залучив до своєї комедії такого персонажа, про 
якого неможливо було якимось чином дізнатися 
Вільяму Шаксперу.

Щоб у 1600 році дізнатися про Оберона, «сина 
Юлія Цезаря та феї Моргани», принаймні, 
потрібно було якимось чином ознайомитися із 
рукописом перекладу поеми «Гуон Бордоський» 
на англійську мову, який свого часу зробив 
Джон Буршер (1467 –  1533). Проте цей рукопис 
ніколи не публікувався.

Шекспірознавці ж вважають, що Вільям 
Шакспер міг чути про Оберона із анонімної 
п’єси «Hewen of Burdocize», яка ставилася у 
Лондоні 28 грудня 1593 р. (як записано про це у 
щоденнику Ф. Генслоу). Проте ця п’єса (переклад 
з французької) не публікувалася і невідомо, чи 
був у ній такий персонаж як Оберон. До того ж 
– актори не були глядачами вистав.

Згадаймо у відповідному контексті й про 
Герна із «Віндзорських жартівниць». Вперше 
цей персонаж з’являється саме у цій комедії 
Шекспіра [https://en.wikipedia.org/wiki/Herne_the_Hunter]. 

За оленячими рогами учені розпізнали у Герні 
аналога галло-кельтського бога Кернуна.

Сучасники Шекспіра вважали, що образ 
Герна із «Віндзорських жартівниць», вигляду 
якого набирає Фальстаф, є повністю вигаданим 
автором з метою комічного ефекту – аби 
Фальстаф прилаштував роги собі на голові, 
імітуючи таким чином «рогоносця» (у 
переносному розумінні цього слова). Згодом, 
коли дехто із шекспірознавців довів, що під 
образом Герна криється кельтський язичницький 
бог Кернун, решта шекспірознавців почали 
стверджувати, що, мовляв, Шекспір (Вільям 
Шакспер) запозичив образ Герна із англійського 
фолькльору. Але це твердження є абсолютно 
безвідповідальним, позаяк поза комедією 
Шекспіра не існує про Герна жодної згадки. 
В англійському фолькльорі навіть не 
могло з’явитися образу, подібного до Герна 
(антропоморфного божка із рогами оленя) – 
саме з тієї причини, що у британських кельтів не 
існувало божества з такою атрибутикою як роги 
оленя – на відміну від кельтів континентальних. 
Після кельтського панування у Британії, 

територію Англії частково завоювали вікінги, 
згодом і повністю – англи, юти та сакси – 
германські племена. Нарешті, у ХІІ столітті 
Англію завоювали нормандці – скандинави, які 
до цього опанували частину території Франції 
– герцогство Нормандія. Як бачимо, культура 
континентальних кельтів не проникала у 
Британію протягом тривалого історичного 
періоду – після кельтського заселення Британії, 
яке закінчилося близько 700 року до н. е. 
[https://en.wikipedia.org/wiki/British_Iron_Age]. А якщо 
вважати кельтськими племенами белгів (яких 
Юлій Цезар такими не вважав), тоді остання 
хвиля кельтського проникнення у Британію з 
континенту датується ІІ ст. до н. е.

Релігія континентальних та британських 
кельтів була досить подібною. У тих та інших 
можна знайти спільних богів зі спільними 
функціями, назвами, атрибутами (Луг). Але 
більшість богів континентальних кельтів 
відрізнялися за своєю назвою та атрибутами 
від своїх острівних аналогів (Британії та 
Ірландії). Отож, поява божества із рогами 
оленя у фольклорі британських народів могла 
з’явитися лише якимось надприродним 
чином, адже на нинішній день є відомим аж 
50 артефактів, пов’язаних із Кернуном (надписи 
та зображення бога із рогами оленя), але 
жоден із цих артефактів не був виявленим 
поза ареалом континентальних кельтів [https://
en.wikipedia.org/wiki/Cernunnos]. Іншими словами – 
у Британії та Ірландії нічого подібного ніколи 
знайдено не було. Так само як ніколи не були 
зафіксовані відповідні фольклорні джерела, які 
б щось розповідали про Герна: «…подальша 
ідентифікація шекспірівського Герна – 
неможлива, і більш ранніх посилань на таку 
легенду – не існує» [https://en.wikipedia.org/wiki/
Herne_the_Hunter].

Сказане не означає того, що образ Герна – 
істоти з оленячими рогами – є цілковитою 
вигадкою автора комедії. Про це, зокрема, 
свідчить самé ймення «Герн» – воно досить 
нагадує перший склад («Cern») теоніму 
«Cernunn» «Кернун». Звідки ж Шекспір (якщо 
ототожнювати його із Шакспером) зміг дізнатися 
про існування кельтського (континентального) 
Кернуна – божка із оленячими рогами? На 
це питання відповісти – неможливо, позаяк 
епіграфічні надписи, де згадується Кернун, були 
виявлені, лише починаючи з XVIII століття. 
Найбільш ранній із них – Nautae Parisiaci. 
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Йдеться про кельтську пам’ятку 14 року н. 
е., виявлену 1710 року в фундаменті собору 
Паризької Богоматері (Норт-Дам де Парі). 
Тут, під зображенням чоловічого божества із 
рогами оленя, стоїть надпис: «Cernunnos». Цей 
теонім етимологізується на матеріалі галло-
кельтської мови: «походить від слова karnon, 
що означає «ріг»…» [https://en.wikipedia.org/wiki/
Cernunnos]. Отож, фахівці одностайно вважають, 
що семантика ймення «Cernunnos» є такою: 
«рогатий».

Якщо ж погодитися, що твори, написані 
під псевдонімом «Вільям Шекспір» написав 
Роджер Ретланд, тоді буде доречним згадати, 
що 1597 року він відвідував Францію, де 
міг ознайомитися із експонатами колекції 
старожитностей, які не збереглися до нашого 
часу. 

Чому ж тоді автор комедії не вживає це власне 
ім’я як «Cern», а як «Hernе». Думаю, тому що в 
англійській мові «Hernе» і «hern» звучить дещо 
подібним чином. А останнє слово є архаїчною 
назвою чаплі, назвою, яка побутувала у добу 
Шекспіра [https://en.wikipedia.org/wiki/Hern; https://
www.babla.ru/ английский-русский/hern].

Потрібно пам’ятати, що Фальстаф у 
«Віднзорських жартівницях» – персонаж 
фарсовий. Це невиправний хвалько і брехун, 
який щораз хвалиться вигаданими подвигами 
та військовими й амурними перемогами – 
привласнює собі роль «сокола» (хижака). 
Коли ж він перебирається на язичницького 
бога з рогами оленя, то вимушений назвати 
себе «Чаплею» (жертвою). І, коли зі сцени 
англійського театру Фальстаф, переодягнений  
у Герна, голосно говорив до місіс Пейдж та         
місіс Форд: «Дух Герна вітає вас, звабливі 
леді!» (Дія V, сцена 5), це звучало майже так 
само, якби він сказав: «Дух чаплі вітає вас, 
звабливі леді!».

Пригадаймо, що Шекспіру було притаманним 
передавати антитезу «хижак – жертва» словами: 
«сокіл – чапля», що трапляється у «Гамлеті» 
(див. основну частину цієї праці: 2. «Полювання  
на чаплю зі соколом» – стор. 34). 

У комедії (Дія V, сцена 5) Герн описаний 
як померлий мисливець Віндзорського лісу, 
чий привид має великі оленячі роги на лисій 
голові, носить на собі ланцюги і з’являється 
взимку опівночі біля свого дуба на узліссі, 
що названий «дубом Герна». За словами місіс 
Пейдж, він насилає пошесть на худобу, нищить 

дерева, перетворює молоко корів у кров, 
викрадає овець. Перелічені ознаки, зокрема 
і оленячі роги, не є властивими привидам, які, 
як стверджується у фольклорі всіх народів, 
приносять шкоду саме тим, що лякають людей 
та іноді віщують нещастя своєю появою. 

Чи існує у фольклорі певного народу якийсь 
персонаж, чиї функції почасти відповідають 
Герну? Так існує. В українців це фольклорний 
(але не історичний) Св. Кас’ян. Життєпис 
історичного Святого Кас’яна свідчить про те, 
що він був високоморальною і високодуховною 
людиною, яка нікому не зробила зла. Але у 
народних уявленнях цього Святого зобра-
жують подібним до диявола – заздрісним, 
немилосердним, небезпечним [Максимов С. В.  
Нечистая, неведомая и крестная сила. СПб, 1903. – 526 с.,, с. 
348 – 349]. Вважається, ніби Св. Кас’ян має «лихе 
око», що поєднує цей фольклорний образ із 
Вієм та його кельтським аналогом – Балором-
Лихе Око: «Кас’ян на що не погляне – все 
в’яне» – говорять хлопи і твердо вірять, що 
у Кас’яна недобрий погляд: якщо він погляне 
на худобу – здохне худоба, погляне на ліс – ліс 
засохне, погляне на людину – буде тій людині 
велике нещастя… «Око Кас’яна» вважається 
настільки небезпечним, що у день 29 лютого 
селяни не радять навіть виходити з хати, 
аби не сталося якогось фатального нещастя: 
особливо небезпечним вважається виходити 
до сходу сонця» [Максимов С. В. Нечистая, неведомая 
и крестная сила. СПб, 1903. – 526 с., с. 350].

Цей фольклорний персонаж має всі ознаки 
Вія, описані у відомій повісті Гоголя: «...У 
Касіяна такі довгі брови і вії, що він нічого 
не бачить. Один раз на чотири роки Касіян 
підіймає свої вії і дивиться понурими очима. 
Лихо тому, на кого він гляне: гляне на людей 
– мруть люди, гляне на тварин – дохнуть 
тварини, гляне на поля – все сохне...» [Воропай 
О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис. У 2 т. 
Мюнхен. Українське видавництво, 1958. т. 1. – 308 с., с. 163].

Зі Св. Кас’яном цього язичницького 
персонажа українські селяни ототожнили за 
календарним збігом дня пам’яті Св. Кас’яна та 
свята того божка, якого уособлював Вій.

Цей персонаж народної творчості є пов’язаним 
(як і Герн) із ланцюгами, та наділений функцією 
насилати пошесть на худобу (як і Герн): «…
існує легенда, що Кас’янові підпорядковані 
всі вітри, які він тримає на дванадцяти 
ланцюгах, за дванадцятьма замками. Він 
має владу пустити вітер на землю і наслати 
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на людей та худобу епідемію» [Максимов С. В. 
Нечистая, неведомая и крестная сила. СПб, 1903, с. 350].

Як бачимо, український міфологічний персо-
наж, якого помилково народ ототожнював зі 
Св. Кас’яном, має такі ознаки, спільні з Герном: 

1. він нищить дерева своїм поглядом; 
2. насилає на худобу (і людей) пошесть 

(епідемії); 
3. ланцюги, на яких він утримує вітри, можуть 

бути його атрибутом; 
4. його календарне свято припадає на зиму 

(Герн з’являється біля свого дуба лише зимою). 
Щоправда, зв’язок «Кас’яна» із дубом 

простежити не пощастило. Щодо Герна – цей 
зв’язок, очевидно має такі витоки: грецький 
філософ Максим Тирський (ІІ ст.) свідчить, 
що кельти уявляли собі свого головного бога 
у вигляді великого дуба [Росс Э. Кельты-язычники. 
Быт, религия, культура. М. Центрполиграф. 2005. – 255 с., 
с. 176]. Звичайно, йдеться про дуба – як символ 
даного божества, у зв’язку із чим дуб у кельтів 
вважався «священним деревом». 

За свідченням Юлія Цезаря: «Галли всі 
вважають себе нащадками Дитс-Патера і 
говорять, що так вчать друїди» [Цезар 6: 18, 
с. 118]. Таке вчення друїдів дозволяло вважати 
Дитс-Патера одним із головних богів даного 
пантеону й саме про нього мав би говорити 
Максим Тирський. Але Дитс-Патер – римський 
бог підземного світу, а не кельтський, як же 
називався його галльський аналог? Тут слід 
зауважити, що деякі учені ототожнюють 
Кернуна із Дитс-Патером римлян і висловлюють 
впевненість у тому, що Цезар тут говорить 
саме про Кернуна. І можна вважати, що зв’язок 
шекспірівського Герна із дубом підтверджує 
їхню думку.

На срібному казані із Гундеструпа (кельтській 
пам’ятці, виявленій у Ютландії у ХІХ ст.) 
іконографія Кернуна показана якнайкращим 
чином. Як бачимо, Кернун тут показаний із 
оленячими рогами на голові (дехто вважає, що 
це шолом, але шоломи кельти не зображували 
у вигляді зачіски – вони у них гладенькі). У 
правій руці Кернун тримає нашийний торквес 
(прикрасу солярного значення), у лівій – гадюку. 
Гадюка – універсальний символ підземного 
світу. Поряд із Кернуном знаходиться олень.

Є добре є відомим, що у слов’ян-язичників 
також існував культ дуба, про що можуть 
свідчити дві археологічні знахідки ХІХ ст. 
(1909, 1975 рр.): «За 8 км. від дельти Десни 
поблизу Нікольського монастиря із води було 

витягнуто стовбур дуба 20 м. довжини... У 
свій час у товщу стовбура дуба були вживлені 
й встигли зарости чотири кабанячі щелепи, 
розміщені у вигляді квадрата...

Друга аналогічна знахідка дубового 
стовбура з кабанячими іклами припадає 
на 1975 р. – неподалік від першої в Дніпрі, 
нижче від дельти Десни. На висоті 6 м. від 
коріння в стовбур дуба також були вживлені 
9 кабанячих щелеп, розміщених у вигляді 
квадрата... Нижня частина стовбура має на 
собі сліди вогню» [Рибаков – Рибаков Б. А. Язычество 
Древней Руси. – М., Наука, 1987. – 783 с., с. 212].

Цілком ймовірно, що цей культ дуба був 
пов’язаний із божеством, яке у християнську 
добу в народі почали називати «Кас’яном». 
Наразі немає змісту пояснювати, про якого 
бога давньоруського пантеону йде тут мова – 
для нас важливо те, що божество із функціями, 
відповідними до функцій Герна, є тотожним до 
Балора-Лихе-Око британських (та ірландських) 
кельтів. Отож, у тому випадку, якби Шекспір 
дізнався про нього із англійського фольклору, 
його Герн мав би називатися «Балором», чи хоча 
б дещо подібною назвою, і не мати оленячих 
рогів на голові (позаяк Балор, описаний в 
ірландських міфологічних джерелах 8 століття, 
не був рогатим).

У тому, що Вільям Шакспер не мав навіть 
жодного уявлення про самé існування міфології 
континентальних кельтів (галлів), не існує 
найменшого сумніву. Щоб знати ж цю міфологію 
на глибинному рівні, потрібно було принаймні 
мати підвищений інтерес до міфології як 
такої.  Судячи з усього, за Роджером Ретландом 

Зображення Кернуна наказані з Гундеструпа. 
Фрагмент
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•••••••
4. Таємниця міланського видання 

 «Дон Кіхота» 1610 р.
Нагадаю, що 1610 року в Мілані вийшло 

10-те видання першої частини «Дон Кіхота» 
на іспанській мові. Судячи за примірником із 
бібліотеки короля Альфонсо ХІІІ, видання це 
було досить коштовним: пергаментна палітурка, 
червоний сап’ян, позолота. Принаймні, частина 
примірників була саме такою. При цьому 
видавець залишився невідомим там, де зазвичай 
пишуть ймення видавця – внизу титульної 
сторінки – стоять слова: «Por el Heredero de 
Pedromartir Locarni y Iuan Bautista Bidello» 
[https://cvc.cervantes.es/obref/fortuna/expo/literatura/
lite0215.htm]. («Спадкоємцем Педромартіра 
Локарні та Івана Баутісти Біделло»). Але 
таких  книговидавців ніколи не було, а відтак – 
не було і їх спадкоємців. Випливає висновок, що 
книга видавалася не у Мілані, як було написано 
на її титульній сторінці, а десь інде.

Нагадаю, що герцог Віталіано Вісконде, якому 
присвячується це видання, ніколи не існував – 
сервантистика цю особу обходить мовчанкою. 
Зате видавців – згадує часто – згадує, не 
задумуючись про зміст того, що вона згадує:   
«Por el Heredero de Pedromartir Locarni y Iuan 
Bautista Bidello». Якщо дослівно перекласти 
це речення, вийде ось що: «Спадкоємцем 
Петра-мученика Локарнського та наглядача 
Івана Хрестителя». Це може означати, що 
видавець був католиком-контрреформатором 
та ревнителем Правди. Св. Йоан Хреститель 
ревно оберігав усяку правду і його так званий 
«наглядач» має робити те ж саме. Святий Петро 
(він же і мученик) – основний символ Римської 
Католицької Церкви. Щодо міста Локарно на 
півдні Швейцарії – воно у цій країні стало 
символом контрреформації. Спочатку тут 
дістали верх кальвіністи, але події обернулися 
таким чином, що 1555 року частина із них 
проти власної волі були змушені повернутися 
в католицизм, а кілька сот осіб – вирушили у 
вигнання – до Цюріха [https://en.wikipedia.org/wiki/
Locarno].

Читач має пам’ятати, що серед англійських 
таємних католиків Єлизаветинської та 
Джеймсівської доби панували контрреформа-
ційні настрої і Роджер Ретланд не був серед них 
винятком – як і його брат Олівер, страчений за 
участь у Пороховій змові.

Мені можуть заперечити: мовляв, текст 
написаний на іспанській мові, у якій немає 
апелятиву, тотожного до прізвища «Bidello». 
На це скажу, що книга видавалася нібито для 
Мілану, а в італійській мові слово «bidello» має 
одне зі значень: «наглядач» [https://context.reverso.net/
перевод/итальянский-русский/bidello]. Інші значення: 
«двірник», «прибиральник». Окрім того: слово 
«martir» написане тут з малої літери – воно не 
може бути прізвищем. 

Ймення Петра-мученика наводиться в його 
іспанському варіанті, а прізвище (Локарнський 
– Locarni) – італійське. Ймення Св. Йоана 
Хрестителя наведено на хорватській мові (Ivan). 
Щоправда, іноді друкарі використовували літеру 
«І» замість «J», що відсилає нас до іспанського 
варіанту даного імені («Juan»). Прізвище 
«Bautista» – подано в іспанському варіанті (в 
цілому на іспанській буде: «Juan el Bautista»). 

Також зрозуміло, що у Мілані видавцями були, 
як правило, італійці. Позаяк на італійській ймення 
Св. Йоана Хрестителя звучить так: «Giovanni 
Battista» (Джованні Баттіста), а ймення «Петро» 
– як «П’єтро», то й не мало б тут бути іспанського 
антропонімічного матеріалу: «Pedro» та «Juan el 
Bautista». 

Але не лише це – звернімо увагу, що тут 
наведені імена двох найбільш шанованих   
Святих у Католицькій Церкві – найбільш 
шанованих після Бого-Чоловіка Ісуса Христа 
і Діви Марії. Не могло ж так статися, що два 
видавці, які працювали спільно, носили ці імена, 
а після їхньої смерті їхні безіменні спадкоємці 
видали «Дон Кіхота» у Мілані. Мали ж ці 
видавці видати ще хоч з десяток відомих книг 
(або – хоча б одну!), коли ж не вони – то хоча 

цей інтерес простежується. Зокрема, у 
Каталозі Бельвуарської бібліотеки (1827 р.) 
знаходимо такий запис: «Boccace. Genealogy 
de gli Dei de Gentili. 4to – 1574». Йдеться про 
фундаментальний енциклопедичний трактат 

Джованні Бокаччо «Genealogia deorum gentilium 
libri» («Генеалогія язичницьких богів») у 
перекладі з латини на італійську (1574 рік 
видання).
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б їхні спадкоємці. Чому ж вони всі залишилися 
невідомими? Як можна бути спадкоємцем 
видавців, які не видали жодної книги? 

Позаяк на останнє запитання відповісти 
неможливо, потрібно дійти висновку, що тут 
йдеться про духовного спадкоємця Св. Петра 
(Апостола і мученика за віру), який водночас 
називає себе «наглядачем» Йоана Хрестителя.

Втім,  був колись італійський історик П'єтро 
Мартір (1457 – 1526), який служив у королів 
Іспанії, де його називали Pedro Mártir de Anglería. 
Саме його антропонімічні дані (ймення П'єтро 
і прізвище Мартір) наштовхнули Ретланда на 
думку вигадати імена таких видавців.

Чи міг Сервантес бути видавцем так званого 
«міланського» «Дон Кіхота» 1610 року видання? 
Кожен сервантист вам скаже, що це неможливо. 
Сервантисти вважають, що, мовляв, Сервантес 
продав книготорговцю Франціско Роблесу 
права видавати «Дон Кіхота» в Арагоні та 
Португалії. Жодних підтверджень цьому немає, 
але навіть у тому випадку, якби якимось чудом 
ця гіпотеза виявилася правдивою, Роблес не 
мав права видавати «Дон Кіхота» у Мілані. 
Отож, кожен має погодитись, що міланського 
«Дон Кіхота» видав невідомий видавець, який 
не захотів публікувати власне прізвище на 
титульній сторінці, натомість – залишив на ній 

низку натяків на власну особу як на  католика-
контрреформатора і правдолюба. 

Думаю, що насправді «міланське» 
видання-1610 було видрукуване у Лондоні, 
скоріше за все – відомим видавцем Едвардом 
Блаунтом, а невелика частина тиражу була 
справді відвезена до Італії, зокрема, до Мілану. 
Також, на мою думку, так зване «міланське» 
видання було створене насамперед для того, 
щоб справжнє ймення автора «Дон Кіхота» не 
загубилося для історії.

Якщо порівняти картуші на титульних 
сторінках міланського видання-1610 «Дон 
Кіхота» та першого видання «Сну літньої ночі» 
(1600 р., варіант-А), то можна дійти висновку,     
що вони були намальовані рукою одного 
майстра, позаяк містять спільні декоративні 
елементи та спільні стильові особливості. Крім 
того, на картуші міланського видання цього 
роману бачимо зображення кота – символу 
абсолютної особистої свободи та незалежності, 
під знаком якого відбувалося повстання 
Спартака. Йдеться про бронзову статуетку 
кота, яка увінчувала бойові знамена легіонів 
повсталих рабів [Заянчковский И. Ф. Памятники 
животным. Киев: Рад. школа, 1983.С.107]. Кіт не має 
стосунку до змісту «Дон Кіхота», а відтак – 
повинен мати стосунок до видавця і автора, 

Фрагмент титульної сторінки міланського видання «Дон Кіхота». 1610 рік
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який також був одним із повстанців проти 
тиранії (важливим учасником Заколоту Есекса). 

А тепер спробуймо розшифрувати значення 
прізвища не існуючого реально графа 
«Vizconde». Позаяк такого слова не існує у 
жодній мові, потрібно дійти висновку, що 
це – неологізм видавця, утворений від двох 
композитів: «Viz-conde», перший із яких в латині 
та англійській мові означає: «а саме», а другий 
– в іспанській мові: «граф». Отож, надпис на 
титульній сторінці «міланського» видання-1610: 

«All’Illmo. Señor el Sig. Conde Vitaliano Vizconde» 
мав би означати таке: «Його екселенція. Лорд 
Граф Живий А саме-граф». Думаю, що таким 
чином Ретланд також вказує на свою особу. 
Ймення Віталіано (Живий, Життєвий) вказує 
на те, що тут не йдеться про вже мертвого графа 
Оксфорда, який був прототипом головного 
героя (Дон Кіхота), але про живого ще автора 
цього твору – також графа.

Таким чином є помітним, що видавець і автор 
цього видання – одна особа.

•••••••
5. Парадокси брюссельських видань «Дон Кіхота»

Настав час поміркувати над обставинами 
брюссельських перших видань «Дон Кіхота», 
про які нідерландський сервантист Генрік 
ван Ґорп пише так: «Іспанські видання двох 
частин «Кіхота» були надруковані дуже рано 
в Брюсселі 1607 р. (Роджер Вельпіус); 1611 р. 
(Роджер Вельпіус і Губерт Антоніо); 1616 
р. (Друга частина – Губерт Антоніо); 1617 
(Перша і Друга частини – Вельпіус)» [Hendrik 
van Gorp. Don Quixote in the Netherlands: Translations and 
Adaptations of Cervantes’ Novel // https://brill.com/view/book/
edcoll/9789042029187/B9789042029187-s010.xml].

До речі, за дивним збігом обставин, перше 
сумісне видання двох томів «Дон Кіхота» в 
Іспанії (Барселона) також припадає на 1617 рік  
[http://www.bne.es/es/quijote/index.html].

Тут же Генрік ван Ґорп повідомляє, що 
помилки були навіть у другому мадридському 
виданні першої частини цього роману 1605 р.

Яким же чином Роджер Вельпіус зміг 
надрукувати «Дон Кіхота» без помилок? І чому 
його видання 1607 року не було використане 
при виданні 1615 року? Почасти на ці питання я 
вже дав відповідь в основній частині цієї праці. 
Залишається з’ясувати, ким був Роджер Вельпіус 
– першодрукар «Дон Кіхота», позбавленого 
помилок?

Як свідчать довідкові видання, з ласки 
губернатора іспанських Нідерландів, герцога 
Пармського Алессандро Фарнезе, друкар 
і книготорговець Р. Вельпіус у 1585 р. став 
придворним видавцем губернатора іспанських 
Нідерландів [https://en.wikipedia.org/wiki/Rutger_
Velpius].

Ця посада надавала йому великі переваги, 
а водночас – накладала великі обов’язки – 
Вельпіус не міг друкувати що завгодно, а лише 
ті видання, які були корисними для укріплення 

іспанської державності в Нідерландах. Це мали 
бути або католицькі релігійні твори, або твори, 
які прославляли Іспанську монархію, або ж 
твори, написані представниками іспанської 
католицької інтелектуальної еліти, чи еліти 
військової, або ж військові теоретичні видання, 
у крайньому випадку – словники.

Розглянемо усі видання Р. Вельпіуса, які 
вийшли у світ після 1585 року (не рахуючи 
державних документів).

1. Sancho de Londoño, Discurso sobre la forma 
de reducir la disciplina militar a mejor y antiguo 
estado (Brussels, 1587).

Це військовий трактат Санчо де Лондоньйо, 
що має таку назву в перекладі на українську: 
«Роздуми про те, як відновити та покращити 
дисципліну».

2. Francisco de Valdés, Espeio, y disciplina 
militar (Brussels, 1589).

Інший військовий трактат на ту ж тему.
3. Pedro Cornejo, Compendio y breve relation de     

la liga y confederacion francesa (Brussels, 1591).
Йдеться про політичний публіцистичний 

твір Педро Корнехо «Компендіум та короткі 
відомості про відносини французької ліги й 
конфедерації».

4. Bernardino de Escalante, Dialogos del arte 
militar (Brussels, 1595).

Трактат «Діалоги про військове мистецтво» 
Бернардо де Ескаланте – іспанського священника, 
військового, географа і мандрівника.

5. Bernardino de Mendoza, Theoricque et 
practique de guerre (Brussels, 1597).

Трактат іспанського воєначальника і 
теоретика війни Бернардіно де Мендоси «Теорія 
і практика війни».
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6. Henri Hornkens, Recueil de Dictionaires 
Francoys, Espaignolz et Latins (Brussels, 1599) – 
a combined French-Spanish-Latin dictionary.

Комбінований французько-іспансько-
латинський словник Анрі Хорнкернса – 
католицького священника і лексикографа, 
придворного капелана двох іспанських королів – 
Філіпа ІІ та Філіпа ІІІ.

7. Jacques Blaseus, Sermon funèbre faict par le 
rév. évesque de Νamur, messire Jacques Blaseus, 
aux funérailles du trèscatholique, très-hault et 
trèspuissant Prince et Monarque Philippe 2, Roy 
des Espaignes, etc., célébrez en Brusselles, en 
l'Église de Ste Goedele (Brussels, 1599).

Проповідь-некролог на смерть короля Філіпа ІІ, 
проголошена єпископом іспанських Нідерландів 
Жаком Блазеусом.

8. Francesco Petrarca, Le Petrarque en 
rime francoise, trans. Philippe de Maldeghem 
(Brussels, 1600).

Переклад поезії Ф. Петрарки на французьку 
мову, присвячений герцогу Максиміліану 
Баварському – союзнику іспанських королів у 
боротьбі з кальвіністами і лютеранами та 
одного із організаторів Католицької Ліги [https://
en.wikipedia.org/wiki/Philippe_de_Maldeghem]. Автор 
перекладу – придворний єпископа Ернеста 
Баварського Філіп де Мальдегем.

9. Mateo Luján de Sayavedra, Segunda parte de 
la vida del picaro Guzman de Alfarache (Brussels, 
1604).

Йдеться про художній роман відомого 
іспанського богослова, доктора канонічного 
права Хуана Хосе Марті (псевдонім: Матео 
Лухан Саяведра), роман, який є продовженням 
роману Матео Алемана «Життєпис Гусмана 
де Альфараче, спостерігача життя людського», 
про який читаємо: «…роман нагадує похмуру 
песимістичну проповідь. Твір пронизаний духом 
контрреформації» [https://ru.wikipedia.org/ wiki/
Гусман_де_Альфараче]. Те ж саме можна сказати й 
про продовження цього роману.

10. Melchior de Santa Cruz, Floresta española 
de apotehgmas o sentencias fabia y graciosamente 
dichas, de algunos Españoles (Brussels, 1605).

Цей компілятивний твір Мельхіора де Санта 
Круса є збірником красномовних висловлювань, 
присвяченим Хуану Австрійському (звідному 
брату короля Філіпа ІІ – сину його батька Карла 
V) – [https://es.wikipedia.org/wiki/Melchor_de_Santa_Cruz].

11. Philip Numan, Histoire des Miracles 
advenuz n'agueres a l'intercession de la Glorieuse 

Vierge Marie, au lieu dit Mont-aigu, prez de 
Sichen, au Duché de Brabant (Brussels, 1605).

Це твір Філіпа Нумана, секретаря Брюсселю, 
де описані всі чуда оздоровлень, що сталися 
заступництвом Богоматері у Шархенпевеле, де 
на галузках дуба стояла Чудотворна статуя 
Богоматері.

12. Joan Pallet, Dictionaire tres-ample de la 
langue françoise et espagnole (Brussels, 1606).

Франко-іспанський словник.
13. Miguel de Cervantes, El ingenioso hidalgo 

don Quijote de la Mancha, First Part (Brussels, 
1607).

14. Justus Lipsius, Die Heylighe Maghet van 
Halle, translated by Philip Numan (Brussels, 
1607). 

Релігійний трактат Юстуса Ліспіуса про 
чуда Діви Марії (перше видання – 1604 р.), 
перекладений Філіпом Нуманом. Автор – 
придворний історіограф Філіпа ІІ.

15. César Oudin, Grammaire espagnolle 
explicquee en françois (Brussels, 1610).

Іспанська граматика для тих, хто знає 
французьку мову.

16. Andres de Soto, Deux dialogues traitans de 
la doctrine & matiere des miracles, translated by 
Philip Numan (Brussels, 1613).

Релігійний трактат «Два діалоги, що 
стосуються доктрини та матерії чудес», 
переклад Філіпа Нумана (Брюссель, 1613 
р.). Автор – Андрес де Сото – особистий 
духівник інфанти Ізабелли-Клари-Євгенії, 
дружини тогочасного губернатора іспанських  
Нідерландів Альберта 7-го.

17. Philip Numan. Dutch version Twee 
t'samensprekingen behandelende de leeringe 
ende materie vanden mirakelen (Brussels, 1614).

Релігійний трактат Філіпа Нумана «Дві 
зустрічі, присвячені вченню та предмету чудес» 
(на нідерландській мові).

Усі наведені тут дані можна перевірити за 
довідковими виданнями [https://en.wikipedia.org/
wiki/Rutger_Velpius].

Як бачимо, розважальна література була 
дозволеною для видавництва лише тоді, 
коли автор (чи перекладач) був принаймні 
духовною особою, і навіть в останньому 
випадку – як виняток, зумовлений доцільністю 
опублікування цього твору в інтересах 
контрреформації.

«Дон Кіхот», якщо цей роман розглядати 
поза нашою версією, зовсім не вписується 
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у цей перелік літератури – у такому вигляді 
він здається антикатолицьким твором, а його 
автор – Мігель Сервантес – особа, яка двічі була 
ув’язненою за розкрадання державного майна і 
до того ж – ще й відлучена від Церкви – видається 
зовсім неприйнятним для видруку його творів 
придворним видавництвом Брюсселя.

З вересня 1598 року Іспанією правив король 
Філіп ІІІ. Він далеко не був настільки енергійним 
та здібним, як його батько Філіп ІІ, проте епітет 
його батька «Його католицька Величність» 
пасував також і для короля-сина, який виявляв 
особливу принциповість у питаннях релігії. Цією 
принциповістю був зумовлений виданий ним 
1600 року меморандум «Про пріоритет чистоти 
крові». Відповідно до цього меморандуму, 
знатність походження вважалася другорядною    
у порівнянні із етнічним походженням. Іспанець, 
який не мав домішки єврейської чи арабської 
крові, отримував переваги у державному 
сприянні його кар’єрного зростання – у 
порівнянні із тими, хто цю домішку мав. 
Таке рішення короля було зумовлене тією 
обставиною, що чимало іспанської знаті мало 
змішане етнічне походження, а також тому, що 
моріски та марони іноді носили певні титули, 
якими нагородили їхніх предків попередники 
Філіпа ІІІ.

Меморандум цього монарха ставив під сумнів 
християнський світогляд охрещених євреїв та 

маврів (арабів). Філіп ІІІ виходив із власного 
переконання у тому, що поганий християнин 
не може бути добрим іспанським патріотом, 
позаяк іспанська монархія є християнською 
державою.

На цій же підставі згаданий король 1609 року 
виселив морісків із Піренейського півострова. 
Серед них було чимало заможних купців, що 
сприяло відтоку капіталу з Іспанії. Країна 
мала великий державний борг і таке рішення 
поглиблювало її економічний занепад. Але, 
розуміючи цей негативний бік справи, король 
вважав своє рішення в цілому продуктивним.

Важко повірити, щоб цей король сприяв 
видавництву «Дон Кіхота» у Фландрії, яка стала 
форпостом боротьби Іспанії з кальвінізмом 
Північних Провінцій Нідерландів. Важко 
повірити – лише у тому випадку, якщо вслід 
за більшістю сервантистів вважати цей 
роман «критикою ортодоксальності». Але у 
тому випадку, якби цей король Іспанії знав 
про справжню сутність цього твору, який є 
сатирою на графа Оксфорда 17-го, Вальтера 
Релі та почасти – королеву Єлизавету Тюдор, 
королівське сприяння поширенню нових видань 
«Дон Кіхота» видається цілком природним і 
логічним.

Мені можуть заперечити, мовляв, із 1598 – до 
1618 року фактичним правителем Іспанії був 
перший міністр герцог Лерма. Проте це нічого 
не міняє – Лерма був відданим католиком, який 
багато жертвував на монастирі та щоденно 
відвідував ранішню Святу Літургію, а 1618 
р. став кардиналом [https://es.wikipedia.org/wiki/
Francisco_de_Sandoval_y_Rojas,_I_duque_de_Lerma].

Історики розглядають його як ініціатора 
королівського Меморандума 1600 року, про 
який ми згадували. Більше за це – деякі з них 
звинувачують його у вигнанні морісків 1609 
– 1611 рр. Хоч інші стверджують, що ця ідея 
належала архиєпископу Хуану де Рібері, віце-
королю Валенсії, який мав значний вплив на 
короля, завдяки своєму величезному авторитету    
у папському Римі.

На той час губернатором Нідерландів був 
Альберт 7-й, який свого часу носив червону 
шапку кардинала Святої Римської Церкви, 
призначався папським легатом і Великим 
інквізитором Португалії [https://en.wikipedia.org/
wiki/Albert_VII,_Archduke_of_Austria].

Ми розглянули всіх осіб, які могли віддати 
розпорядження Р. Вельпіусу надрукувати «Дон 

Альберт 7-й, губернатор Нідерландів у 1607 р.
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Кіхота». Жодна із них цього зробити не могла б, 
якби цей роман написав справді Сервантес.

Якщо ж пам’ятати, що «Дон Кіхот» є сатирою 
проти протестантів-можновладців, що Роджер 
Ретланд міг це особисто пояснити і Філіпу ІІІ, 
і герцогу Лермі – тоді справа міняється на 180 
градусів.

Окрім того – навіть у тому випадку, якби 
цензура (підрозділ Інквізиції) якимось чином 
пропустила «підозрілі» місця в «Дон Кіхоті», 
на той випадок існували обов'язки Інквізиції 
«підчищати» такі огріхи цензорів.

За словами сучасного професора історичної 
теології Генріха Рейша, «В Іспанії особливо 
діяльну роль у переслідуванні книжок 
відігравала Інквізиція. Від неї дійшло до нас 
безліч розпоряджень щодо книжкової справи, 
що з’явилися в XVI ст. Іспанські інквізитори 
мали право оглядати всі бібліотеки та 
винищувати єретичні книги» [http://ec-dejavu.
ru/c-2/Censorship.html].

При цьому було достатньо одного 
видрукуваного у книзі антикатолицького 
вислову,  щоб  автор  отримав  реноме  «єретика».

Уявімо собі, що певний радянський 
письменник написав і якимось випадковим 
чином видав у 1952 році роман, у якому є 
такі вислови, написані від імені сільського     
партійного секретаря: «ти брешеш, як 
більшовик!»; «за серпом і молотом ховається 
диявол». Уявімо собі, що цю книгу у такому 
вигляді верховні ідеологічні працівники СРСР 
рекомендували видати у країнах Варшавського 
договору – у Польщі, Чехословаччині, Югославії, 
Угорщині, Румунії, НДР…

Читач скаже, що це є повною нісенітницею. 
Але така ж «нісенітниця», чи дещо подібна до 
неї, відбулася насправді із романом «Дон Кіхот», і 
відбулася вона у католицькій Іспанії – у монархії 
Габсбургів, для яких не було більш священного 
слова за лексему «контрреформація» і не 
було слова більш відразного – за лексему 
«протестантизм». Найважливішим засобом 
боротьби з поширенням протестантизму був
контроль за літературою, особливо – за її
видавництвом. А тут, раптом, з’являється 
«антикатолицький» роман і самі ж Габсбурги 
прикладають свою руку до його поширення.

Насправді ж ситуація була зовсім іншою. За 
словами того ж Генріха Рейша, «Паллавачині 
говорив, що страх перед індексом заборонених 
книг утримував письменників від літературної 

праці, а друкарні – від друку книг. Як багато 
книг через страх перед Індексом залишилися 
ненаписаними, а написані – ненадрукованими! 
Адже книга через один вираз могла опинитися 
в Індексі» [http://ec-dejavu.ru/c-2/Censorship.html].

З цього випливає висновок, що Сервантес 
ніколи б не написав жодного слова, яке могло 
б кинути його роман «під ніж цензури» чи 
спричинитися до його потрапляння в Індекс 
заборонених книг. Коли ж цей роман таки був 
написаним у своєму відомому вигляді і таки 
був видрукуваним придворним видавництвом 
у Брюсселі, то це зовсім не означає того, що всі 
володарі в Іспанії – від короля – до губернатора 
Південних Провінцій Нідерландів – раптом 
зробилися лібералами чи дурнями – вони 
чудово знали, що чинять і де їм це чинити пасує 
із найбільшою користю для своєї держави. 
Пригадаймо, що протестантська Англія до 
1604 року періодично надсилала свої десанти, 
які підтримували силою зброї нідерландських 
повстанців. У 1607 р. історична постать 
Єлизавети Тюдор як заклятого ворога Іспанії 
та католицької віри ще добре зберігалася у 
Південних Нідерландах. Місцеві аристократи 
добре знали фаворитів королеви – Оксфорда 
та Релі і знали їх із негативного боку. Оксфорд 
командував антиіспанським десантом у 
Нідерландах 1585 року, був одним із учасників 
розгрому "Армади", а Релі грабував іспанські 
кораблі, зокрема і кораблі, що належали 
Фландрії. Отож, роман «Дон Кіхот» став 
потужним важелем підняття бойового духу 
військової аристократії Фландрії засобом 
сатири, адже війна із Північними Нідерландами    
– продовжувалася на той час.

Хтось може нам заперечити, мовляв, король 
Філіп ІІІ, очевидно, був непричетним до 
поширення видань «Дон Кіхота». Але факти 
його біографії свідчать про те, що він сприймав 
цей роман як геніальну сатиру на англійський 
протестантизм. З цього приводу читаємо: 
«Tomé Pinheiro da Veiga, cronista del rey Felipe 
III, relató las festividades de la celebración del 
nacimiento de Felipe IV en Valladolid en junio 
de 1605, refiriéndose a Don Quijote y Sancho 
Panza» [https://books.openedition.org/pumi/3291]. Тут 
йдеться про епізод, записаний у хроніці Томе 
Пінейру да Вейґа – офіційного хроніста Філіпа 
ІІІ, де розповідається про святкування дня 
народження принца (майбутнього Філіпа ІV). 
Під час цих урочистостей два королівські блазні 
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зодягнулися у Дон Кіхота та Санчо Пансу. Як 
бачимо, за якихось п’ять місяців іспанська вища 
аристократія встигла ознайомитися з романом. 
Або ж король у такий спосіб намагався його 
популяризувати. У будь-якому випадку, описана 
подія не була б можливою, якби роман не мав 
політичного значення.

Інший біограф Філіпа ІІІ – Балтазар Пореньйо   
– у своїй книзі «Вислови та вчинки дона Філіпа» 
(«Dichos y hechos de don Felipe», 1620) розповідає 
про такий епізод: одного разу Філіп ІІІ побачив 
молодика, що реготав щосили, читаючи якусь 
книжку. Король на це сказав: «Одне з двох – або 

цей студент збожеволів, або він читає «Дон 
Кіхота» [http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/
cervantes-bulletin-of-the-cervantes-society-of-america--27/
html/027896ec-82b2-11df-acc7-002185ce6064_22.html].

Разом з тим сам Сервантес навіть не 
потрапив до тієї когорти найбільш талановитих 
письменників Іспанії – його сучасників, які 
були представлені королеві. Цей факт добре 
знають сервантисти і обурюються ним. Але, 
як бачимо, король Філіп ІІІ чудово знав про 
існуючу різницю між справжнім та номінальним 
авторами «Дон Кіхота»  (і не лише король – а й 
уся вища іспанська аристократія).

•••••••
6. Перші піренейські видання «Дон Кіхота» – 

Переглянувши останнім часом чимало 
видань із сервантистики, я помітив, що 
сервантисти (очевидно, вслід за певним 
авторитетом у науковому світі) одностайно 
називають картуш з емблемою на титульній 
сторінці першого видання «Дон Кіхота» таким 
терміном: «щит Хуана ла Куести», очевидно, 
дотримуючись думки, що даний картуш з 
емблемою є видавничим знаком Хуана ла Куести. 
Чи мав ла Куеста свій видавничий знак? Щоб 
відповісти на це питання, потрібно звернутися 
до його біографії.

До Мадриду ла Куеста прибув 1599 року. 
Позаяк він уже мав досвід друкаря, йому 
тут запропонували роботу в друкарні, яка 
донедавна належала Педро Мадригалу. Після 
смерті останнього друкарню успадкувала його 
вдова Марія Кіньйонес та її мати Марія Родрігес 
де Рівальде. Саме вона й запропонувала ла Куесті 
поповнити штат працівників типографії. Його ж 
кар’єра видавця розпочалася 1604 року, коли 
він одружився із Марією де Кіньйонес. Кажучи 
іншими словами, фактично мадридський «Дон 
Кіхот» 1605 р. став першим виданням Хуана де 
ла Куести як керівника друкарні. Природна річ – 
свого видавничого знаку ла Куеста на той час ще не 
міг мати. Отож, так званий «щит ла Куести», 
на думку дослідників, був успадкований ним 
від Педро Мадригала [https://es.wikipedia.org/wiki/
Juan_de_la_Cuesta_(impresor)]. Але жоден подібний 
до цього видавничий знак, як відомо, Педро 
Мадригал не використовував у своїй видавничій 

цікаві факти
1. Хуан де ла Куеста

справі – попри те, що видав чимало книг. 
Таким чином картуш із емблемою на титульній 
сторінці першого видання «Дон Кіхота» не існує 
підстав вважати чиїмось «видавничим знаком» 
– до 1620 року він використовувався лише 
чотири рази: 1. Перше мадридське видання «Дон 
Кіхота», здійснене ла Куестою 1605 р.; 2. Друге 
мадридське видання Дон Кіхота», здійснене ла 
Куестою 1605 р.; 3. Видання «Зразкових новел» 
Сервантеса 1613 р.; 4. Видання другого тому 
«Дон Кіхота» 1615 р.

У 1607 р. Хуан ла Куеста залишив Мадрид 
та свою вагітну дружину Марію де Кіньйонес 
[https://books.google.com.ua/books?id=6KkS64FkKXUC&p
g=PA503&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false].

Він вирушив до Севільї, маючи намір взяти 
участь в морській експедиції до Індії. Позаяк ла 
Куеста на той час вже був офіційним власником 
типографії, він залишив своєму нотаріусу 
документ, у якому передавав права володіння 
друкарнею Марії Кіньйонес та її матері Марії 
Родрігес де Рівальде [https://es.wikipedia.org/wiki/
María_de_Quiñones].

Ось таким чином і завершилася його 
кар'єра видавця. Проте типографія продовжує 
називатися його йменням. 

Погляньмо на фрагменти титульних сторінок 
різних видань друкарні ла Куести. Титульні 
сторінки видань 1606, 1607, 1608; 1612; 1617 
років – не мають спільного видавничого знаку 
– всі вони містять різні зображення. Це можуть 
бути ілюстрації до даного твору чи шляхетський 
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Тит. сторінка видання друкарні ла Куести, 1606. Фр. Тит. сторінка видання друкарні ла Куести, 1607. Фр.

Тит. сторінка видання друкарні ла Куести, 1608. Фр.

Тит. сторінка видання друкарні ла Куести, 1612. Фр.

Тит. сторінка видання друкарні ла Куести, 1617. Фр.
(Роман Сервантеса "Персілес і Сігізмунда")

герб автора, або ж – особи, якій твір був 
посвячений, або ж – щось відверто декоративне 
(як у випадку з останнім романом Сервантеса). 

Характерний факт: після видання 2-го тому 
«Дон Кіхота» навіть твори Сервантеса втратили 
можливість використовувати «щит ла Куести» 
у своїх публікаціях. Так, у 1617 р. було видано 
роман Сервантеса «Персілес і Сігізмунда», 
видрукуваний у типографії ла Куести, але 
«видавничий знак», який став типографським 
брендом «Дон Кіхота», на титульній сторінці 
цього роману – відсутній. Замість нього бачимо 

букет квітів у декоративному кошику.
Лише 1620 року в друкарні, що до цього часу 

носила ймення ла Куести, з’являється власний 
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Тит. сторінка видання друкарні ла Куести, 1620. Фр.
("Комедії" Лопе де Веги).   Зразок першого

 застосування видавничого знаку друкарнею

Титульна сторінка видання друкарні ла Куести, 1620.
 Другий випадок застосування видавничого знаку 

 друкарнею

видавничий знак, в основу якого покладено 
картуш із емблемою першого видання «Дон 
Кіхота» – із певними відмінностями. Рука з 
соколом – збереглася, лев зник, сам картуш 
– докорінно змінився; надпис – зберігся. Цей 
видавничий знак даної друкарні можна назвати 
примітивним плагіатом емблеми першого 
видання «Дон Кіхота». 

Наведені факти свідчать про те, що після 
втечі Хуана де ла Куести від дружини (1607 р.), 
«щит ла Куести» викорстовувався друкарнею й 
надалі (для видруку творів Сервантеса), але після              
1615 р., коли видано 2-й том «Дон Кіхота», 
друкарня і Сервантес втратили це право. І лише 
з 1620 р. художник друкарні створив бліду 
подобу знаменитого вже на той час логотипу.

На мою думку, герцог Лерма заборонив 
друкарні Хуана ла Куести використовувати 
логотип першого видання «Дон Кіхота» після 
видання другого тому роману (1615). Але у 
1618 р. новий фаворит короля – граф Оліварес 
– домігся відставки герцога Лерми з посади 
першого міністра та очільника Королівської 
ради. Ці посади після нього зайняв дядько 
Олівареса Балтазар де Суньїга-і-Веласко, 

якому (за допомогою Олівареса) у жовтні 1618 
р. пощастило домогтися усунення Лерми від 
королівського двору та його опали [https://
en.wikipedia.org/wiki/Francisco_Gómez_de_Sandoval,_1st_
Duke_of_Lerma].

Отож, усвідомивши, що наказів герцога 
Лерми можна вже не виконувати, менеджери 
друкарні ла Куести обережно (не зовсім прямим 
чином) наважилися порушити заборону. 
Ось так і з’являється у 1620 р. уже справжній 
видавничий знак друкарні, дещо подібний до 
емблеми роману «Дон Кіхот».

Це вказує на високу ймовірність того, що саме 
Лерма опікувався поширенням видань роману 
в Іспанії та її провінціях.

Якби так званий «щит ла Куести» був 
видавничим знаком Педро Мадригала чи самого 
Хуана ла Куести, то всі перелічені тенденції 
застосування та незастосування цього «знаку»  
були б неможливими. Таким чином випливає 
висновок, що даний «видавничий знак» належав 
комусь іншому – справжньому автору роману 
«Дон Кіхот» та тим його довіреним особам, які 
виконували його розпорядження на території 
Іспанії.
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2. Франціско Роблес
Американський сервантист-дослідник Клемент

Річард у своїй праці про Франціско Роблеса 
стверджує, що той купив у Сервантеса за 
невідому суму в липні 1604 року права на
 видання «Дон Кіхота» [Clement, Richard W. (2002). 
"Francisco de Robles, Cervantes, and the Spanish Book Trade". 
Mediterranean Studies. 11] // https://en.wikipedia.org/
wiki/Don_Quixote#Publication]. До такого висновку 
дослідник дійшов не тому, що йому пощастило 
знайти відповідні документи, а тому, що прізвище 
Ф. Роблеса вказувалося на титульній сторінці 
першого видання «Дон Кіхота (1605): «Vendese 
en casa de Fransisco de Robles, librero del Rei…» 
(«Продається в будинку Франсіско де Роблеса, 
книготорговця короля…»). Сервантисти 
міркують так: якщо Роблес мав виняткові права 
на реалізацію цього видання, значить їх йому 
продав автор роману. А далі вони повідомляють 
уже не свої гіпотези, а факти: у вересні 1604 р. 
роман отримав ліцензію Інквізиції, після чого 
його почали друкувати і завершили цей процес 
у грудні 1604 року. При цьому ніхто із учених не 
задумується про те, що права на книготоргівлю 
романом неможливо було продати до того, як 
він пройшов цензуру, внаслідок чого видавалася 
ліцензія на його видання. Уявімо собі, що ви 
купляєте права на торгівлю романом у бідного 
письменника, а роман забороняє цензура. Тим 
часом від дня цієї фінансової операції минуло         
два-три місяці (поки цензори опрацювали 
рукопис) і письменник встиг витратити 
отримані кошти. Хто ж їх вам поверне?! Невже  
королівський книготорговець Роблес міг 
дозволити собі купити «кота в мішку»?

Нехай і так – скажуть наші опоненти – нехай 
Сервантес продав права на роман не у липні, 
а у вересні чи у жовтні – чи ж щось від цього 
зміниться? На мою думку – не змінииться нічого 
– і липень, і вересень, і жовтень, і листопад та 
грудень – це однаковий «пошук чорного кота у 
темній кімнаті», позаяк не існує жодних доказів 
реальності подібної фінансової угоди.

Протягом 1605 року в Мадриді вийшло два 
видання  «Дон Кіхота». Титульні сторінки 
обох мало чим різняться. В кожному випадку 
повідомляється, що книгу продає Роблес, але 
– внизу – нижче від вказівки на місце видання 
(«EN MADRID») та після імені видавця, 
над якими стоять слова: «Con privilegio», 
які означають, що роман має королівський 
привілей.

Згадка про Роблеса відділена лінією від 
решти тексту (див. фото вгорі над цим текстом). 
Позаяк він був книготорговцем на королівській 
службі, отож, мав обов’язок торгувати книгами, 
які видавалися з наказу короля. Оце і вся 
причина існування даного факту. Стосовно ж 
ставлення короля до роману «Дон Кіхот» – воно 
відображене у попередньому розділі.

Наші опоненти можуть нам заперечити й тут. 
Вони скажуть, що на другому мадридському 
виданні «Дон Кіхота» 1605 р. з’являються 
такі слова: «Con privilegio de Castilla, Aragon, 
Portugal». Вони означають, що на території 
Кастилії, Арагону та Португалії ніхто не мав 
права видавати цей роман. Що на це відповісти? 
Відповім запитанням на запитання: як же 
сталося, що на території Арагону у Барселоні 
1617 р. було видано обидва томи «Дон Кіхота», 
причому – не для Франціска Роблеса: «Це 
перше відоме видання першої частини 
«Дон Кіхота», видане в Барселоні, було 
надруковане Батістою Соріта для трьох 
різних книгопродавців з Барселони: Мігеля 
Грасіана, Хуана Сімона та Рафаеля Вівеса… 
Друга частина першого повного видання 
була надрукована одночасно Себастьяном 
Матевадом» [https://www.raptisrarebooks.com/
product/el-ingenioso-hidalgo-don-quixote-de-la-mancha-
miguel-de-cervantes-first-edition/].

Титульна сторінка 2-го видання «Дон Кіхота» 
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Якщо нам на це скажуть, мовляв, Роблес 
продав свої права, то це не може бути правдою, 
позаяк не міг він продати ці права аж трьом 
книготорговцям та двом власникам різних 
типографій.

Тут знову ми простежуємо факти сприяння 
королівського двору поширенню видань роману 
«Дон Кіхот» – тема, яка уже розглядалася нами 
у попередньому розділі. 

3.  Парадокси лісабонських видань-1605
Розглянемо дві титульні сторінки роману 

«Дон Кіхот», двох видань, що вийшли у Лісабоні 
1605 року. Перша із них належить виданню 
Хорхе Родрігеса, на яке він отримав ліцензію 27 
лютого 1605 року (через місяць і два тижні після 
першого видання роману в Мадриді). Друга – 
другому виданню того ж Хорхе Родрігеса, яке 
вийшло того ж таки 1605 року. Обидві згадані 
титульні сторінки мають спільну дивовижну 
особливість, про яку слід розповісти докладно.

На цих титульних сторінках все написано 
іспанською мовою (як і належиться для 
іспанського роману, видрукуваного на 
іспанській), зокрема і це: «Compuesto por Miguel 
de Cervantes Saavedra» («Створено Мігелем 
Сервантесом Сааведрою»). Словосполучення 
«Compuesto por» не трапляється у 
португальській, на яку воно перекладається 
так: «Composto por». Але під малюнком, 
де йдеться про місце видавництва роману, 
написано два слова, в кінці яких стоїть крапка: 
«EM LISBOA.». Після крапки – подальший 
текст відділений розмежувальною лінією. Якщо 
прочитати на португальській – це означає: 
«В Лісабоні». У паралельному виданні Педро 
Красбіча (того ж року) це місце відображено 
належним чином: «EN LISBOA: impresso por 
Pedro Crasbeech» («В Лісабоні: надруковано 
Педро Красбічем») – відповідно до існуючої 
традиції і граматичних норм іспанської мови.

То що ж означає насправді це загадкове 
«EM LISBOA.»? Сервантисти вважають, що це 
помилка португальських працівників друкарні, 
що набирали текст, мовляв – замість іспанського 
прийменника «EN» вони написали рідний для 
себе – португальський («EM»). 

Але чому тоді ця помилка повторилася 
у наступному виданні цього ж видавця? 
Чому слова «EM LISBOA.» в обох випадках 
відділені крапкою та розмежувальною лінією із 
наступними словами: «impreso com lisenca da...» 
(«надруковано з ліцензією від….»).

Погляньмо на титульну сторінку видання 
«Лузіади» Камоенса 1572 року – тут відповідне 
місце відображене таким чином: «Іmpresos 
em Lisboa, com licenca da» («Надруковано в 

Лісабоні, з ліцензією від…»).
Як бачимо – в обох виданнях Хорхе Родрігеса 

на титульній сторінці наявна не помилка, а 
імітація помилки, яка має важливе значення 
– літери «EM» – це не португальський 
прийменник, що перекладається на українську 

Титульна сторінка 1-го лісабонського видання «Дон
Кіхота» 1605 р. (друкарня Родрігеса). 

Титульна сторінка лісабонського видання «Лузіади»
Камоенса. 1572 р. Фрагмент
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як прийменник «в» – контекст речення не 
потребує такого прийменника – він тут є 
відверто зайвим. Насправді ж літери «EM» – це 
ініціали, які означають: «Earl Manners» («Граф 
Меннерс»).

Деякі сучасні дослідники із Піренейського 
півострова намагаються довести, що 
лісабонські видання «Дон Кіхота» 1605 року 
були «піратськими» [https://www.educacionyfp.gob.es/
portugal/dam/jcr:fe51d992-86d6-4b32-8f43-da09523ebb5b/
gu-a-de-la-exposici-n.pdf].

Свою думку вони пояснюють таким чином: 
на титульних сторінках цих видань використані 
ілюстрації, характерні для звичайних лицарських 
романів. Але барселонське повне видання «Дон 
Кіхота» (1617 р.) також має відповідну титульну 
сторінку, а «піратським» його ніхто не вважає. 
Окрім того – на тих же титульних сторінках 
лісабонських видань-1605 вказано, що видавець 
отримав відповідну ліцензію. І це не є якесь 
ошуканство, позаяк в архівах збереглися 
відповідні датовані документи: «Успіх твору 
призвів до того, що його тричі надрукували 
в тому ж році в Португалії: Хорхе Родрігес, 
ліцензований 27 лютого 1605 року, Педро 

Красбіч, ліцензований 27 березня, і третє 
видання, невідоме до двадцятого століття, 
також Хорхе Родрігес, яке вважається новим 
«тиражем», також датований 1605 роком» 
[https://books.openedition.org/pumi/3291].

Хто ж видавав такі ліцензії? Їх видавала 
Інквізиція в Іспанії та Португалії. На титульній 
сторінці видання Красбіча стоїть надпис: 
«lisenca de la S. Inquisicion» («Ліцензія Святої 
Інквізиції»). Це означає, що відповідну ліцензію 
видавець отримав у Мадриді.

На титульній сторінці Родрігеса стоїть надпис: 
«lisenca Santo Officion» («Ліцензія Святого 
Офісу»). Це означає, що відповідну ліцензію 
видавець отримав у Лісабоні (від місцевої 
Інквізиції).

Яким же чином можна було отримати в одній 
державі (Португалія з 1580 р. була частиною 
Іспанії) ліцензію на видання твору, на який 
уже ліцензія була видана за півроку до цього? 
Більше за це – яким чином у тому ж Мадриді 

Титульна сторінка 2-го лісабонського видання «Дон
Кіхота» 1605 р. (друкарня Родрігеса). 

Титульна сторінка лісабонського видання «Дон
Кіхота» 1605 р. (друкарня Красбіча). 
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можна було надати ліцензію на видавництво 
цього твору двом різним видавцям?

Окрім того – твори на цензуру для отримання 
ліцензії надсилалися у рукописах. З 16 січня 
1605 р. до 27 лютого 1605 р. минуло 42 дні. 
За цей час хтось мав купити «Дон Кіхота», 
прочитати його, переписати роман від руки, 
привезти його до Лісабону, здати цензорам і 
дочекатися, доки вони пильно його вичитають 
та видадуть відповідну ліцензію. Як собі гадає 
читач – це реально? На мою думку, на все це 
мало б знадобитися, принаймні, втричі більше 
часу. Випливає висновок, що лісабонський 
рукопис роману був зробленим ще до того, як 
у Мадриді вийшло його найперше видання. 
Але ж є відомим, що з вересня 1604 року – 
після отримання ліцензії – рукопис роману 
почали набирати працівники у друкарні Хуана 
ла Куести. Отож, для його переписування цим 
рукописом неможливо було скористатися. 
Виходить, що рукопис мав принаймні одну свою 
копію ще до того, як у липні 1604 р. його здали 
в цензуру Інквізиції. Якщо таку копію зробив 
Сервантес, тоді як вона потрапила до рук 
книготорговця Родрігеса? Якщо сам Сервантес 
віддав її йому – тоді він вів подвійну гру і мав 
би отримати у підсумку від реалізації такого 
популярного роману великі прибутки. Але ми 
знаємо, що він залишився бідняком. Значить 
Сервантес уявлення не мав про те, що рукопис 
«Дон Кіхота», який він здає у цензуру, має свою 
копію (одну чи кілька). А відак неможливо 
довести, що саме він написав цей роман (за 

Титульна сторінка барселонського видання «Дон
Кіхота» 1605 р. (друкарня Красбеча). 

винятком новели «Розповідь полоненого»). 
Більше за це – наведений факт є одним із тих, 
які вагомо доводять непричетність Сервантеса 
до написання основного тексту «Дон Кіхота».

•••••••

7. Хорватський вузол Сервантеса і Шакспера
1. Чи побував Сервантес у Венеції?

Маловідома біографія Сервантеса давно 
вже обросла міфами і це дає свої наслідки. 
Так, начитавшись псевдонаукових (науково-
популярних) праць із сервантистики, один 
сучасний букініст, який намагається продати 
п’ятитомник Сервантеса у перекладі на 
російську (М. 1961), написав про письменника 
таке: «Сервантес бывал в Риме, Болонье, 
Венеции, Палермо, где изучал труды философов 
Возрождения, неоплатоников, античную 
культуру. Читал Гомера, Вергилия, Горация, 
Овидия, Данте, Петрарку. В его произведениях 
можно встретить персонажей из Библии, 

арабской литературы, испанского фольклора; 
он говорит об астрологии и магии, медицине и 
поэзии, хотя и называет себя «талантом, 
в науке не искушенным»…» [https://crafta.ua/uk/
lots/6537267420-servantessochineniya-v-5-tomah-risunki-
gyustava-dore-biblioteka]. 

Я спробував перевірити наведені дані і 
виявилося, що вони не відповідають фактам 
біографії Сервантеса, які спробую навести.

В архіві іспанського міста Сіманкасу в червні 
1840 р. дослідник Херонімо Моран виявив 
документ, відповідно до якого, Мігель Сервантес 
розшукувався як державний злочинець: «У 
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19 столітті біограф виявив ордер на арешт 
Мігеля де Сервантеса від 15 вересня 1569, 
обвинуваченого в пораненні Антоніо де Сігури 
на дуелі. Хоча в той час це заперечувалося, в 
основному на тій підставі, що така поведінка 
була негідною такого великого автора, 
але тепер цей випадок визнано найбільш 
вірогідною причиною від’їзду Сервантеса з 
Мадриду» [https://en.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_
Cervantes].

Такої думки тепер дотримуються британські 
літературознавці [McCrory, Donald P (2006). No 
Ordinary Man: The Life and Times of Miguel de Cervantes. 
Dover Publishing. p. 48.]. А першим, хто належним 
чином обрунтував цю версію, є іспанський 
сервантист Луїс Астрана Марін, [Красноглазов А. 
«Сервантес», М., Молодая гвардия, 2003 // http://maxima-
library.org/component/maxlib/b/432613?format=read].

Сервантисти ж ХІХ ст. були обурені – вони 
вважали, що тут йдеться про якогось іншого 
Мігеля Сервантеса. А крім того, про Сервантеса 
існував такий псевдонауковий міф: «Сервантес 
В 1569 г. в составе испанской католической 
миссии посетил Рим» [https://dic.academic.ru/dic.nsf/
enc_literature/5382/]. Згаданий документ зруйнував 
цей міф на корені. Яким чином злочинець, якого 
мали розшукувати по всій імперії Габсбургів, 
міг потрапити до складу іспанської католицької 
місії? Участь в останній Сервантеса – одна із 
гіпотез сервантистів. Ця гіпотеза була заснована 
на тому факті, що наприкінці 1569 р. Сервантес 
побував у Римі. Отож, згаданий документ 
органічно вписується у біографію Сервантеса, 
наступні події якої були такі: «До 1570 року 
Сервантес був зарахований солдатом у полк 
іспанської морської піхоти, локалізований 
у Неаполі» [https://ru.wikipedia.org/wiki/Сервантес,_
Мигель_де#Военная_карьера_и_битва_при_Лепанто].

Інше довідкове джерело так розповідає 
про цю подію: «Ймовірно, вбачаючи у цьому 
можливість скасування ордеру на власний 
арешт, Сервантес вирушив до Неаполя, 
який тоді входив до складу королівства 
Арагону. Військовим командувачем у Неаполі 

був Альваро де Санде, друг сім'ї, який надав 
Сервантесу місце служби під командуванням 
маркіза де Санта-Крус» [https://en.wikipedia.org/
wiki/Miguel_de_Cervantes].

Позаяк Неаполь був частиною Іспанської 
імперії, Сервантеса тут могли затримати і для 
нього було б значно безпечніше залишитися 
у Римі, але у Римі він не міг знайти засобів 
для існування і саме тому зважився на ризик. 
Власне з тієї причини він і втік до Італії, що тут 
в Неаполі мав свого протеже, на якого покладав 
надію.

Про подальші роки перебування Сервантеса 
в Італії є добре відомо – до битви під Лепанто 
(1571 р.) Сервантес не залишав Неаполя. Після 
цієї битви: «Мігель Сервантес залишався в 
госпіталі протягом 6 місяців, поки його рани не 
загоїлися достатньо, щоб він зміг продовжити 
службу. З 1572 до 1575 він продовжив службу, 
перебуваючи в основному в Неаполі. Крім 
того, він брав участь в експедиціях на Корфу 
та Наваріно, був свідком захоплення Тунісу 
та Ла-Гулетта турками в 1574 р. Крім 
того, Сервантес був у Португалії, а також 
здійснював поїздки по службі до Орану (1580-
і роки); служив у Севільї» [https://ru.wikipedia.org/
wiki/Сервантес,_Мигель_де#Военная_карьера_и_битва_
при_Лепанто].

У 1575 р. – перед тим, як потрапити в полон 
до алжирських піратів – Сервантес відплив 
кораблем із Неаполя. Оце і всі факти італійської 
частини біографії письменника.

Як бачимо, окрім Риму та Неаполя, Сервантес 
не побував у жодному італійському місті – попри 
те, що пробув у цій країні близько шести років. 
При цьому в Римі він перебував зовсім недовго 
– від одного місяця – до двох. Неаполь же не 
належав до тих культурних центрів, де можна 
було вивчати античну культуру і таке інше, 
про що пише згаданий букініст зі слів окремих 
російських сервантистів. І зовсім вже ніяким 
чином не міг побувати Сервантес у незалежній 
Венеції, де іспанське військо у відповідну добу 
ніколи не стояло. 

•••••••



312

2. Дубровник – у творчості Сервантеса і Шекспіра
Звернемося до Прологу 1-ї частини «Дон 

Кіхота», де автор розповідає про вигадану 
ним розмову зі своїм приятелем, який виявляє 
при цьому високу освіченість. Дещо із цієї 
літературної розмови є настільки цікавим, що 
було б надмірним науковим марнотратством 
про це не розповісти читачеві.  

Вигаданий автором приятель, зокрема, цитує 
два латинські вислови. Перший із них можна 
знайти в «Одах» Горація: «Pallida mors aequo 
puisât pede pauperum tabernas, Regumque turres» 
(Книга І: 4). Переклад такий: «Бліда смерть 
стукає ногою однаково в хатини жебраків і в 
палаци царів».

Автор коментарів до російського академічного 
видання «Дон Кіхота» на цю тему пише так: 
«Сервантес мог читать Горация в оригинале и 
в переводе на испанский язык, осуществленном 
Вильеном де Б’єдма в 1599 г.» [Хитроумный идальго 
Дон Кихот Ламанчский с прибавлением «Лжекихота» 
Авельянеды. М. Наука, 2003, с. 658].

Справді, Сервантес міг якимось чином 
прочитати «Оди» Горація у прозовому перекладі 
на іспанську мову, позаяк міг придбати 
відповідне видання 1599 р. Книжка, про яку 
тут йдеться, до речі, доступна в Інтернеті [http://
singularis.es/bookreader-master/horacioFlaco/#page/29/
mode/1up].

Вільєн де Б’єдма дещо цитує у цій книзі на 
мові оригіналу (на латині). Але цитування 
відповідного вислову на мові оригіналу – тут не 
знаходимо. Не міг Сервантес також і перекласти 
з іспанської на латину цитату з Горація таким 
дивовижним чином, аби вона збігалася із 
оригіналом. Залишається припустити, ніби він 
читав Горація на латині та зробив відповідні 
виписки. Але у відповідну добу в Іспанії не 
видавалися «Оди» Горація на латині. Довідкові  
ж видання пишуть про те, що в добу 
Середньовіччя та дещо пізніше «Оди» Горація 
були поширені в рукописах. Якщо не помиляюся, 
перші видання цього твору на латині з’явилися 
лише у ХVІІІ століті.

Щоправда, рукописів «Од» у світі було досить 
багато – більше за вісімсот, проте мало-
ймовірно, аби один із них потрапив до рук 
Сервантеса, позаяк коштували вони значно 
дорожче за книги.

Але розглянутий випадок говорить нам лише 
про те, що є малоймовірним, а не про те, що є 
практично неможливим. У цьому стосунку 

наступна цитата із Прологу «Дон Кіхота» є 
значно більш цікавою: «Non bene pro toto libertas 
venditur auro» («За все золото світу не продамо 
свободу»).

Автор коментарів до російського 
академічного видання «Дон Кіхота» на цю 
тему пише так: «Первая строка дистиха из 
средневекового сборника латинских басен на 
эзоповские сюжеты, создателем которого был 
Вальтер Английский (XII в.). Существовало 
испанское издание этих басен: “Esta es la vida 
de Ysopet con sus fabulas historiadas”. Zaragosa, 
1489» [Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский с 
прибавлением «Лжекихота» Авельянеды. М. Наука, 2003, 
с. 658].

Вальтер Англійський – англо-нормандський 
письменник – Gualterus Anglicus, відомий ще як 
Anonymus Neveleti. Його латинський рукопис, 
у якому налічується 62 байки Езопа мав своє 
єдине видання, яке датується 1495 роком, тобто 
йдеться про видання більш пізнє за видання цієї 
книги у перекладі на іспанську, зробленому із 
рукопису. Перша байка у даній книзі – «Півень і 
яшма» («De gallo et iaspide») [https://la.wikipedia.org/
wiki/Anonymus_Neveleti]. Цю ж саму інформацію 
знаходимо і в інших довідкових джерелах [https://
en.wikipedia.org/wiki/Gualterus_Anglicus].

Ось текст цієї байки на латині:  «Dum rigido 
fodit ore fimum, dum queritat escam, Dum stupet 
inuenta iaspide gallus, ait: "Res uili preciosa loco 
natique nitoris, Hac in sorde iacens nil mihi messis 
habes. Si tibi nunc esset qui debuit esse repertor, 
Quem limus sepelit, uiueret arte nitor. Nec tibi 
conuenio, nec tu mihi, nec tibi prosum, Nec mihi tu 
prodes, plus amo cara minus." Tu gallo stolidum, tu 
iaspide pulcra sophie Dona notes. stolido nil sapit 
ista seges» [https://la.wikipedia.org/wiki/Anonymus_
Neveleti].

Як бачимо, автор російських коментарів до 
«Дон Кіхота» щось наплутав – такого вислову в 
згаданій книзі – немає і не могло бути, позаяк 
до неї увійшли далеко не всі байки Езопа, і серед 
тих, що увійшли – відповідної немає. Разом з 
тим існує така думка, що даний вислів справді 
заснований на певній байці Езопа [https://
de.wikipedia.org/wiki/Festung_Lovrijenac].

Як відомо українським читачам, Гулак-
Артемовський свого часу написав байку «Дві 
пташки в клітці», використавши сюжет байки 
Езопа. Зміст тут такий: молода птаха сумує за 
свободою, а стара птаха докоряє їй – мовляв, 
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у клітці тобі нічóго не бракує. Молода птаха 
відповідає, що народилася вільною – на відміну 
від птахи старої, яка народилася в неволі.

На такому сюжеті справді міг би бути 
заснованим вислів: («За все золото світу 
не продамо свободу». Але повторюю – у 
відповідному збірнику подібної байки немає 
[https://la.wikipedia.org/wiki/Anonymus_Neveleti]. 

Звідки ж автор «Дон Кіхота» запозичив 
цей вислів? Може, вигадав? Зовсім ні. На 
німецькій сторінці Вікіпедії про фортецю 
Ловрієнац у Дубровнику читаємо: «Фортеця 
була закладеною в західній частині міста – за 
міською стіною в 11 столітті… Проте перші 
історичні згадки про неї з’являються лише 
через два століття (1301 р.)… Над говним 
входом до фортеці арка містить надпис: 
«Non bene pro toto libertas venditur auro»… 
який згодом став девізом міста Дубровник» 
[https://de.wikipedia.org/wiki/Festung_Lovrijenac].

Подібну інформацію, зокрема, і про її надпис 
над входом, знаходимо на хорватській сторінці 
Вікіпедії про цю фортецю [https://hr.wikipedia.org/
wiki/Lovrijenac]. А також – в деяких інших джерелах 
[https://context.reverso.net/перевод/английский-русский/
toto+libertas+venditur+auro].

Чи був Сервантес у Дубровнику? Із його 
біографії знаємо, що найближче до Балкан він 
перебував тоді, коли брав участь у битві під 
Лепанто (в Коринтській затоці Іонічного моря). 
Кажучи іншими словами, у Дубровнику він 
жодного разу не побував.

Разом з тим є зрозумілим, що автор «Дон 
Кіхота» – хто б ним не був – мусив побувати 
у Дубровнику, аби відвідати його найбільш 
визначну пам’ятку – фортецю Ловрієнац. Адже 
фортечний вислів про цінність свободи у романі 
переданий безпомилково.

Втім, знаючи, що наш читач, який є 
консервативним у своїх поглядах на творчість 
Сервантеса, уже встиг забути чимало 
аргументів, наведених у цій книзі, здогадуюся, 
що й цього йому буде замало, аби погодитися з 
автором даної праці. Десь у глибині його душі 
жевріє сумнів: а чи не було якогось рукопису 
байок Езопа на латині, відомого Сервантесу, 
проте втраченого у наш час? А, може, у цьому 
втраченому рукописі й містився відповідний 
вислів про цінність свободи? 

Якщо читач і справді має подібні думки, мені 
доведеться його розчарувати – у Пролозі 1-ї 
частини «Дон Кіхота» передбачене й саме таке 

розгортання подій – пригадаймо контекст: «…
так, наприклад, заговоривши про свободу 
і рабство, процитуйте: «Non bene pro toto 
libertas venditur auro», і відразу на полях 
відзначте, що це слова Горація чи когось там 
іншого».

Як бачимо, автор «Дон Кіхота» вважає, що 
цей вислів належить невідомому автору, з цієї 
причини його можна приписати Горацію чи 
комусь іншому. Але у тому випадку, якби йшлося 
про вислів із книги байок Езопа, замість Горація 
мав би згадуватись Езоп, чого у Пролозі знайти 
неможливо. На мою думку, даний аргумент є 
незаперечним доведенням відвідин Дубровника 
справжнім автором «Дон Кіхота».

Тут доречно буде нагадати той відомий факт, 
що 1596 року, після захворювання у Падуї 
на пропасницю, Роджер Ретланд вирушив до 
Венеції для відновлення здоров’я. Ці міста 
є сусідніми – відстань між ними налічує 51 
км. Відстань між Дубровником та Венецією 
– 135 кілометрів [https://venagid.ru/go/route/from/
Венеция,%20Италия/to/Дубровник,%20Хорватия/].

Для вітрильника ця відстань не є значною, 
отож, ймовірність відвідин Ретландом 
Дубровника має вважатися досить високою, 
адже це портове місто є другою за своїм 
значенням перлиною Адріатики, другою – після 
Венеції.

На думку шекспірознавців, дія комедії 
Шекспіра «Дванадцята ніч» відбувається у 
тогочасному місті-державі Дубровнику (Рагузі) 
[Torbarina, Josip (June 1964). "The Settings of Shakespeare's 
Plays". Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (17–18): 21–
59. ISSN 0039-3339].

Ця думка виявляє себе безсумнівною, позаяк 
портове місто на узбережжі Адріатики, де 
відбувається дія комедії, носить назву «Іллірія». 
Іллірією в античну добу називалася вся західна 
частина Балканського півострова, зокрема, і 
Далмація, у якій розташований Дубровник. 
Шекспірознавці ж дійшли висновку, що жодного 
портового міста на західному узбережжі Балкан, 
яке б відповідало шекспірівській «Іллірії», не 
існує – за винятком Дубровника, який італійці 
називають «Рагузою».

Як собі гадає читач: Вільям Шакспер був у 
Дубровнику? На мою думку – не мав навіть 
найменшого уявлення про існування Хорватії, 
не кажучи вже про Дубровник! Інша була 
б справа, якби у відповідну добу існувало 
телебачення і міжнародні футбольні зустрічі. 
Але на нещастя для Вільяма Шакспера 



314

(і шекспірознавців-стратфордівців) – всього 
цього тоді ще не було.

Сервантес у питаннях географії був 
більш досвідченою особою, але прочитати 
телепатичним чином, перебуваючи у Неаполі 
(чи десь інде – на території Італії), надпис, 
викарбуваний на кам’яній кладці арки фортеці 
Ловрієнац у Дубровнику, очевидно, це, все ж, 
йому б не допомогло.

Ось таким чином Дубровник стає черговою 
паралеллю між творчістю Шекспіра (комедією, 
написаною 1600 року) та дещо більш пізнім 
романом Сервантеса «Дон Кіхот» – обидва 

генії не були в Дубровнику, але обидва якимось 
фантастичним засобом чудово пізнали це місто 
– як очевидці!

Проте потрібно пам’ятати, що ми з тобою, 
любий читачу, прості люди, а не шекспірологи чи 
сервантисти – нам не пасує плутати вишукану 
фантастику із елементарними реаліями життя 
– не пасує надіятися на чуда, які – відповідно 
до стратфордівської теорії та сервантистики – 
мали б постійно відбуватися в житті й творчості 
Сервантеса та Шакспера – двох літературних 
двійників – двійників і налице, і навиворіт.

•••••••

1. Про деякі особливості, зафіксовані у Каталозі

ІІІ. Каталог бібліотеки Бельвуару

Аналізуючи повну відсутність згадок про 
рукописи – власні чи які б то не було – у духівниці 
Вільяма Шакспера, учені-стратфордівці 
знайшли цьому дотепне пояснення: на їхню 
думку, стратфордівець Шакспер на той час уже 
встиг всі свої рукописи передати (чи продати) 
театральній групі, до якої колись належав – всім 
бо відомо, якщо якась річ колись була, а тепер її 
немає, значить власник встиг її якимось чином 
позбутися, або ж її вкрали. Про крадіж рукописів 
у Вільяма Шакспера, щоправда, до нашого часу не 
виникало жодної наукової версії. А як же бути із 
книгами? Згадка бо про них – хоча б щонайменша 
– у духівниці Шакспера – також відсутня. Тут 
без версії про крадіж обійтися стратфордівцям 
буде важко – принаймні до того часу, коли їм 
набридне обходити це питання мовчанкою. 
Якщо й справді Вільяма Шакспера обікрали, 
то не інакше, аніж напередодні укладення 
його духівниці, адже не легко було настільки 
ерудованому письменнику, який, треба думати, 
настільки ж звик до читання доброї літератури, 
як рід людський – до споживання хліба – хоча 
б один день обійтися без книги. Злодії – як 
випливає із такої версії – ненавиділи гроші 
всією душею, позаяк нічого, окрім гіпотетичних 
книг, не взяли – готівку лишили, про що можна 
дізнатися із тієї ж духівниці, де про неї дещо 
йдеться (на відміну від книг).

Звичайно, про крадіж книг у Вільяма 
Шакспера якимись зловмисниками я написав 
жартома, адже їх справді у нього не було (мається 

на увазі відсутність книг, а не чогось іншого). 
Громадських бібліотек на той час також не було 
– звідки ж він діставав літературу? Над цим 
питанням нехай думають учені-стратфордівці, 
позаяк воно відповідає рівню їхньої фахової 
компетенції в шекспірознавстві. Щодо мого 
аматорського рівня – йому пасує аналізувати 
не те, чого не існує, а те, існування чого є 
документально підтвердженим. Йдеться про 
бібліотеку Бельвуарського замку, видання якої, 
що вийшли у світ до 1612 року, належали колись 
Роджеру графу Ретланду 5-му (за незначними 
винятками).

У 1827 році вийшов друком каталог 
бібліотеки Бельвуарського замку, з яким можна 
ознайомитися в Інтернеті [https://books.google.com.ua/bo
oks?id=JxEIAAAAQAAJ&pg=PP9&lpg=PP9&dq=Belvoir+Castle+Libr
ary.+Catalog&source=bl&ots=OjMEN58U0U&sig=ACfU3U0hYeXA_
btxSrDYQmMhHd7vLupm7A&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiY3pXqv
6L0AhV6AxAIHUmQBHYQ6AF6BAgeEAM#v=onepage&q&f=false].

У цьому каталозі перелічені всі видання, які 
залишилися тут після пожежі 1816 р. – станом 
на 1827 рік. 

Бельвуарський замок став резиденцією 
родини Меннерс із 1508 року. У 1528 році Томас 
Меннерс 1-й граф Ретлад (прадід Роджера 
Ретланда) розпочав будівництво нового замку, 
позаяк старий Бельвуар лежав у руїнах із 1464 
року. Реконструкція завершилася 1555 року. У 
1649 році цей замок був зруйнованим вщент 
вандалами Кромвеля – «круглоголовими» [https://
en.wikipedia.org/wiki/Belvoir_Castle#Second_castle]. 
Левова частка його бібліотеки таким чином була 
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втраченою. Те, що збереглося, було перенесеним 
до нового замку, збудованого на попередньому 
місці. Але 26 жовтня 1816 року у новому замку 
Бельвуар виникла пожежа, яка знищила його 
майже повністю [https://en.wikipedia.org/wiki/Belvoir_
Castle#Second_castle]. Зокрема, згоріла картинна 
галерея, де були полотна Тиціана, Рубенса, Ван 
Дейка. Згоріла і значна частина біліотеки. Отож, 
через одинадцять років після пожежі, коли 
були остаточно вибудувані деякі приміщення 
замку, з’явилася необхідність зробити опис тих 
книжкових видань, які вціліли. Ось таким чином 
уклали та опублікували Каталог бібліотеки 
Бельвуарського замку.

Попри те – що від бібліотеки Роджера Ретланда 
станом на 1827 рік збереглася лише її дещиця, 
опис цієї дещиці може багато нам розповісти 
про першоджерела, якими користувався автор 
Шекспірівських творів та «Дон Кіхота».

Звичайно, наступні покоління Ретландів 
могли скуповувати книжкові раритети, зокрема, 
із видань, зафіксованих у Каталозі Бельвуару, 
які датуються до 1612 року, дещо мало бути 
придбаним уже після цієї дати. В основному 
сказане стосується багатотомників, проте, на 
мою думку, більшість цих видань були придбані 
Роджером Ретландом та його батьком – Джоном 
Меннерсом, графом Ретландом 4-м і дядьком 
Едвардом Меннерсом графом Ретландом 3-м. 
Аж до 18 століття серед родини Меннерсів ці 
особи стоять окремо від решти – вони були 
винятково освіченими інтелектуалами свого 
часу.

Із 1612 до 1632 року господарем Бельвуару 
був Френсіс Меннерс граф Ретланд 6-й. із 
1632 до 1641 – Джордж Меннерс граф Ретланд 
7-й. Френсіс мав юридичну освіту, а Джордж 
– університетську, але диплома не отримав. 
На цьому їхній рід припинив існування і 
титул успадкував разом із зáмком троюрідний 
брат Джорджа – Джон Меннерс, який володів 
Бельвуаром до 1679 року. Він також був юристом 
і політиком. Його син Джон – 1-й герцог 
Ретланд – влодів замком до 1711 року. Займався 
політикою. Про його освіту нічого не пишуть. 
Його син Джон герцог Ретланд 2-й (помер 
1721 року) був військовим і політиком. Таким 
чином бібліотеку Меннерсів міг поповнювати 
суттєво лише син і наступник останнього. На 
той час все, що видавалося до 1612 року – стало 
бібліографічною рідкістю.

Відразу ж зауважу, що жодного видання 

Шекспіра у бібліотеці Бельвуару – відповідно 
до Каталогу – не збереглося. І причина цього, 
очевидно, не стільки у пожежі 1816 року, 
скільки у «замітанні слідів», простеженому 
нами з боку Френсіса Меннерса графа Ретланда 
6-го в основній частині цієї праці. Принаймні, 
я особисто здивувався б, якби результат був 
іншим. Так само довелося б мені здивуватися 
й у тому випадку, коли б у цьому Каталозі не 
було видань, які могли послугувати матеріалом 
для написання творів Шекспіра й деяких місць 
у «Дон Кіхоті». Але жодного приводу для 
здивування – не трапилося – все виявилося саме 
таким, яким вимагала цього очікувати логіка 
відомих, описаних мною раніше, подій. Єдине, 
що стало для мене неочікуваним – наявність у 
Каталозі згадки про книгу з криптографії. Що 
ж це за книга? Трактат під назвою в Каталозі: 
«Trirhemii (Jo.) Polygraphiae, Lib. VI folio 1518».

Здавалось би, якщо цю книгу придбав Роджер 
Ретланд, то чому він не вибрав новіше видання? 
Але тут потрібно врахувати той факт, що 
наступне видання цієї книги вийшло вже після 
смерті Роджера Ретланда – 1613 року [https://www.
worldcat.org/title/libri-polygraphiae-vi/oclc/433451547?ref
erer=di&ht=edition]. Її автор – відомий німецький 
гуманіст, історик, астролог, енциклопедист, 
теолог, настоятель бенедиктинського монастиря 
Йоханнес Тритеміус фон Спонгайм (1462 – 1516). 
Видання його «Поліграфій» 1518 р. – це було 
перше у світі друковане видання з криптографії 
[https://eo.wikipedia.org/wiki/Johannes_Trithemius].

Що таке криптографія? У відповідному 
контексті йдеться про шифрування записів 
з метою зробити їх незрозумілими для 
опонентів. Книга Тритеміуса була останнім 
словом криптографії, позаяк вона довела до 
досконалості ідею поліабеткових шрифтів, 
запропоновану Леоном Батістою Альберті: 
«Значного результату досяг німецький 
чернець Йоганн Тритемій (лат. Iohannes 
Trithemius). Відповідно до його методу чергова 
буква замінюється символом із власної шифр-
абетки, причому кожна наступна абетка 
утворюється із попередньої шляхом зсуву 
на одну літеру. Сукупність цих шифрів 
зсуву, записаних один за одним по порядку, 
називається таблицею Тритемія» [https://
ru.wikipedia.org/wiki/Полиалфавитный_шифр].

Щоправда, у 1553 році в Італії вийшла праця 
Дж. Б. Белласо, у якій автор намагався зробити 
метод Тритеміуса ще більш надійним, проте ця 
книга не знецінила «Поліграфії» Тритеміуса.
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Кому ж була потрібною криптографія? 
Насамперед, політикам, які влаштовували 
змови проти існуючої влади. До їхнього числа, 
як відомо, належав Роджер Ретланд. Про 
його схильність до зашифрованої передачі 
інформації своїм союзникам свідчить поема 
Честерівського збірника «Страждалиця 
кохання: чи плач Розалін» (про що йшлося в 
основній частині цієї праці; розділи 14 – 15).

Даний приклад вказує нам на те, що, скоріше 
за все, саме Роджер Ретланд придбав цю книгу 
– попри те, що вона була виданою 1518 року – 
задовго до початку його політичної діяльності і 
самого його народження.

Інша книга, яку не міг придбати ніхто із 
Ретландів, окрім Роджера – медичний трактат 
про застосування теплих ванн, що належить 
перу Андреа Баччі (1571 рік). Про нього у 
Каталозі існує такий запис: «Baccii (And.) De 
Termis, Lib. VII folio 1571».

Нагадаю, що, як це випливає із листування 
Роджера Ретланда, з червня 1599 р. він 
деякий час лікувався термальними водами у 
Баті, де до нашого часу існує славнозвісний 
курорт. Домашні теплі ванни є своєрідною 

альтернативою такому лікуванню, позаяк 
йдеться про захворювання суглобів внаслідок 
тривалого переохолодження. Інші видання з 
медицини у Каталозі мені не траплялися (не 
беручи до уваги ветеринарію).

Як це помітно за двома наведними 
прикладами, існує значний хронологічний 
інтервал між виходом книг у світ та їхнім 
придбанням. Кажучи інакше – у тому випадку, 
коли можливість з повною певністю визначити 
особу покупця значної кількості книг обмежена 
двома випадками, судити за нею про щось 
занадто важко. Але, якщо така можливість дає 
стовідсотковий результат – цей результат не 
можна вважати за випадковий збіг. У даному 
ж випадку цей результат, ймовірно, свідчить 
про те, що видання Бельвуарського каталогу, 
які вийшли у світ до 1612 р., переважно були 
придбані Роджером Ретландом. І це так мало 
бути, позаяк він єдиний із Ретландів, хто 
навчався у трьох університетах, причому – у 
двох останніх – після того, як уже отримав 
звання магістра мистецтв. Крім того – Роджер 
Ретланд 24 роки був господарем Бельвуару – із 
24 лютого 1588 року – до 28 червня 1612 року. 

•••••••

2. Про дві праці Ніколо Макіавеллі з бібліотеки
Роджера Ретланда

Заслуговують уваги наявні в Каталозі два 
видання основних праць Ніколо Макіавеллі, 
перша із яких є добре відома загалу («Князь»). 
У Каталозі відображена вона під наступним 
записом: «Machiavel (Nich.) Le Prinse de, 4to. 
1558». Не можна з повною впевненістю сказати, 
що цю книгу придбав саме Роджер Ретланд, 
позаяк є ще більш ймовірним, що це зробив 
його дядько – Едвард Меннерс, граф Ретланд 
3-й. Проте не існує жодного сумніву в тому, 
що станом на 1596 рік Роджер Ретланд встиг 
ґрунтовно ознайомитися із цією працею, позаяк 
1 січня 1597 року в Кембриджському коледжі 
ставилася п’єса «Machiavellus» («Макіавеллі»). 
Автор вважав за краще залишитися анонімом 
– попри те, що п’єса була досить вдалою – як й 
інші, написані цим же автором, і поставлені у 
Кембриджському коледжі в період навчання у 
ньому Роджера Ретланда: «Лілея», Сільванус», 
«Іспанець» [Shakespeare – Unmasked, 1940. 
Chapter V].

Книга Макіавеллі «Князь» є джерелом того 
політичного терміну, який виник уже після 
смерті Макіавеллі – макіавеллізму, позаяк 
саме у ній автор зробив те, про що згодом 
іронічно говорив: «Я учу володарів ставати 
тиранами…». Щоправда, до цього він додавав: 
«…а їхніх підданих – позбавлятися від 
тиранів» Останнє зауваження у значно більшій 
мірі стосується іншої праці Макіавеллі. Проте 
про цю другу працю знаменитого італійця, 
видання якої наявне у Каталозі Бельвуару, 
скажемо дещо пізніше, позаяк попереднім 
чином нам потрібно пригадати деякі, вже дещо 
забуті, факти. Пригадаймо: в основній частині 
цієї праці (розділ 28, с. 168 – 171) її автор 
намагається пояснити появу такого персонажу 
як Пандафіланд – персонажу, вигаданого 
Доротеєю, героїнею роману «Дон Кіхот». 
Пригадаймо слова Доротеї: «…майже поряд із 
нашим королівством велетень-монстр, про 
якого він чув від правдивих людей, править 
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одним великим островом, а кличуть його 
Пандафіланд Похмуроокий: всім відомо, що хоч 
його очі бачать і знаходяться на місці, проте 
він весь час набік поглядає, ніби косоокий, і 
робить він це зумисне, щоб навіяти страху 
та жаху на тих, хто його бачить… І ось, 
мій батько дізнався, що, коли дійде слух до 
нього про моє сирітство, нападе він на наше 
королівство із великим військом… Однак я 
могла б уникнути цієї біди та зубожіння, якби 
побажала вийти за нього заміж». Пригадаймо, 
що за словами Доротеї, вона є королевою 
Мікоміконою, у якої Пандафіланд відібрав її 
королівство. Пригадаймо також нашу спробу 
ототожнити Пандафіланда із Вільямом Сесілем, 
якого Генрі Меннерс граф Ретланд 2-й у своїх 
листах називав «Пандусом». Але власне ймення 
«Пандафіланд» може бути утвореним і від 
італійського імені «Пандольфо», яке носив 
тиран Сієни Пандольфо Петруччі, що півтора 
десятка років утримував тут абсолютну владу – 
до своєї смерті (до 1512 р.), у зв’язку із чим про 
нього розповідає кожне довідкове видання, де 
йдеться про історію Сієни. 

На графічному портреті (який є копією 
живописного) справді помітно, що Пандольфо 
Петруччі дивиться вбік – як і Пандафіланд.

Найцікавішим є те, що про Пандольфо 
згадує Н. Макіавеллі у своєму «Дискурсі 
на першу декаду Тіта Лівія» – книзі, яка у 
французькому перекладі, що вийшов друком 
1597 р., зафіксована Каталогом-1827 у бібліотеці 
Бельвуарського замку під такою назвою: 
«Machiavel (Nich.) Discours sur le Premier Decade 
de Tite Live, 18mo. 1597».

Книга вийшла незначним тиражем і мала 
великий попит, тож її можна було купити лише 
як книжкову новинку – того ж 1597 року, або 
роком пізніше. А позаяк вона потрапила до 
Бельвуару, значить купив її Роджер Ретланд.

Довідкове видання так описує згадку 
Макіавеллі про Петруччі Пандольфо: «Він 
наводить приклад з сучасної Італії, коли 
Джуліо Беланті повстав проти Петруччі 
Пандольфо, тирана Сієни, внаслідок того, що 
його дочку викрали, аби зробити дружиною 
Пандольфо» [https://en.wikipedia.org/wiki/Discourses_
on_Livy].

У Макіавеллі про це написано так: «…e 
ne' nostri tempi Luzio Belanti non si mosse a 
congiurare contro a Pandolfo tiranno di Siena, se 
non per averli quello data e poi tolta per moglie 

una sua figliuola; come nel suo loco direno» (Книга 
ІІІ, розділ 6. «Delle congiure»).

Таким чином образ Пандольфо Петруччі 
– яким  він постає у Макіавеллі (як тиран і 
викрадач дівчат) мав зливатися в одне із 
«Пандусом» (Вільямом Сесілем – іншим 
тираном і викрадачем дівчат, адже, нагадаю: 
шістдесятирічний Сесіль змусив двоюрідну 
сестру Роджера Ретланда вийти за нього заміж 
та привласнив її володіння – баронство Рос). 
І ця аналогія ще не є повною, позаяк згодом 
Пандольфо Петруччі убив свого тестя – батька 
викраденої ним дівчини, яка примусово 
стала його дружиною [https://delphipages.live/ru/
разнообразный/pandolfo-petrucci]. Подібне сталося і     
з батьком двоюрідної сестри Роджера – Елізабет 
Меннерс – з Едвардом, графом Ретландом 
3-м. Різниця лише у тому, що найбільші 
злочини Сесіля виконували отруювачі – агенти 
англійської розвідки, якою він керував.

Як бачимо, такий персонаж «Дон Кіхота» як 
Пандафіланд навіки залишиться «білою плямою» 
сервантистики, якщо вважати, ніби цей твір 
написав Сервантес – не міг же він знати про 
прізвисько В. Сесіля «Пандус», яке вживалося у 
родині Ретландів, не мав він у своїй бібліотеці й 
твору Ніколло Макіавеллі «Дискурс на першу 
декаду Тіта Лівія», твору, примірник якого 
(у перекладі на французьку) виявлений у 
бібліотеці Р. Ретланда.

А, може, Сервантес якимось чином прочитав 
згадану книгу Макіавеллі («Дискурс на першу 

Петруччі Пандольфо
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декаду Тіта Лівія») під час свого перебування в    
Неаполі? Розглянемо й таку можливість. Вперше 
ця книга була видана 1531 р. (на італійській). 
Друге видання з'явилося у Венеції 1554 р. 
Дістати якимось чином один із примірників цих 
видань у 1570 та у якомусь із наступних п'яти 
років Сервантес уже не зміг би. Наступне 
видання на італійській мові припадає на 1584 
рік. Воно було видане в Лондоні із фіктивною 
вказівкою на місце видання як на Палермо: «In 
Palermo, Appresso gli heredi d’Antoniello degli 
Antonielli» [https://edizioni.sns.it/prodotto/i-discorsi-di-
nicolo-machiavelli-sopra-la-prima-deca-di-tito-livio/].

В Англії Сервантес не був жодного разу в 
житті, таким чином про існування Петруччі 
Пандольфо Сервантес не міг знати.

Окрім того – неможливо звести образ 
Пандафіланда винятково до Пандольфо 
Петруччі як до його єдиного прототипу, позаяк 
про Пандафіланда Доротея повідомляє, що той 
править великим островом. Остання алюзія 
вказує на В. Сесіля, який правив Англією від 
імені королеви Єлизавети Тюдор, яка сама 
називала його «своїм розумом».

Якщо ж «Дон Кіхота» написав не Сервантес, а 
Ретланд, то й «Сон літньої ночі» – не Шакспер, 
а Ретланд (пригадаймо спільний надпис на 
титульних сторінках перших видань цих творів),   
а відповідно – «Двандцяту ніч» – не Шакспер, а 
Ретланд, «Венеціанського купця» – не Шакспер, 
а Ретланд, «Гамлета» – не Шакспер, а Ретланд, 
«Венеру і Адоніса» – не Шакспер, а Ретланд, 
«Зневажену Лукрецію» – не Шакспер, а Ретланд. 
Докази кожного такого твердження наведені 
в основній частині цієї праці. Запитаймо ж 
себе: що ж, тоді міг написати Шакспер? Кілька 
незграбних вимучених підписів під різними 
документами, де намальоване його прізвище, 
а ім’я, в одному випадку – там, де воно було 
необхідним – дописане іншим почерком. Ось 
і весь «літературний доробок» славнозвісного 
стратфордця, безсумнівно встановлений 
наукою – стратфордця, якого імениті сучасники     
не прираховували до відомих людей цього 
міста, а сучасники звичайні – його краяни зі 
Стратфорду – вважали людиною неписьменною 
(див. відповідні розділи основної частини цієї 
праці).

•••••••

3. Огляд Каталогу
Ерудиція Шекспіра і Сервантеса – вражає. 

Особливо це стосується Шекспіра, позаяк 
ерудиція Сервантеса поза «Дон Кіхотом» – 
доволі бідна. На мою думку, огляд бібліотеки 
Роджера Ретланда – попри її згадані втрати, 
дещо вияснює це питання. Отож, наведу назви 
повної більшості відповідних видань (якими 
вони зафіксовані у Каталозі) – попри те, що 
зміст багатьох із них не є відомим ні мені, ні 
читачеві. 

1. «Aretino (Leonardo) Historia Florentina, 
folio 1610».

Йдеться про видання «Історії Флоренції» 
Леонардо Бруні із Ареццо (Aretino), яке вийшло 
у Страсбурзі 1610 р. Видавець: Лазар Цетцнер 
(Lazarus Zetzner). Видання вийшло на латині під 
таким заголовком: «Historiarum Florentinarum 
libri XII». Тоді як в Каталозі воно записане 
іспанською мовою. 

Наявність цієї книги в Каталозі може 
свідчити про підвищений інтерес власника 
до історії італійських міст. На мою думку, цю 
книгу Роджер Ретланд не встиг використати у 

своїй творчості – італійська тема у творчості 
Шекспіра 1611 р. – відсутня. 

2. «Ariosto (Lodovico) Orlando Furioso, 4to. 
1596».  І таке ж видання 1584 року.

Йдеться про видання славнозвісної поеми 
Аріосто «Божевільний Роланд» на мові оригіналу 
(італійській). Пригадаймо, як закінчується 
1-ша частина «Дон Кіхота». А закінчується вона 
словами із «Божевільного Роланда» Аріосто, 
якого автор роману цитує на італійській: «Forse 
altri canterà con miglior plettro». У «Дон Кіхоті» 
про Роланда згадано чимало разів. Але для 
сервантистів це – не проблема. У 1549 та 1550 рр. 
вийшли два іспанські переклади поеми Аріосто. 
Одну із цих книг міг прочитати Сервантес, але 
цього було недостатньо, аби цитувати цей твір 
на мові оригіналу – для цього потрібно було 
мати відповідну книгу, видану на італійській 
мові, у своїй бібліотеці. 

3. Далі йде видання на латині 1482 р. у 
вигляді фоліо твору Арістотеля «Problemata». 
Йдеться про своєрідну енциклопедію античної 
науки. Можливо, що це більш пізнє придбання 
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володарів Бельвуару, якого у бібліотеці Р. 
Ретланда могло й не бути.

4. Далі йде видання «Декамерону» Бокаччо на 
італійській мові 1555 року. А за ним – розглянута 
вже нами «Генеалогія язичницьких богів» цього 
ж автора, видання 1574 р.

5. «Baroni (Caes.) Annales Ecclesiastici,  a 
Christo nato ad ann. 1198, 12 vols, in 6, folio 1608-
9». Фундаментальний твір з історії Церкви у 12 
томах, написаний кардиналом Чезаре Баронієм 
(1538 – 1607). У цьому описі належним чином 
висвітлена історія християнства – від початку 
– до 1198 р. Бароній написав свої «Аннали» на 
прохання Папи Сікста V. На той час це була 
дуже актуальна праця, позаяк у XVI ст. вийшли 
у світ «Магдебурзькі центурії», які містили 
неймовірно велику кількість викривлень 
церковної історії. Ця фундаментальна і вкрай 
неправдива праця була написаною цілим гуртком 
протестантських теологів, яких організував для 
цього Маттіас Флацій – професор єврейської 
мови у Віттенберзі, основоположник так 
званого гнесіолютеранства – радикальної 
галузки у лютеранстві, яка відстоювала ультра-
антикатолицьку позицію. Навіть чимало 
протестантів вважали Флація єретиком з тієї 
причини, що він стверджував, ніби Бог створив 
людину схильною до гріха. «З ім'ям Флація 
поєдналося уявлення про затятого полеміста 
й фанатика» [https://ru.wikipedia.org/wiki/Флациус,_
Маттиас].

Незважаючи на це, «Магдебурзькі Центурії» 
набули великої популярності серед англійських 
пуритан Єлизаветинської доби. 

У бібліотеці Р. Ретланда зафіксований 
12-томник «Анналів», виданий на латині у 1608-
09 рр. Це лише одне із численних католицьких 
видань цієї бібліотеки.

6. «Bouchard (Alain) Les Chroniques et 
Annales des Pays d’Angleterre, folio 1531». 

Видання «Хронік та анналів країн Англії та 
Бретані» Алена Бушара.

7. «Bouchard (Alain) Chroniques de Bretaigne, 
folio 1531». 

Скорочена назва «Великої хроніки Бретані» 
того ж автора.

8. «Bouchet (Jean) Les Annales d’Aquitaine, 
folio 1557». 

«Аквітанські аннали» Жана Буше (на 
французькій мові).

9. «Budaei (Guliel.) Commentarii Linguae  
Graecae, folio 1529». 

Посібник з давньогрецької мови.
10. «Cardanus (Hier.) De Subtilitate, folio 

1550». 
Трактат Джироламо Кардано із 21 книги, у 

якому зосереджені практично всі наукові знання 
ХVІ ст. – з космології, медицини, геометрії, 
природничих наук, криптографії тощо.

11. «Cardanus (Hier.) Comment. In Cl. 
Ptolomeus de Astrorum Jdiciis, folio 1578». 
Трактат з астрології того ж автора.

12. «Castilio (Baldess.) The Cortier 4to. 1588». 
Відомий трактат графа Бальдасаре Кастільйоне 
«Придворний» у перекладі на англійську. Тут 
змальовано образ ідеального аристократа.

13. «Caesaris. Commentarii de Bello Gallico» 
1543 р. «Нотатки про Галльську війну» Юлія 
Цезаря, на латині. Фоліо.  

14. Тут же знаходиться інше (ілюстроване) 
видання цієї праці (1575 р.) та видання 1563 р. 
Обидва видання на латині.

Вважається, що у каноні Шекспіра простежу-
ється вплив і цієї праці [https://en.wikipedia.org/wiki/
Shakespeare_authorship_question#cite_ref-46].

15. «Conde Recueil de Choses Memorables du 
Prince de 18mo. 1564». 

Збірник спогадів принца Конде (на 
французькій мові).

16. «Consiones et Orationes ex Gr. Lat. 
Historicis exeerptae, Gr.et Lat. folio 1570». 
Англомовний переказ цікавих епізодів із праць 
давньоримських істориків.

17. Греко-латинський словник Роберті 
Константіні 1592 р. видання.

18. «Constantini (Pauli) Chronicon Universale, 
folio 1534». 

«Загальна хроніка» (історична праця на 
латині).

19. «Corrozet (Gilles) Les Antiquitez 
Chronicues, et Singularitez de Paris 18mo. 1581». 
«Антикваріат, хроніки та особливості Парижу» 
Жіля Коррозе (1510 – 1568).

20. «Corte (Claud.) dell' Cavallarizzo, 4to. 
1562». 

Книга Клаудіо Корте про коней та про 
мистецтво бути добрим вершником, зокрема, 
військовим кіннотником.

21. «Corvini (Ant.) Colloquia Theologica, 
12mo. 1540». 

Теологічний трактат Антоніо Корвіні (ченця-
домініканця).

22. «Cosmo de Medici, Vita di , folio 1587». 
Повна назва: «Життєпис Козімо Медічі, першого 
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великого герцога Тоскани». Мова видання – 
латина.

23. «Cypriani (St.) Opera Omnia Lat. folio 1568». 
Збірник богословських творів Святого Кіпріана.

24. «Cyrilli (St.) Opera Omnia, 2 vols. folio 
1568». 

Збірник богословських творів Святого 
Кирила Александрійського.

25. «Damasceni (St.) Opera, cum Omnia, folio 
1603». 

Теологічні твори Св. Йоана Дамаскина – 
учителя Східної Церкви.

26. «Damosthenis et Eshinis, Opera Omnia, 
folio 1572». 

Збірник промов давньогрецького оратора 
Демосфена (61 промова).

27. Такий же двохтомник Демосфена 1604 р. 
Видання.

28. «Decretales Gratiani seu Decretorum 
Canonicorum collcctanea, folio 1573».

29. «Durandi (Guil.) Rationale. Divinorum 
Officiorum, folio 1475».

 Гійом Дюран (1230 - 1296) французький теолог 
і єпископ. Літургійний трактат про походження 
та символічний зміст християнського 
(католицького) богослужбового обряду.

30. «Diodorus Siculis, Sept Livres des Histories 
de, folio 1545». 

«Книга Історії» античного автора Діодора 
Сицілійського.

31. «Dionis Nicaei, Rerum Romanorum 
Epitome,Gr. et. Lat. 4to. 1551». 

«Римська історія від Помпея Великого 
до Александра… Епітома». Очевидно, тут 
йдеться про латинське видання «Епітоми» 
візантійського автора Йоана Зонара (окремі 
місця із книги Діона Касія «Римська історія»).

32. «Discipline Militaire (La), folio 1557». 
Трактат з військової дисципліни на французькій 
мові. Скоріше за все – придбаний відразу ж 
після його видання.

33. «Ephrem Syri. (St.) Opera Omnia, folio 
1603». 

Збірник богословських праць Святого 
Єфрема Сирійця (учителя Східної Церкви).

34. «Erasmus (Desid.) Opera Omnia, 9 vols. 
folio 1540». 

Дев’ятитомне видання праць Еразма 
Роттердамського.

35. «Espagne Historia Generale de l’ folio 1587». 
«Загальна історія Іспанії».

36. «Estienne (Carles) Historie des Vicontes et 

Ducz de Milan 4to. 1555». 
«Коротка історія віконтів та герцогів Мілану» 

Карла Етьєна (на французькій мові).
37. Далі бачимо три математичні трактати 

Евкліда (на латині), видані в 1566; 1550 та 1564 
рр.

38. Далі – «Церковна історія» Євсевія 
Памфіла (Кесарійського) – на латині, фоліо 
1544 р. видання. Та інше – 13-томне видання 
«Церковної історії» 1560-74 рр.

39. «Forretti (Julii) Re et Disciplina Militari, 
folio 1575». 

Трактат з військової дисципліни Джуліо 
Феретті. Скоріше за все придбаний Джоном 
Ретландом.

40. «Forsteri (Joannis) Dictionarium 
Hebraicum, folio 1529». 

Словник єврейської мови.  
41. «Garnier (Rob.) Les Tragedies de 18mo 

1598». 
Збірник трагедій французького драматурга 

Роберта Гарн’є (на французькій мові; перша 
публікація – 1578 р.

Найбільше у цьому збірнику привертає увагу 
трагедія «Марк Антоній» (п’єса із п’яти актів), 
яка послужила зразком для створення трагедії 
Шекспіра «Антоній і Клеопатра» (п’єси із п’яти 
актів). Вважається, що Шекспір для своєї п’єси 
використав лише «Життєпис Марка Антонія», 
який належить Плутарху, позаяк твори 
Плутарха Томас Норт переклав на англійську, 
використавши французьке джерело – переклад 
Жака Аміо (видання 1595 та 1603 рр.). Насправді 
ж – це не було єдине першоджерело даної 
шекспірівської трагедії. Щоб переконатися у 
цьому, порівняймо тексти, які довідкові видання 
пишуть про згадані п’єси Роберта Гарн’є та 
Шекспіра.

«Марк Антоній» Гарн’є: «Третій акт 
відкривається бесідою Антонія зі своїм другом 
Луцилієм. Антоній скаржиться на свою 
ізоляцію та на невірність Клеопатри, кається 
за скоєні ним провини, проклинає Октавіана і 
заявляє, що вчинить самогубство.

Четвертий акт раптово переносить нас 
до Октавіана... У цю мить прибуває Дірсе, 
один із охоронців Антуана; він приносить меч 
свого господаря, яким той щойно вдарив себе, 
і розповідає йому про його смерть. У п’ятому 
акті... Клеопатра... має намір приєднатися 
до свого чоловіка. П'єса закінчується цими 
прощанням, яке, безперечно, відбувається біля 



321

тіла мертвого Антонія» [https://fr.wikipedia.org/
wiki/Marc_Antoine_(Robert_Garnier)].

«Антоній і Клеопатра» Шекспіра: «Антоній 
звинувачує у зраді Клеопатру та загрожує 
їй смертю. Клеопатра замикається в 
склепі і наказує передати Антонію звістку 
про її смерть. Дізнавшись про «смерть» 
цариці, зганьблений Антоній просить свого 
наближеного Ероса вбити його. Ерос не 
здатний на таке вбивство, натомість він 
убиває себе. Захоплений мужністю Ероса, 
Антоній завдає собі смертельної рани. Перед 
смертю Антоній дізнається, що Клеопатра 
жива... Акт 5. Клеопатра вирішує накласти 
на себе руки. Спокійна, чекаючи майбутньої 
зустрічі з Антонієм, вона вмирає від укусу 
гадюки» [https://ru.wikipedia.org/wiki/Антоний_и_
Клеопатра_(пьеса)].

Я цілком свідомо не додаю нічого від себе в 
описі паралелей між цими п’єсами, позаяк чуже 
неупереджене свідчення є більш вагомим.

Про п’єсу Гарн’є «Корнелія» французьке 
довідкове видання зауважує: «Стосовно 
ж самої драматичної моделі – то вона є 
"сенеківською"» [https://fr.wikipedia.org/wiki/
Cornélie].

Це зауваження може стосуватися всіх п’єс 
цього драматурга, зокрема, і трагедії «Марк 
Антоній», яка є продовженням «Корнелії». 
Щодо трагедій Шекспіра – про них радянський 
шекспірознавець Анікст пише зокрема таке: «…
элементы трагедий Сенеки оказали влияние 
на форму шекспировской трагедии» [Аникст 
А. А. Шекспир. Ремесло драматурга // https://studfile.net/
preview/2623992/page:55/].

Терміни «форма трагедії» та «драматична 
модель трагедії» є взаємозамінними. У цьому 
контексті було б важливо згадати про те, що 
справді 1581 р. в Лондоні вийшов повний збірник 
трагедій Сенеки у перекладі на англійську. Інша 
справа, що Вільям Шакспер того року ще мав 
якихось сімнадцять років від народження і 
жив у своєму рідному Стратфорді. Наступного 
1582 р. він одружиться із Енн Хатауей. У 1585 
р. у них народжуються двійнята, отож, 1584 р. 
(як мінімум) В. Шакспер провів у Стратфорді, 
а у Лондоні міг з’явитися не раніше за 1591 і 
не пізніше за 1592 рік. На цей час відповідне 
видання давно зникло із полиць книжкових 
крамниць, а купити його в колекціонерів-
букіністів – це коштувало значно більше.

Тим часом видання Сенеки на латині 
знаходимо у бібліотеці Роджера Ретланда – 

у Каталозі воно зафіксоване у такій формі: 
«Senecae, Opera cum Annot. Erasmi &c. folio 
1529».

На думку літературознавця Сімеона Бернажа, 
трагедію «Марк Антоній» Роберт Гарн’є написав 
під значним впливом давньоримських трагедій 
Сенеки. Зокрема йдеться про відверті ознаки 
цього впливу в 2-му Акті (трагедія Сенеки 
«Агамемнон»); у 3-му Акті (трагедія Сенеки 
«Геркулес збожеволілий»); у 4-му Акті (трагедія 
Сенеки «Октавія»); у 5-му Акті (трагедія Сенеки 
«Троянки») [https://fr.wikipedia.org/wiki/Marc_Antoine_
(Robert_Garnier)].

І це ще далеко не все.
Порівняймо із тим, що пише про трагедію 

Шекспіра «Антоній і Клеопатра» лауреат 
Нобелівської премії Томас Еліот, у контексті 
власних роздумів про вплив Сенеки на 
Шекспіра: «Антоній каже: «Ще Антоній я»... 
Цікаво, сказав би так кожен з них, якби Медея 
свого часу не заявила: «Medea superest» (Я 
залишаюся Медеєю)» [Томас Элиот. Шекспир и 
стоицизм Сенеки // http://svr-lit.ru/svr-lit/articles/english/eliot-
shekspir-i-stoicizm-seneki.htm]. Йдеться про трагедію 
Сенеки «Медея» та трагедію Шекспіра «Антоній 
і Клеопатра».

Шекспірознавці ігнорують трагедію Гран’є 
«Марк Антоній» як джерело трагедії Шекспіра 
«Антоній і Клеопатра», позаяк відповідне 
видання не було доступним для Вільяма 
Шакспера (книгу тогочасний власник бібліотеки 
– Р. Ретланд – виписав із Франції).

42. Далі в Каталозі йдуть три праці 
швейцарського ученого-енциклопедиста 
Конрада Ґеснера (1516 – 1565). Перша із них – 
греко-латинський словник (фоліо, 1545 р.).

43. «Gesneri (Conrad) Bibliotheca Instituta et 
Collecta, cum Recensione Not. Librorum, folio 
1583».

44. «Gesneri (Conrad) De Avibus, Lib. III. et 
De Serpentibus, Lib. V. folio 1585».

45. «Gesta Dei per Francos, sive Expeditionum 
Orientalium. fol, 1611». 

«Діла Божі франків, чи походи на Схід». 
Хроніка анонімного історика про завоювання 
франків.

46. «Ghirardacci (Cherubi) Historia di Bologna, 
folio 1596». 

«Історія Болоньї» (на італійській мові). Автор 
– Керубіно Ґервардаччі (1519 – 1598), якого 
називають «першим істориком Больоньї». Це 
є перше видання першого тому даної книги, 
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заснованої на архівних джерелах. Позаяк книга 
вийшла у добу володіння Бельвуаром Роджера 
Ретланда, її наявність у його бібліотеці може 
вказувати на підвищений інтерес власника 
бібліотеки до історії італійських міст (що 
простежується і в деяких інших випадках).

47. «Gilbertus (Guil.) De Magnete, folio 1600». 
Трактат Вільяма Гільберта про магнітні тіла та 
про магнітне поле землі – перше видання 1600 
р. на латині).

48. «Gruchius (Nich.) De Comitiis Romanorum, 
folio 1555». 

Полемічний трактат Ніколя Груше з 
питань правильного витлумачення деяких 
малозрозумілих фрагментів у працях 
Арістотеля. Трактат мав велике значення 
для науки свого часу. Скоріше за все – книга 
придбана Р. Ретландом.

49. «Gualtheri (Rod.) Homiliae in Epist. S.Pauli 
ad Corinthios, folio 1572». 

Теологічний трактат швейцарського 
богослова Родольфо Ґвальтері «Гомілія та 
епістола на Лист Св. Павла до коринтян».

50. «Guenoys (Pierre) Les Ordonnances 
Royaux, folio 1593». 

Збірник королівських ордонансів (Франція), 
виданий П’єром Генойсом. Цікава праця для 
історика.

51. «Guevara (Ant. Of) The Dial of Princes, 
folio 1568». 

Йдеться про видання в перекладі на 
англійську мову «Циферблату принців» – 
дидактичного роману іспанського єпископа 
Антоніо де Ґевари на тему біографії імператора 
Риму Марка Аврелія. У «Дон Кіхоті» Антоніо де 
Ґевара згаданий як «єпископ Мондоньєдський», 
що відповідає історичним реаліям.

52. «Guicciardini (Lod.) Descrittione di Paesi 
Bassi e Fiandra, folio 1580». 

Географічний трактат Лодовіко Гвіччардіні 
«Опис Нідерландів та Фландрії» (на італійській 
мові).

53. «Guicciardini (Lod.) (Fran.) Histoire des 
Guerres sous Charles VIII Roy de France, 8vo, 
folio 1568». 

«Історія війн Карла VIII короля Франції», твір 
того ж автора.

54. «Goarini (G.) Imperialis Judicii Camerae 
Ordinationis, folio 1564».

55. «Godfrey of Bulloigne, or the Recovery of 
Jerusalem, translated by Fairfax, folio 1600».

Героїчна поема Торквато Тассо «Готфрід 
Бульйонський чи Звільнений Єрусалим» у 
перекладі на англійську Ферфакса. Лондонське 
видання 1600 р. Поема присячена подіям 
Першого Хрестоносного походу в Святу Землю 
– за визволення Гробу Господнього.

56. «Gregorii Nazianzeni (St.) Opera Omnia, 
Lat. Folio 1532». 

Очевидно йдеться про більш раннє видання 
книги Св. Григорія Назіанзина «Трагедія 
страстів Христових» (Diui Gregorii Nazianzeni 
Theologi, Tragoedia Christus Patiens,1550), 
доповнене гоміліями автора. Обидва ці видання 
– на латині. У Католицькій Церкві Св. Григорій 
Назіанзин визнаний одним із Восьми Великих 
Учителів Церкви – відповідно до декрету Папи 
Боніфація VІІІ від 1298 р.

57. «Herodoti, Historiarum, Libri IX. Et 
Excerpta ex Ctesia, Lat. Cum Notis Lau. Vallae, 
folio 1556». 

Історія Геродота в дев’яти книгах, доповнена 
фрагментами «Персидської історії» іншого 
давньогрецького історика – Ктесія (твору, який 
не зберігся повністю). Книга видана на латині.

На цьому виданні ми тимчасово припинимо 
наш огляд, аби розглянути тему рефлексій 
Геродота у романі «Дон Кіхот». Це має свій 
зміст, позаяк у добу Сервантеса цей твір не був 
перекладеним на іспанську мову, а видавався 
лише на латині. Бібліотека Сервантеса, як 
стверджують сервантисти, налічувала близько 
200 видань, але всі вони були іспаномовними.

4. Рефлексії «Історії» Геродота – в «Дон Кіхоті»
Пригадаймо, як Дон Кіхот готувався до 

власної битви зі стадом овець. Перш, ніж 
розпочати нищити стадо, він виголосив промову. 
Зокрема, сказав таке: «Військо, яке спереду від 
нас, набране із розмаїтих племен. Серед них – 
народи, які п’ють солодку воду славнозвісного 
Ксанту, люди, під чиїми ногами – мессілійські 
гірські долини; племена, які в чудовій Аравії 

просіюють золотий пісок, а також – і ті, 
які безтурботно мешкають на берегах 
чистого Термодонту, і ті, що розмаїтими 
засобами грабують золотоносний Пактол, 
нумідійці, несхитні у своєму слові, перси, що 
славляться вмінням влучно стріляти із лука, 
мідяни та парфяни, які звикли битися в русі, 
кочівники-араби, що мешкають у наметах, 
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скіфи – настільки ж відомі завдяки своїй 
жорстокості, як і завдяки білизні шкіри, 
ефіопи із проколотими губами…» (Ч 1, розділ 
18).

Виокремимо географічні назви цього уривку,   
які стосуються античного періоду історії: 1. 
Ксант; 2. Термодонт; 3. Пактол. У них є дещо 
спільне – ці архаїчні топоніми стосуються 
Малої Азії.

1. «Ксант» – назва ріки та міста у Лікії (Південь 
Малої Азії). Ріка Ксант протікає на рівнині, яку 
Геродот називає «рівниною Ксанту» (Геродот, 
І: 176), а на її березі стояло місто Ксант, отож, 
вислів «які п’ють солодку воду славнозвісного 
Ксанту» – стосується лікійців, позаяк місто 
Ксант було найбільше у Лікії. Турки, завоювавши 
Малу Азію, перейменували ріку Ксант в «Ешен».

2. «Термодонт» – назва ріки в Кападокії 
(Північ Малої Азії). Про цю ріку Геродот згадує 
кілька разів (ІІ: 104; ІV: 86, 110; ІХ: 27). У першому 
випадку він повідомляє, що біля Термодонту 
мешкають сирійці (ІІ: 104). У Книгах 4-й та 
9-й Геродот згадує про міфічну битву еллінів 
із амазонками на берегах Термодонту, але у 
контексті роману «Дон Кіхот» йдеться не про 
амазонок, а про сирійців. Турки, завоювавши 
Малу Азію, перейменували ріку Термодонт в 
«Термо».

3. «Пактол» – назва ріки – притоки Герму 
(Лідія – західна частина Малої Азії). Геродот про 
цю річку пише так: «…Зосередилися на агорі    
та на берегах річки Пактолу, яка… приносить 
із гори Тмола золотий пісок» (V: 101). Турки, 
завоювавши Малу Азію, перейменували ріку 
Пактол в «Сарабат». Як бачимо, вказівка на те, 
що ця ріка – золотоносна – наявна у Геродота і у 
«Дон Кіхоті».

Зауважмо, у даному уривку три географічні 
назви античної доби є уособленням всієї Малої 
Азії, позаяк тут йдеться про її Південь, Північ 
та Захід. 

У 7-й Книзі «Історії» Геродота описано військо 
персидського царя Ксеркса, яке на той час 
перебувало в долині Доріск, на березі ріки Гебр. 
Цей опис почасти збігається з наведеною вище 
промовою Дон Кіхота: тут згадані – у тій же 
послідовності, що й в романі – перси, озброєні 
великим луком та очеретяними стрілами (VІІ: 
61); мідійці (VІІ: 62); парфяни (VІІ: 66).

Були у війську Ксеркса й араби з ефіопами, 
про що пише Геродот у цій же Книзі: «Араби 
були зодягнені в довгі, високо підібрані бурнуси  

і носили праворуч від себе дуже довгі увігнуті 
назад луки. Ефіопи ж носили барсові та левові 
шкури» (VІІ: 69). Дон Кіхот, як пам’ятаємо, не 
забув і про ці два народи.

Не забув Геродот і про одне зі скфіських племен 
– про саків: «Саки ж (скіфське плем'я) носили на 
головах високі гостроверхі шапки» (VІІ: 64). Це 
дало привід Дон Кіхотові згадати про них більш 
узагальнено – як про «скіфів». Про жорстокість 
скіфів автор прочитав у 4-й Книзі «Історії» 
Геродота, яка майже повністю присвячена цьому 
народу. Тут йдеться про звичай скіфів пити кров 
першого вбитого ворога, здирати скальпи та 
виготовляти собі плащі з людської шкіри (ІV: 64). 
Щодо білизни шкіри – Геродот говорить так лише 
про шкіру людини, зідрану й вичинену скіфами 
(ІV: 64). Отож, автор іронізує над розумінням 
Дон Кіхота античних джерел.

Окрім того – згадує Геродот у відповідному 
контексті й лікіців (чиє головне місто – Ксант 
на ріці Ксант – народ, згаданий у відповідному 
монолозі Дон Кіхота). Про їхню участь у 
військовому поході Ксеркса Геродот пише так: 
«Лікійці надіслали 50 кораблів. Вони носили 
панцирі та поножі, кизилові луки, неоперені 
очеретяні стріли та дротики» (VІІ: 92). 

Не забув Геродот і про кападокійців (народ, 
що мешкав на берегах Термадонту, згаданий у 
відповідному монолозі Дон Кіхота). Про їхню 
участь у військовому поході Ксеркса Геродот 
пише такими словами: «…сірійці йшли на 
війну, зодягнуті, як пафлагонці. Цих сирійців 
називали перси кападокійцями» (VІІ: 72).

Пише тут Геродот й про лідійців (народ, що 
мешкав на берегах ріки Пактолу, згаданий у 
відповідному монолозі Дон Кіхота). Про їхню 
участь у військовому поході Ксеркса Геродот 
зауважує: «У лідійців озброєння було майже 
таке, як у еллінів» (VІІ: 74).

Автор коментарів до російського видання 
2003 р. висловлює про відповідний монолог Дон 
Кіхота таку свою думку: «Приводимый далее 
Дон Кихотом “перечень войск” пародийно 
сориентирован на вергилиево описание 
войска Турна в VII книге “Энеиды”, а также 
на “Илиаду”, в начале второй песни которой 
описываются два войска, движущиеся 
навстречу друг другу в клубах пыли».

Можливо, тут є якась крихта істини, проте      
та частина монологу Дон Кіхота, яку ми 
цитували, поза всіляким сумнівом, написана на 
основі відповідних місць із «Історії» Геродота, 
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видання якої виходили у відповідну добу на 
латині, і примірник якої знаходився у бібліотеці 
Роджера Ретланда.

Тепер пригадаймо, як Дон Кіхот у тому ж 
контексті говорив про короля гарамантів 
Пентаполіна. Звідки Сервантес довідався про 
відповідний історичний етнос? 

Згадка про гарамантів – народ, який 
мешкав на території сучасної Лівії у V ст. до 
н. е. – є доволі рідкісним явищем навіть серед 
античних джерел – настільки рідкісним, що 
автор коментарів до російського видання «Дон 
Кіхота» 2003 р. вважає, ніби йдеться тут про 
народ, якого насправді ніколи не існувало: 
«Гараманты - сказочный народ, живший, по 
представлениям древних, в глубине Африки». 

Але античні письменники цей народ 
«казковим» не вважали. Зокрема, Геродот про 
це пише так: «Там мешкають люди на ім'я 
гараманти (дуже численне плем'я). Вони 
насипають на сіль землю і потім сіють… 
Так ось, ці гараманти полюють на печерних 
ефіопів на колісницях, запряжених у квадригу 
коней. Адже печерні ефіопи – найшвидші серед 

усіх людей, про яких нам доводилося колись 
чути» (ІV: 183).

Тут йдеться про те, що гараманти привозили 
землю і вкривали нею солончаки, аби займатися 
таким чином землеробством у несприятливих 
природних умовах. Для цієї тяжкої праці їм 
були потрібні чорношкірі раби, яких вони 
захоплювали за допомогою колісниць.

Не вважають гарамантів «казковим» народом      
і сучасні історики, адже гараманти залишили    
по собі археологічні, зокрема, епіграфічні 
пам’ятки [https://en.wikipedia.org/wiki/Garamantes].

Але важливо не це – важливо, що згадка про 
гарамантів у монолозі Дон Кіхота є частиною 
великого пласту геродотівських алюзій. В 
Іспанії на той час жоден примірник Геродота 
не видавався. Звідки було Сервантесу дістати 
цей раритет? І навіть у тому випадку, якщо 
припустити, ніби Сервантес отримав відповідну 
книгу внаслідок якогось неймовірного збігу 
обставин, залишиться питання без відповіді: де 
подівся цей примірник із його бібліотеки? А ось 
в бібліотеці Роджера Ретланда праця Геродота 
таки була!

•••••••

5. Огляд Каталогу (продовження)
Продовжуємо наш огляд книг у Каталозі 

бібліотки Бельвуару, опускаючи окремі довідкові 
видання та твори, про які ми вже згадували – 
книги Макіавеллі тощо.

58. «Holland (Philenom) the Romane Historia, 
under Constantius, Julianus, &c folio 1609». 
«Римська історія за Констанція і Юліана».

59. «Horatii, Opera, cum Comment. Varia, folio 
1519». Це видання збірника творів Горація на 
латині змушує згадати про цитування Горація у 
Пролозі «Дон Кіхота» (на латині) – про що була 
вже мова. А також – про друга Гамлета – Гораціо, 
прототипом якого чимало шекспірознавців-
стратфордівців вважають давньоримського поета 
Горація. І вважають – не безпідставно, адже сам 
Гораціо в «Гамлеті» говрить про себе: «Я більше 
римлянин, аніж данець».

60. Збірник творів афінського ритора Ісократа 
1547 р. видання (на латині).

61. «Jacob (Nic.) Diete Imperiale, ou 
Ordonnances de l’Epire tenue a Spire, 1570, 
12mo. 1571». Опис історичних подій, пов’язаних 
із правлінням імператора Максиміліана ІІ (у 

перекладі з німецької – на французьку).
62. «Joseph Flav. OEvres de Ant., par, de la Fage, 

folio 1597». Історичні праці Йосифа Флавія 
(«Юдейські старожитності»; «Юдейська війна»). 

63. «Jovii (Pauli) Historiarum sui Temporis, 
folio 1558». Історична праця італійського 
історика і єпископа Паоло Джові (1483 – 1552), 
яка фіксує важливі події його часу.

64. «Jovii (Pauli) Commentaires des Gestes des 
Turcs, 4to. 1539». Інша праця цього ж автора – 
«Коментарі до Ґести про турків».

65. Далі – «Конкордат» між Папою Левом Х 
та королем Франції Франціском І (1545 р. 
видання, фоліо).

66. Далі йде «Кодекс» римського імператора 
Юстиніана у п’яти томах (на мові оригіналу; 
1566 р. видання).

67. Далі йде «Історія Риму» нідерландського 
історика Юста Ліпсія (1547 – 1606), у 5-ти 
книгах, 1596 р. видання.

68. «Livii, Historia Romana, cum Notis 
Rhenani, folio 1553». «Livii, Historia Romana, 
cum Comment. Var. folio 1588».
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Двохтомник «Історії Риму» Тіта Лівія, 1582    
та 1588 рр. видання.

Відкриймо Другий том «Дон Кіхота» і 
прочитаймо уривок одного із монологів 
головного героя роману: «Що змусило Муція 
спалити собі руку? Що спонукало Курція 
кинутися в бездонну вогненну прірву, що 
відкрилася серед Риму?» (Розділ  VIII).

Тут йдеться про те, що Муцій Сцевола 
спробував убити етруського царя Порсену і був 
схоплений етрусками, після чого спалив собі 
руку на жертівнику. Цю розповідь в працях 
античних істориків знаходимо лише у Тіта Лівія 
[Тит Ливий. История Рима от основания города. – В 3-х 
т. – М.: Наука. – Т. 1, 1989. – Книга II, 12–13. – С. 73–74].

Щодо Марка Курція – про нього також 
розповідає Тіт Лівій: посеред Риму з’явилося 
вогненне провалля і римляни надаремно 
намагалися його засипати. Марк Курцій 
зрозумів, що фатум вимагає жертви і кинувся 
у вогонь, після чого провалля зникло [Тит Ливий. 
История Рима от основания города. – В 3-х т. – М.: Наука. 
– Т. 1, 1989. – Книга VII, 6. – С. 327].

Мав таки справжній автор «Дон Кіхота» 
«Історію Риму» Тіта Лівія у своїй бібліотеці!

69. «Liberi (Sigism.) Commentariorum Rerum 
Moscoviticarum, folio 1571». Книга Сігізмунда 
фон Ґерберштейна «Коментарі про Московське 
царство».

70. «Lloyd (Hump.) Histori of Cambria, now 
called Wales, 4to, 1584». «Історія Камбрії, яку 
нині називають Уельсом…», праця Девіда 
Пауела, опублікована на замовлення Генрі Сідні.

71. «Lomatius (Paul), Treatise on the Artes of 
Painting, Sghulpture and Carvinge, folio 1599». 
«Трактат про мистецтво живопису, скульптури 
та різьблення».

72. Далі – «Загальна історія острова Кіпру»   
С. Лузіньяна, 1573 р. видання.

73. «Messie (Pierre) Diverses Lecons de, 12mo. 
1592». «Різні уроки» Андуана де Вердьє та П’єра 
Мессі.

74. «Milles (Jean) Stylus et pratique adaptes aux 
Ordonnanses Royaux et Constumes de Franse, 
folio 1556». 

Книга про матеріальну культуру королівства  
Франції.

75. «Molendinei (Car.) Comment, in 

Consuetudines Parisienses, 2 vols. folio 1554». 
Книга про звичаї парижан.

76. «Molin (C. de) Le Grand Coustumier du 
Rouyaume de Franse, 2 vols. folio 1567». 

Книга про звичаї Французького королівства.
77. «Molinaeus (Car.) De Origine Monarchiae 

Francorum 4to 1564». «Про витоки французької 
монархії».

78. «Monstrelet (Enguerand de) Cronicues de 
France». 

«Хроніка» Анґеррана де Монстреле (1390 
– 1453), у якій описується правління королів 
Франції Людовіка ХІ та Карла VІІІ.

79. «Montemayor (George of) Los siete Libros 
de la Diana Fr. et. Span. 2 vols. 18mo. 1590».

«Діана» Монтемайора на іспанській мові 
– один із творів, згаданих у «Дон Кіхоті». Цей 
твір вважається основним першоджерелом для 
комедії Шекспіра "Два Веронці" [https://delphipages.
live/ru/разнообразный/the-two-gentlemen-of-verona].

Ця комедія, на думку сучасних учених, була 
написаною  близько 1593 р. [https://en.wikipedia.
org/wiki/The_Two_Gentlemen_of_Verona]. На думку Е. 
Чемберса: у період 1594-95 рр.

Шекспір мусив володіти іспанською мовою і 
мати цю книгу в своїй бібліотеці.

80. «Montemayor (George of) The Diana, trans. 
by Yonge, folio 1598».

Переклад «Діани» Монтемайора на англійську 
мову. Цей переклад був зробленим Бартолом’ю 
Йонгом і присвяченим рідній сестрі графа 
Есекса леді Річ [https://en.wikipedia.org/wiki/
Bartholomew_Young].

81. «Mutii (H.) Cronicorum Germanorum, 
folio 1539». «Германська хроніка».

82. Далі – «Церковна історія» візантійського 
історика Никифора Грегори (1293 – 1360) у 2-х 
томах, 1587 р. видання.

83. «Nizzoli, Mario, Observationes in M. 
Tullium Ciceronem, folio 1551». 

Латинський лексикон італійського гуманіста і 
філософа Маріо Нізолі (1498 – 1566).

84. «Nogueir (Ant.) Histoire Tolosaine, folio 
1559». «Історія Тулузи» Антуана Ногейра, яка 
розповідає історію Тулузького королівства 
вестготів.

85. Далі йде «Германська  хроніка» єпископа 
Оттона, фоліо 1569 року видання.

•••••••
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На цьому буде доцільним знову призупинити 
наш огляд Каталогу бібліотеки Бельвуару, 
позаяк наступне видання (збірка творів Овідія) 
вимагає окремого розділу для свого аналізу. У 
Каталозі відповідне видання зафіксоване таким 
чином:  «Ovidii, Opera, cum Notis Variorum, 
folio 1601». У нашому реєстрі воно має № 85.

Ця книга з коментарями вийшла на мові 
оригіналу – на латині, в Німеччині: «Published by 
Frankfurt: Wolfgang Richter, Nicolas Hoffmann» 
(«Опубліковано в Франкфурті Вольфґанґом 
Ріхтером та Ніколасом Гоффманом»). Ось зміст 
цієї збірки: «Fastorum Libr. VI. Tristium Lib. V. De    
Ponto Lib. IIII. In Ibin. ad Liviam [Beigebunden]: P. 
Ovidii Nasonis Heroidum Epistolae. Amorum Libri 
III. De Arte Amandi Libri III. De Remedio Amoris 
Lib. II. [Beigebunden]: P. Ouidii Metamorphosis 
seu Fabulae Poeticae Earumque Interpretatio 
Ethica, Physica, et Historica, Georgii Sabini» 
[https://books.google.com.ua/books?id=s9aEXgm5aCoC&pg=RA1-

PA192&hl=ru&source=gbs_selected_pages&cad=3#v=onepage&q&f=false].
Серед переліченого, нам варто звернути увагу 

на такий твір: «Tristium Lib. V». Фахівці знають, 
що тут йдеться про «Скорботні елегії» Овідія в 
5-ти книгах. 

Я провів огляд видань Овідія, які вийшли у 
світ до 1601 року, і виявилося, що в жодному 
з них «Скорботних елегій» – немає. Це такі 
видання збірок цього автора: 1523 р., Ліон 
(видавець: Antonio du Ry); 1549 р., Базель 
(видавець: Ioannem Heruagium); 1590 р., Лейпціг 
(видавець: Steinmann).

Про цей твір Овідія іспанське довідкове 
видання пише так: «Мігель де Сервантес знав 
і цитував їх («Скорботні елегії»), і їх читали 
іспанські поети Франціско де Кеведо і посол 
та поет Бернардіно де Реболледо» [https://
es.wikipedia.org/wiki/Tristes_(Ovidio)].

Тут потрібно врахувати, що творчість 
Франціско Кеведо (1580 – 1645) й Бернардіно 
де Реболледо (1597 – 1676) припадає на значно 
більш пізній період історії іспанської літератури 
– у порівнянні із Сервантесом. Отож, їхнє 
знайомство зі «Скорботними елегіями» Овідія 
не становить чогось дивного. Щодо Сервантеса 
– це знайомство виглядає вкрай дивовижним, 
позаяк у Пролозі до 1-ї частини «Дон Кіхота» 
наведена цитата на мові оригіналу із «Tristium». 
Це означає, що 1604 року (чи дещо раніше) 
згадане видання Овідія (1601 р.) якимось 

чином потрапило із Франкфурта – до Іспанії 
– прямісінько в руки Сервантесу. Позаяк така 
версія є доволі малоймовірною, спробуймо 
розібратися, чи має взагалі вона право на своє 
існування?

У Пролозі до 1-ї частини «Дон Кіхота» читаємо: 
«…якщо зайде мова про непостійність друзів 
– у вас під рукою Катон зі своїм двовіршем:

Dones eris felix, multos nemerabis amicos,
Tempora si fuerint nubila, solus eris».

Переклад: «Щасливий ти, допоки досить 
друзів у тебе, але настануть дні сумні – й 
опинишся ти самотній».

Сервантисти чудово знають, що наведена 
цитата не має жодного стосунку ні до Марка 
Порція Катона Молодшого, ні до Марка 
Порція Катона Старшого. Перший із них, 
очевидно, не писав нічого, окрім листів, один 
із яких дійшов до нашого часу. Другий був 
плідним письменником-науковцем. До нашого 
часу дійшов його один цілий твір (не рахуючи 
фрагментів), це «De agri cultura» (трактат про 
землеробство).

Автор «Дон Кіхота» (письменник із блискучою 
ерудицією) мав би чудово знати, що обидва 
Катони не написали жодного рядка віршів, а ті 
два рядки, які він приписує Катону, належать 
перу Овідія («Tristium» Lib. І, 9: 5-6). Кажучи 
інакше, мова йде про ті ж «Скорботні елегії».

Судячи за Каталогом бібліотеки Бельвуару, 
цей твір мав читати Роджер Ретланд, позаяк це 
саме він придбав відповідне видання – придбав 
приблизно у 1601 – 1603 рр., коли відбувалася 
праця над створенням роману «Дон Кіхот».

Наведена цитата із Овідія у «Дон Кіхоті» 
записана дослівно. Це означає, що автор 
записав її з видання Овідія, отож, несвідомо 
переплутати із Катоном, на якого посилається, 
цей уривок ніяк він не міг. То з якою ж метою тут 
наведене посилання на Катона? Сервантисти 
залишають це питання без відповіді – вони 
й самі цього не розуміють. А відповідь тут 
полягає у тому, що справжній автор «Дон 
Кіхота» таким чином кепкує над невіглаством 
Сервантеса. Пригадаймо, що у Пролозі поради 
вискоосвіченого фахівця-філолога Сервантесу 
дає його приятель, зокрема, й цитує Овідія, 
посилаючись на Катона. При цьому Сервантес 
приймає це «за чисту монету», позаяк він 
не вказує на невідповідності, які нібито сам 

6. Про те, як Сервантес зробив Катона із Назона
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демонструє перед читачем, переказуючи слова 
«приятеля». Ось таким чином створюється 
ілюзія реальності розмови невігласа Сервантеса 
із освіченим приятелем, який над ним кепкує, 
називаючи, нібито за помилку, Назона (Овідія) 
«Катоном» і натякаючи цим, що для Сервантеса 
різниця між цими іменами є зовсім непомітною.

А ще більш ймовірно – це авторська ілюзія 
викривленої передачі Сервантесом інформації, 
яку він нібито почув від свого приятеля: 
мовляв, приятель говорив про Назона (Овідія), 
а Сервантес переплутав Назона із Катоном.

Нагадаю, що у Пролозі справжній автор «Дон 
Кіхота» змушує Сервантеса, який славився своєю 
непересічною хвалькуватістю, принижувати 
себе у різний спосіб, зокрема, називаючи свій 
розум «безплідним і нерозвинутим». Тут 
простежується щось подібне.

Справді бо, не знати, що жоден із двох відомих 
Катонів не писав віршів – це було величезне 
невігластво для людини із належною освітою 
(принаймні – у відповідну добу).

У Пролозі наявний ще один жарт, пов’язаний 
з іншою згадкою-містифікацією про Овідія. 
«Приятель» говорить до Сервантеса: «Якщо 
вам доведеться заговорити про жорстоких 

жінок – Овідій запропонує вам свою Медею». 
Жарт полягає у тому, що Овідій ніяк не міг 
запропонувати Сервантесу свою «Медею», 
позаяк цей твір є втраченим ще з античної доби – 
про те, що в Овідія він таки існував, залишилося 
лише два свідчення в античних джерелах. Це 
Квінтіліан («Institutio oratoria», X, 1, 98) та Таціт 
(розділ 12-й «Розмови про ораторів»). Автор 
«Дон Кіхота» міг би послатися на трагедію 
«Медея» Сенеки, де Медея виступає своєрідним 
втіленням людської жорстокості, але він цього 
не робить – аби показати, що Сервантес зовсім 
не розуміється на античній літературі. А також – 
що справжній автор роману знає зміст трактату 
про ораторське мистецтво Квінтіліана, де автор 
пише  про  «Медею»  Овідія  досить  детально.

До речі, пригадаймо: автор шекспірівської 
трагедії «Антоній і Клеопатра» таки читав 
«Медею» Сенеки, запозичивши із неї деякі 
висловлювання. 

«Сервантес і Шакспер читали одні й ті ж 
самі твори» – так пояснить цей збіг якийсь 
літературознавець-академіст. Але, на відміну 
від нього, ми знаємо, що Вільям Шакспер 
книжками не цікавився.

•••••••

Тут ми знову дозволимо собі на деякий час 
відволікнути увагу нашого читача від огляду 
Каталогу бібліотеки Бельвуару.

Уважний читач «Дон Кіхота» має добре 
знати, що посеред численних героїв лицарських 
романів, про яких встиг дізнатися Дон Кіхот, 
коли ще називався «Алонсо Кіханою», він 
виокремлював одного і ототожнював себе із 
ним. Йдеться про Рейнальдо Монтальбанського. 
Дон Кіхот сам зізнається в цьому ототожненні: 
«Ні, я не поранений, – відповів Дон Кіхот, – 
але справді добряче побитий і потовчений 
– цей байстрюк, дон Рольдан, побив мене 
стовбуром дуба; а все це – через заздрощі: 
адже він бачить, що я єдиний його суперник 
у лицарських справах. Але не називайте мене 
більше Рейнальдо Монтальбанським, якщо, 
звівшись із цього ложа, я не відплачу йому, 
хоч би як він там був зачарований» (Частина 
І, розділ 7).

«Байстрюком Рольданом» Дон Кіхот 
називає славнозвісного графа Роланда – героя 

фольклорної «Пісні про Роланда» та деяких 
більш пізніх творів на лицарську тематику. 
У «Пісні про Роланда» та інших творах, де 
можна знайти цього героя, граф Роланд не 
є байстрюком – навпаки, скажімо, у тій же 
«Пісні…» він є племінником Карла Великого. 
Чому ж Дон Кіхот так несправедливо ображає 
цього звитяжця? 

Якщо не пам’ятати про позашлюбне 
походження графа Оксфорда 17-го (таємного 
бастарда (байстрюка) королеви Єлизавети), 
та, якщо не пам’ятати, що граф Оксфорд є 
прототипом Дон Кіхота – тоді цей епізод 
витлумачити буде важко. Якщо ж усе це добре 
пам’ятати – тоді тут простежується комічний 
ефект: Дон Кіхот, так би мовити, перекидає «із 
хворої голови – на здорову» (приписує своєму 
уявному ворогові власну пляму на репутації).

Позаяк Дон Кіхотові довелося таки відчутно 
бути побитим, він намагається спроектувати 
своє нещастя на певний літературний епізод, 
аби ним підмінити неприємні реалії недалекого 

7. Рейнальдо – в «Дон Кіхоті» і граф Оксфорд 17-й
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минулого – з метою самозвеличення. Для 
цього він звертається до ґести «Quatre Fils 
Aymon» («Чотири сини Емона»), де серед 
іншого описано почергові поєдинки між Рено 
(Рейнальдо) Монтальбанським та найбільш 
доблесними васалами Карла Великого, серед 
яких – Роланд. І нехай тут Роланд не переміг 
Рейнальдо Монтальбанського, нехай останній 
навіть не постраждав внаслідок цього поєдинку 
– проте Дон Кіхотові такі сюжетні дрібниці 
здавалися не суттєвими, аби стати перешкодою 
для власних ототожнень.

Цей твір («Чотири сини Емона») був 
перекладений на англійську й іспанську мови. 
На іспанській – виданий 1536 р., на англійській 
– 1554 р. Отож, теоретично його міг прочитати 
й Сервантес. Але ні в цьому творі, а ні в якомусь 
іншому не знаходимо такої інтерпретації образу 
Рейнальдо Монтальбанського, як в «Дон Кіхоті». 
Пригадаймо, як автор пише про уподобання Дон 
Кіхота: «Але нікого він так не схвалював, як 
Рейнальдо Монтальбанського: йому особливо 
подобалося, як той, вирушаючи зі свого замку, 
грабував усіх і кожного – хто лише йому 
траплявся під руку, або викрадав у заморських 
країнах ідола Магомета, зробленого, за 
словами автора, із чистісінького золота» 
(Частина І, розділ 1).

Пригадаймо також слова священника Перо 
Переса: «Знаю я його милість, – відповів 
священник. – Там розгулюють сеньйор 
Рейнальдо Монтальбанський зі своїми 
друзями та приятелями – злодії, які й самого 
Кака за пояс заткнуть» (Частина І, розділ 6).

Тут потрібно зауважити, що Рейнальдо (Рено) 
Монтальбанський зображений як позитивний 
герой у згаданій уже ґесті «Quatre Fils Aymon», 
а у більш пізніх творах відповідного циклу 
(«Maugis d'Aigremont», «Mort de Maugis», 
«Vivien de Monbranc», у «Bueve d'Aigremont»), 
за цим героєм також не простежується нічого 
негативного.

Позитивним героєм виступає Рейнальдо 
(Рінальдо) Монтальбанський і в італійських 
поемах Аріосто («Збожеволілий Роланд»), 
Боярдо («Закоханий Роланд») й Тассо 
(«Звільнений Єрусалим»).

У згаданій ґесті «Quatre Fils Aymon» Рейнальдо 
почергово будує два замки: Монтессор (в 
Арденах) і Монтобан (в Гасконі). Обидва замки 
збудовані ним для захисту від війська Карла 
Великого. Отож, згадка про замок Рейнальдо, 

наявна у «Дон Кіхоті», пов’язана із даною ґестою.
Таким чином у «Дон Кіхоті» Рейнальдо 

Монтальбанський зображений як злодій та 
грабіжник – не залежно від літературних 
джерел, у яких наявний відповідний персонаж.

Навіщо  ж потрібно було авторові «Дон 
Кіхота» зробити із позитивного літературного 
героя – негідника? Для того, щоб показати 
уподобання Дон Кіхота. Лицарю Сумного 
Образу (Дон Кіхоту) Рейнальдо імпонує як 
грабіжник і злодій, і з цієї причини Дон Кіхот 
розпочав ототожнювати себе із цим героєм.

Нашого читача це може здивувати – адже 
Дон Кіхот у романі нічого не вкрав (якщо не 
рахувати за крадіжки його звичку не оплачувати 
послуг, які отримував у заїздах). Але потрібно 
пам’ятати, що прообраз Дон Кіхота – граф 
Оксфорд 17-й – аристократ, у біографії якого 
простежуються грабунки та крадіжки (про що 
ми писали в основній частині цієї праці – із 
відповідним посиланням).

Залишається не з’ясованим ще одне питання: 
чому для цієї ролі автор «Дон Кіхота» вибрав 
саме Рейнальдо Монтальбанського, а не якогось 
іншого рицаря. На мою думку, сталося так саме 
тому, що Рейнальдо (за різними літературними 
джерелами) володів чарівним шоломом 
Мамбріна, який надприродним чином захищав 
свого володаря [Хитроумный идальго Дон Кихот 
Ламанчский. С прибавлением «Лжекихота» Авельянеды. 
М. Наука, 2003, с. 680]. Дон Кіхоту ж дуже кортіло 
оволодіти цим шоломом – так, що він поклявся 
його роздобути. Пригадаймо: «Кажу я це до 
того, що, якщо не помиляюся, назустріч нам 
їде чоловік, у якого на голові шолом Мамбріна 
– той самий, який, як ти знаєш, я поклявся 
роздобути...» (Частина І, розділ 21).

Тут читач має пригадати, що йдеться про 
тазок для бриття, який цирульник надягнув 
собі на голову, рятуючись від дощу. Нагадаю 
– Дон Кіхот легко здобув собі цей «шолом» 
і почав його носити – не звертаючи увагу на 
слова Санчо, який зауважує: «Почув би хтось, 
що ваша милість називає тазок для бриття 
шоломом Мамбріна, і ось уже котрий день – 
ніяк не може цього позбутися, – що він про вас 
подумає, якщо ви говорите і вигадуєте такі 
речі?» (Частина І, розділ 21).

Нагадаю також – західноєвропейський тазок 
для бриття у відповідну добу, як правило, містив 
лунарний виріз. Саме з таким тазком на голові 
зображений Дон Кіхот на титульній сторінці 
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першого англійського видання цього роману 
1612 р. – видання прижиттєвого для Роджера 
Ретланда. Щоправда, один американський 
дослідник спробував заперечити цей факт, 
наполягаючи на тому, ніби це було видання 1620 
року. Але на відповідній титульній сторінці 
Першої частини роману стоїть число 1612, а на 
виданні 1620 року – зовсім інше оформлення. 
Отож, така спроба спростувати очевидне є 
лише одним із наукових казусів.

Нагадаю також – лунарний виріз вказує 
на зв’язок Дон Кіхота із «Місячною богинею 
Діаною» (на зв’язок графа Оксфорда 17-го 
із королевою Єлизаветою). Позаяк «місячна 
богиня Діана» (Єлизавета Тюдор) наділила 
графа Оксфорда не офіційним імунітетом, який 
позбавляв його жодної відповідальності за 
власні злочини, то тазок для бриття із лунарним 
вирізом став у романі своєрідним символом 
цього імунітету – у цьому розумінні Дон Кіхот 
ототожнює такий тазок із чудесним шоломом 
Мабріна (що захищає від ран надприродним 
чином).

Існує в романі ще одне зауваження, якому 
сервантисти не можуть дати ради: «Ти не гадай 
собі, Санчо, що мої слова, немов той дим від 
соломи, який вітер розносить, переді мною 
бо стоять великі взірці: адже те ж саме – 
до найменшої дещиці, сталося з шоломом 
Мамбріна, який так дорого обійшовся 
Сакріпанту» (Частина І, розділ 10).

З цього приводу один із сервантистів пише 
так: «…Сакрипант – один из персонажей 
поэм Боярдо и Ариосто, черкесский царь, 
влюбленный в Анджелику и принимающий 
участие в защите Альбраки. Однако к 
шлему мавританского царя Мамбрина, 
предохранявшему своего владельца от 
ран, Сакрипант отношения не имеет. 
Владельцем шлема Мамбрина был Рейнальдо 

Монтальбанский» [Хитроумный идальго Дон Кихот 
Ламанчский С прибавлением «Лжекихота» Авельянеды. 
М. Наука, 2003, с. 680].

На мою думку, Дон Кіхот (за задумом 
автора) переплутав Сакріпанта із Сорґолантом. 
Останній є одним із персонажів ґести «Maugis 
d'Aigremont». Як і Сакріпант, Сорґолант є 
«сарацином» (мусульманином). Як і Сакріпант, 
він є правителем (царем Монбранку). Їхні 
імена – дещо схожі. Сорґолант гине від руки 
головного героя твору – Моуґі, рідного брата 
якого виховала дружина Сорґоланта. Моуґі 
здобуває чудесного коня Баярда та чудесний 
меч Фроберж (про шолом тут мови немає). 
Згодом Моуґі віддає чудесного меча та 
чудесного коня своєму двоюрідному братові 
Рено (Монтальбанському). Таким чином Дон 
Кіхот переплутує чудесний меч із чудесним 
шоломом, адже тим й іншим володів один герой    
– Рейнальдо Монтальбанський. 

Найцікавіше ж полягає у тому, що твір 
«Maugis d'Aigremont» залишається до нашого 
часу не перекладеним на іспанську мову – 
звідки ж Сервантес, який не знав французької, 
міг ознайомитися зі змістом цієї ґести? Більше 
за це – у добу Сервантеса відповідний твір не 
видавався взагалі, але був поширеним у Франції 
та Фландрії у не численних ілюстрованих 
манускриптах, які коштували дуже дорого. У 
наш час є відомим відповідний манускрипт, 
створений на замовлення Карла Сміливого у 
Бургундії між 1462 – 1470 роками (ілюстрований 
нідерландським мініатюристом Лойсетом 
Льєде) – [https://en.wikipedia.org/wiki/Renaud_de_
Montauban].

Відповідна алюзія – це ще одна із тих 
численних загадок, які неможливо розгадати, 
якщо наполягати на тому, ніби «Дон Кіхота» 
написав Сервантес.

•••••••

Продовжуємо наш огляд книг у Каталозі 
бібліотки Бельвуару.

87. «Origenis. Opera Omnia, 2 vols. folio 1557». 
Видання творів Орігена (ранньохристиянського 
письменника).

88. «Osorius (Jerome) Histoire de Portugal, 
folio 1581». Історія Португалії.

89. «Ovidio – Le Transformatione, da Lodovico 

8. Огляд Каталогу (продовження)
Dolce, 4to. 1568». «Метаморфози» Овідія в 
обробці італійського письменника Лодовіко 
Дольче.

90. «Pagnini (Sa.) Thesaurus Linguae Hebraicae, 
folio 1529». Тезаврус із єврейської мови. 
Видання, яке може свідчити про підвищений 
інтерес Роджера Ретланда до вивчення івриту.

91. «Paradin (Guill.) Annales de Bourgogne, 
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folio 1565». «Аннали Бургундії» Гільйома 
Парадена.

92. «Paradin (Guill.) Chronique de Savoye, 4to. 
1552». «Хроніка Савойї» Гільйома Парадена. 
Перше видання цього твору. 

93. «Paradin (Guill.) Chronique de Savoye, 
folio 1561». Інше видання «Хроніки Савойї» 
Гільйома Парадена.

94. «Prevoste des Marchands de la Ville de, 
folio 1553». Прево купців Парижу. Історієзнавче 
видання.

95. «Paruta (Paolo) Historia Venetiana 
4to. 1605». «Історія Венеції» Паоло Парути 
(офіційного історика Венеціанської республіки). 
Перше видання – видано у Венеції. 

96. «Paruta (Paolo) Perfettione della vita 
politica, folio 1579». «Про вдосконалення 
політичного життя». Твір того ж автора.

97. «Pays Bas. – Histoire des Troubles et Guerres 
Civiles des, Svo. 1582». Повна назва: «Історія 
бунту і громадянської війни в країні Фландрії». 
Автор: Базіліо Пайс.

98. «Pighius (Alb.) de libero Hominis Arbitrio 
et divina gratia, fol. 1542». «Про вільну волю 
людини і благодать Божу». Твір нідерландського 
католицького теолога Альберта Пігіуса (із 
Кампензе). Тут автор обґрунтовує католицьку 
доктрину про те, що християнин рятує свою 
душу завдяки дії благодаті Святого Духа, але 
– лише за умови, що він виявляє добру волю, 
позаяк вибір між Добром і Злом залишається за 
ним.

99. «Pitou (P. de) Memoires des Comtes 
hereditaires de Champagne et Brie, Svo. 1572». 
«Спогади спадкових графів Шампані і Брі». 

Це французьке видання цікаве тим, що з його 
титульної сторінки було запозичено малюнок, 
який бачимо на титульній сторінці англійського 
повного видання «Дон Кіхота» 1620 року 
[https://books.google.com.ua/books?id=ZIM8AAAAcAAJ&pr
intsec=frontcover&source=gbs_book_other_versions_r&redir_
esc=y#v=onepage&q&f=false]. Різниця полягає у 
тому, що на титульній сторінці цього видання 
зображено звичайну людину (з людською 
головою) тоді як на відповідному англійському 
виданні – людину з головою лева [https://www.
sothebys.com/en/buy/auction/2020/books-and-manuscripts-a-
summer-miscellany/cervantes-the-history-of-don-quichote-1620].

Коли я розглядав відповідне питання 
в основній частині цієї праці, мені ще не 
було відомо, що прообраз такого малюнка 
на титульній сторінці першого повного 
англійського видання «Дон Кіхота» знаходився 

de Champagne et Brie», 1572. 
Фрагмент титульної сторінки 

Pitou P. «Memoires des Comtes hereditaires

у бібліотеці Бельвуару. Отож, я помилково 
вважав, що це є цілком оригінальний малюнок, 
створений Генрі Пічемом. Але істина виявилася 
набагато цікавішою.

На мою думку, цей збіг не може бути 
випадковим. Нехай повне видання роману на 
англійській вийшло через вісім років після 
смерті Роджера Ретланда, але, очевидно, він 
встиг потурбуватися за оформлення й цього 
видання, запропонувавши художникові зразок 
зі своєї бібліотеки.  Адже малоймовірно, щоб 
у бібліотеці художника, який оформлював 
англійське видання «Дон Кіхота» 1620 року 
якимось чином опинилася книга спогадів 
графів Шампані та Брі на французькій мові, 
видана 1572 року. Дивним є навіть те, що вона 
була у бібліотеці Роджера Ретланда, але в тому, 
що вона тут була, сумнівів немає, позаяк це 
фактично задокументована реалія.

Втім, сюжет обрізання маслинового 
дерева із надписом «Noli altum sapere» («Не 
самозвеличуйся») трапляється й на деяких 
інших виданнях Робера Етьєна. Вперше він 
з’явився 1526 року. Згодом – на виданні івритом 
біблійної Книги 12-ти пророків 1539 року. 
Згодом – на виданні Біблії 1546 року. Згодом – 
на виданні трагедій Есхіла 1557 року, примірник 
якого також знаходився у бібліотеці Роджера 
Ретланда (про що мова буде пізніше). 

Щодо надпису «Noli altum sapere», це є 
скорочена цитата з Пастирського листа 
Апостола Павла до Римлян: «Вони [євреї-
юдаїсти] відпали через власне невірство, а 
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ти тримаєшся вірою; не самозвеличуйся, але 
перебувай у страху!» (11:20).

Таким чином обрізані гілки тут символізують 
євреїв-юдаїстів, які не прийняли Ісуса Христа 
як Месію.

До «Дон Кіхота» пасує насамперед надпис, 
позаяк Дон Кіхот лише те й робить, що 
самозвеличується. Але й обрізані гілки, які 
символізують євреїв-юдаїстів, тут також не 
зайві, позаяк Дон Кіхот показаний у романі – на 
самому його початку – як таємний сповідник 
юдаїзму (про що ми вже розповідали докладно).

А тепер пригадаймо п’єсу Шекспіра 
«Цимбелін», де Юпітер залишає на грудях 
сплячого Постума сувій з пророцтвом: «Коли 
левеня, саме не знаючи, хто воно є, знайде те, 
чого не шукало, і потрапить під струмінь 
ніжного повітря; коли відсічені гілки величного 
кедра, що багато років вважалися мертвими, 
знову оживуть – приростуть до старого 
стовбура і зазеленіють на ньому, тоді 
закінчаться лиха Постума, а в щасливій 
Британії знову запанують мир і достаток» 
(Дія V, сцена 4).

Схоже, що шекспірівський образ кедра, чиї 
гілки були обрізані й колись приростуть до 
стовбура, був навіяний видавничим знаком 
Робера Етьєна, де зображений процес обтинання 
гілок на стовбурі маслини.

100. «Platonis, Opera, cum Notis Ficini, 
folio 1561». Видання творів давньогрецького 
філософа Платона. Тут же зафіксоване інше 
видання Платона на латині – 1602 року.

101. «Plinii, Histoire de Monde, folio 1608». 
«Природнича історія» Плінія Старшого – 
видання на французькій мові зі зміненою 
назвою. Це єдиний твір Плінія Старшого, що 
зберігся до нашого часу.

Наявність цієї книги в бібліотеці Роджера 
Ретланда змушує пригадати уривок із «Дон 
Кіхота»: «…Від тварин люди запозичили 
чимало корисних речей: так, наприклад, 
лелеки навчили нас користуватися клістиром, 
собаки – блюванню та вдячності, журавлі 
– пильності, мурахи – завбачливості, слони 
– сором’язливості, а коні – вірності» (Том ІІ, 
розділ ХІІ ). Сервантисти одностайно визнають, 
що всі перелічені приклади запозичені із 
«Природничої історії» Плінія Старшого – читав 
таки цю фундаментальну працю автор «Дон 
Кіхота» і «Гамлета».

Пригадаймо, Пліній Старший розповідає у 

«Природничій історії» про те, як Клеопатра 
розчинила неймовірно коштовну перлину в 
кубку з оцтом, аби виграти спір з Антонієм 
(Пліній, ІХ, 58). Порівняймо це з монологом 
Клавдія із «Гамлета» (Дія V. Сцена 2):

«Вино на стіл – мерщій без зволікання,
Як вдарить вперше Гамлет та удруге,
Чи відповідь він дасть – як третій випад,
Зі всіх бійниць нехай гармати гримнуть
Й за Гамлета король підніме кубок,
Перлину в ньому цінну розчинивши,
Коштовнішу за ті найкращі перли,
Які носили у короні данській 
Чотири королі багато років».

Як бачимо, тут також простежується 
незаперечне запозичення у «Природничій 
історії» Плінія Старшого.

102. «Popelliniere (le Sr. de) L`Amiral de 
France, 4to. 1584». Історична праця.

103. «Portugal, Histoire de, par Osorius et 
Castaneda, folio 1581». «Історія Португалії» 
Фернана Лопеса Кастанеди у 20 книгах (перші 
12 із них є переклади із латинських текстів 
Херонімо Осоріуса). Видання на французькій 
мові.

104. «Ptolomaei (Claudii) Liber quadripartite, 
&c. folio 1492-1502». Видання на латині 
«Тетрабіблуса» Клавдія Птолемея – найбільш 
авторитетного джерела середньовічної 
астрології.

105. «Ptolomaei (Claudii) Geographicae 
Enarrationis, Lib. VIII a Mich. Serveto recogniti, 
folio 1544». «Географія» Клавдія Птолемея. Інша 
назва: «Космографія» [http://www.raruss.ru/world-
top-books/637-ptolemy.html]. 

Тут доречно буде навести цитату із 
Мережковського: «Дон Кіхот вміщає у собі 
все енциклопедичне коло освіченості свого 
століття. Він ознайомлений з космографією 
Птоломея, з природничою історією Плінія, 
він пояснює Санчо, як справжній гуманіст, 
філологічні тонкощі словотвору, цитує 
юридичні трактати та постанови отців 
Церкви, Ціцерона, Вергілія, Горація та інших 
античних письменників, постійно ілюструє 
свої висловлювання посиланнями на давню 
і нову історію, має знання з військових 
наук» [«Дон Кихот», М. 2003 // Мережковський Д. С. 
«Сервантес», с. 415].

Читач зауважив, що у бібліотеці Роджера 
Ретланда було досить багато військових 
трактатів, видань творів отців Церкви (деякі 
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із них ми пропустили). Була тут «Природнича 
історія» Плінія та збірка творів Горація (про 
що ми вже згадували). Було тут і кілька видань 
Ціцерона та одне видання Вергілія (про що 
розповімо у належному місці). 

Отож, наявність «Географії» Птолемея у 
бібліотеці Ретланда  є цілком очікуваною.

Про Птолемея Дон Кіхот спочатку згадує 
прямим чином: «…відповідно до підрахунків 
Птолемея, найбільшого зі всіх великих 
космографів…» (Том ІІ, розділ XXIX). 

В іншому ж місці Дон Кіхот виявляє знання 
«Космографії» Птолемея: «Я ніскільки не 
сумніваюся в тому, Санчо, що ми уже досягнули 
другої повітряної сфери, де виникають 
град та сніг, а у третій сфері виникає грім, 
блискавки та сонячне проміння, тож, коли 
й надалі ми так хутко рухатимемося, то 
невдовзі потрапимо у сферу вогню» (Том ІІ, 
розділ XLI).

Пояснюючи це місце, автор коментарів до 
російського видання «Дон Кіхота» 2003 р. пише: 
«В своих рассуждениях Дон Кихот исходит 
из системы мира Птолемея. Согласно этой 
системе, все тяжелые элементы стремятся 
к центру мира и скопляются вокруг него, 
образуя шарообразную массу Земли».

Тут доречно буде згадати про деякі із тих 
видань, які ми пропустили. Це такі: «Hieronymi 
(St.) Opera Omnia, Lat. 9vols. in 4, folio 1565»; 
«Hilarii (St.) Opera Omnia, Lat. folio 1550». 
Тут йдеться про збірки творів Св. Єроніма 
Стридонського (учителя Церкви) – у 9 томах 
та Св. Гіларія Папи Римського – одного із отців 
4-го Вселенського Собору.

А також лишилися пропущеними такі 
історичні праці: «Poldo (Jean) Discours Historial 
de l’Antique et Illustre Cite de Nismes, folio 1560».

«Cromeri (Mart.) Polonia, sive de Origine et 
Rebus Gestis Polonarum Lib. XXX, folio 1589».

«Germania, I Dieci Circoli dell’ Imperio di, 4to. 
1558».

«Germania, Antiqua et Nova Historia ad 
Annum 1574, 4 vols. in3, folio 1578».

106. Наступним у Каталозі зафіксоване 
видання Гіппократа, про яке ми також ще не 
згадували: «Hippocratis, Opera Omnia, folio 
1526». 

Пригадаймо 2-й том «Дон Кіхота», де лікар 
говорить до Санчо Панси: «Тому що вчитель 
наш Гіппократ, світоч і провідна зірка всієї 
медицини, в одному зі своїх афоризмів каже: 

Omnis saturatio mala, perdicis autem pessima. 
Це означає: «Будь-яке переїдання шкідливе, 
переїдання ж куріпками – більше за все інше» 
(Том ІІ, розділ XLVII). 

Насправді Гіппократ тут говорить не про 
куріпок, а про хліб: «Omnis saturatio mala, panem 
autem pessima». Проте лікар, знущаючись над 
Санчо, дозволив собі перефразувати Гіппократа. 
А це було б неможливим, якби в бібліотеці 
справжнього автора «Дон Кіхота» не було творів 
Гіппократа.

Не згадали ми й про п’ятитомник творів 
учителя Церкви Св. Йоана Золотовуста, 
зафіксований у Каталозі за таким записом: 
«Chrysostomi (St.) Opera Omnia, 5 vols. In 4, 
folio 1558».

А також – про життєпис Георгія Кастріота 
Скандерберга, геніального албанського 
полководця, який провів із турецькими арміями 
безліч битв і завжди перемагав (1537 р. видання, 
фоліо, автор не вказаний).

Продовжимо огляд Каталогу за алфавітом.
107. «Rabutin (Fr. de) Commentaries des 

Guerres en la Gaule Belgique entre Hen. II. et  
Chas. V. 8vo. 1559». «Коментарі про війни в 
Бельгійській Галлії (1551-1559)» Франсуа де 
Рабутена.

108. Далі йде «Французька граматика» П’єра 
де ла Раме (Ramus), 1587 р. видання (підручник, 
за яким Р. Ретланд вивчав французьку мову у 
Кембриджі).

109. «Ramusino (G. Batt.) Navigationi et Viaggi, 
3 vols. folio 1573». Трьохтомник Джованні 
Батісти Рамузіно про географічні відкриття. 
Скажімо, 3-й том розповідає про подорожі 
Колумба, про завоювання Кортесом Мексики, 
про завоювання Перу (Ф. Пісарро), про 
експедицію Жака Картьє до ріки Св. Лаврентія 
у Північній Америці.

110. «Romigio (М.) Orationi Militari, 4to. 
1560». Реміджио Флорентійський, «Військові 
промови». Класична праця з військового 
мистецтва.

111. «République de J. Bodin (Les Six Livres) 
12mo. 1583». «Шість книг Співдружності» 
Жана Бодена (французький філософ). Книга 
розглядає шляхи порятунку держави в кризових 
ситуаціях.

112. «Rocque (Bern.) Maniement de l`Art 
Militare 4to. 1571». Тактат «Володіння 
військовим мистецтвом.

113. Далі йдуть три видання творів Сенеки 
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1529, 1603 та 1605 р. видань. Але про це ми вже 
згадували.

114. «Silvius (Jacq.) La Pharmacopee, 12mo. 
1574». «Фармакопея» Жака Дюбуа.

115. «Simler (Josias) La Republique des Suisses, 
12mo. 1577». І таке ж видання 1598 р. Книга про 
володарів Швейцарії (до Карла V).

116. «Somerset (Edw. Duke of) A Spiritual and 
most Precious Perle, teaching all Men to love 
and imbrace the Crosse, 18mo. 1545 ». Твір на 
духовну тематику герцога Едварда Сомерсета.

117. Далі йдуть статути Генріха 8-го (1544 р.) 
та Едварда 6-го (1548-58 рр.).

118. Далі – латинський тезаврус Роберті 
Стефані 1573 р. видання у 2-х томах.

119. Далі – латинсько-французький словник 
того ж автора.

120. «Suidas, Lexicon Graecum, folio Ed. Pr. 
1499». Словник давньогрецької мови.

121. «Svetonii (Gaii) Faitz en Gestes des Douze 
Caesars, folio 1520». «Життєпис Дванадцяти 
цезарів» давньоримського історика Свєтонія 
(видано у Страсбурзі).

Це видання змушує нас згадати трагедію 
Шекспіра «Юлій Цезар», де Цезар, який гине від 
рук убивць – серед них – Брут, звертається до 
останнього такими словами: «І ти, о Бруте!?» 
(Дія ІІІ, сцена 1). 

Цей епізод драматург запозичив у Свєтонія: 
«Марку Бруту, який кинувся на нього, він 
сказав: «І ти, дитино моя!?» (Життєпис 12 
цезарів», Книга І. Божественний Юлій, 82).

Плутарх у «Життєписі Брута» повідомляє 
про те, що Цезар, ймовірно, вважав Брута своїм 
сином (5), але про звернення Цезаря до Брута 
у хвилину його вбивства сенаторами – про це 
не повідомляє жоден античний автор, окрім 
Свєтонія.

Виходить, що Вільям Шакспер, перш, ніж 
написати дану трагедію, читав «Життєпис 12 
цезарів» Свєтонія (чи хоча б його Першу Книгу 
(«Божественний Юлій»)? 

Але це було неможливо з тієї причини, що 
перше видання на англійській мові цієї збірки 
Свєтонія вийшло лише 1606 року [Berry E. G. 
«Hamlet» and Suetonius // Phoenix. — 1948. Vol. 2, No. 3, Suppl. 
to Vol. 2. — P. 80.].

Відповідний переклад зробив Філемон 
Голланд [https://en.wikipedia.org/wiki/Philemon_
Holland]. Це був перший переклад цього твору на 
сучасні європейські мови.

Окрім того – трагедія Шекспіра «Юлій 
Цезар» вперше ставилася на сцені 1599 р. 

[https://en.wikipedia.org/wiki/Julius_Caesar_(play)]. На 
той час в Англії не виходило жодного видання 
«Життєпису 12 цезарів» на латині (хоч за 
межами Англії їх вийшло чимало – переважно 
в Італії).

Яким же чином Вільям Шакспер прочитав 
Свєтонія? Може, користувався бібліотекою 
Роджера Ретланда? Але його присутність 
у Бельвуарі зафіксована вперше лише 1613 
р. (через 14 років після першої постановки 
відповідної трагедії).

Позаяк ми вже знаємо, що автор «Дон 
Кіхота» та творів Шекспіра – є однією особою, 
спробуймо пошукати рефлексії згаданого твору 
Свєтонія («Життєпис 12 цезарів») у Другому 
томі «Дон Кіхота». Згадуючи про Цезаря 
в кількох випадках, одного разу Дон Кіхот 
зауважує: «Звитяжного римського імператора 
Юлія Цезаря одного разу запитали, яка з 
усіх видів смерті є найкращою, – він на це 
відповів, що найкраща смерть – це раптова, 
миттєва і непередбачена» (Розділ XXIV). А 
відповідне першоджерело такого твердження не 
трапляється в жодного античного автора, окрім 
Свєтонія – його праці «Життєпис 12 цезарів», 
де читаємо: «Так, коли він читав у творі 
Ксенофонта, як Кір у передсмертній недузі 
віддавав розпорядження про своє поховання, 
він з огидою відгукнувся про таке повільне 
конання і побажав собі смерті раптової та 
швидкої. А напередодні загибелі, за обідом у 
Марка Лепіда в розмові про те, який вид смерті 
найкращий, він віддав перевагу несподіваному і 
раптовому кінцю» (Божественний Юлій, 87).

Перше видання Свєтонія на іспанській мові 
вийшло 1907 року [https://es.wikipedia.org/wiki/Vidas_
de_los_doce_césares]. Йдеться про «Життєпис 12 
цезарів».

Сервантес не міг читати Свєтонія, позаяк 
жодне видання його творів на той час в Іспанії 
не виходило, а виписувати книги з інших країн –
на це йому бракувало коштів, позаяк Сервантес 
ніколи не був багатим та ще й мусив допомагати 
декому з родичів.

Наявність видання Свєтонія у бібліотеці Р. 
Ретланда змушує нас згадати й Першу частину 
«Дон Кіхота», де один із епізодичних персонажів 
говорить: «Ми і Цезаря Августа б не схвалили, 
якби він дозволив виконати останню волю 
божественного мантуанця» (Частина І, розділ 
ХIІІ). Коментуючи цей уривок, сервантисти 
пояснюють, що згаданий мантуанець – це поет 
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Вергілій, який народився у Мантуї і, що «за 
переданням» Вергілій заповів знищити рукопис 
своєї «Енеїди». Щодо джерела, у якому наведене 
це передання – треба думати, що їм про це нічого 
невідомо, позаяк вони його не повідомляють. 
Але нам відомо, що цей уривок із роману є 
алюзією до опису Свєтонієм життя Вергілія 
(«Вергілій» // «Про поетів» // «De viris illustribus» ). 
У Свєтонія читаємо на цю тему: «Ще до від’їзду 
з Італії Вергілій намагався домовитися з 
Варієм, щоб той спалив «Енеїду», якщо з 
ним щось станеться; але Варій відмовився. 
Уже перебуваючи на порозі смерті, Вергілій 
настійно вимагав принести свою скриньку 
із рукописами, аби самому її спалити, але 
скриньки йому ніхто не приніс і він більше 
нічого про це не говорив та доручив свої 
твори Варію та Туцці з умовою, щоб вони не 
видавали нічого, що не було видано ним самим. 
За вказівкою Августа, видання зробив Варій…» 
[Гай Светоний Транквилл. Жизнь 12 Цезарей. СПб, 
Кристалл, 1999, с. 406 – 407].

Як бачимо, остання воля Вергілія полягала 
в тому, щоб не публікувати його рукописи, 
зокрема, і остаточний варіант «Енеїди», але 
Август наказав це опублікувати (про що й 
згадано в «Дон Кіхоті»). 

В інших давньоримських джерелах, де йдеться 
про Вергілія, про цей епізод його останніх днів 
життя нічого не повідомляється.

Щодо твору Свєтонія «De viris illustribus», 
алюзія до якого наявна у «Дон Кіхоті», вперше 
його було опубліковано на латині в Ліоні 1566 
року [Suetonius Tranquillus Gaius. De Viris Illustribus The 
Lives of Illustrious Men // Suetonius, in two volumes. Volume II. 
Ed. and transl. by J. C. Rolfe. – Loeb Classical Library. – London–
Cambridge (MA), 1959. – P. 394.].

Очевидно, цим виданням (або одним із 
манускриптів) користувався справжній автор 
«Дон Кіхота» у тому випадку, коли згадував про 
невиконаний Августом заповіт Вергілія.

Опоненти запитають: чому ж цього видання 
немає у Каталозі Бельвуару? У цьому випадку їм 
слід нагадати, що цей Каталог укладався через 
кілька років після грандіозної пожежі в замку, яка 
знищила його майже повністю.

122. Далі – «Загальний опис історії Франції» 
Жана Серра – у 4 томах 1600 р. видання 
(«Inventaire général de l’histoire de France»).

123. «Taciti, Opera, cum notis Rhenani, folio 
1544». Збірка творів давньоримського історика 
П. К. Таціта.

124. «Taciti, Saville, folio 1591». «Життя 

Агріколи» Таціта.
125. «Taciti, Discorso sopra Tacito da S. 

Ammirato, 4to. 1594». «Роздуми про Таціта» С. 
Амірато.

126. «Taegius (Barth.) Les Doctes et Subtiles 
Responces de, 18mo. 1577». Збірка красномовних 
промов на різні теми Бартелемі Теджіо (переклад 
на французьку з італійської).

127. «Theodoreti Opera Omnia, 2 vols. folio 
1567». Теологічні праці Теодорита, єпископа 
Кирського.

128. «Theophylacti (St.) Enarrationes in 
Quatuor Evangelia, fol. 1541». Тлумачення 
Чотирьох Євангелій Теофілакта Болгарського, 
архиєпископа Охриду (1078 – 1107).

129. «Terrien (Guill.) Commentaires du drolct 
Civil du Duche de Normandie, folio 1574». 
«Коментар до громадянського права у герцогстві 
Нормандія».

130. «Terrentii Comoediae, ex recens. Erasmi, 
cum Comment, 4to. 1541». Видання комедій 
Теренція із коментарем Еразма Роттердамського 
(на латині).

Учені стратфордівського напрямку 
шекспірознавства свого часу створили міф про 
те, що Вільям Шакспер міг навчатися і повинен 
був навчатися у місцевій латинській школі 
Стратфорда, позаяк твори Шекспіра виявляють 
знання автора латинських джерел. У значній 
мірі це стосується комедій Теренція. Окремі 
британські шекспірознавці стверджують, що, 
мовляв, Вільям Шакспер чудово знав комедії 
Теренція, які вивчав у латинській школі [Knox, 
P.E., and J.C. McKeown. 2013. The Oxford Anthology of 
Roman Literature. Oxford: Oxford University Press]. 

Але вони не враховують той факт, що вперше 
комедії Теренція були видані в Англії  Річардом 
Бентлі 1726 року. До цього існувало вже кілька 
видань цих комедій на латині, проте всі вони 
виходили за межами Британії. Зокрема, видання 
1541 року, яке було в бібліотеці Роджера Ретланда, 
вийшло у Парижі. Таким чином у латинських 
школах Англії Єлизаветинської доби комедій 
Теренція не могли вивчати – за відсутністю 
відповідних видань. І нехай навіть навчався б 
Вільям Шакспер у латинській школі Стратфорду 
– все одно прочитати комедії Теренція йому б 
не пощастило – для цього йому було б потрібно 
деякий час навчатися у Кембриджському 
університеті, у бібліотеці якого містився 
відповідний манускрипт (№ CCCC MS 231), або 
в Оксфордському університеті, де повинен був 
знаходитися примірник відповідного видання, 
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виписаний із Нідерландів чи з Італії.
Єдине у чому згадані шекспірознавці не 

помиляються – так це те, що автор творів 
Шекспіра дійсно чудово знав комедії Теренція, 
які читав на мові оригіналу, і що рефлексії цих 
знань помітно відображені у його творчості.

У «Дон Кіхоті», до речі, також можна знайти 
алюзію щодо іронічного зауваження Теренція, 
яке передає Дон Кіхот: «На думку ж Теренція, 
воїн, що загинув на полі бою, є шляхетнішим 
за того, який врятувався втечею» (Том ІІ, 
розділ ХХIV).

131. «Tillet (Jean de) Les Memoires et recherches 
des affaires de la France, folio 1578». Мемуари 
Жана де Тілле.

132. «Tillet (Jean de) Recueil des Rois de France, 
leurs Couronnes et Maisons 4to. 1602». «Колекції 
королів Франції, їхні корони та палаци».

133. «Tridentini (Consilii) Cfnones tt Decreta, 
4to. 1566». 

Канони та Декрети Тридентського Собору.
Пригадаймо слова з «Дон Кіхота»: «…цієї 

хвилини за наукою диявола, що вічно пильнує, 
на заїзд зайшов той самий цирульник, у якого 
Дон Кіхот відібрав шолом Мамбріна» (Том Ι. 
Розділ XLIV). У російському виданні «Дон Кіхота» 
2005 р. у примітці 157 читаємо: «У відповідності 
до цього, якщо хтось за наукою диявола… (слова 
із тексту постанов Тридентськго Собору)».

134. «Valerii Maximi, Factorum et dictorum 
memorabilium, folio 1471». Історична 
праця «Факти та пам’ятні речі» Валерія 
Максіма (давньоримського письменника).

135. «Vegetii (Pub.) Artis Veterinarie, 4to. 1574». 
Книга Публія Вегетія Рената (пізньоантичного 
письменника) із ветеринарії коней, мулів 
та великої рогатої худоби. Це видання (як і 
наступне) могло зацікавити кожного шляхтича, 
який їздив верхи.

136.  «Vegetii (Pub.) Medicine des Chevaux 
malades 4to. 1576». Інший ветеринарний 
трактат того ж автора: «Ліки для хворих коней». 
Дві останні книги, очевидно, були придбані 
Джоном Ретландом (батьком письменника) чи 
Едвардом Ретландом – його рідним братом.

137. «Verdier (Ant. du) La Bibliothèque, ou 
Catalog des Auteurs François, et de leurs Euvres, 
folio 1585». Бібліотечний каталог французької 
літератури Антуана Вердьє.

138. «Victor (Hier.) Tesoro de tres Lenguas 
– Francesa, Italiana et Espagnola, 4to. 1609». 
«Скарбниця трьох мов – французької, 

італійської та іспанської».
139. «Vignier (Nich.) La Bibliotheque Historiale, 

3 vols. folio 1587». «Історична бібліотека» Ніколя 
Віньє (особистого лікаря та історіографа Генріха 
ІІІ). Повна назва книги: «Короткий виклад 
історії французів, зібраний у найвідоміших 
античних авторів та перероблений відповідно 
до реального порядку часу у чотирьох книгах, 
витягах з Історичної бібліотеки Ніколя Вінье».

140. «Villes de l’Europe, Asie, et l’Afrique. 
Plantz, Pourtraictz &c. folio 1564». «Міста 
Європи, Азії та Африки».

141. «Virgillii Opera, cum Comment. Servii, 
folio 1532». Паризьке видання творів Вергілія 
(на мові оригіналу), з коментарем. До збірки 
входять «Буколіки»та «Енеїда».

Звернемося до першої Частини «Дон Кіхота». 
Захищаючи письменників у розмові з Перо 
Пересом канонік серед іншого зауважує: «Він 
розповість нам про хитрощі Улісса, про 
побожність Енея, про мужність Ахілла, про 
нещастя Гектора, про підступність Синона, 
про дружбу Евріала, про щедрість Александра, 
про хоробрість Цезаря, про м’якість і 
правдивість Траяна, про вірність Зопіра, про 
мудрість Катона» (Том І, розділ XLVII).

Звідки автор дізнався про Зопіра – це добре 
відомо: йдеться про персидського полководця, 
про якого розповідає «Історія» Геродота (ІІІ, 
153, 160; VІІ, 82). А ось про Евіріала та про 
його вірну дружбу із Нісом автор роману не 
міг дізнатися із іншого джерела, окрім «Енеїди» 
Вергілія (книга IX). Про підступність Синона, 
який, прибувши у Трою, вигадав, ніби ахейці 
мали принести його в жертву і згодом відкрив 
дверцята Троянського коня, із якого вийшли 
ахейці – про це також розповідає «Енеїда» (II: 
77 – 144; II: 258).

У Пісні ІV «Енеїди» описана дорога до 
Ахеронту – в глибини Тартару, яку пародіює 
автор «Дон Кіхота» в Першому томі роману 
– в епізоді із гуркотом сукновальних молотів 
(Розділ ХХ).

«Енеїда» Вергілія також залишила сліди 
свого впливу у творчості Шекспіра, зокрема, 
літературознавці погоджуються між собою 
у тому, що образ Дідони мав значний вплив 
на шекспірівську Клеопатру («Антоній і 
Клеопатра»).

Цариця Карфагену Дідона («Енеїда», Пісня 
ІV) згадана кілька разів у «Бурі» Шекспіра (Дія 
ІІ, сцена 1).
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Уважний читач мав би помітити, що у 
бібліотеці Р. Ретланда представлена вкрай мала 
кількість видань на англійській мові. Більшість 
– на французькій та на латині, дещо менше –
на давньогрецькій та італійській, ще менше – 
на іспанській. Якщо пам’ять мене не зраджує, 
серед видань на англійській у цій бібліотеці 
немає жодного, яке б належало до художньої 
літератури (до драматургії, поезії, прози) – за 
винятком збірки творів Дж. Чосера та «Аркадії» 
Філіпа Сідні. Згадавши про те, що у Бельвуарі 
за життя Роджера Ретланда гостювали мало не 
всі видатні англійські художники слова, ми не 
можемо навіть припустити, що у цій бібліотеці 
– досить багатій на історичну, богословську, 
лінгвістичну й філософську літературу, багатій 
і на якісний підбір класичних латиномовних, 
франкомовних, італомовних та іспаномовних 
художніх творів, не було жодної художньої 
книги на англійській. 

Очевидно, пожежа цілковито знищила той 
відділ біліотеки Бельвуару, у якому зберігалися 
англомовні художні видання. Але – не лише 
художні. Пригадаймо, що Джон Флоріо 
присвятив свою книгу «Світ слів» Роджеру 
Ретланду, Генрі Саутгемптону та Люсі Бедфорд – 
своїм знатним учням, яких він навчав італійської 
мови, і які надавали йому досить значну 
матеріальну підтримку. У тих випадках, коли 
автор присвячував свій твір якійсь знатній особі, 
він був зобов’язаним подарувати йому хоча 
б один примірник цієї книги. Але «Світ слів» 
у бібліотеці Бельвуару – не зафіксований. Це 
унікальне лінгвістичне видання на англійській 
мові, яке, беззаперечно, було колись у Бельвуарі 
– також згоріло...

На цьому автор цієї книги вже мав намір 
закінчити всласний огляд Каталогу бібліотеки 
Бельвуару, зроблений на основі відповідних 
світлин, проте сталося так, що він неочікувано 
для себе отримав електронний варіант 
цього Каталогу. При цьому виявилося, що 
опущено чимало видань з причини не повного 
відображення сторінок Каталогу в Інтернеті. 
Вважаючи зайвим переробляти зроблене, 
спробую доповнити опущені видання із новою 
нумерацією,

1. «Aemylii (Pauli) De Rebus Gestis Francorum 
1556». Праця італійського історика Еміліо 
Паоло Веронезеса (1455 – 1529) «Про подвиги 

франків» (на латині).
2. «Aeschyli Tragoediae, Gr. Cum Sholiis, 4to. 

1557». Надруковані в Женеві трагедії Есхіла на 
давньогрецькій мові. Друге повне видання цього 
автора – 7 трагедій: «Перси»; «Благальниці»; 
«Прометей прикований»; «Семеро – проти 
Фів»; «Агамемнон»; «Хоефори»; «Евменіди». 
Три останні твори об’єднані спільним сюжетом 
і являють собою трилогію «Орестея» (про вплив 
цієї трилогії на творчість Шекспіра доцільно 
буде написати дещо пізніше).

На титульній сторінці бачимо видавничий 
знак Робера Етьєна (обрізання маслинового 
дерева).

3. «Aguirre (Mich. ab) Repronsum de 
Successione Portugalliae pro Philippo 
Hispaniarum Rege Principum, folio 1581». 
«Відповідь про правонаступництво королівства 
Португалії іспанському королю Філіппу, 
наймогутнішому з усіх князів».

4. «Aitsingeri (Mich.) Descriptio Hist. Et 
Topograph. De Rebus Belgicis, folio 1588». «Опис 
історії топографії».

5. «Alghisi (Galeaz.) Della Fortificatione, 
Lib III. folio 1570». «З фортифікації». Трактат 
(на італійській мові) відомого італійського 
архітектора Галеаццо Альгісі (1523 – 1573).

6. «Ambrosii (St.) Opera Omnia Lat. folio 
1539». Збірка теологічних праць Святого 
Амбросія Медіоланського, учителя Церкви.

Фр. титульної сторінки вид. трагедій Есхіла 1557 р.

9. Огляд Каталогу (додаток)
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7. «Ambrosii (St.) Opera Omnia Lat. 2 vols. 
folio 1567». Інше видання тих же творів.

8. «Andrea (Peregrina) Constitutiones 
Neapolitani Regni, folio 1533-34». «Коментарі до 
конституції Неаполітанського королівства».

9. «Apollonius (Lev.) De Peraviae Reglonis, 
4to. 1567». Видання творів античного поета 
Аполлонія Родоського.

10. «Appiani, Historia Romana, Graece, folio 
1551». «Історія Риму» Аппіана (95 – 170 рр.).

11. «Appiani, Historia Romana, Latine, folio 
1521». Інше видання того ж твору.

Тут доречно буде навести цитату з приміток 
до одного з російських видань «Антонія і 
Клеопатри» Шекспіра: «Однако, если Шекспир и 
знал эти пьесы [своїх попередників, що писали 
про Клеопатру – примітка В. К.], он, по-видимому, 
не почерпнул из них никакого материала 
для своей пьесы, для которой главным (если 
не единственным) источником послужили 
те же «Жизнеописания» Плутарха... да еще 
- для некоторых мелких подробностей – 
«Гражданская война» Аппиана» [http://www.litra.
ru/fullwork/get/woid/00671651231953829288/page/10/].

Як бачимо, справжній Шекспір мав у себе 
в бібліотеці й «Громадянську війну» Аппіана 
(13-17 розділи його «Історії Риму», яка була в 
бібліотеці Р. Ретланда у двох примірниках).

12. «Apuleii, L’Asne D’or, ou les Metamorphoses, 
12mo. 1602». «Метаморфози чи Золотий осел» 
Луція Апулея (ІІ ст.). Сервантисти одностайно 
визнають потужний вплив цього роману 
на створення «Дон Кіхота». Так, в одному із 
довідкових джерел читаємо: «Іншим важливим 
джерелом, очевидно, був «Золотий осел» 
Апулея, один із найбільш ранніх відомих 
романів, пікареський роман пізньої класичної 
античності. Епізод з міхами у розділі 35 першої 
частини «Дон Кіхота» є явним посиланням на 
Апулея, і недавні дослідження припускають, 
що моральна філософія та основна сюжетна 
лінія роману Апулея мають фундаментальне 
значення для Програми Сервантеса» [https://
en.wikipedia.org/wiki/Don_Quixote#Sources].

Як бачимо, цей роман Апулея мав обов’язково 
бути в бібліотеці справжнього автора «Дон 
Кіхота».

13. «Aquinatis (Thomae) Secunda Secundae, 
folio 1496». «Сума теології», основний твір 
Томаззо Аквіната, учителя Католицької Церкви.

14. «Aquinatis (Thomae) Opera Varia, folio 
1508». Збірка творів того ж автора.

15. «Aristotelis, De Moribus, Lib. X. Gr. Cum 
Comment. 4to. 1540». Арістотель «Про мораль 
у поведінці».

16. «Aristotelis, De Moribus, Lib. X. Lat. Cum 
Comment. 4to. 1565». 

17. «Aristotelis, Politicorum, Lib. VIII. 4to. 
1554». «Політика» Арістотеля.

18. «Aristotelis, Politiques or Discourses upon 
Gouernment, folio 1598». Арістотель, «Політика 
й роздуми про правління».

19. «Aristotelis, De Natura aut de Rerum 
Principiis, Lib. VIII, 4to. 1577». «Природа і 
принципи речей». Арістотель «Про природу та 
принципи речей».

20. «Aristotelis, Ethicorum, Libri X. folio 
1582». Арістотель «Етика».

21. «Aristotelis, Opera Omnia 2 vols. folio 
1581». Арістотель, збірка творів.

22. «Arivei (P. De l’) Les Comedies Facecieuses, 
18mo. 1611». «Три нові комедії» (Trois Nouvelles 
Comédies) французького драматурга П’єра 
де Ларіве. Це такі: «Констанція»; «Фідель» 
(адаптація із комедії Луїджі Паскуаліго) та 
«Омана» (Les Tromperies).

23. «Augustini (St.) Opera Omnia 9vols. in 5, 
folio 1569». Збірка творів Святого Августина, 
учителя Церкви.

24. «Athanasii (St.) Opera Omnia, folio 
1564». Збірка творів Святого Афанасія 
Александрійського.

25. «Avila (Loys d’), La Guerre d’Allemaigne, 
par Charles V. En 1547 and 1548, 4to. 1550». 
«Німецька війна Карла V» (на французькій 
мові).

26. «Baillet (Thibault) Les Coustumes, Usages, 
et Observances du Pays et Duce d’Anjon, 4tio. 
1569». «Звичаї, традиції та обряди герцогства 
Анжу». Тібо Байє (1445 – 1525).

27. «Baillay (Mart. du) Memoires du Royaumae 
de France depuis 1518 a 1545, folio 1569». 
«Мемуари королівства Франції…».

28. «Baillay (Mart. du), Histoire des Chroses 
Memorables depuis 1513 a 1545 8 vo. 1594». 
«Історія пам’ятних подій…» (на латині).

29. «BelleForest (Fran. de) Histoire des Neuf 
Roys de France, du Nom de Charles, folio 1568». 
«Історія дев’яти королів Франції, які носили 
ймення Карл» Франсуа Бельфоре. У бібліотеці 
мали б бути й «Трагічні історії» цього ж автора 
у семи томах 1566-1583 рр. (переклад новел 
Матео Банделло), позаяк у записах стюарда 
графів Ретландів за вересень 1585 року 
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зазначена витрата 20 шилінгів на придбання 
цієї книги Едвардом графом Ретландом 3-м 
[http://svr-lit.ru/svr-lit/gililov/celomudrennye-hozyaeva.
htm]. Але скоріше за все «Трагічні історії» 
(де, зокрема, розповідається історія Гамлета, 
принца Данського) згоріли під час пожежі. Те ж 
саме, очевидно, сталося й з Хроніками Рафаеля 
Голіншеда, які також колись були у бібліотеці 
Ретландів – відповідно до записів про витрати 
на їхнє придбання.

30. «Bentivoglio (Cardinal) Historia della 
Guerra di Fiandra, 4to. 1602». «Історія війни у 
Фландрії» кардинала Бентівольйо.

31. «Boaystau (Pierre) Le Theatre du Monde, 
18mo. 1583». «Світовий театр» П’єра Бойстау. 
Один із бетселлерів свого часу. Філософський 
трактат, присвячений стражданням людини 
та різним негараздам (наприклад, війнам, 
хворобам, голоду і т. д.), які вона повинна 
перетерпіти протягом свого життя.

Теоретично тут мало б бути (але в Каталозі 
його немає) й інше видання цього ж автора 
– «Трагічні історії» (Париж, 1559). Третє 
оповідання у цій збірці, під назвою «Histoire 
troisieme de deux Amants, don't l'un mourut de 
venin, l'autre de tristesse», можливо, послужило 
матеріалом для написання «Ромео і Джульєтти» 
Шекспіра. Іншим можливим джерелом учені 
називають поему Артура Брука «Трагічна 
історія Ромео і Джульєтти» (1562). На мою ж 
думку, найбільш ймовірним є те, що таким 
першоджерелом для написання цієї трагедії 
Шекспіра послужила відповідна новела Маттео 
Банделло (збірник його новел вийшов у 1554 
році). Адже у тому випадку, якби автор творів 
Шекспіра не мав у себе збірки Банделло, він 
би не міг використати новелу цього автора 
«Тімбрео і Фінісіа» для написання комедії 
«Багато галасу з нічого». Щоправда, останнє 
оповідання у перекладі на французьку входило 
до збірника Бельфоре «Трагічні історії» (який 
був у Бібліотеці Роджера Ретланда).

32. «Bodin (J.) Demonomanie des Sorciers, 
4to. 1580». «Демономанія чаклунів» Ж. Бодена. 
І таке ж видання 1593 року. Тут розповідається 
низка історій чаклунів та відьом, а походження 
самого чаклунства розглядається як наслідок 
угоди з дияволом. Твір, який, ймовірно, був 
використаний Шекспіром (Ретландом) при 
написанні «Макбета» (Три відьми та чаклунські 
маніпуляції Гекати). Вважається, що матеріалом   
для написання «Макбета» послужила 

«Демонологія» короля Джеймса 1-го, де 
детально описані судові процеси над відьмами 
[https://en.wikipedia.org/wiki/Macbeth#Sources]. Але в 
«Демономанії» Бодена відповідний матеріал ще 
більш багатий. Її шекспірознавці не беруть до 
уваги лише тому, що праця не була перекладена 
на англійську (ніби й немає в одному з 
творів Шекспіра цілої сторінки, написаної на 
французькій мові).

33. «Boetius, Introductio in Libros Arithmeticos, 
&c. folio 1503». Трактат з арифметики Боеція – 
ранньохристиянського Святого і філософа (480 
– 524 рр.).

34. «Broughton (Hugh), Concent of Scripture, 
folio 1501». «Концентрація Святого Письма» 
Х’ю Бротона, у якій він піднімає проблеми 
хронології та текстової критики Біблії. Книга 
засуджена в університетах Оксфорду та 
Кембриджу.

35. «Broue (Sr. E la) Le Cavalerice Francois, 
folio 1602». «Французька кавалерія» (військовий 
трактат).

36. «Budaei (Guliel.), Commentarii Linguae 
Graecae, folio 1529». Посібник з давньогрецької 
мови.

37. «Camdeni (Cuil.) Britannia, 8 vo. 1590». 
Енциклопедична праця Вільяма Кемдена, про 
яку ми згадували в основній частині цього 
дослідження.

38. «Cantazuzeni (Joannis) Historiarum, Lib. 
IV. Gr. Et Lat. cum Notis Jac. Gretseri, 3 vols. folio 
1645».

39. «Carleton (Bishop) Thankful Remembrance 
of God’s Mercie, 4to. 1609».

40. «Chaucer (Geoffrey) Works of, edited by 
Speght, folio 1598». Йдеться про перше повне 
видання творів Джеффрі Чосера [https://rbscp.lib.
rochester.edu/236]. Позаяк у цьому збірнику є все, 
що написав Чосер, ми не будемо посилатися на 
нього в подальшому, натомість будемо говорити 
про Чосера і Шекспіра.

Про вплив творчості Чосера на Шекспіра 
літературознавці говорять давно, проте на 
цьому питанні нам слід зупинитися для його 
більш-менш детального висвітлення.

Спочатку нагадаємо про поему Чосера, 
яка  має назву «Troylus and Chryseide» («Троїл 
і Хрісеїда») та про її вплив на відому драму 
Шекспіра «Троїл і Крессіда («Troilus and 
Cressida»). Зокрема, у згаданій драмі Шекспіра 
свою рефлексію знаходить чосерівський 
образ Пандара, дядька Хрісеїди – дотепного 
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вульгарного грубіяна, нахаби, віроломного 
циніка. Позаяк Пандар – представник табору 
троянців, Шекспір створив образ його двійника 
в таборі греків – Терсіта, який є ще гіршим за 
Пандара дотепним вульгарним грубіяном, 
нахабою, циніком, боягузом. Ось герої поеми 
Чосера: Ахілл, Антенор, Кальхас, Хрісеїда 
(Крессіда), Діомед, Єлена, Пандар, Пріам, 
Касандра, Гектор, Троїл, Паріс, Деїфоб. У 
відповідній драмі Шекспіра є кожен із них (хоч 
коло персонажів тут розширене у порівнянні із 
поемою).

Нагадаю також читачеві про те, що вже 
зауважував в основній частині цієї праці. У 
поемі Шекспіра «Фенікс і Голуб», що увійшла 
до Черстерівського збірника (1601 р.), люди 
зображені у вигляді птахів. Це продовження 
традиції, започаткованої Джефрі Чосером, 
який серед іншого написав і поему «Пташиний 
парламент» («Parliament of Foules»). У цій поемі, 
окрім птахів, є ще один персонаж – Природа. 
Відповідний персонаж наявний також і в іншій 
поемі даного збірника – в поемі «Плач Розалін».

Деякі представники академічного шекспіро-
знавства вважають, що сліди впливу творчості 
Чосера простежуються також у комедії 
Шекспіра «Сон літньої ночі» [http://
www.w-shakespeare.ru/ l ibrar y/nikolaev-shekspir-
enciklopediya485.html]. Щоправда, на їхню думку, 
ця комедія була створеною у 1595-96 роках. 
Проте зареєстрованою у Реєстрі торгівлі 
канцелярськими товарами вона була 8 жовтня 
1600 року і наприкінці того ж року – виданою 
вперше. Перша постановка – 1 січня 1604 року 
[https://en.wikipedia.org/wiki/A_Midsummer_Night%27s_
Dream#Date_and_text]. Отож, не існує жодних 
підстав стверджувати, що автор комедії не 
скористався для її написання збіркою творів 
Чосера, виданою 1598 року (яка була в бібліотеці 
Р. Ретланда).

41. «Gaenali (Rob.) Historia Gallica, folio 
1567». 

«Історія Галлії».
42. «Fitzherbert (Sir Anthony) Les Choses 

Notables en la Grande Abridgement, folio 1565». 
Юридичний трактат Ентоні Фріцгерберта.

43. «Juvenalis et Persii Satyrae, cum comment. 
Var. folio 1551». 

Збірка сатир давньоримських авторів Д. 
Ювенала та А. Персія. У «Гамлеті», з не дослівним 
цитуванням десятої сатири Ювенала, наведена 
репліка про вікові особливості старості 
(Дія ІІ, сцена 2), що давно помітили деякі 

шекспірознавці [http://simposium.ru/ru/book/export/
html/13704]. Читав таки справжній Шекспір 
Ювенала!

44. «Lucian, OЕuvres de, traduit par Bretin, 
folio 1583». 

«Повна збірка творів» античного автора 
Лукіана в перекладі на англійську мову 
(переклад Ф. Бретона).

Вплив Лукіана сервантисти виявляють у «Дон 
Кіхоті» М. Сервантеса [https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
Лукиан#Влияние].

Британські шекспірознавці зауважують 
вплив творчості Лукіана на драму Шекспіра 
«Тімон Афінський», а також те, що сцена з 
грабарями в «Гамлеті» перегукується із твором 
Лукіана «Діалоги мертвих» [https://en.wikipedia.org/
wiki/Lucian]. У цілому так само пишуть про це й 
деякі їхні російські колеги [Нахов И. М. Лукиан // 
Краткая литературная энциклопедия / Гл. ред. А. А. Сурков. 
— М.: Сов. энцикл., 1962 – 1978. – Т. 4: Лакшин – Мураново. – 
1967. – С. 444 – 445]. 

Читав таки Лукіана автор «Гамлета» і «Дон 
Кіхота».

45. «Saluste (Guill. de) Le Premiere Sepmaine 
ou Creation du Monde 2 vols. 18mo. 1602». 
Поема Гійома Салюстія Бартаса «Сім днів 
творіння» (на біблійну тематику. Пригадаймо, 
як ми цитували англійського шекспірознавця 
Акройда: «Описание коня Адониса, которое 
часто приводят в подтверждение знания 
Шекспиром лошадей, почти дословно взято из 
перевода Джошуа Сильвестра поэмы «Неделя, 
или Сотворение мира» французского поэта 
Гийома дю Бартаса». У відповідному контексті 
нам довелося зауважити, що публікувалося 
перше видання цієї поеми на англійській двома 
частинами: перша – 1598 року; друга – 1604 
року. А поема Шекспіра «Венера і Адоніс» була 
опублікованою вперше 1593 року (на п’ять років 
раніше). Таким чином Сільвестр використав 
поему Шекспіра, а не навпаки. А пощастило 
йому це зробити саме тому, що Шекспір у поемі 
«Венера і Адоніс» використав оригінал Бартаса, 
який публікувався 1575 року чи дещо пізніше 
– до 1593 року. Наявність видання «Семи 
днів творіння» 1602 р. в бібліотеці Р. Ретланда 
свідчить про те, що він цінував цю поему, з 
якою вперше ознайомився, очевидно, під час 
навчання в Кембриджському університеті – 
скориставшись бібліотекою свого коледжу (що 
й знайшло свої рефлексії у «Венері та Адонісі»).

46. «Sanchez (Tho.) Disputationes de Sancto 
Matrimonii  Sacramento,  folio 1607». 
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Томазо Санчес «Диспут про Святе Таїнство 
Шлюбу». Теологічна праця католицького 
іспанського богослова (на латині).

47. «Schindleri (Valent.) Lexicon Hebraicum, 
Chaldaicum, Syriacum, Talmudico-Rabbinicum, 
et Arabicum, folio 1612». 

Лексикон івриту Шиндлера (халдейський, 
сирійський, талмудо-раввинський та 
арабський). Цим виданням Р. Ретланд уже не 
встиг скористатися у своїй творчості, проте його 
наявність у його бібліотеці сідчить про глибоке 
зацікавлення власника єврейською культурою.

48. «Sidney (Sir Philip) The Countess of 
Pembroke’s Arcadia, folio 1593». 

«Аркадія» Філіпа Сідні (закінчена його сестрою 
Мері Сідні, графинею Пембрук). Це видання 
мало бути у бібліотеці Ретландів не в одному 
екземплярі, позаяк йдеться про твір батька 
Елізабет Сідні (дружини Р. Ретланда) та її тітки.

Російський перекладач і літературознавець, 
який має відповідний науковий ступінь, 
отриманий ним у Колумбійському університеті 
(США) пише про вплив «Аркадії» Ф. Сідні 
на творчість Шекспіра: «Можно добавить, 
что мотивы и сама атмосфера «Аркадии» 
отозвались во многих пьесах Шекспира – в 
частности, в «Двух веронцах» и «Как вам 
это понравится», а также в его более поздних 
романтических сказках» [http://kruzhkov.net/
essays/fortune/anglijskiy-petrarka-ili-gnezdo-fenixa/].

49. «Sixto Senensi Bibliotheca Sancta, folio 
1576». 

У повному заголовку цієї книги є такі слова: 
«Зібрано з головних авторів Католицької 
Церкви».

Як бачимо, більшість перелічених видань 
бібліотеки Бельвуару часів Роджера Ретланда є 
невідомими ні автору цієї книги, ні абсолютній 
більшості її читачів. А тим часом – практично 
у всіх відомих мені, зафіксованих тут, виданнях 
простежується їхній вплив на творчість 
Шекспіра чи на роман «Дон Кіхот» (або на те й 
інше).

Не рахуючи тих видань із бібліотеки Роджера 
Ретланда, які ми не нумерували (їм присвячені 
окремі розділи), нами було наведено два 
реєстри – Реєстр Основний (141 праця) і Реєстр 
Додатку (49 праць). Таким чином разом ми 
навели перелік 190 пронумерованих видань. 
Із Основного Реєстру паралелі із творчістю 
Шекспіра чи із романом «Дон Кіхот» виявляють 
такі твори:

№ 2. Л. Аріосто, «Орландо збожеволілий».
№ 4. «Декамерон» Дж. Бокаччо. 
На мою думку, у «Віндзорських жартівницях» 

(Дія ІІІ, сцена 3) виявляють себе рефлексії однієї 
з новел «Декамерону» (V: 10). Про зав’язку 
даної новели довідкове видання розповідає 
так: «П’єтро ді Вінчйоло йде повечеряти 
до таверни, його дружина запрошує до себе 
молодика, П’єтро повертається, а вона 
ховає коханця під кошик для курчат» [https://
ru.wikipedia.org/wiki/wiki/Список_новелл_Декамерона].

У комедії ж Шекспіра Фальстаф, який 
прийшов до місіс Форд із залицяннями – за 
відсутності її чоловіка, сховався у кошику з 
білизною, почувши, що чоловік повертається.

Також, як це вже помітили деякі 
шекспірознавці, сюжет із трьома скринями, 
наявний у «Венеціанському купці» Шекспіра, 
запозичений із іншої новели Бокаччо 
(«Декамерон», Х: 1) – [https://ru.wikipedia.org/wiki/
wiki/Список_новелл_Декамерона].

Комедія Шекспіра «Все є добрим, що має 
добрий кінець» написана на сюжет іншої новели     
«Декамерона» (ІІІ, 9)

Схоже, що автор «Віндзорських жартівниць» 
читав хоча б окремі новели «Декамерона».

№ 13; 14. «Нотатки про Галльську війну» Юлія 
Цезаря.

№ 41. Збірник трагедій Роберта Гарн’є (на 
французькій мові).

№ 51. «Циферблат Принців» А. де Ґевари.
№ 55. «Звільнений Єрусалим» Т. Тассо.
№ 57. «Історія» Геродота.
№ 59. Збірка творів Горація.
№ 68. «Історія Риму» Тіта Лівія.
№ 79; 80. «Діана» Монтемайора.
№ 89. «Метаморфози» Овідія. 
Зазвичай шекспірознавці говорять ро вплив 

цього твору Овідія на поему Шекспіра «Венера 
і Адоніс». До цього можна додати вплив опису 
птахи Фенікс Овідієм на поему Шекспіра 
«Фенікс і голуб» (Овідій. Метаморфози XV, 392 
– 407). Шекспірознавці також зазначають вплив 
на створення Шекспіром комедії «Сон літньої 
ночі» розповіді Овідія у «Метаморфозах», яка 
має назву «Пірам и Фісба» (Книга IV). Частина 
монологу Просперо в Дії V «Бурі» є дослівним 
запозиченням з промови Медеї у Книзі VII 
«Метаморфоз».

№ 100. Збірка творів Платона.
Пригадаймо слова графині Тріфальді із 

Другого тому «Дон Кіхота»: «Ця пісня здалася 
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мені перлом творчості, а голос його – солодким, 
як мед, і тільки потім, коли я побачила, як 
мені нашкодили ці та подібні до них вірші, 
я дійшла висновку, що поетів належиться 
виганяти з країн облаштованих, як і радив 
це робити Платон, – принаймні – поетів 
хтивих…» (Розділ XXXVIII).

№ 101. «Природнича історія» Плінія 
Старшого.

№ 105. «Космографія» К. Птолемея.
№ 109. Трьохтомник Джованні Батісти 

Рамузіно про географічні відкриття, (3-й том – 
про про завоювання Кортесом Мексики).

Згадаймо Другий том «Дон Кіхота», де 
головний герой зауважує: «А якщо звернутися 
до прикладів, ближчих до нашого часу, то 
що змусило доблесних іспанців, очільником 
яких був бездоганний Кортес, затопити 
в Новому Світі свої кораблі і залишитися 
на пустельному брезі?» (Розділ VIII). Дж. Б. 
Рамузіно, зокрема, розповідає у своїй книзі, як 
Ернан Кортес потопив свої кораблі, аби його 
солдати не розраховували на повернення в 
Іспанію, а з усією мужністю завойовували чужу 
країну. 

№ 121. «Життєпис Дванадцяти цезарів» Гая 
Свєтонія Транквіла.

№ 130. Комедії Теренція.
№ 133. Постанови Тридентського Собору. 
№ 141. Збірка творів Вергілія («Енеїда» та 

«Буколіки»).
Таким чином щонайменше 21 видання (із 141-

го) виявляє зв’язки із творами Шекспіра чи    із 
«Дон Кіхотом» Сервантеса.

Із Реєстру Додатку паралелі із творчістю 
Шекспіра чи із романом «Дон Кіхот» виявляють 
такі твори:

№ 2. Збірка трагедій Есхіла. (Це питання буде 
висвітлено в окремому розділі).

№ 10; 11. «Історія Риму» Аппіана.
№ 32. «Демономанія чаклунів» Бодена.
№ 40. Збірка творів Дж. Чосера.
№ 43. Збірка сатир Ювенала.
№ 44. Збірка творів Лукіана із Самосати.
№ 48. «Аркадія» Філіпа Сідні.
Таким чином із 49 видань щонайменше у 

восьми простежуються зв’язки із творами 
Шекспіра чи романом «Дон Кіхот».

У загальному підрахунку маємо такі цифри: 
із 191 видання – 29 виявляють свій вплив на 
зазначені твори. Якщо ж врахуємо видання 
Макіавеллі, Сенеки, Горація, наявних у Каталозі 
бібліотеки Бельвуару, про які ми розповідали ще 
до нашого огляду Каталогу, отримаємо 32 таких 
видання. Це становить 16,75% від загальної 
кількості. Мало це чи багато? Щоб відповісти 
на це запитання, потрібно для порівняння 
оглянути каталог видань Бодліанської бібліотеки 
Оксфордського університету, які вийшли у 
світ до 1612 року, і підрахувати відсоток (від 
загальної кількості) тих із них, які могли мати 
вплив на творчість Шекспіра та на створення 
«Дон Кіхота». Як гадає собі читач, який відсоток 
отримаємо ми в останньому випадку?

10. Висновки до огляду бібліотеки Р. Ретланда
Скільки б не було нами наведено фактів, які 

свідчать про Роджера Ретланда як автора «Дон 
Кіхота» та шекспірівського канону – цього ніколи 
не буде достатньо, аби покласти край існуванню 
стратфордівського шекспірознавства. Причина 
полягає у самій психології людських типів – 
одні із них шукають істини, а інші – перемоги 
у диспутах. Якщо ж не перемоги – то хоча 
б видимості перемоги. Тому й аргументи 
опонентів їх, як правило, не цікавлять – вони їх 
ігнорують, за винятком тих, які є помилковими.

Отож, вони нам скажуть: навіщо, мовляв, 
аналізувати зміст бібліотеки якогось там 
Ретланда, якщо стосовно літературних джерел 
творчості Шекспіра у нас не існує жодних 
проблем!

Літературознавці, які спеціалізуються на 
творчості Шекспіра, давно помітили, що у 
творах цього автора простежується вплив 
латинських класиків, і вони знайшли цьому 
дотепне пояснення, яке цілком вичерпно 
наведене у наступній заувазі про латинські 
школи на зразок стратфордівської: «Навчальна 
програма розпочиналася з латинської 
граматики Вільяма Лілі «Rudimenta 
Grammatices» і продовжувалася до Цезаря, 
Лівія, Вергілія, Горація, Овідія, Плавта, 
Теренція та Сенеки, всі вони цитуються і 
повторюються в шекспірівському каноні» 
[https://en.wikipedia.org/wiki/Shakespeare_authorship_
question#cite_ref-46].

•••••••
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Справді, в окремих латинських школах 
тогочасної Англії учні вчили напам’ять 
невеликі уривки із перелічених авторів, 
переписані учителями із видань, з якими вони 
ознайомлювалися ще під час свого навчання 
в університетах. Але володіння учнями 
латиною було на початковому рівні. Як середня 
українська школа не дає володіння англійською 
на такому рівні, аби учні вільно читали 
Шекспіра на мові оригіналу, розуміючи зміст 
прочитаного, так було і в латинських школах 
Англії єлизаветинської доби. Окрім того: «У 
єлизаветинську епоху гімназії були різними 
за якістю, і немає жодних документів, 
які б деталізували те, що викладалося у 
Стратфордській школі» [https://en.wikipedia.org/
wiki/Shakespeare_authorship_question#cite_ref-46].

Також слід пам’ятати, що у самій Англії 
виходило вкрай мало видань на латині. 
Латиномовні видання університети виписували 
з Італії, Німеччини, Нідерландів, а в школах їх 
практично не було – за винятком тих випадків, 
коли деякі з цих видань мав дехто з учителів у 
власній бібліотеці.

На російській сторінці «Вікіпедії», яка 
висвітлює Шекспірівське питання, читач 
дізнається, що у бібліотеці Оксфордського 
університету знаходиться примірник 
«Метаморфоз» Овідія, який колись належав 
Вільяму Шаксперу. Читач дивується, адже в 
духівниці В. Шакспера не згадано жодної книги. 
Згодом, коли він зверне увагу на посилання, все 
для нього стане зрозумілим, позаяк він прочитає: 
«В Болдеевской библиотеке в Оксфорде 
есть экземпляр «Метаморфоз» Овидия с 
пожелтевшими от времени инициалами 
владельца книги – W. S.» [А. Аникст. Шекспир. – 
ЖЗЛ. — М.: «Молодая гвардия», 1964. – С. 118]. 

Аніскт тут обережно утримується від прямого 
твердження, ніби даний екземпляр книги Овідія 
належав Шаксперу, позаяк це було б відвертим 
фантазерством – він обмежується лише натяком, 
який його послідовники міфологізували у 
«факт». Насправді ж відповідна книга з такими 
ініціалами могла належати Вільяму Стенлі, 
6-му графу Дербі (1561 – 1642), або Вільяму 
Стенлі, 9-му графу Дербі (1655 – 1702). Або ж – 
англійському антиквару Вільяму Стаклі (1687 –  
1765). Або ж – комусь із багатьох тисяч освічених 
відомих чи невідомих людей відповідної доби 
чоловічої і жіночої статі, які мали відповідні 
ініціали.

Отож, висувати такий «доказ» ознайомлення 
Вільяма Шакспера із творами Овідія – це все 
одно, що спробувати приписати Володимиру 
Великому одну із праць Володимира 
Винниченка, позаяк на її титульній сторінці 
стоять ініціали «В. В.».

Але й сам Анікст не уникає міфологізації 
біографії Шакспера. Зокрема, він зауважує: 
«Когда Томас Дженкинс, учитель 
Стратфордской грамматической школы, 
решил, что его питомцы достаточно 
познакомились с основами латыни, он принес 
на урок «Метаморфозы» Овидия. Ученикам 
нелегко далось чтение латинских стихов. 
Но, начав понимать смысл, они не могли не 
увлечься поэтическими рассказами римского 
поэта. Шекспир запомнил рассказ учителя о 
том, как император Август сослал Овидия 
в самую отдаленную провинцию» [А. Аникст. 
Шекспир. – ЖЗЛ. — М.: «Молодая гвардия», 1964. – С. 6].

Анікст пише це так, ніби він все бачив на 
власні очі – як якийсь гуцульський мольфар 
чи екстрасенс-ясновидець. Насправді ж він 
займається художньою реконструкцією, 
заснованою не на історичних фактах, а 
винятково на творах Шекспіра, позаяк 
документальних даних про навчання Шакспера 
у латинській школі Стратфорду – не існує: 
«Реєстри учнів того періоду не збереглися, 
тому не існує документації про відвідування 
школи Шекспіром чи іншими учнями, а 
також – ніхто із осіб, які викладали у школі 
або відвідували школу, ніколи не залишав 
записів про те, що він був його вчителем 
або однокласником» [https://en.wikipedia.org/wiki/
Shakespeare_authorship_question#Education_and_literacy].

Свідчення ж стратфордівців, записані одним 
із перших біографів Шакспера, сходяться 
на тому, що той не знав грамоти (про що я 
розповідав у основній частині цієї праці). 

Таким чином є помітним, що стратфордівське 
шекспірознавство – в особах значної частини 
його представників – є скоріше напрямком 
художньої літератури біографічного жанру, 
аніж подобою науки.

Як правило, шекспірознавці стратфордів-
ського напрямку наполягають на тому, що, 
мовляв, залишилося чимало документальних 
свідчень сучасників, які ототожнюють 
драматурга Шекспіра із Шакспером (вихідцем 
зі Стратфорду). В одному такому випадку 
вони цитують сатиру «Повернення з Парнасу» 
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(1606 р.), поставлену в стінах одного з коледжів 
Кембриджського університету: «Мало хто 
зі студентів володіє добре пером... Тому 
що наш товариш Шекспір пригнічує їх усіх» 
[https://en.wikipedia.org/wiki/Shakespeare_authorship_
question#cite_ref-46].

Але вони забувають про те, що Вільям 
Шакспер ніколи не навчався у Кембриджі, отож, 
не міг пригнічувати кембриджських студентів-
драматургів власним талантом. Таким чином 
той історичний факт, який промовисто свідчить 
про непричетність Шакспера до драматургії, 
вони намагаються міфологізувати як свідчення 
із протилежним змістом.

А ось ще один доказ на користь авторства 
Шакспера, який наводить стратфордська школа 
шекспірознавства: «В его сочинении Remaines 
Concerning Britaine – опубликованном в 1605 
году, но законченном двумя годами ранее (до 
того, как в 1604 году умер граф Оксфорд), – 
Кемден называет Шекспира одним из «наиболее 
содержательных писателей поколения 
нашего времени, которым последующие 
поколения смогут справедливо восхищаться» 
[ https : / / r u .wik ip edia .org/wik i /Шекспир ов ский_
вопрос#CITEREFPendleton1994].

Ця інформація є запозиченням із англійської 
«Вікіпедії» [https://en.wikipedia.org/wiki/Shakespeare_
authorship_question#Historical_evidence].

І це не висновки якогось там дилетанта – це 
аргумент поштивого шекспіролога зі США 
[Pendleton, Thomas A. Irvin Matus's Shakespeare, IN FACT 
(неопр.) // Shakespeare Newsletter. — University of Illinois at 
Chicago, 1994. – Т. 44, № Summer. – р. 29]. 

Тим часом ці аргументи та висновки ігнорують 
той факт, що Кемден був далеким від того, аби 
ототожнювати Вільяма Шакспера зі Стратфорду 
із Вільямом Шекспіром (драматургом), адже 
в основній праці Кемдена («Britannia, sive 
florentissimorum regnorum Angliae...») наявний 
розділ про Стратфорд. Ця праця виходила 
у 1586; 1587; 1590; 1594; 1600; 1607 роках. У 
кожному наступному виданні автор додавав 
значні доповнення, намагаючись якомога більш 
вичерпно висвітлювати кожен розділ. Але розділ 
про Стратфорд на Ейвоні у нього залишився 
фактично без змін – у жодному прижиттєвому 
виданні автора тут жодним словом не згадано 
про «драматурга і поета Шекспіра» (про що я 
вже писав в основній частині цієї праці).

1. Чи навчався Сервантес у Кембриджі?

•••••••
ІV. Факти, за якими стоять таємниці

Чи навчався Сервантес у Кембриджському 
коледжі? Кожен сервантист, який прочитає 
це речення, спочатку скаже, що написав його 
якийсь божевільний невіглас. Всім бо добре 
відомо, що Сервантес жодної хвилини у своєму 
житті не перебував на острові Британія. Коли 
ж якийсь сервантист до кінця прочитає цей 
розділ, можливо, він скаже: «Все може бути». 
Не те, щоб з’явилися якісь докази перебування 
Сервантеса на берегах Туманного Альбіону, але 
докази того, що автор «Дон Кіхота» навчався у 
Кембриджі – таки з’явилися…

Хто не чув вислову: «Платон мені – друг, 
але істина – більший друг» (варіант: «…але 
істина – дорогша»)? Проте мало хто знає, що 
у такому вигляді вперше цей вислів з’являється 
саме у романі «Дон Кіхот»: «…згідно з відомим 
висловом: amicus Plato magis amica veritas» 
(Том ІІ, розділ LI). Дослівно перекладається це 
так: «Друг – Платон, більше за нього друг – 
істина».

Російський автор коментарів до видання «Дон 
Кіхота» 2003 р. пояснює це місце таким чином: 
«Сервантес дає латинський переклад з Етики 
Арістотеля».

Справді в «Нікомаховій Етиці» Арістотеля є 
дещо подібне – тут автор говорить про Платона 
та істину таким чином: «Оскільки обоє дорогі 
нам, ми можемо нести відповідальність за те, 
що воліємо вибрати істину, а не те, що наш  
друг філософ від нас вимагає» [https://de.wikipedia.
org/wiki/Amicus_Plato,_sed_magis_amica_veritas].

Але наш читач має погодитися, що у «Дон 
Кіхоті» наведений стислий афоризм, який значно 
перевершує за своїми художніми вартостями 
відповідне висловлювання Арістотеля.

Тривалий час вважалося, що Сервантес 
просто вдало перефразував Арістотеля. Але 
згодом учені звернули увагу на працю Роджера 
Бекона «Opus Maius», де написані такі слова: 
«Amicus est Socrates, magister meus, sed magis est 
amica veritas» [https://de.wikipedia.org/wiki/Amicus_
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Plato,_sed_magis_amica_veritas]. Переклад: «Сократ 
мій друг, мій учитель, але правда мій друг».

Якщо ж цитату не виривати з контексту, 
то вона у Роджера Бекона (не плутати із Ф. 
Беконом) буде такою: «Nam Plato dicit: "Amicus 
est Socrates, magister meus, sed magis est amica 
veritas." Et Aristotelis dicit se magis velle consentire 
veritati, quam amicitiae Platonis, doctoris nostri. 
Haec ex vita Aristotelis et primo Ethicorum, et libro 
Secretorum manifesta sunt». («Бо Платон каже: 
«Сократ мій друг, мій учитель, а правда мій 
друг». Ці речі розкриваються з життєпису 
Арістотеля, І Книги Етики і Книги Таємниць») 
[https://de.scribd.com/document/384519812/Roger-Bacon-
Opus-Maius].

У наш час учені одностайно визнають, що 
вислів із «Дон Кіхота» («amicus Plato magis 
amica veritas») є найближчим за формою до 
схожого вислову Роджера Бекона (із «Opus 
Maius»), парафразою якого він є. Але ніхто 
не розглядає питання про те, яким чином 
Сервантесу пощастило ознайомитися із працею 
Роджера Бекона «Opus Maius», перше видання 
якої припадає на 1733 рік.

Кажучи інакше, згадана праця Р. Бекона у добу 
Сервантеса існувала лише у двох рукописах. 
Один із них залишився на батьківщині автора 
(в Англії), а другий був подарований автором 
Папі Римському Клименту 4-му 1267 року. 
Позаяк праця містить чимало інформації з 
царини алхімії та магії, її помістили у відділ 
папської бібліотеки, до якого протягом кількох 
століть практично ніхто не мав доступу, окрім 
самого Папи. У 1897 р. цю працю знайшов у 
відділі рукописів Ватикану кардинал Френсіс 
Гаскей, після чого її оприлюднив. На той час 
в Англії праця давно вже видавалася (1733 
р.) – на основі манускрипту, який зберігався в 
бібліотеці Кембриджського університету, про 
що читаємо: «An incomplete version of Bacon's 
Opus Majus was published by William Bowyer in 
London in 1733. It was edited by Samuel Jebb from 
a manuscript at Trinity College, Cambridge which 
omitted the seventh part» [https://es.wikipedia.org/
wiki/Opus_Maius].

Як бачимо, станом на 1733 р. манускрипт 
«Opus Maius» знаходився у бібліотеці Трініті-
Коледжу (одного із коледжів Кембриджського 
університету). Сюди ж, можливо, він потрапив 
із бібліотеки Корпус-Крісті-Коледжу (іншого 
коледжу Кембриджського університету). Справа   
у тому, що у Корпус-Крісті-Коледжі із 1574 року 

існувала славнозвісна Бібліотека Паркера, де, 
окрім книг, було багатюще зібрання манускриптів 
(480 рукописів). Архиєпископ Кентерберійський 
Метью Паркер передав свою бібліотеку 1574 року 
в подарунок Корпус-Крісті-Коледжу. А зібрав 
він її, конфіскуючи бібліотеки монастирів, які 
були зруйновані за часів правління Генріха 8-го. 
Відповідно до заповіту Паркера, кожні кілька 
років навіть у наш час представники Корпус-
Крісті-Коледжу та Трініті-Коледжу проводять 
спільну інвентаризацію Бібліотеки Паркера 
[https://en.wikipedia.org/wiki/Corpus_Christi_College,_
Cambridge].

Як бачимо, Мігель Сервантес не мав 
жодної можливості ознайомитися із працею 
Роджера Бекона «Opus Maius», висловом якої 
скористався автор «Дон Кіхота» для створення 
згаданої нами парафрази («amicus Plato magis 
amica veritas»). Уже цього було б достатньо, 
щоб впевнено поставити під сумнів приписане 
йому авторство «Дон Кіхота» (навіть не маючи 
десятків інших переконливих аргументів, які 
наведені у цій книзі). Окрім того – знаходимо 
новий доказ цілковитої слушності твердження, 
наявного у відповідному романі, – про те, що 
справжній автор «Дон Кіхота» є «Лорд, син 
Англії» (Сід Бен Енгелі).

Читач має пам’ятати, де навчався 
Роджер Ретланд протягом шести років – у 
Кембриджському університеті. Із 1590 року 
він залишає Кембриджський Куїнс-Коледж і 
переходить до Кембриджського Корпус-Крісті-
Коледжу, про що є відомо з листа Вільяма Сесіля 
[http://www.luminarium.org/encyclopedia/rutland5.htm]. 
Таким чином Роджер Ретланд отримує доступ 
до користування Бібліотекою Паркера.

У цій бібліотеці серед іншого є манускрипт 
№ CCCC MS 231 «Terence, Comedies», який 
колись належав Паркеру. У цьому рукопису, 
виготовленому в ХІІ ст. в Німеччині міститься 
всі шість комедій Теренція на мові оригіналу 
(на латині). Цей манускрипт був використаний 
Річардом Бентлі (магістром Трініті-Коледжу) 
для видання творів Теренція 1726 р. [https://parker.
stanford.edu/parker/catalog/ck580gj8781].

Наведений факт свідчить про те, що 
бібліотека Кембриджського Корпус-Крісті-
Коледжу була доступною для користування 
магістра Кембриджського Трініті-Коледжу 
(Річарда Бентлі). Це й не дивно, адже обидва ці 
коледжі були філіями одного Кембриджського 
університету.
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Отож, випливає висновок, що бібліотека 
Трініті-Коледжу мала б бути доступною для 
користування магістра Кембриджського 
Корпус-Крісті-Коледжу (Роджера Ретланда).

Таким чином є доведеним, що Роджер Ретланд 
(на відміну від Сервантеса) мав можливість 
читати рукопис «Opus Maius» Роджера Бекона 
та робити із нього потрібні виписки.

•••••••
2. Першоджерело «Дванадцятої ночі»

Серед джерел «Дванадцятої ночі» Шекспіра 
різні шекспірознавці називають три твори. 
Найчастіше – англомовну поему «Аполлоній 
і Сілла» Барнабі Річа. Рідше – одну з новел 
Маттео Банделло. Але останнім часом 
найбільш кваліфіковані з них погоджуються 
між собою у тому, що, все ж, ці два джерела, 
якщо їх такими і вважати – не суттєві, позаяк 
найбільш тісні паралелі дана комедія утворює 
із анонімною комедією «Ошукані», яка вперше 
була поставлена у Сієні 1532 року і вперше була 
надрукованою 1531 року. Після цього у ХVI ст. 
ще тричі ця комедія виходила друком в Італії 
(на італійській мові) – 1537, 1538 та 1559 року. 
Три останні видання вийшли у Венеції.

Ця остання думка учених є цілком 
переконливою. Спробую пояснити – чому саме?

Поема Барнабі Річа лише у фіналі дещо 
відрізняється від новели Банделло – ось 
заголовок останньої: «Новела XXXVI (2-ї 
частини). Ніколета, закохана у Латтантіо, 
йде служити йому, зодягнена як паж, і після 
багатьох пригод вона виходить заміж за 
нього».

Ось сюжет «Аполлонія і Сілли» Барнабі Річа: 
«Аполлоній, герцог Гауїнг, повертався додому 
зі своїм товаришем кораблем після того, як 
цілий рік воював із турками. Через негоду він 
потрапив на острів Кіпр, де його привітно 
прийняв Понт Ґуернур. Дочка Понта Сілла 
настільки пристрасно закохалася в Аполлонія, 
що поїхала за ним з одним супутником по 
тому, як той відбув до Константинополя. 
Переодягнувшись у чоловіче вбрання, вона 
найнялася прислуговувати Аполлонію. Після 
багатьох пригод Аполлоній дізнався, хто вона  
є і одружився із нею» [https://quod.lib.umich.edu/e/
eebo/A68653.0001.001/1:4.2?rgn=div2;view=fulltext]. 

А ось сюжет «Ошуканих»: «Щоб уникнути 
вимушеного шлюбу, тринадцятирічна Лелія 
маскується під хлопчика на ім’я Фабіо і втікає 
з монастиря, де її ув’язнив батько Вірджініо. 
Вступивши на службу до моденського лицаря 
Фламмініо, у якого вона закохана, вона стає 

його пажем, якого Фламініо використовує 
для передачі своїх ввічливих послань сеньйорі 
Ізабеллі, в яку він закоханий. Ізабелла, 
своєю чергою, закохується в того, кого 
вважає пажем. Лелія не відкидає пропозиції 
Ізабелли, аби не дозволити їй вийти заміж за    
Фламмініо.

Ускладнюючи сюжет, до Модени прибуває 
Фабріціо, брат-близнюк Лелії. Вірджініо, 
вважаючи, що має справу зі своєю переодягне-    
ною дочкою, замикає Фабріціо в будинку 
Герардо, батька Ізабелли – в кімнаті 
останньої. Як тільки вони залишаються 
наодинці, дівчина, вважаючи його за пажа, 
освітчується йому в коханні. Фламмініо, 
в свою чергу, лютує через те, що його паж 
дозволив Ізабеллі упадати за ним, але коли 
Лелія розкривається і зізнається, що діяла 
з любові до нього, він одружується із нею. 
Еротичні сцени двох пар коментують 
відповідно покоївка Паскіна та молода 
дівчина» [https://it.wikipedia.org/wiki/Gl%27ingannati].

Як бачимо, фабула цієї комедії є спільною із 
«Дванадцятою ніччю», якщо не брати до уваги 
особливості зав’язки твору.

На англійську ця комедія («Ошукані») 
не перекладалася, останнє видання (на час 
написання «Дванадцятої ночі») припадає на 
1559 рік. Як Вільяму Шаксперу пощастило 
ознайомитися із цим твором, який востаннє 
вийшов у Венеції за п’ять років до його 
народження? Запитання важливе тим більше, 
що він не міг знати італійської мови і, судячи 
за його духівницею, взагалі не цікавився 
книжками – особливо тими, які вийшли у світ на 
незрозумілій для нього мові – у чужих країнах, 
де він ні разу не був.

Не маючи можливості відповісти на це 
питання, шекспірознавці висловлюють 
припущення, мовляв, напевне, було якесь 
англомовне джерело-посередник, що не дійшло 
до нашого часу – у якому сюжет відповідає 
«Ошуканим» у значно більшій мірі, аніж у поемі  
«Аполлоній і Сілла» [https://en.wikipedia.org/wiki/The_
Deceived_Ones].
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Якби це був якийсь винятковий випадок 
– такі міркування можна було б зрозуміти, 
проте шекспірологи одностайно визнають, 
що основним першоджерелом для написання 
«Венеціанського купця» Шекспіром послугувала 
перша новела четвертого дня («Shylock as 
a villain» – «Шейлок – злочинець») збірки 
Джованні Фіорентіно «Il Pecorone» («Овеча 
голова» чи «Дурень», 1558 та 1565 рр. видань). 
Інша новела цієї ж збірки була використана 
Шекспіром у «Віндзорських жартівницях» 
[http://www.w-shakespeare.ru/library/nikolaev-shekspir-
enciklopediya449.html]. А це свідчить про те, що 
ніяких джерел-посередників тут бути не могло 
– що автор цих комедій Шекспіра таки читав 
новели Фіорентіно в оригіналі – так само, як і 
анонімну комедію «Ошукані».

Мої опоненти можуть на це сказати 
таке: які є докази, що Роджер Ретланд був 
ознайомленим із комедією «Ошукані», адже її 
видання не зафіксоване у Каталозі бібліотеки 
Бельвуарського замку? На це можу відповісти, 
що такі докази вже давно є відомими. Полягають 
вони у тому, що Роджер Ретланд ще до 1995 року 
написав комедію «Лілея» на сюжет «Ошуканих», 
яка до нашого часу зберігається в рукопису 
Кембриджського Куїнс-Коледжу (де він 
навчався з 1587 до 1590 року [http://www.luminarium.
org/encyclopedia/rutland5.htm].)

Ось офіційні дані про цю комедію невідомого 
автора, яким не може бути хтось інший, окрім 
Роджера Ретланда: «Laelia: a comedy acted at 
Queens' college, Cambridge, probably on March 
1st, 1595» [https://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/
book/lookupid?key=ha001018018].

Переклад: «Лелія: комедія, вистава якої 
відбулася в коледжі Куїнс в Кембриджі, 
ймовірно, 1 березня 1595 р.».

Про високий художній рівень цієї п’єси ми 
вже згадували, цитуючи Пороховщікова. У 
Передмові до видання даної комедії 1901 р. 
також читаємо: «The scenes in Laelia between 
Flaminius and Fabius (ІІ. 1, II. 6, V. 3, V. 4) seem 
to me not unworthy of the admiration even of 
Shakespeare» [https://books.google.com.ua/books?id=lLI8AAA
AIAAJ&pg=PR28&lpg=PR28&dq=The+scenes+in+Laelia+between+Fl
aminius+and+Fabius+seem+to+me+not+unworthy+of+the+admiratio
n+even+of+Shakespeare&source=bl&ots=TpVsKd0L6S&sig=ACfU3U
2hF--sOMux7YoRoFVMVuXeFqGUwg&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEw
jh1-7ZmvP0AhWhk4sKHaJuDBIQ6AF6BAgCEAM#v=onepage&q&f=
false].

Переклад: «Сцени в «Лелії» між Фламінієм і 
Фабієм мені здається, заслуговують навіть 
захоплення Шекспіра». Йдеться про висновки 

літературознавця – професора F. S. Boat.
Щодо зв’язку «Лілеї» із «Ошуканими» – тут 

варто навести списки дієвих осіб – спочатку 
персонажів «Ошуканих» (де їх в цілому – 
18), а навпроти них (у дужках) – відповідних 
персонажів «Лілеї» (де їх в цілому 20).

Gherardo, vecchio – (Gerardus, senes) – старий 
чоловік;

Virginio, vecchio – (Virginius, senes) – старий 
чоловік;

Clemenzia, balia – (Virginius, nutrix) – 
медсестра;

Lelia, fanciulla (дівчина) – (Laelia, personata 
filia Virginij nominata Fabius) – як особа – дочка 
Вірджинія, називається Фабіусом;

Spela, servo di Gherardo – (Spela, servus Gerardi) – 
слуга Ґерардо;

Scatizza, servo di Virginio – (Scatissa, servus 
Virginij) – слуга Вірджиніо;

Flamminio, innamorato (закоханий) – 
(Flamminius, adolescens) – юнак;

Isabella, fanciulla (дівчина) – (Isabella filia 
Gerardi);

Pasquella, fante di Gherardo – (Pasquetta  ansilia 
Isabella);

Giglio, spagnuolo – Crivello, servo di Flamminio 
– (Crivellus, servus Flamminij) – слуга Фламініо;

Messer Piero, pedante – (Petrus, paedagogus) – 
учитель;

Дієві особи комедії "Лілея" 1595 р.
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Fabrizio, giovinetto figliuolo di Virginio – 
(Fabritius Virginii filius adolescens);

Stragualcia, servo del pedante (слуга педанта 
П’єро) – (Stragalciaus servus Fabritij) – слуга 
Фабрітіуса.

Agiato, oste –
Frulla, oste –
Fanciullina, figliola della balia –
Як бачимо, 14 персонажів є спільними для 

обох комедій.
Як зауважує Пороховщіков, «Лілея» має багато 

спільного із «Дванадцятою ніччю» Шекспіра. 

Інакше й бути не може, позаяк обидва твори 
написані на основі спільного першоджерела. 
Проте перша із двох комедій – значно ближча 
до нього (до «Ошуканих»).

Також нагадаю, що кембриджський драматург-
анонім написав низку інших чудових п’єс, 
які ставилися в стінах Кембриджського 
університету у 1590-х роках, збереглися у 
рукописах  і ніколи не видавалися за життя 
Шакспера, а тим часом вони виявляють безліч 
паралелей із творами Шекспіра, написаними 
пізніше за постановки цих анонімних п’єс.

•••••••

3. Згадка в «Дон Кіхоті» про «літературне сміття»
У «Дон Кіхоті» читаємо такі рядки, вкладені 

у вуста каноніка: «Отож, винна не публіка, яка 
нібито вимагає якихось дурниць, а ті, хто не 
вміє показати їй щось інше. Не є ж непотрібом 
«Непокаране жорстокосердя», «Нумансія», 
«Закоханий купець», «Доброзичлива 
суперниця» та деякі інші комедії, що належали 
перу поетів просвічених, які принесли славу та 
честь їхнім творцям і прибутки всім, хто до 
них був причетним» (Том 1-й, розділ XLVIII).

Як відомо, «Осада Нуманції» Сервантеса є 
трагедією, у якій немає нічого комічного, а тим 
часом зберігся рукопис цього твору, у якому 
ця трагедія двічі (у заголовку та у передмові) 
названа автором «комедією» [http://az.lib.ru/s/
serwantessaawedra_m_d/text_0010.shtml].

Справжній автор «Дон Кіхота» знав про 
це невігластво Сервантеса, тому в даному 
фрагменті роману прираховує «Нуманцію» до 
комедій.

Опоненти можуть заперечити, мовляв, це 
сам Сервантес припустився чергової помилки у 
визначенні жанру своєї п’єси. З цим можна було 
б погодитись, якби в даному переліку комедій 
(разом із двома трагедіями) не було відібрано 
все найгірше, що було написане в Іспанії для 
сцени того часу. Перша зі згаданих п’єс – кривава 
трагедія – перша (і доволі невдала) проба пера 
Лопе де Веги. 

Автор коментарів до російського видання 
«Дон Кіхота» 2005 р. (Эксмо, серія: «Зарубіжна 
класика») у примітці 262 пише про ці твори: «…
третья принадлежит валенсийскому поэту 
и драматургу Гаспару де Агилар (1561–1623), 
пьеса весьма посредственная; четвертая 

– валенсийскому драматургу Франсиско 
Таррега (1554–1602), также в художественном 
отношении слабая».

На загал, навіть іспанські літературознавці 
критично оцінюють творчість Ф. Тарреґи. Так 
іспанська сторінка Вікіпедії пише на цю тему: 
«У любовних історіях немає психологічного 
процесу, а є низка епізодів, які поступово 
починають ставати вульгарними» [https://
es.wikipedia.org/ wiki/Francisco_Agustín_Tárrega]. 
«Закоханий купець» Агілара – твір також доволі 
вульгарний.

Жоден із перелічених творів не публікувався 
на час виходу Першої частини «Дон Кіхота».

Комедія Агілара «El mercader amante» 
(«Закоханий купець») вперше була опублікована 
1616 року [https://es.wikipedia.org/wiki/Gaspar_Aguilar].

Комедія Лопе де Веги («Не покаране 
жорстокосердя») взагалі не публікувалася – її 
не знайдемо навіть у списку відомих творів 
цього автора [https://es.wikipedia.org/wiki/ Lope_de_
Vega#Obra_dramática].

Про «Нуманцію» Сервантеса читаємо: 
«Вона залишалася неопублікованою до 
вісімнадцятого століття» [https://en.wikipedia.
org/wiki/The_Siege_of_Numantia].

Помітних прибутків від вистав згаданих п’єс 
також ніхто б отримати не міг. Ні слави, ні честі 
автори здобути за них не могли – по-перше, всі 
ці твори якнайгірші, по-друге, їх не публікували.

Таким чином справжній автор «Дон Кіхота» 
висміює деяких іспанських драматургів шляхом 
вихваляння їхніх вкрай слабких творів і 
серед них – Сервантеса. Сервантес, з його 
хвалькуватістю,  міг  би  так  вчинити?
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4. Кельтська міфологія у творчості Шекспіра
Основним джерелом для шекспірівської 

трагедії «Макбет» вважаються «Хроніки» 
Рафаеля Голіншеда. Зокрема, і прообраз трьох 
шекспірівських відьом також можна знайти у 
Голіншеда – проте із помітними розбіжностями: 
«Голіншед описує їх як «богинь долі… німф чи 
фей». Німфи та феї зазвичай вважаються 
красивими та юними, але три відьми Шекспіра 
в «Макбеті» є потворними, старими та 
чудернацькими. Вважається що він вніс ці 
зміни, аби посилити напругу та похмурість 
п’єси» [https://en.wikipedia.org/wiki/Holinshed%27s_
Chronicles].

Отож, у Голіншеда ці три особи є богинями 
людської долі – мойрами (Клото Лахесіс і 
Антропос). І зміст тут є таким: самі богині долі 
провіщають Макбету, що він стане королем.

У Голіншеда Макбет не є злочинцем – він 
перемагає короля Дункана у чесному бою, отож, 
інтерпретація трьох провісниць як богинь долі 
– тут цілком є доречною. У Шекспіра ж Макбет 
вчиняє наймерзенніші злочини і провокують 
його до цього три відьми – провокують своїми 
пророцтвами. Отож, це вже мають бути не 
богині долі, а представники пекельного світу, 
який тут уособлює богиня Геката.

Позаяк Гекату в античну добу зображували 
як потрійну особу, можна було б припустити, 
що три відьми є самою Гекатою, яка з’являється 
Макбету в трьох особах. Але тоді ці відьми 
не мали б бути старими і потворними – всі 
зображення Гекати показують її у молодому віці 
і якомога більш вродливою – наскільки цього 
щастило досягнути скульптору.

Прообраз цих трьох відьом є явно 
міфологічним і годі було б його шукати в 
реальному житті. Щоправда, Френсіс Меннерс, 
граф Ретланд 6-й запам’ятався своїм судовим 
процесом проти трьох відьом, але це сталося 
вже через чимало років після того, як трагедію 
«Макбет» вперше поставили на сцені.

Шекспірознавці намагалися окреслити 
весь діапазон можливих прототипів 
трьох шекспірівських відьом і не знайшли 
жодної переконливої версії. А все тому, що 
проігнорували кельтську міфологію. І на це 
вони мали вагомі підстави, позаяк у відповідну 
добу кельтська міфологія була відомою лише 
тим науковцям, які якимось чином отримали 
доступ до відповідних рукописів, позаяк 

книжок на цю тему тоді ще не було видано 
жодної. Знаючи, що Вільям Шакспер не міг мати 
доступу до жодного із цих рукописів, більшість 
із яких знаходилися в монастирях Ірландії, 
шекспірознавці ігнорують кельтські джерела 
– у їхньому впливі на творчість Шекспіра. Але 
пригадаймо, що п’єса аноніма «Макіавеллі», 
яка ставилася у Кембриджі першого січня 1597 
року, містить спільні рядки із «Макбетом» 
Шекспіра, написаним, на думку учених, 1606 
року. П’єса «Макіавеллі» ніколи не видавалася, 
але зберігалася у рукописі в Кембриджському 
університеті. Звідки Вільям Шакспер міг 
прочитати ці рядки, записати їх та використати 
у «Макбеті»? Це було просто неможливо. Якщо 
ж автор п’єс «Макбета» та «Макіавеллі» є 
спільним, тоді потрібно простежити, чи не міг 
він мати доступу до якогось із рукописів на тему 
кельтської міфології.

Наскільки вагомою для цього може вважатися 
підстава? Таке запитання слід очікувати від 
нашого читача. Спробую відповісти.

В одному із кельтських міфів («Смерть 
Кухуліна) розповідається про те, що цей 
культурний герой приніс присягу (гейс) не їсти 
м’яса собаки. Коли він йшов на бій із могутнім 
суперником (Фергусом), йому різними 
способами шкодила богиня війни Морріган, 
а згодом Кухулін побачив біля дороги трьох 
потворних старих жінок, кожна з яких була 
крива на ліве око – вони смажили на вогнищі 
м’ясо собаки, нанизане на прутики з горобини. 
Ці три старі жінки знають, що Кухулін необачно 
прийняв на себе два гейси: не відмовлятися від 
їжі з будь-якого вогнища та не їсти м’яса собаки, 
отож, пропонують йому порушити останній 
із них, аби не порушити перший. Кухулін бере 
собаче м’ясо лівою рукою і вона втрачає свою 
попередню силу.

Хоч це й не сказано у міфі прямим чином, 
але читач має здогадатися, що три старі жінки, 
які нашкодили Кухуліну – це сама Морріган у 
вигляді цих жінок, Морріган, кохання якої він 
відкинув і яка стала його ворогом. 

Коли Морріган шкодила Кухулінові у вигляді 
вовчиці та вугра, кожного разу він наносив 
їй рани. Щоб зцілитися, вона з’являється 
Кухулінові у вигляді старої жінки, яка доїть 
корову. Отримавши від Морріган три глечики 
молока, Кухулін тричі благословив її і таким 
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чином усі рани її зцілилися. Із цієї міфологічної 
деталі є помітним, що число три було у кельтів 
пов’язане із міфообразом Морріган – такої собі 
кельтської Гекати.

Три старі потворні жінки із кельтського міфу, 
які підступно забрали у Кухуліна виняткову силу 
лівої руки (і ноги) – найближчі аналоги трьох 
потворних відьом із «Макбета», які підступно 
спровокували своїми пророцтвами Макбета 
стати на злочинний шлях. І не є коректним 
заперечувати цей факт на тій підставі, що 
Вільям Шакспер не мав жодного уявлення про 
кельтські міфи.

А тепер пригадаймо пісню Офелії, яку ми 
цитували в основній частині цієї праці:

How should I your true loue know from another one,
By his cockle hat and staffe, and his Sendall shoone.

Переклад: «Як відрізнити вашого 
справжнього милого, від когось іншого? – 
За його мушлею на тулії капелюха та його 
посохом і сандаліями».

Нагадаю, що це пісня Офелії про Гамлета 
(образ, близький до автора однойменної 
трагедії). Офелія перебуває у стані божевілля 
і ототожнює Гамлета із якимось язичницьким 
божеством. Із яким саме – спробуймо з’ясувати 
детально.

Слово «cockle» ми переклали як «мушля», 
але  в англійській мові воно означає не кожну 
мушлю, а лише мушлю серцеподібного молюска, 
який на латині має назву cardium. [https://
en.wikipedia.org/wiki/Cockle_(bivalve)].

У давньогрецькій міфології з мушлею 
ототожнюється образах Тритона (сина 
Посейдона і Амфітріти), який сурмить у мушлю, 
чим викликає бурю чи змушує бурю влягтися. 
Але мушля Тритона – це зовсім інший вид, зовсім  
не схожий на попередній – вона так і називається: 
«Charonia tritonis» («Мушля Тритона») – [https://
en.wikipedia.org/wiki/Charonia_tritonis].

Не є жодна мушля атрибутом давньогрецького 
Посейдона та давньоримського Нептуна – їхні 
атрибути – спільні: тризубець, корона із трьома 
зубцями, коні, запряжені в колісницю.

Звідки ж Шекспір взяв образ капелюха із 
серцеподібною мушлею на тулії?

В Іспанії існувала традиція зображувати 
Святого патрона цієї країни – Апостола Якова 
Старшого із серцеподібною мушлею на одязі 
(див. фото одного із таких образів ХVII ст.). Про 
виникнення цієї традиції довідкові джерела 
нічого не повідомляють, отож, спробуймо 

встановити її витоки. Передання Церкви 
свідчить про те, що Яков Старший загинув 
смертю мученика у Єрусалимі – цар Ірод 
наказав йому відрубати голову, після чого його 
тіло взяли двоє учнів Апостола – Теодоро й 
Атанасіо, які привезли його на човні до Галісії 
(область в Іспанії), перетнувши Середземне 
море та потрапивши через Гібралтарську 
протоку до Атлантичного океану. Передання 
Церкви стверджує, що цей човен був кам’яним   
і тримався на воді надприродним чином [https://
es.wikipedia.org/wiki/Santiago_el_Mayor#Datos_de_la_
tradición_medieval].

Археологічні джерела доводять, що два 
чоловіки, які носили імена Атанасіо й Теодоро 
справді поховані поряд із похованням Св. Якова 
Старшого (у Сант’яго де Компостело) – [там 
же]. Цей факт свідчить про те, що відповідне 
Передання Церкви виникло ще в Апостольські 
часи, коли більшість християн у Галісії були 
вчорашніми язичниками. 

У добу бронзи тут мешкали племена місцевих 
автохтонів – лузітанів, але згодом сюди прибули 
кельти і завоювали цю країну, змішавшись 
із місцевим населенням та утворивши його 
аристократичну верхівку [https://es.wikipedia.org/
wiki/Galicia#Etapa_castreña]. Генетичні дослідження 
2006 р. показали, що кельти Галісії були спорід-    
нені із кельтами Бретані, Уельсу та Ірландії 
[https://es.wikipedia.org/wiki/Galicia#Etapa_castreña].

У кельтів Ірландії та Уельсу релігія була 
спільною, тому можна припустити, що у кельтів 

Фрагмент картини Рубенса "Нептун і Амфітріта"
Тритон сурмить в мушлю.
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Галісії була така ж язичницька релігія, як і в 
кельтів Ірландії.

Із «Дій Святих Апостолів», написаних 
Євангелистом Лукою (учнем Апостола Павла), 
є відомо, що язичники, побачивши чуда, які 
чинять Апостоли, іноді приймали їх за деяких 
своїх богів. У Лістрі Апостола Павла язичники 
прийняли за Меркурія, а Св. Варнаву – за     
Юпітера (Дії, 14: 8 – 18). Думаю, що подібних 
випадків було набагато більше, аніж це 
описано, позаяк в умовах двовір’я у фольклорі 
багатьох народів часто виникали контамінації 
християнських святих із язичницькими 
божествами.

Зауваживши ці історичні реалії, запитаймо 
себе, як мали реагувати язичники-кельти 
Галісії, почувши про те, що тіло Святого 
Якова Старшого було перевезене через море у 
кам’яному човні, який рухався без допомоги 
весел і паруса? Вони мали б подумати і сказати 
одне одному, що Св. Яков був втіленням бога-
володаря моря.

У передхристиянську добу Галісія була 
завойована римлянами, які принесли сюди 
свій культ. Морським богом у римлян був 
Нептун, і цим йменням галісійці, можливо, 
почали називати свого морського бога, але 
його атрибутика від цього – не змінилася, вона 
залишилася кельтською. Про це ми можемо 
судити за прикладом Галлії, у якій кельти, 
після римського завоювання, іноді називали 
своїх богів римськими іменами, але не змінили 
особливостей свого культу.

Таким чином можемо дійти висновку, що 
язичницьке божество, з яким ототожнили 
Святого Якова галісійські кельти, – це був 
кельтський бог моря, відомий в Ірландії як 
Мананнан мак Лір. Очевидно, одним із його 
символів була серцеподібна мушля (cockle).

Ось звідки з’явилася іспанська традиція 
зображувати серцеподібну мушлю на одязі 
Апостола Якова Старшого.

Наш висновок тим більше небезґрунтовний, 
що кельтські міфи приписують Мананнану 
володіння самохідним човном, що мав назву 
«Коракль Мананнана» [https://en.wikipedia.org/wiki/ 
Manannán_mac_Lir].

Сказане не означає того, що Офелія 
ототожнює Гамлета зі Святим Яковом – у 
тому випадку, коли співає про мушлю (cockle) 
на його капелюсі. Тут потрібно пригадати, 
що Офелія має намір втопитися, тому Гамлет, 

через кохання до якого вона втратила розум, 
у її позасвідомості може ототожнюватися із 
язичницьким божеством води.

А тепер пригадаймо 3-й розділ основної 
частини цієї праці, де йдеться про семантику 
антропоніму «Ретланд» (Rutland), який 
утворений від двох композитів, один із яких 
означає «країна», а інший – «рута». Офелія 
у «Гамлеті» називає руту «зіллям святої 
неділеньки», а неділя ототожнюється із Сонцем. 
Тоді як антропонім «Роджер» має значення 
«списоносець». Таким чином антропонімічна 
композиція «Роджер Ретланд» утворює за своєю 
семантикою паралель із кельтським богом 
Сонця Лугом Ламфадою, чарівний вогненний 
спис якого символізує собою сонячний промінь 
[https://en.wikipedia.org/wiki/Lugh].

Тоді я дійшов висновку, що Роджер Ретланд 
якимось чином знав кельтську міфологію 
і вважав солярного Луга своїм символом. 
Наразі ж (у наступному розділі) спробую 
довести, що можливість ознайомитися із 
кельтськими міфами, у яких розповідається про 
зустріч Кухуліна із трьома старими жінками-
чарівницями, кривими на ліве око; про 
Мананнана мак Ліра та про Луга Ламфаду.

Св. Апостол Яков. Іспанський образ доби Бароко
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5. Як кельтська міфологія змогла проникнути в 
в твори Шекспіра?

Усі рукописи на тему кельто-ірландської 
міфології були виготовлені в Ірландії і 
зберігаються там же, але – за двома винятками 
– два відповідні манускрипти знаходяться в 
Колекції Егертона (Британська бібліотека), яка 
складається із 67 рукописів, їх музей отримав 
відповідно до заповіту Френсіса Егертона (1756 
– 1829), позаяк той не залишив по собі нащадків. 
Серед цих рукописів найбільш цінний має 
назву: MS Egerton 1782. 

Наш читач може ознайомитися зі списком 
численних творів, які увійшли до даного 
рукопису [https://en.wikipedia.org/wiki/British_Library,_
MS_Egerton_1782].

Серед цих творів є такий: «Táin Bó Cúailnge» 
(«Викрадення бика із Куальнге»). Тут трапляється 
наступний епізод: «Після особливо тяжкої 
битви Кухуліна відвідує інша надприродна 
постать – Луг, який виявляється батьком 
Кухуліна. Луг дає Кухулінові трунок від якого 
той засинає на три дні, протягом яких він діє 
на нього своїм мистецтвом цілителя» [https://
en.wikipedia.org/wiki/wiki/Táin_Bó_Cúailnge].

Також у деяких редакціях «Викрадення бика 
із Куальнге» додано опис смерті Кухуліна, 
в якому наявний епізод з трьома старими 
жінками, кривими на ліве око. Але я не можу 
стверджувати з повною певністю, що цей епізод     
є і в даному рукопису.

У манускрипті MS Egerton 1782 знаходимо 
й інший твір про Кухуліна, де Луг є одним із 
персонажів – це «Compert Con Culainn» [https://
en.wikipedia.org/wiki/Compert_Con_Culainn].

Можна тут знайти й ірландську сагу 
Ольстерського циклу, з якої читач довідується 
про Мананнана мак Ліра – вона має назву 
«Tochmarc Étaíne»: «Manannán appears in all of 
the four cycles of Irish mythology, although he only 
plays a prominent role in a limited number of tales. 
In the Ulster Cycle: Tochmarc Étaíne...» [https://
en.wikipedia.org/wiki/Manannán_mac_Lir].

Спробуймо тепер з’ясувати, яким чином 
рукопис MS Egerton 1782 міг потрапити до рук 
Френсіса Егертона. Про нього відомо дещо таке: 
«Френсіс Генрі Егертон, 8-й граф Бріджуотер... 
відомий як Френсіс Егертон до 1823 року, 
був відомим британським диваком із сім'ї 
Егертонів... Егертон народився в Лондоні 
в 1756 році і був молодшим сином Джона 

Егертона, єпископа Даремського» [https://
en.wikipedia.org/wiki/Francis_Egerton,_8th_Earl_of_
Bridgewater].

Про батька Ф. Егертона читаємо: «Джон 
Егертон (1721 – 1787) був священиком 
англіканської церкви з сім’ї Егертон, який 
зрештою став єпископом Дарема... Джон 
Егертон був сином Генрі Егертона, єпископа 
Герефорду» [https://en.wikipedia.org/wiki/John_Egerton_
(bishop)].

А ось інформація про діда Ф. Егертона: 
«Генрі Егертон (1689 – 1746)… був єпископом 
Герефорду з 1723 до своєї смерті в 1746 році. 
Егертон був молодшим сином Джона Егертона, 
3-го графа Бріджуотера» [https://en.wikipedia.org/
wiki/Henry_Egerton].

А тут вже йдеться про прадіда Ф. Егертона: 
«Джон Егертон, 3-й граф Бріджуотер (1646 
– 1701)... Він був старшим сином Джона 
Егертона, 2-го графа Бріджуотера» [https://
en.wikipedia.org/wiki/John_Egerton,_3rd_Earl_of_
Bridgewater].

Тепер прочитаймо про його пра-прадіда: 
«Джон Егертон, 2-й граф Бріджуотер (1623 
- 1686)... Він був сином Джона Егертона, 1-го 
графа Бріджуотера» [https://en.wikipedia.org/wiki/
John_Egerton,_2nd_Earl_of_Bridgewater].

Про наступного предка Ф. Егертона пишуть 
таке: «Джон Егертон, 1-й граф Бріджуотер 
(1579 – 1649), був англійським пером і політиком 
із сім’ї Егертонів. Син Томаса Егертона 1-го 
віконта Бреклі» [https://en.wikipedia.org/wiki/John_
Egerton,_1st_Earl_of_Bridgewater].

Його ж батьком була ця відома історична 
постать: «Томас Егертон, 1-й віконт Бреклі, 
(1540 – 1617)… Він був позашлюбним сином сера 
Річарда Егертона та незаміжньої жінки на 
ім’я Еліс Спаркс з Бікертона. Він був визнаний 
сім’єю батька, який заплатив за його освіту… 
Сер Томас був другом Роберта Деверо, 2-го 
графа Есекса, і часто докладав зусиль для 
налагодження добрих стосунків між Есексом 
і королевою» [https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_
Egerton,_1st_Viscount_Brackley].

Якщо сім’я Егертонів на той час вже володіла 
рукописом MS Egerton 1782, тоді з ним міг 
ознайомитися Роджер Ретланд – зять Роберта 
Деверо графа Есекса, який був другом Томаса 
Егертона.
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Позаяк шляхи всіх перелічених осіб із роду 
Егертонів не перетиналися з Ірландією, буде 
доцільним далі простежити родовід Егертонів.

Про батька Томаса Егертона відомо таке: 
«Річард Егертон (1510 – 1579)... Дитина сера 
Річарда Егертона – Дороті Егертон (мати 
– Мері Еліс Гросвенор). Дитина сера Річарда 
Егертона та Еліс Спарк – Томас Егертон, 
перший віконт Бреклі (1540 – 1616/17 р.)» 
[https://www.wikitree.com/wiki/Egerton-202].

Як бачимо, серед дітей Роберта Егертона 
цей британський генеалогічний сайт називає 
Дороті – дочку, народжену в законному шлюбі 
та Томаса Егертона, народженого поза шлюбом. 
Із нащадків Роберта Егертона, які не померли в 
дитинстві, залишився один син, якому батько 
дав добру освіту і, треба думати, заповів усі 
інтелектуальні цінності (книги та рукописи – 
якщо їх мав).

На жаль, про Роберта Егертона більше нічого 
невідомо, окрім того, що він був рицарем, і у 
1535 році, коли розпочалася війна в Ірландії 
й англійське військо на чолі із лордом Греєм 
висадилося у цій країні, серу Роберту Егертону 
було 25 років – цілком можливо, що він брав 
участь у цій війні, позаяк його батько Ральф 
Егертон був фаворитом і прапороносцем 
короля Генріха ХVІІІ. «Ральф Егертон (1465 – 
1528)... Дитина сера Ральфа Егертона – сер 
Річард Егертон» [https://www.wikitree.com/wiki/
Egerton-37].

 «Сер Ральф Егертон (помер 4 березня 1528 
р.)... У 1524 році, разом з Ентоні Фіцербертом 
та Джеймсом Дентоном, був членом успішної 
комісії, надісланої до Ірландії для вирішення 
проблеми створення більш централізованого 
уряду за валлійською моделлю… У 1516 його 
було призначено довічним верховним шерифом 
Флінтширу… Його спадкоємцем став його син 
Річард» [https://en.wikipedia.org/wiki/Ralph_Egerton].

Позаяк у списку шерифів Флінтширу ймення 
Річарда Егертона не зазначене  [https://en.wikipedia.
org/wiki/High_Sheriff_of_Flintshire], треба думати, що 
він вступив на військову королівську службу, 
де й був посвяченим у рицарі. На мою думку, 
можливо, саме він привіз із Ірландії рукопис MS 
Egerton 1782, а не його батько, який відвідував 
Ірландію із політичною місією. 

Втім – Ральф Егертон – перший із роду 
Егертонів, чиї шляхи перетинаються з 
Ірландією за даними документів. Крім того – 
ірландська влада була зацікавленою у тому, 

щоб догодити голові відповідної комісії, ким 
був Ральф Егертон (Е. Фіцерберт (юрист); Дж. 
Дентон (канонік) – не могли бути очільниками 
відповідної делегації). Попри те, що рукопис MS 
Egerton 1782 викінчили лише за сім років до 
згаданої події (1517 р.) – він уже тоді являв собою 
величезну цінність. Отож, не є виключеним, 
що під час роботи цієї комісії Ральф Егертон 
отримав у подарунок від місцевої ірландської 
влади відповідний манускрипт.

Про родину, яка виготовила даний манускрипт, 
відомо таке: «Дата виготовлення манускрипту 
припадає на 1517 рік, він є результатом праці 
кількох переписувачів із сімейства юристів 
та істориків Ó Maolconaire, відомої також 
виготовленням манускрипту MS 23 N 10 
наприкінці століття» [https://en.wikipedia.org/
wiki/British_Library,_MS_Egerton_1782].

Кажучи іншими словами, йдеться тут про 
ірландську родину. Щодо другого манускрипту, 
який став плодом прації її представників, про 
це читаємо:  «MS 23 N 10 – це ірландський 
манускрипт кінця ХVІ ст., який у наш 
час зберігається в Бібліотеці Ірландської 
королівської академії у Дубліні» [https://
en.wikipedia.org/wiki/Royal_Irish_Academy,_MS_23_N_10].

Наш читач знає, що автор шекспірівських 
творів цікавився рукописами – пригадаймо 
рукопис Нортона, використаний у низці п’єс 
Шекспіра. Отож, не дивно, що він зацікавився        
й манускриптом MS Egerton 1782. Разом 
з тим слід пам’ятати, що ці рукописи були 
недосяжними для Вільяма Шакспера. Окрім 
того – останній манускрипт – написаний на 
ірландській мові. Аби із ним ознайомитися, 
автор шекспірівських творів мусив би найняти 
перекладача, який володів ірландською.

Як бачимо, історичні сліди єдиного рукопису 
на тему кельтської міфології, який знаходився в 
Англії в Єлизаветинську добу, перетинаються 
із біографією Роджера Ретланда. А позаяк це – 
єдиний документ, що міг бути використаним 
у творчості Шекспіра як джерело кельтських 
міфологічних алюзій, тож випливають з цього 
два такі висновки:

1. Вільям Шакспер жодним чином не міг 
скористатися із манускрипту MS Egerton 
1782 (чи кількох подібних манускриптів, які 
залишилися в Ірландії).

2. Існує велика ймовірність, що саме Роджер 
Ретланд скористався із манускрипту MS Egerton 
1782, позаяк його тогочасний власник (Томас 
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Егертон) був у дружніх стосунках із тестем і 
другом Ретланда – Робертом Деверо, графом 
Есексом.

А тепер пригадаймо, що справжній автор 
«Дон Кіхота» був ознайомленим із рукописом 
Роджера Бекона, який зберігався в бібліотеці 
Кембриджського Трініті-Коледжу (фактично в 

єдиному доступному екземплярі).
На мою думку, інтерес до рукописів 

прокинувся у Роджера Ретланда 1590 року, 
коли він перейшов до Кембриджського Крісті-
Корпус-Коледжу, де була бібліотека Паркера, 
багата на рукописи.

•••••••
6. Граф Есекс свідчить про Ретланда як літератора 

Це звучить дещо прикро, але так воно є, що 
будь-який можливий український дослідник 
біографії Роджера Ретланда у наш час не 
має доступу до листів, написаних Роджером 
Ретландом та отриманих ним від інших осіб, 
тоді як викладач аграрного університету Нью 
Інгленд (Австралія), який є далеким від того, щоб 
цікавитись цією біографією з позиції з’ясування 
Шекспірівського питання, такий доступ має. 
Йдеться Пола Еджея Гаммера, автора наукової 
статті «Рекомендаційні листи графа Есекса до 
графа Ретланда: деякі коментарі» («Letters of 
Travel Advice from the Earl of Essex to the Earl of 
Rutland: Some Comments», Philological Quarterly 
74.3, 1995).

З деякими новаторськими висновками цього 
автора не погоджується більшість фахівців з 
єлизаветинської доби. Але сама стаття згаданого 
дослідника опирається на архівні дані. На жаль, 
для мене вона є єдиним більш-менш детальним 
джерелом про три відомі в Англії листи графа 
Роберта Есекса до графа Роджера Ретланда. 
Про ці листи згаданий автор пише так: «Для 
сучасних учених вони являють собою скарб – 
криницю свідчень про подорожі та розмаїті 
культурні практики серед певної частини 
англійської еліти кінця ХVІ ст.» [https://www.
thefreelibrary.com/Letters+of+travel+advice+from+the+Earl
+of+Essex+to+the+Earl+of...-a018253595].

У своїй статті Гаммер люб’язно наводить 
кілька цитат із цих листів і майже всі вони 
виявилися для нас особливо цікавими.

Цитата із Листа 1-го: «У першому листі 
йдеться про намір Ретланда подорожувати 
(«мета вашої світлості – подорожувати, 
і ваше навчання має допомогти цій вашій 
подорожі»)» [там же].

На незвичність змісту цього висловлювання 
звертає увагу інший англомовний дослідник: 
«Оскільки подорожі з метою навчання були 
однією з культурних практик серед англійських 

аристократів кінця шістнадцятого 
століття, лист Есекса був винятковим» 
[https://etheses.bham.ac.uk/id/eprint/2976/1/Seo11PhD.
pdf].

І справді – аристократи відповідної доби 
подорожували для того, щоб покращити свою 
освіту навчанням в іноземних університетах, 
а мета Роджера Ретланда (якщо вірити графу 
Есексу), виявляється, полягала у тому, щоб 
подорожувати. Саме ж навчання – це був привід 
для того, щоб отримати ліцензію на подорож 
(йдеться про ліцензію на три роки, відповідно 
до якої Роджер Ретланд міг подорожувати весь 
цей період у супроводі восьми слуг та двох 
друзів – про що пише П. Е. Гаммер у згаданій 
статті).

То чому ж можливість подорожувати була 
важливішою для Р. Ретланда за саме навчання 
в університеті Падуї, де викладав сам Галілей? 
Або ж – поставимо питання більш об’єктивно: 
які підстави мав граф Есекс вважати подорожі 
Р. Ретланда важливішими за його навчання?

Про одну із цих підстав граф Есекс пише у 
третьому листі до Р. Ретланда. Гаммер цитує це 
наступним чином: «Автор листа стурбований 
тим, про що він говорить так: «ви живете 
у країні двох різних професій»…» [https://www.
thefreelibrary.com/Letters+of+travel+advice+from+the+Earl
+of+Essex+to+the+Earl+of...-a018253595].

В оригіналі це має такий вигляд: «The writer 
is anxious because «you live in a country of two 
severall professions». На думку Гаммера, тут 
йдеться про католиків і кальвіністів.

Cлово «country» має значення «країна», але 
не лише одне це значення, а й такі: місцевість, 
сфера, область та ін.

Слово «professions» має такі значення: 
професія, діяльність, вид занять [https://context.
reverso.net/ перевод/английский-русский/profession]. 
Жодне із цих та інших можливих значень 
не має жодного стосунку до віросповідання. 
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Отож, висновок Гаммера є помилковим – до 
релігії це висловлювання про професії чи сфери 
діяльності – не має жодного стосунку.

До того ж цьому висновку бракує не лише 
правильного розуміння слова  «professions», а 
й логіки: Роджер Ретланд жив у країні (Англії), 
де католицизм був забороненим (про це я 
писав в основній частині цієї праці) – можливо, 
в Австралії не всі про це знають у наш час, 
зокрема, не знає і доктор Гаммер – якщо судити 
за його висновком, у якому «дві професії (чи 
дві сфери діяльності)» він ототожнює із двома 
віросповіданнями.

На мою думку, даний уривок слід перекласти 
так «ви живете у сфері двох різних видів 
діяльності»…».

І справді – Р. Ретланд займався політикою 
(інакше б не потрапив до Тауеру у лютому 
1601 р.) і паралельно займався літературною 
діяльністю. І справді ці два види діяльності є 
зовсім різними. Але подорожі були корисними 
для кожного із них – у більшій мірі, аніж 
навчання. Скажімо, не потрапив би Р. Ретланд 
до Венеції і його «Венеціанському купцю» багато 
чого б бракувало. Щодо політики (яка цікавила 
графа Есекса першочергово) – то навчання 
(саме по собі) для неї не мало жодного значення, 
тоді як подорожі значили дуже багато. Згадаймо 
прибуття герцога Вірджиніо Орсіні (друга графа 
Есекса) до Англії на початок січня 1601 року 
(див. 2-й розділ цієї частини праці). Це було 
незадовго до заколоту Есекса, і посередником, 
який запросив Орсіні зустрітися з Есексом в 
Англії, був, скоріше за все, Роджер Ретланд. 
Думаю, що це – лише дещиця, що були й зв’язки 
з Іспанією, про які зараз дізнатися неможливо.

Зокрема, нам, у наш час, здається позбавленою 
всілякого сенсу короткочасна поїздка Р. Ретланда 
до Нідерландів. Про неї Гаммер пише так: «Низка 
джерел підтверджує, що Ретланд готувався 
до поїздки за кордон на початку вересня 1595, 
що він отримав королівську ліцензію на виїзд 
26 вересня, що він мав узяти відпустку при 
дворі і планував виїхати до Нідерландів до 
кінця жовтня, і що він фактично поїхав до 
Гааги, а потім – до Амстердама до початку 
листопада. Сер Роберт Сідні повідомив, що 
під час свого візиту до Гааги, Ретланд «зробив 
мені послугу, показавши мені» «інструкції», 
дані йому Есексом» [там же].

Тут потрібно врахувати, що відстань від Гааги 
до Антверпена (столиці Фландрії) становить 

лише 95 кілометрів (морем – буде дещо далі). 
Ймовірно, Ретланд побував в Антверпені, де 
передав лист Есекса іспанському королеві через 
штатгальтера Південних Нідерландів графа 
Фуентеса.

Але для нас важливим є лише те, що граф 
Есекс у третьому своєму листі свідчить про дві 
різні сфери діяльності Роджера Ретланда. Окрім 
політики, це могла бути лише літературна 
творчість, позаяк ми знаємо, що зберігся 
рукопис вірша Ретланда, написаний його рукою 
(опублікований Пороховщіковим), знаємо, 
що Р. Ретланд лише зрідка з’являвся при дворі, 
надаючи перевагу відвідуванню театрів (лист 
Роуленда Вайта до Роберта Сідні), знаємо 
й про повідомлення Герберта Грея Роберту 
Сідні у листі: «Почув я, як актор Шакспер 
скаржиться своєму лордові Ретланду, що [в 
театру] існують труднощі із пошуком добрих 
виконавців жіночих ролей». Знаємо й те, що 
театр «Глобус» було зведено на ділянці землі, 
придбаної для цього за власний кошт Роджером 
Ретландом. Знаємо й те, що у період навчання 
Р. Ретланда у Кембриджі на сценах університету 
ставилися талановиті п’єси аноніма (студента 
Кембриджу) – «Лілея», «Макіавеллі» та ін. (які 
ніколи не публікувалися – до ХХ ст.). Йдеться 
про п’єси у яких виявлені чимало спільних 
рядків із більш пізніми п’єсами Шекспіра (що 
виключає Вільяма Шакспера із кандидатів у 
Шекспіри).

Якщо ж граф Есекс ставить літературну 
діяльність графа Ретланда на один рівень із 
його політичною діяльністю, то це є свідченням 
важливості цієї літературної діяльності. А 
позаяк про цю важливу літературну діяльність 
сучасний світ нічого не знає, випливає висновок, 
що вона публікувалася (й оприлюднювалася 
через театральні вистави) під псевдонімом (а 
почасти – анонімно).

А тепер пригадаймо, що Джон Флоріо 
присвятив свою головну книгу «A World of 
Words» («Світ слів», 1598) Роджеру Ретланду, 
Генрі Саутгемптону та Люсі Бедфорд. Про це 
читаємо: «In his lenghtly “Epistle Dedicatorie” 
he invites his three talented private students 
and patrons Roger Earle Rutland, Henry Earl of 
Southampton and Luice Countesse of Bedford 
to christening and protection of the dictionary 
likened to a ‘bounsing boie Bacchus like’» [https://
www.resolutejohnflorio.com/2019/09/19/a-world-of-
words/].
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Переклад: «У своєму розширеному «Epistle 
Dedicatorie» він запрошує трьох своїх 
талановитих приватних студентів і 
покровителів Роджера графа Ретланда, 
Генрі графа Саутгемптона та Люсі графиню 
Бедфорд до хрещення та захисту словника, 
якого порівнює з «бадьорим хлопцем, схожим на 
Бахуса»...

Чи випадковим є те, що прізвище Роджера 
Ретланда записане тут першим – попри його 
молодший вік в порівнянні із Саутгемптоном? 
Думаю, що тут криється певна закономірність, 
на яку вказує сам Флоріо, до тексту якого нам на 
часі звернутися:

«Epistle Dedicatorie
To the Right Honorable Patrons of Vertue,  
Patterns of Honor, Roger Earle of Rutland, 
Henrie Earle of Southampton,
Lucie Countesse of Bedford....
To choose Tullie or Ausonius Consuls, is to 

prefer them before all but one; but to choose 
either the former of the twaine, is to prefer him 
before all» [https://www.degruyter.com/document/
doi/10.3138/9781442663671-007/html].

Переклад: 
«Присвята Послання 
Шановним Покровителям, 
Зразкам Чесноти і Честі, 
Роджеру графу Ретланду, 
Генрі графу Саутгемптону, 
Люсі графині Бедфорд...
Вибрати консулів Тулія або Авсонія означає 

віддати перевагу їм перед усіма, окрім одного; 
але вибрати будь-якого першого з двох, 
означає віддати перевагу йому перед усіма».

Як бачимо, Флоріо натякає на те, що 
він не випадково вибрав Ретланда перед 
Саутгемптоном («першого з двох»), але тому – 
що надає йому перевагу перед усіма.

Думаю, не лише тому, що граф Ретланд був 
щедрішим меценатом за Саутгемптона, але 
й тому, що в особі Роджера Ретланда Флоріо 
визнав найкращого драматурга і поета свого 
часу. При цьому він чудово розумів, що ця його 
перевага аніскільки не образить друзів Ретланда 
(графа Саутгемптона та графиню Бедфорд), які 
мають про нього таку ж думку.

•••••••
 7. Джон Флоріо і Роджер Ретланд

Оскільки попердній розділ ми закінчили 
темою «Ретланд і Флоріо» й оскільки нами було 
висунуто версію про Флоріо як перекладача 
«Дон Кіхота» з англійської – на іспанську, буде 
доречним ще раз розглянути тему «Флоріо і 
Шекспір».

На своєму ранньому етапі стратфордівське 
шекспірознавство часто опиралося на міфи 
– на міф про освіту Вільяма Шакспера, на міф 
про його бракон’єрство і конфлікт з місцевим 
суддею, на міф про величезні кошти, які нібито 
він отримував від Саутгемптона, на міф про те, 
що він був одним із глядачів п’єс, які ставилися 
при королівському дворі, на міф Роуза про 
Емілію Ланьєр як «смагляву леді шекспірівських 
сонетів» і таке інше. Одним із найбільш 
безглуздих подібних міфів був міф про двох 
акторів Джона Гемінгеса і Генрі Конделла – які 
нібито були упорядниками Першого Фоліо (1623 
р.). До речі в Україні й Росії цей міф ще до нашого 
часу побутує в літературознавстві.

На ранньому етапі шекспірознавства дехто 
вважав, що ці актори – разом із писарем трупи 
«Слуги королеви» Ральфом Крейном та Беном 

Джонсоном – стали навіть редакторами даного 
видання. Але згодом ця версія була відкинута 
і редагування було приписане цілковито Бену 
Джонсону. Та в подальшому виявилося, що 
Ральф Крейн і два актори – тут ні до чого. 
Хоч і перед цим чимало експертів (далеко не 
антистратфордівців) висловлювали сумнів 
стосовно відповідного питання. Як пише 
дослідник-стратфордівець Сол Фремптон: «Але  
чи редагували текст Хемінгес та Конделл?

Багато п'єс існували у різних редакціях: усе 
треба було відредагувати та підготувати 
для друку. Ні Гемінгес, ні Конделл не видали 
жодної книги ні до цього, ні потім. І навряд чи 
спонсори Folio, поліграфісти Ісаак Джаггард 
та Едвард Блаунт, ризикнули б віддати в їхні 
руки такий дорогий проект. Як висловився 
один експерт: «Сумнівно», щоб вони були 
здатні на таку «кропітку працю».

Деякі припускають, що в цьому міг бути 
задіяний переписувач «Слуг королеви» Ральф 
Крейн або бухгалтер Едвард Найт. Але знову 
ж таки, чи довірили б їм таку тривалу та 
складну справу?
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Нові технології змінили методологію. У 
той час як попередні покоління експертів 
прагнули примирити різницю між кварто і 
фоліо, нинішнє мислення підкреслює складний 
взаємозв’язок між різними редакціями текстів 
Шекспіра, що полегшується доступністю 
рідкісних кварто Шекспіра в цифрових базах 
даних» [https://www.theguardian.com/books/2013/jul/12/
who-edited-shakespeare-john-florio].

Тут автор статті припустився лише однієї 
помилки: видавці Джаггарт і Блаунт не були 
спонсорами Першого Фоліо – профінансував це 
видання Вільям граф Пембрук, якому воно було 
присвячене.

Доцент кафедри драматургії Стенфордського 
університету Еллеонора Проссер у 60-х роках ХХ 
ст., у висновку до своїх досліджень з редагування 
Першого Фоліо, писала: «Десь за цим 
фоліантом… лежить ретельний і вимогливий 
редактор… більш досвідчений у транскрипції 
літературних прозових творів, аніж творів 
театральних» [https://florioshakespeare.miraheze.org/
wiki/Main_Page].

Про попередні дослідження Еллеонори 
Проссер згаданий нами вище Сол 
Фремптон пише так: «Таким чином, вчений 
Елеонора Проссер виявляє «вагомі докази» 
усунення метричних та стилістичних 
«невідповідностей» у Фоліо: короткі рядки 
подовжуються до 10 складів, дієслова 
узгоджуються з предметом, дозволяються 
подвійні заперечення. На додаток до тексту 
додано низку незвичайних слів, які Шекспір 
більше ніде не використовував» [https://
www.theguardian.com/books/2013/jul/12/who-edited-
shakespeare-john-florio].

Читач, який знає, що поет і драматург Бен 
Джонсон не писав прози, зауважить, що цим 
редактором бути – він не міг. Проте відмовитися 
від міфу про Бена Джонсона як редактора 
Першого Фоліо – учені так легко не погодилися. 
Згодом йому почали шукати напарника і 
дійшли висновку, що ним був Леонард Діггес. 
Щоправда, дехто пропонував на цю роль Джона 
Флоріо. Отож, щоб довести, що остання версія є 
помилковою (а версія з Діггесом – ймовірною), 
доктор Ерік Расмуссен (університет Невада, 
США) провів детальний аналіз на предмет 
порівняння цих двох версій. У кінці статті він 
підводить свій висновок: «…Існуючі дані, хоч і 
не повні, не підтверджують мого попереднього 
припущення: справді, моє коротке дослідження 

з редакційної атрибуції свідчить про те, 
що стиль Флоріо більше подібний до стилю 
редактора Першого Фоліо, аніж стиль Діггеса» 
[https://florioshakespeare.miraheze.org/wiki/Main_Page].

Сучасні ж дослідники (згаданий Сол Фремптон 
та ін.) знайшли цілу низку відповідностей 
між висловами Флоріо, зафіксованими у його 
працях, «опублікованих з 1570 до 1610 року та 
виправленнями, внесеними у версію Першого 
Фоліо (1623)» – [https://florioshakespeare.miraheze.org/
wiki/Main_Page].

Це своє відкриття Фремптон пояснює як доказ 
на користь вагомої участі Флоріо в редагуванні 
текстів Шекспіра. Але Джон Флоріо (1552 – 1625) 
видавав свої праці й після 1610 року. Зокрема, 
1611 року він оприлюднив фундаментальний 
«Новий Світ слів королеви Анни» (друге ви-
дання «Світу слів» – значно доповнене і 
відредаговане). Одна із англійських довідкових 
веб-сторінок пише про цю книгу: «Чудовим 
твором Флоріо як лексикографа став його 
розширений словник «Новий світ слів» 
королеви Анни або «Словники італійської та 
англійської мов» (Лондон, 1611), що містить 
понад 74 000 висловлювань. Цей том був 
не тільки майже вдвічі більшим, аніж його 
попередник і містив близько 75 000 висловів, 
але й під час його укладення автор вивчив 249 
книг…» [https://en.wikipedia.org/wiki/John_Florio#A_
World_of_Words_(1598)].

Чому ж рефлексії цього видання не 
позначилися на редагуванні Джоном Флоріо 
Першого Фоліо? А відповідь на це полягає у 
тому, що редагування Першого Фоліо Джон 
Флоріо проводив не пізніше за 1611 рік!

Для шекспірознавців-стратфордівців таке 
положення здаватиметься немислимим, але 
сам факт – з його цілком очевидною логікою – 
вперто відкидає будь-яку іншу версію.

Кажучи іншими словами: Перше Фоліо почав 
готувати до видання сам Роджер Ретланд, який 
доручив редагування текстів Джону Флоріо десь у 
1609 році. На той час твори Флоріо, які він видав 
1610 р., уже були написані й він використовував 
також і їхній матеріал під час редагування. 
Цього ж року це неповне редагування Першого 
Фоліо було закінчено. У 1610 р. Джон Флоріо 
готує нове видання «Світу слів» (яке вийшло 
1611 р.). Більше до редагування Першого Фоліо 
Джон Флоріо не повертався. У 1610 – 1611 рр. 
творчість Шекспіра продовжується. У 1612 р. 
Роджер Ретланд помирає. Всі його рукописи 
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дружина Р. Ретланда – Елізабет Сідні – передає 
своїй тітці Мері Сідні, графині Пембрук. 

Графиня продовжує роботу Флоріо з 
редагування п’єс Шекспіра (Ретланда) і 
доводить її до завершення. Вона замовляє 
поетичний вступ Бену Джонсону і гравюрний 
портрет міфічного Шекспіра – Мартіну 
Дорсхуту. Видання готується до 10-річчя від 
смерті Роджера Ретланда (1622 р.), але у зв’язку 
з погіршенням стану здоров’я графині Пембрук        
та її смертю – воно вийшло лише 1623 року.

При цьому не виключено, що чорнову частину 
редагування п’єс Шекспіра, написаних у 1610-
1611 рр., виконував Бен Джонсон. 

Позаяк після смерті Роджера Ретланда (1612) 
Флоріо продовжував працювати над перекладом 
Другого тому «Дон Кіхота» на іспанську мову, 
він звернувся до графині Пембрук і, очевидно, 
вона взяла на себе всі видатки, пов’язані з цією 
працею та її публікацією в Іспанії й Англії 
(«переклад Шелтона»). Принаймні, за два роки 
до власної смерті – у 1623 р. – Джон Флоріо пише 
заповіт, відповідно до якого, вся його бібліотека 
(340 томів) мала стати спадщиною Вільяма 
графа Пембрука і стати частиною графської 
бібліотеки. З незрозумілої для учених причини 
граф відмовився прийняти спадщину після 
смерті Флоріо [https://en.wikipedia.org/wiki/John_
Florio#A_World_of_Words_(1598)]. Таким чином 
біліотека Флоріо десь безслідно зникла.

Як бачимо, найближчою людиною для Джона 
Флоріо у 1623 році (рік видання Першого 
Фоліо) був Вільям, граф Пембрук – син Мері 
Сідні, графині Пембрук, тітки Елізабет Сідні – 
дружини Р. Ретланда. 

Чому ж тоді редагування Першого Фоліо з 
боку Джона Флоріо простежується лише до 1610 
року? Чому він не став редактором решти п’єс 
Шекспіра? Очевидно, тому, що був зайнятий 
терміновою масштабною роботою. А позаяк у 
1612-1614 рр. Флоріо нічого не видавав зі своїх 
праць, випливає висновок, що він перекладав 
Другий том «Дон Кіхота» у 1612-13 рр. Думаю, 
що саме 1613 року – в річницю смерті Р. Ретланда 
– Мері Сідні, графиня Пембрук розпочала 
редагування п’єс Шекспіра, написаних у 1610-
11 рр. Принаймні, «Бурю», яка у Першому Фоліо 
стоїть першою, графиня Пембрук редагувала 
особисто. Згодом, коли всі закінчені п’єси були 
відредаговані, Мері Сідні вирішила найняти 
драматурга, який би завершив незакінчені 
твори. Її вибір впав на Флетчера. Робота над 

підготовкою Першого Фоліо – затягнулася 
на кілька років і видання стало доцільним 
перенести на 1622 р., який уже був не далеко…

Чому ж Вільям Пембрук відмовився прийняти 
букіністичну спадщину Флоріо? Бібліотека 
Флоріо була досить вартісною – про це свідчить 
перелік видань, записаний у його заповіті. Деякі 
книги були вкрай рідкісні. Скажімо, першою у 
цьому переліку стоїть «Амінта» Торквато Тассо 
(перелік наводиться за тим же посиланням, що 
й наступна цитата). Про вплив цієї драми на 
творчість Шекспіра писали деякі дослідники: 
«У 2004 році Роджер Прайор у своїй роботі 
«Амінта Тассо у двох шекспірівських комедіях» 
показав, наскільки широким (і витонченим) 
було знайомство Шекспіра з італійськими 
сучасними письменниками… Роджер Прайор 
показує, що Шекспір використовував дуже 
рідкісне видання віршованої драми Тассо 
«Амінта», зокрема, музичні інтерлюдії, що 
рідко відтворюються. Отож, Шекспір – 
робить висновок Прайор – «мав доступ до 
тексту «Амінти», який був більш «повним», 
ніж будь-який із тих, що дійшли до нас. Це 
означає, що він, ймовірно, отримав його з 
надзвичайно привілейованого та добре освіче-
ного джерела» [https://florioshakespeare.miraheze.org/
wiki/Main_Page].

Екземпляр «Амінти» Джона Флоріо – не 
зберігся. Очевидно, це і є те видання, яке було 
використане Шекспіром. Про те, щоб Вільям 
Шакспер користувався бібліотекою Джона 
Флоріо – нічого не відомо, а ось Роджер Ретланд 
мав би читати «Амінту» – твір на італійській 
мові – позаяк брав приватні уроки італійської 
у Флоріо, а відтак – мав би користуватися 
бібліотекою свого учителя іноземної мови.

Пригадаймо також слова «Дон Кіхота», у яких 
йдеться про переклад «Амінти»: «Виняток я 
зроблю для двох славних перекладачів: для 
доктора Крістобаля де Фігероа з його «Вірним 
пастухом» і для дона Хуана де Хаурегі з його 
«Амінтою» – настільки вдало виконаними 
працями, що мимоволі запитуєш, де ж тут 
переклад і де оригінал?» (Том ІІ. Розділ LXII).

Згадані два твори були перекладені з 
італійської на іспанську в 1602 та 1607 р. Тут 
виникає питання: як Мігель Сервантес міг 
знати ці два твори в оригіналі – аби порівняти 
оригінал з перекладом? Якщо припустити, ніби 
він достатньо для цього володів італійською – 
то як дістав італійські видання?
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На це мої опоненти можуть зауважити, 
що якось же дістали ці книги два іспанські 
перекладачі. Але це й не дивно, що вони їх 
купили в Італії, адже Фігероа навчався протягом 
шести років в університетах Болоньї та Павії 
(1588 – 1594), після чого мешкав у цій країні 
(Італії) до 1604 р.

Хуарегі ж ще замолоду переїхав до Італії 
і повернувся до Іспанії близько 1610 р. Свій 
переклад «Амінти» (1607) він видав у Римі 
[https://en.wikipedia.org/ wiki/Juan_de_Jáuregui].

Опоненти можуть поставити перед автором 
цього дослідження таке запитання: «Ну нехай 
собі Роджер Ретланд ознайомився з «Амінтою» 
Тассо в бібліотеці Джона Флоріо, але де він міг 
знайти «Вірного пастуха» Джованні Батіста 
Гваріні, якого переклав Фігероа на іспанську?» 
Відповідь буде такою: у цій же бібліотеці, позаяк 
у списку книг заповіту Флоріо вона згадана в 
такому вигляді: «Pastor fido, del Cav. Guarini» 
[https://florioshakespeare.miraheze.org/wiki/Main_Page].

Йдеться про наступне видання «Вірного 
пастуха»: «Giovan Battista Bonfadino. «Pastor 
fido» Venetia, 1590» [https://it.wikipedia.org/wiki/
Battista_Guarini].

Як бачимо, Сервантес конче мусив приїхати 
до Англії і деякий час користуватися бібліоте-
кою Джона Флоріо, де мав знайти все йому 
необхідне для відповідної тиради Дон Кіхота.

Восьмою у списку книг заповіту Флоріо стоїть 
трагікомедія Фернандо де Рохаса «Селестина» 
(на іспанській). Йдеться про твір, який, на думку 
учених, також має свої рефлексії у «Дон Кіхоті» 
[https://es.wikipedia.org/wiki/La_Celestina#Influencia_y_
pervivencia].

Думаю, що Вільям Пембрук, знаючи про 
участь Флоріо у містифікації з «Дон Кіхотом» та 
про фінансову участь у цій містифікації з боку 
його матері – Мері Сідні – вирішив за краще 
не підкреслювати зв’язок Пембруків із ученим-
небіжчиком. На нашу думку, це тим більш 
було доцільним з причини безпеки, оскільки 
ми знаємо яку символіку наказав поставити 
Френсіс Меннерс, граф Ретланд 6-й на могилі 
Роджера Ретланда та Вільяма Шакспера. 

Про те ж, що автор творів Шекспіра часто 
бував у домі Флоріо і навіть ознайомлювався 
із рукописами Флоріо – про це учені знають 
відносно давно: «Такі учені як Джонатан 
Бейт та Вільям М. Хемлін помітили, що 
переклад Флоріо «Есе» Монтеня мав вплив 
на п’єси Шекспіра ще до того, як переклад 

був опублікованим. Вони стверджують, що 
Шекспір знав цей переклад до публікації, але 
не пропонують жодних пояснень чи доказів 
того, як це могло статися» [https://en.wikipedia.
org/wiki/John_Florio#A_World_of_Words_(1598)].

Й справді – такі пояснення чи докази 
стосовно контактів із Джоном Флоріо Вільяма 
Шакспера – запропонувати чи навести досить 
важко. Я б сказав – неможливо. Такі речі можна 
лише бездоказово припустити, але припустити 
бездоказово можна й будь-яке безглуздя – 
припущення не є доказом, але є такою річчю, 
яка сама потребує свого обґрунтування.

Деякі західні дослідники порівняли вислови 
та приказки у творах Шекспіра із тими, які 
трапляються у наступних виданнях Джона 
Флоріо: «First Fruits» (1578), «Second Fruits» 
(1591); «Giardino di Ricreatione» (1591). При цьому 
виявили чимало спільного. Я ж поцікавився, 
чи не мають ці спільні висловлювання Флоріо 
і Шекспіра щось спільне із «Дон Кіхотом». 
Виявилося, що приблизно третина таких 
дубльованих висловів знаходить свої аналоги 
чи рефлексії у даному романі. Наведу приклади:

У «Дон Кіхоті читаємо: «…і не все те золото, 
що блищить, а ось селянина Вамбу відірвали 
від волів, плуга, ярма й зробили королем 
іспанським» (Том ІІ. Розділ XXXIII).

Аналог у Шекспіра: «не все те золото, що 
блищить, а золоті гробниці припадають 
порохом» (Венеціанський купець, Дія II, сцена 
5).

Аналог у Флоріо: «Не все, що блищить – 
золото» («Second Fruits», 32).

Інший приклад:
У Флоріо читаємо: «Necessity hath no law» 

(«Second Fruits», 31). («Для необхідності закону 
не існує»).

Аналог у Шекспіра: «Nature must obey 
necessity» (Юлій Цезар, Дія III, сцена 3). 
(«Природа підпрядковується необхідності»).

У «Дон Кіхоті» ж читаємо такі слова 
головного героя: «Я людина швидше військова, 
аніж вчений, і, судячи з моєї схильності до 
військового мистецтва, мабуть, народився 
під знаком Марса, так що я вже як би за 
необхідністю мушу триматися цього шляху і 
буду ним іти, навіть якби цілий світ проти 
мене повстав» (Том ІІ. Глава VI).

Тут Дон Кіхот говорить про свою природу 
(«народився під знаком Марса») і про 
необхідність підорядковуватися власній 
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природі – думка така ж сама, як і в останній 
цитаті з Шекспіра – попри те, що позбавлена 
лаконічності викладу.

Наступний приклад:
Пригадаймо діалог з «Дон Кіхота»: «- Про яке, 

колєра його візьми, місто, про яку фортецю 
і про який замок ви, пане мій, тлумачите? – 
заволав Санчо. – Хіба ви не бачите, що це 
водяні млини, на яких мелють зерно?

- Мовчи, Санчо, – сказав Дон Кіхот, – вони 
тільки здаються млинами, але це не млини. 
Я вже тобі казав, що чари мольфарів мають 
властивість підмінювати і спотворювати 
справжню сутність будь-якого предмету» 
(Том ІІ. Розділ XXIX).

Наведений діалог можна розглядати як 
комічну літературну ілюстрацію до приказки, 
яка трапляється у Флоріо та Шекспіра:

Флоріо: «Через млин протікає більше води, 
аніж знає мельник» («Second Fruits», 34). («More 
water flows by the mill than the miller knows»).

Шекспір: «На млині води протікає більше, 
аніж знає мельник…» (Тіт Андронік, Дія II, 
сцена 1). («Мore water glideth by the mill Than 
wots the miller of»).

У приказці справді йдеться не про водяного 
млина і не про мельника, і не про воду.

Наступний приклад:
Флоріо: «Кінець робить усіх людей рівними» 

(«Second Fruits», 33). («The end maketh all men 
equal»).

Таку ж думку знаходимо у «Дон Кіхоті»: «…
коли життя закінчується, смерть у всіх 
відбирає вбрання, яким вони відрізнялися один 
від одного, і у могилі всі стають між собою 
рівними» (Том ІІ, розділ XII).

Дехто з англомовних дослідників вважає, що 
в наступних словах Шекспіра відображена така 
ж думка: «One touch of nature makes the whole 
world kin» («Троїл і Крессіда», Дія ІІІ, сцена 3).

Гадаю, що із висловами Флоріо та Шекспіра, 
які не перегукуються між собою, у «Дон Кіхоті» 
можна знайти спільного значно більше. Усі ці 
твори, які містять такі вислови, не публікувалися 
на якійсь іншій мові, окрім англійської за життя 
Сервантеса. Разом з тим – практично усі вони 
були опубліковані раніше за роман «Дон Кіхот». 
Таки не писав Сервантес «Дон Кіхота»!

І не лише вислови, але й алюзії до рідкісних 
історичних джерел часто є спільними для творів 
Шекспіра і роману «Дон Кіхот».

Пригадаймо пісню Альтисидори, створену 

на честь Дон Кіхота: «Як довго, Нероне 
Ламанчський, на пожежу, тобою запалену, 
зі своєї Тарпейської скелі будеш ти дивитись 
незворушно?» (Том ІІ. Розділ XLIV).

Автор коментарів до російського видання 
«Дон Кіхота» 2005 р. так пояснює це місце: 
«С Тарпейской скалы в Древнем Риме 
сбрасывались приговоренные к смерти 
преступники. По преданию, Нерон с этой 
скалы любовался пожаром Рима».

На жаль, коментатор не пояснює, де він 
дізнався про таке передання. А в подібних 
випадках, коли він посилається на абстрактне 
передання, як правило, читач має справу з його 
черговою помилкою, можливо, запозиченою в 
котрогось із іспанських літературознавців.

Я особисто не знайшов у жодному 
історичному джерелі, у якому описується 
біографія Нерона, вказівку на те, що Нерон 
спотерігав пожежу Риму із Тарпейської скелі 
(Капітолійський пагорб). Місце із якого він 
спостерігав за цією пожежею, конкретизує лише 
Свєтоній Транквілл, який зауважує, що це була 
Меценатова башта на Есквилинському пагорбі 
(Книга VІ, Нерон, 38). Щодо Тарпейської скелі – 
це було місце страти злочинців і Нерон ні за що               
б сюди не прийшов.

Для чого ж потрібно було авторові «Дон 
Кіхота» підмінити Меценатову башту 
Тарпейською скелею? Тут доречно пригадати, 
що весь контекст цієї пісні є гумористичним – 
Альтисидора зізнається у коханні Дон Кіхотові, 
зокрема, зауважуючи, що вона не кульгає і не 
є кривоногою, що її рот широкий не в міру і 
таке інше. А пожежа, в якій вона винуватить 
Дон Кіхота – це пожежа кохання, яке буцімто 
він у неї викликав. Отож, Тарпейська скеля, з 
якої «Нерон» спостерігає за пожежею, не має 
стосунку до історичного Нерона, а лише до 
«Нерона Ламанчського» (Дон Кіхота). Мовляв, 
за такі речі ти заслуговуєш бути скинутим із 
Тарпейської скелі.

Для нас же насамперед є важливим те, з якого 
історичного джерела автор «Дон Кіхота» міг 
дізнатися про Тарпейську скелю та про те, що 
вона слугувала місцем страти?

Про Тарпейську скелю згадують два античні 
автори: Тіт Лівій в «Історії Риму» та Плутарх 
– у двох своїх «Порівняльних життєписах» 
(«Коріолан»; «Сулла») – [https://en.wikipedia.org/
wiki/Tarpeian_Rock].



360

Позаяк Шекспір написав трагедію «Коріолан», 
користуючись першоджерелом Плутарха – 
природно, що Тарпейська скеля згадується у 
шекспірівській трагедії «Коріолан» (Дія ІІІ, 
сцена 3). У рядках 87–90 (оригіналу) Коріолан 
зауважує: «Не хочу знати більше й пам’ятати 
/ нехай на смерть вони мене засудять – / з 
Тарпейської нехай скидають скелі». У рядках 
99–104 Сіциній пропонує: «Під страхом 
скинення з Тарпейської скали, / нехай ніколи 
він не ввійде в наше місто – / закриті перед 
ним ворота Риму». Згодом Сіциній наказує: 
«Тому його хапайте і тягніть-но / з 
Тарпейської аби зіпхнути скелі».

Тарпейська скеля в цій трагедії згадана ще у 
двох випадках – і завжди – як місце страти.

Тут слід нагадати читачеві, що твори Тіта 
Лівія та Плутарха за життя Сервантеса в Іспанії    
не друкувалися. 

Перша публікація «Порівняльних 
життєписів» Плутарха на іспанській мові в 
Іспанії вийшла у Севільї 1491 року. Це були дві 
інкунабули, тираж яких становив близько 100 – 
200 екземплярів. Автор перекладу – Альфонсо 
де Паленсія (1423 – 1492).

До цього у 1478 р. в Італії (Сієна) вже після 
смерті єпископа Джованні Антоніо Кампано 
(1479 – 1477) опублікували його переклад на 
іспанську цього збірника. Але це видання було 
ще дорожче за попереднє і до Іспанії потрапило 
лише кілька його екземплярів.

У 1542 р. Дієго Грціан де Альдерте (1510 – 
1600) зробив новий частковий переклад цього 
збірника творів Плутарха, про публікацію якого 
не збереглося якихось відомостей. Франсіско 
де Енсінас у 1547 році опублікував у Базелі свій 
переклад життєписів Кімона та Лукула.

Таким чином єдиним виданням Плутарха 
на іспанській, де можна було знайти життєпис 
Сулли та Коріолана, у добу Сервантеса в Іспанії 
залишалися дві інкунабули перекладу Паленсії, 
видані 1491 р. Чи міг Сервантес купити собі цей 
двохтомник? Щоб відповісти на таке питання, 
слід згадати, яку вартість мали подібні книги 
ще навіть до того, як ставали бібліографічною 
рідкістю: «Книги, як і рукописи та гравюри, 
були скарбами у ХV столітті» [https://
de.wikipedia.org/wiki/Inkunabel].

Отож, Тарпейська скеля – це ще одна таємниця 
«Дон Кіхота», про яку номінальний автор 
цього роману не мав можливість дізнатися із 
історичних джерел.

Доречно буде пригадати й цю репліку з «Дон 
Кіхота», звернуту до головного героя роману: 
«Не хвилюйтеся, добродію, ви потрапили 
не до якогось лютого Озіріса, а до Роке 
Гінарта, який не стільки жорстокий, скільки 
милосердний» (Том ІІ, розділ LX).

У примітці 212 автор коментарів до 
російського видання «Дон Кіхота» 2005 р. пише: 
«Озирис (миф.) – египетский бог, которого 
Роке Гинарт смешивает с Бузирисом, 
легендарным сицилийским тираном». Але 
легендарний сіцилійський тиран, який 
уславився своєю неймовірною жорстокістю, 
називався Фаларісом, а не Бузірісом [https://
en.wikipedia.org/wiki/Phalaris]. Отож, автор 
коментарів припустився деякої помилки. Щодо 
Бузіріса, з яким Роке Гінарт справді переплутав 
бога єгиптян Озіріса – то він є персонажем 
давньогрецької міфології – сином Посейдона, 
який правив Єгиптом і приносив у жертву 
іноземців. Зокрема, спробував принести 
у жертву Геракла, який убив за це Бузіріса 
палицею біля жертівника.

Про Бузіріса згадує античний ритор Ісократ 
[https://en.wikipedia.org/wiki/Busiris_(king_of_Egypt)]. 
Видання творів Ісократа у Каталозі Бельвуару 
зафіксоване нами під № 60. Більш детально 
про Бузіріса розповідає Діодор Сіцилійський 
[Діодор Сіцилійський. Історична бібліотека IV 
18, 1]. Пригадаймо, в огляді Каталогу бібліотеки 
Бельвуару (розділ 3) під № 30 зафіксована 
«Книга Історії» Діодора Сицілійського.

Про Бузіріса також пишуть інші античні 
автори – Аполлодор та Гігін, але їхні твори (як і 
твори Діодора та відповідний твір Ісократа) 
також не видавалися в Іспанії до ХVІІІ – 

Тарпейська скеля у наш час
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ХІХ століть, отож, не були доступними для 
Сервантеса. Дуже коротко згадує про криваві 
вівтарі Бузіріса Вергілій (Георгіки, Книга ІІІ). 
Але «Георгіки» Вергілія також не існували в 
добу Сервантеса в перекладі на  іспанську  і  не  
видавалися  в  Іспанії  на  латині.

Згадує про Бузіріса й Страбон (Географія XVII 
1, 19). І Павел Орозій (Історія проти язичників 
I 11, 2).

Отож, не дивно, що Сервантес якимось чином 
почув про Бузіріса, хоч і мав про нього досить 
спотворене уявлення. У своєму романі «Персілес 
і Сігізмунда» Сервантес пише:  «…так називався 
арраїс цього галіоту, корсар настільки ж 
відомий, як і жорстокий, не менш жорстокий, 
аніж Фаларіс і Бузіріс, тирани Сицілії» (Книга 
ІІІ. Розділ Х). Із наведеного уривку є помітним, 
що Сервантес десь почув про Фаларіса і Бузіріса 
як про зразки жорстокості. А позаяк він знав, 

що Фаларіс був тираном Сицілії, то подумав, 
що Бузіріс також був таким же тираном із цього 
острова. До речі й автор коментарів до 
російського видання «Дон Кіхота» 2005 р. 
припустився тієї ж помилки, очевидно, 
запозиченої в останньому романі Сервантеса.

Але в «Дон Кіхоті» є помітним, що його автор 
(на відміну від Сервантеса) чудово знає, хто таким 
є Бузіріс – попри те, що герой цього роману 
плутає Бузіріса з Осірісом. Самé ймення «Бузіріс» 
має єгипетське походження – його значення: 
«Храм Осіріса» [https://en.wikipedia.org/wiki/Busiris_
(king_of_Egypt)]. Таким чином ця плутанина – попри 
її комічний характер – має свій науковий підтекст.

То, може, Сервантес користувався не лише 
бібліотекою Джона Флоріо, але й Роджера 
Ретланда? Проте логіка відомих історичних 
подій свідчить про те, що для цього йому 
потрібно було б оволодіти телекінезом…

•••••••

 8. Промовисті  алюзії
Пригадаймо розповідь про зустріч Дон 

Кіхота зі студентом, коли останній розповідає 
про свою творчість: «А ще є в мене книга, яку 
я називаю Доповненням до Вергілія Полідора; 
в ній йдеться про винахід різних речей, і 
вона вимагала від мене великих знань та 
великої ретельності, бо низку надзвичайно 
важливих речей, про які промовчав Вергілій, 
довелося встановлювати мені, і я в своїй 
книзі у витонченій манері про те оповідаю. 
Вергілій забув, наприклад, повідомити 
нам, хто перший у світі схопив нежить і 
хто перший вдався до втирання носа як до 
засобу від французької хвороби, а я даю про 
це найдостовірніші відомості та посилаюся 
більш ніж на двадцять п'ять авторів – судіть 
самі, ваша милість, скільки я поклав на цю 
книгу праці і яку користь вона принесе всім 
людям» (Том ІІ. Розділ XXII).

Сам по собі цей епізод нагадує нам сатиру 
на тогочасних учених мужів, яку ми виявили 
в «Корієтових абсурдах». Гумор полягає, 
зокрема, у тому, що французьку хворобу (як 
називали сифіліс в Англії) втираннями ніхто 
не лікував, проте в тих випадках, коли сифіліс 
був запущений, це призводило до гниття і 
відмирання тканин передньої частини носа, 
що супроводжувалося виділеннями гнійної 

рідини, які зовні були схожими на виділення 
від нежитю. Іншими словами – студент визнає, 
що займається пошуком історичної особи, яка 
першою перехворіла тяжкою формою сифілісу. 
Попри безглуздість та безперспективність 
такого «наукового» пошуку – сама постановка 
питання на порядок денний є тут абсурдною, 
позаяк йдеться не про якесь важливе явище 
історії, а про захворювання, пов’язане із 
ганебною поведінкою окремих представників 
людського роду.

Але нас першочергово цікавить у наведеній 
цитаті посилання на твір італійського гуманіста 
Вергілія Полідора (1470 – 1555) під назвою «De 
Inventoribus Rerum» («Про винахідників»). Ця 
праця була перекладена на англійську (1546) 
й іспанську (1551). Але Мігель Сервантес, 
очевидно, не міг тримати її в руках із тієї при-
чини, що у 1576 р. її було поміщено до папського 
Індексу заборонених книг [https://en.wikipedia.org/
wiki/Polydore_Vergil]. Кажучи іншими словами, 
коли Сервантес повернувся з алжирського 
полону до Іспанії, відповідний переклад 
давно вже був вилучений із обігу іспанською 
Інквізицією. Звичайно, можна заперечити, що 
Сервантес читав Вергілія Полідора ще до своєї 
вимушеної еміграції до Італії 1569 р. Але це є 
малоймовірним – на той час Сервантесу ледь 
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встигло виповнитись 20 років (низка сучасних 
єврейських дослідників довели, що Сервантес 
народився 1549 р., обґрунтовуючи свою думку 
на офіційному свідченні самого Сервантеса). 
У 20-річному віці юнаки, не прилучені до 
фундаментальної освіти у вищих школах, 
цікавляться в кращому випадку літературними 
творами, але не науковими трактатами.

На це наші опоненти можуть сказати: «А чи 
маєте ви докази, пане Кирій, що Роджер Ретланд 
тримав у руках якесь із видань цього трактату 
Вергілія Полідора?»

На це слід відповісти, що Вергілій Полідор 
із 1502 року мешкав у королівстві Англія, 
де написав «Історію Англії» і згодом став 
тут популярним автором. Його трактат «De 
Inventoribus Rerum» в Англії Єлизаветинської 
доби не був під забороною, позаяк ця країна не 
визнавала папського Індексу заборонених книг.

Окрім того – Вергілій Полідор у 1496 році 
(чи дещо раніше) закінчив університет у 
Падуї [https://en.wikipedia.org/wiki/Polydore_Vergil]. 
Отож, у бібліотеці цього університету мали б 
бути всі видання його творів (як славетного 
випускника цього навчального закладу). На час 
навчання Роджера Ретланда у Падуанському 
університеті (1596 р.) відповідний трактат 
був в Індексі, отож, його з 1576 р. видалили з 
бібліотек, проте дізнатись про його існування 
у студентів налічувалося чимало можливостей. 
Таким чином існує значна ймовірність того, що 
Р. Ретланд ознайомився з цим трактатом після 
повернення до Англії, а зацікавився ним вперше 
– у Падуї.

Пригадаймо й таке висловлювання Дон Кіхота: 
«Сципіон прибув до Африки й, ступивши на 
сушу, спіткнувся й упав, і це воїнами його 
було витлумаченим за погане знамення, а він, 
обійнявши землю руками, вигукнув: «Ти не 
втечеш від мене, Африко, бо я тримаю тебе у 
своїх обіймах!» (Том ІІ, розділ LVIII).

Автор коментарів до російського видання 
«Дон Кіхота» 2005 р. опублікував таку примітку 
до цього місця: «Сципион – римский полководец 
Публий Корнелий Сципион (185–129 до н. э.), 
воевавший против Карфагена и разрушивший 
его (146 до н. э.)» (Примітка 199). Але він ні 
словом не обмовився про те, що тут Дон Кіхот 
переплутав Сципіона із Юлієм Цезарем, з яким 
ця пригода сталася під час війни зі Сципіоном 
(у тому і родзинка гумору). Свєтоній Транквілл 
пише про це таким чином: «Ніколи жодні 

забобони не змушували його залишити чи 
відкласти свій задум. Він не відклав походу 
проти Сципіона і Юби через те, що під час 
жертвоприношення тварина вирвалася у 
нього з рук. Навіть коли він спіткнувся, 
сходячи з корабля, то зробив із цього гарну 
прикмету, вигукнувши: «Ти в моїх руках, 
Африко!» (Божественний Юлій, 59).

Про цей епізод біографії Цезаря (висадку 
в Африці) Плутарх розповідає у «Життєписі 
Цезаря» (LII). Але у Плутарха немає згадки 
про падіння Цезаря та його кмітливий вихід із 
неприємної ситуації.

Зрозуміло, що автор «Дон Кіхота» тут 
використав відповідне місце з «Життя 12 
цезарів» Свєтонія. Але нагадаю, що в Іспанії ця 
книга у добу Ренесансу не видавалася – перший 
переклад на іспанську з’явився за багато років 
по смерті Сервантеса. А ось у бібліотеці Р. 
Ретланда видання «Життя 12 цезарів» 1520 р. ми 
зафіксували під № 119.

Пригадаймо лист Дон Кіхота до Санчо, у 
якому він пише: «Закон же, що навіює страх, 
але не втілюється в життя, подібний до 
поліна, царя жаб, спочатку він сіяв посеред 
них страх, але потім вони стали зневажати 
його…» (Том ІІ, розліл LI).

Коментуючи це місце, автор коментарів 
до російського видання даного роману 2005 
р. цілком об’єктивно зауважує: «…намек на 
басню римского баснописца Федра «Лягушки, 
просящие царя», в которой Юпитер в ответ 
на просьбу лягушек дать им царя бросил 
им чурбан, но, так как они отнеслись с 
пренебрежением к такому царю, он послал им 
дракона, который их всех пожрал».

Перший переклад на іспанську збірника 
байок давньоримського поета Гая Юлія Федра 
був зроблений Франціско Хав’єром де Ідіакесом      
і невдовзі виданий у Бургосі 1775 року. [https://
es.wikipedia.org/wiki/Cayo_Julio_Fedro].

Найбільш ранній переклад (на французьку) 
повного збірника байок Федра вийшов у Франції 
(в Парижі) 1596 року [https://fr.wikipedia. org/
wiki/Phèdre_(fabuliste)]. Але Сервантес не знав 
французької і ця книга фактично була для 
нього недоступною, позаяк він ніколи не був 
у Франції. Тим часом є добре відомо, що рано 
навесні 1597 р. Роджер Ретланд із Венеції 
прибув до Франції і перебував тут щонайменше 
до 14 червня 1597 р. (це дата його листа до 
Есекса із Парижу). Позаяк знаємо, що Р. Ретланд 
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цікавився виданнями античних авторів і добре 
володів французькою мовою, а видання Федра 
на той час ще було книжковою новинкою, отож, 
ймовірність придбання ним примірника цієї 
книги слід вважати дуже високою.

Пригадаймо й розповідь про зустріч Дон 
Кіхота зі студентом:  «Дорогою Дон Кіхот 
запитав студента, до якої царини належить 
та які особливості має його діяльність і праця, 
студент же на це відповів, що займається 
він світськими науками, а що заняття та 
праця його полягає у створенні книжок, дуже 
корисних для держави і дуже захоплюючих; що 
одна з його книг називається «Про костюми», 
і в ній описуються сімсот три костюми, їх 
кольори, девізи та емблеми, так що під час 
свят та розваг придворні, натомість щоб 
випрошувати в інших або ж, як то кажуть, 
мастити собі голову над костюмами, такими, 
що відповідають їх потребам і бажанням, 
можуть у його книзі знайти і вибрати собі 
будь-який зразок, який припав би їм довподоби» 
(Том ІІ. Розділ XXII).

Уважний читач помітив, що тут йдеться про 
костюми для придворних.

В середовищі сервантистів вважається 
що Мігель Сервантес сам вигадав цю книгу 
«Про костюми» – для гумору. Але, як відомо, 
в «Дон Кіхоті» домінує не авторська вигадка, 
але авторське переосмислення неймовірно 
величезної кількості історичних, культурних 
та літературних реалій, отож, вважати це 
за вигадку – не існує жодних об’єктивних 
підстав. Крім того – наш читач, можливо, знає, 
що подібна книга до тієї, на яку тут написано 
сатиру, справді існувала. Щоправда – в єдиному 
екземплярі й досить далеко від Іспанії – в 
Аугсбурзі (Баварія).

Сервантисти чудово знають, що Мігель 
Сервантес жодного разу в житті не був у 
Німеччині, зокрема і в Баварії. А ось, чи побував 
у Аугсбурзі Роджер Ретланд? На це питання 
відповісти не так легко. За браком доступу до 
відповідних історичних джерел я змушений 
звернутися до видання спекулятивного, 
але такого, що грішить лише не логічними 
висновками та ігноруванням «не вигідних» 
фактів, але не опертям на історчні реалії. 
Йдеться про одну із книг, які популяризують 
Оксфордську гіпотезу Шекспірівського 
питання, видану двома авторами під 
псевдонімами (О. Козминиус, О. Мелехций. «Шекспир. 

Тайная история», СПб.: «Нева», 2003. – 576 с.).
Зокрема, автори пишуть: «Первым пунктом 

на континенте был голландский порт 
Флашинг, сданный в аренду англичанам в обмен 
на английскую помощь в войне с Испанией. 
Губернатором Флашинга был Роберт 
Сидни, брат Филипа... Роберт (тоже поэт), 
встретившийся с девятнадцатилетним 
юношей, высоко оценил его интеллектуальные 
способности... Из Голландии Рэтленд 
отправляется в Германию. В начале февраля 
он находится в Гейдельберге, где, видимо, 
знакомится с известным университетом. 
24 февраля Рэтленд должен был (видимо, по 
расписанию) прибыть в Италию. Однако 
он задерживается – и от доктора Хоукинса, 
находившегося в Венеции, в Англию, в адрес 
Энтони Бэкона уходит соответствующая 
депеша. Впоследствии Рэтленд все-таки через 
Бреннерский перевал попадает в Италию» 
[Часть 1. Картошка в серебряной чаше // 13. Все дороги 
ведут в Падую].

Позаяк йдеться про джерело не надійне, 
ми мусимо перевірити достовірність всіх тут 
наведених даних.

Справді Роберт Сідні в 1595 р. залишався 
губернатором Флашингу. [https://en.wikipedia.org/
wiki/Robert_Sidney,_1st_Earl_of_Leicester].

Й справді Роджер Ретланд дорогою до Гааги 
відвідував Роберта Сідні: «Сер Роберт Сідні 
повідомив, що під час свого візиту до Гааги, 
Ретланд «зробив мені послугу, показавши 
мені» «інструкції», дані йому Ессексом» [https://
www.thefreelibrary.com/Letters+of+travel+advice+from+the
+Earl+of+Essex+to+the+Earl+of...-a018253595].

Про затримку Р. Ретланда в дорозі до Італії та 
про прибуття його до Італії через Бреннерський 
перевал – пише чимало авторів, які займалися 
Шекспірівським питанням, позаяк відповідний 
лист Ентоні Бекона справді існує. А позаяк з 
Нідерландів потрапити цим шляхом до Італії 
доцільно було лише через Південну Німеччину 
(аби не гаяти зайвого часу) – випливає висновок, 
що Р. Ретланд таки побував у Гейдельберзі (місто 
на Південному заході Німеччини). Дорога до 
Бренерського перевалу лежить звідси через 
Штутгарт. Аусбург знаходиться за 90 км від 
Штутгарта – на південний схід, причому дещо 
збоку від дороги на Італію. Але, оскільки ми 
знаємо, що Р. Ретланд затримався у Німеччині й 
не встиг прибути 24 лютого до Падуї, випливає 
висновок, що він міг дещо ухилитися від 
наміченого маршруту й відвідати Аугсбург. 
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У цьому місті було що побачити – не даремно 
імператор Максиміліан 1-й отримав кличку 
«Мер Аугсбургу».

А тепер спробуймо з’ясувати, наскільки 
аугсбурзька книга про костюми відповідає 
сатирі на якусь невідому нам книгу про костюми, 
наявну в «Дон Кіхоті»?

Історія створення цієї книги є такою: в 
Аугсбурзі у ХVІ ст. мешкав найбагатший 
підприємець, торговець і банкір усіх часів – Якоб 
Фуггер (1459 – 1525). Його статки на сучасну 
валюту оцінюють суму, близько 400 мільярдів 
доларів. Фуггер зіграв фатальну роль в історії – 
він надавав великі позики Папі Леву Х, який був 
страшним марнотратцем. Щоб якимось чином 
повернути борг Фуггеру, Лев Х дозволив йому 
торгувати у Німеччині індульгенціями, що й 
спровокувало вибух Реформації. Окрім того – 
на вимогу Фуггера – Лев Х скасував заборону 
займатися лихварством [https://www.forbes.ru/
forbeslife/341371-knigi-aprelya-vybor-forbes].

Вважається, що причиною накопичення 
казкових багатств Фуггера було кілька факторів, 
зокрема, його співпраця із імператорами 
Максиміліаном 1-м та Карлом 5-м, його 
монополія на торгівлю міддю та застосування 
бухгалтерського обліку – до чого в Німеччині 
він вдався першим. Його бухгалтера – Маттеуса 
Шварца (1497 – 1574) – деякі сучасні дослідники 
називають «головним бухгалтером Європи». 
Свою освіту в галузі бухгалтерії Шварц здобув 
в Італії (у Венеції та Мілані). При цьому він 
виявився дуже здібним фахівцем у цій галузі. 
Бухгалтер мультимільярдера став людиною 
далеко не бідною і міг дозволити собі певні 
дивацтва, які коштували не дешево. Шварц не 
був позбавленим дещиці естетичного смаку, 
а відтак цінував живопис та захоплювався 
модою на гарне вбрання. Одного дня (1520 р. 
чи навіть раніше) йому сяйнула ідея поєднати 
ці два захоплення і створити книгу, у якій би 
він був намальованим у своїх різноманітних 
костюмах. Протягом сорока років (до 1560 р.) 
він наймав живописців, що зображували його в     
різноманітних костюмах, які він замовляв на всі 
випадки життя. Таких акварелей зібралося 137.

Справа у тому, що після смерті Якоба Фуггера 
він не втратив місце своєї праці – той, не маючи 
дітей, заповів свої статки двом племінникам: 
Раймунду і Антону Фуггерам. Зокрема, 2 міль-
йони 32 тисячі гульденів залишив Антону 
Фуггеру, який продовжив співпрацю свого 

дядька-небіжчика зі Шварцом. Проте 1560 р. 
Антон Фуггер також помер [https://en.wikipedia.org/
wiki/Anton_Fugger]. Джерело «дурних грошей» для 
Маттеуса – «висохло», і книгу стало недоцільним 
продовжувати. Отож, її залишалося гарно 
оформити – зшити і виготовити коштовну 
оправу та титульну сторінку. Назвав він її так: 
«Klaidungsbüchlein» («Буклет одягу»). Але 
мешканці Аугсбургу не оцінили належним 
чином його мистецьких зусиль і вигадали 
для нього прізвисько, перефразувавши слово 
«Klaidungsbüchlein» у «Kleidernarr» («Модний 
дурень» чи «Модний дурисвіт») [https://
en.wikipedia.org/wiki/Matthäus_Schwarz].

Таким чином ця книга стала об’єктом 
народної сатири ще за життя її автора.

Між книгою Шварца та книгою студента 
із «Дон Кіхота» існують певні відмінності. 
Книга студента не містить малюнків, а лише 
описи костюмів. Але ця відмінність має свою 
гумористичну доцільність, позаяк описом 
костюма неможливо скористатися з прак-
тичною метою – без зображень – тоді як 
книга студента призначена для практичного 
застосування. Ось таким чином сама ідея цієї 
книги є абсурдною.

Число костюмів у книзі студента є значно 
більшим (у п’ять разів) – їх тут 703 проти 137. 
Але таке перебільшення може бути гіперболою, 
зумовленою вимогами не хитрих законів 
комізму.

Книга студента призначена для придворної 
знаті. Шварц до неї не належав, але його 
костюми були настільки коштовними, 
наскільки дозволяло його соціальне становище. 
А тим часом він був посвячений у рицарі 
імператором Карлом V у 1541 р. А деякі з його 
парадних костюмів (які бачимо у книзі) були 
пошиті спеціально для у часті в придворних 
урочистостях імператора Максиміліана 1-го, 
пов’язаних із візитом Фердинанда, герцога 
Австрійського (1530 р.) та прибуття імператора 
на Сейм 1518 р. [https://fr.wikipedia.org/wiki/Matthäus_
Schwarz].

На загал, книга Шварца відповідає вимогам 
книги студента, про яку, нагадаю, так написано 
в «Дон Кіхоті»: «…під час свят та розваг 
придворні, натомість щоб випрошувати в 
інших або ж, як то кажуть, ламати собі голову 
над костюмами, такими, що відповідають їх 
потребам і бажанням, можуть у його книзі 
знайти і вибрати собі будь-який зразок, який 
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припав би їм до вподоби». Інша справа, що сама 
книга студента цим вимогам не відповідає.

Нагадаю також, що Шварц замовляв собі 
костюми на всі особливі випадки життя: «Шварц 
додав до зображень рукописні коментарі, що 
пояснюють, коли він зодягав кожен костюм, 
та свій латинський девіз: «Omne quare suum 
quia» (у кожного з них є своя причина)» [https://
en.wikipedia.org/wiki/Matthäus_Schwarz].

Зрозуміло, що така книга тривалий час не 
мала у світі аналогів, позаяк могла у відповідну 
добу існувати лише в одному екземплярі (чи ще 
в кількох дуже вартісних рукописних копіях). 
До 1740 р. ця книга справді була лише в одному 
екземплярі, який тривалий час зберігався у 
нащадків Маттеуса Шварца і ніколи не вивозився 
за межі Німеччини: «Оригінальна книга одягу 
зберігається у музеї Герцога Антона Ульріха 
у Брауншвейзі. Є також дві копії, зроблені в 
1740: одна в Національній бібліотеці в Парижі, 
а інша – в Бібліотеці Готфріда Вільгельма 
Лейбніца в Ганновері» [https://en.wikipedia.org/wiki/
Matthäus_Schwarz].

Таким чином, щоб дізнатися про існування 
цієї книги станом на 1614 рік (рік підготовки до 
друку 2-го тому «Дон Кіхота»), потрібно було до 
цього побувати в Аугсбурзі.

Читача може цікавити, якою була ймовірність 
для Роджера Ретланда дізнатися в Аугсбурзі про 
існування даної книги?

Нагадаю, що Р. Ретланд подорожував у 
супроводі восьми слуг і трьох друзів – дванадцяти 
осіб, яким він у Нідерландах придбав коней 
для того, щоб морську подорож перетворити 
у сухопутну, Як спогад про це придбання, він 
описав у «Дон Кіхоті» вигляд коня, виведеного 
у Фрісландії (одна із північних провінцій 
Нідерландів). Коні фрісландської (фризької) 
породи були поширені у всіх Нідерландах, а тим 
більше – у Північній Голландії (де знаходиться 
Амстердам), яку від Фрісландії відділяє лише не 
широка затока.

Ось цей опис: «…лакей Тосілос з опущеним 
забралом… верхи на могутньому коні, під яким 
тремтіла земля; кінь його, сірий у яблуках, з 
пелехатими ногами, з крутими боками, був, 
мабуть, фризької породи» (Том ІІ, розділ LVI).

Як бачимо, витрати на подорож були 
не малими. Тим більше, прибуваючи до 
якогось цікавого іноземного міста англійські 
аристократи не економили на тому, щоб 
відмовитись від професійного гіда. Професійні 

гіди показували місто і розповідали найцікавіше 
про кожен його важливий об’єкт. А в Аугсбурзі 
кілька важливих об’єктів були нерозривно 
пов’язані із йменням Якоба Фуггера. 

У 1514 р. Якоб Фуггер викупив частину 
Аугсбурга, де побудував ще до 1523 р. 52 ошатні 
будиночки для бідних із платою в один гульден 
за рік та обов’язком молитися за доброчинця 
[https://en.wikipedia.org/wiki/Fugger_family]. Ці будиночки
стоять ще до нашого часу. Але згодом, ще за 
життя Якоба Фуггера, це маленьке містечко 
розширилося.

У наш час, мабуть, немає жодного туриста, 
який би побував у Аугсбурзі й не дізнався 
про цей квартал для бідняків, у якому на ніч 
закривалися ще тоді й закриваються зараз 
всі ворота. Тим більше наприкінці XVI ст. 
гід мусив розповісти про це подорожанам, 
які щедро платили йому за екскурсію. Окрім 
того, на пожертви Якоба Фуггера в Аугсбурзі 
було побудовано чудову капеллу Святої Анни, 
а також цей магнат збудував тут для себе 
Fuggerhäuser (величезний розкішний будинок, 

Якоб  Фуггер  і  Маттеус  Шварц  за  роботою.
Сторінка із книги М. Шварца «Klaidungsbüchlein»
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зведений за зразком флорентійських палаццо). 
Такі об’єкти ніяк не могли просковзнути повз 
увагу допитливих туристів. Коли ж заходила 
мова про Якоба Фуггера, то неможливо було 
не розповісти й про Маттеуса Шварца – його 
«золотого» бухгалтера, «Кляйдернарра», який 
прославився своєю «чудернацькою» книгою.

Можна було б зауважити, що Якоб Фуггер 
часто відвідував свої філії в інших країнах і, 
можливло, його супроводжував М. Шварц, але 
на час смерті Я. Фуггера (1525 р.) книга Шварца 
ще не існувала – з десяток акварелей – це ще 
далеко не книга. Наступний роботодавець 
Шварца – Антон Фуггер, якого прозвали «князем 
купців», займався розширенням торгівлі із 
Новим Світом (Вест-Індія, Мексика, Буенос-
Айрес) – [https://en.wikipedia.org/wiki/Anton_Fugger]. 
Таким чином поїздки по Європі для М. Шварца 
закінчилися 1525 року чи навіть дещо раніше. 
Все подальше життя він провів у Аугсбурзі.

Звичайно, можна припустити, що Роджер 
Ретланд затримався у Німеччині з якоїсь іншої 
причини, а не тому, що справді звернув зі свого 
шляху до Італії на кілька десятків кілометрів вбік 
– аби відвідати Аугсбург. Але в цьому випадку 
потрібно було б обґрунтовано висунути іншого 
кандидата на авторство «Дон Кіхота» (який би 
вчився в Кембриджі та відвідав Дубровник й 
Аугсбург), позаяк Сервантес не міг бути цим 

Fuggerhäuser. Фото 1880 р.

автором з багатьох десятків причин, які ми вже 
розглянули і з багатьох сотень причин – ще не 
розглянутих ні ким.

•••••••

 9. Ляпсуси Сервантеса, спровоковані 

У свої шкільні роки мені довелося почути 
такий політичний анекдот: «По тому, як 
«Динамо» (Тбілісі) завоювало Кубок Кубків, 
футболістів вирішили зробити комуністами, 
а попередньо – з’ясувати рівень їхньої 
свідомості. До інструктора в кабінет зайшов 
Давид Кіпіані, а Рамаз Шенгелія підслуховує 
через щілину під дверима. Інструктор питає: 
«Кто такой Лєонід Брєжнєв?». Кіпіані 
відповідає: «Атец радной!». Інструктор 
хвалить: «Маладєц!». Наступним заходить 
Шенгелія. Інструктор питає: «Кто такой 
Лєонід Брєжнєв?». Шенгелія відповідає: «Атец 
Давіда Кіпіані»…».

Здавалось би: що спільного має цей анекдот 
із Мігелем Сервантесом та справжнім автором 

«Дон Кіхота»? Але таки має! Справжній автор 
«Дон Кіхота» жартував у своєму романі на 
кшталт Кіпіані з анекдоту, а Мігель Сервантес 
повторював за ним на кшталт Шенгелії з 
анекдоту.

Наведу приклади.
Наскільки добре Сервантес розумівся на 

історичній та міфологічній географії – про 
це можна судити за його останнім романом 
«Персілес та Сігізмунда». Зокрема, у ньому 
виокремимо такий уривок: «Принц Максимін 
відбув на двох великих кораблях і, пройшовши 
Геркулесові стовпи, після багатьох змін 
погоди, після багатьох штормів досягнув 
острова Тинакрії, потім славної Партенопеї» 
(Частина ІІІ. Розділ 12).

 «Дон Кіхотом» і не лише ним

Книга М. Шварца «Klaidungsbüchlein». (Оригінал)



367

Тут йдеться про Сицілію (Тринакрію) та 
Неаполь (Партенопею).

На місці сучасного Неаполя у VІІІ ст. до н. е. 
давні греки (афіняни) заснували свою колонію 
Партенопа, назвавши її на честь Афіни Партенос. 
І хоч ця колонія була знищеною, проте з того часу 
в поезії різні автори часто називали Неаполь 
«Партенопеєю». Позаяк Сервантес кілька років 
мешкав у Неаполі, він мав би чудово про це 
знати, і, як бачимо, так воно й було. Але Сіцілію 
(Тринакрію) Сервантес згадує тут не без 
помилки, називаючи її «Тинакрією».

Можна було б припустити, що цієї помилки 
припустилися працівники друкарні, а не автор 
роману. Проте вся справа у тому, що Сицілію 
М. Сервантес називає «Тинакрією» не лише в 
своєму останньому романі, але й своїй новелі 
«Великодушний шанувальник», яка увійшла до 
його збірки, виданої 1613 року. Пише він це так: 
«…наступного дня помітили вдалині Пакіно – 
мис родючої Тинакрії» [М. Сервантес де Сааведра. 
Собрание сочинений в пяти томах. Том 3, М., 1961, с. 130]. 

Мис Пакіно знаходиться на Сицілії. Там 
же – й містечко Пакіно (за 65 км від Сіракуз). 
Таким чином і тут Сервантес називає Сицілію 
«Тинакрією». А відтак – випливає висновок, 
що ця спотворена назва глибоко засіла у його 
свідомості.

Це здається дивним, адже у добу Сервантеса 
назва Сицілії – «Тринакрія» ще не стала 
глибоким архаїзмом: із 1302 до 1409 р. на Сицілії 
існувало незалежне королівство Тринакрія. 
Отож, з часу його зникнення на час написання 
Сервантесом його новел минуло якихось два 
століття.

Крім того – з топонімом «Тринакрія» 
Сервантес міг би ознайомитися і в міфологічних 
джерелах – якби читав «Одіссею» Гомера (Пісня 
ХІІ 262, 348, 363.) та «Міфологічну бібліотеку» 
Аполлодора (1: 9). Міфічна Тринакрія – це 
острів Геліоса, на якому паслося стадо биків 
цього божества.

 Коли грецькі поселенці прибули на Сицілію 
вперше у VIIІ ст. до н. е., вони побачили, що 
на острові є три підвищення і назвали його 
Тринакрією (Трикутником) відповідно до цієї 
особливості та до міфічної Тринакрії Гомера.

Як же сталося, що Сервантес переплутав не 
існуючу насправді «Тинакрію» з історичною 
Тринакрією (Сицілією)? Думаю, що історичну 
назву «Тринакрія» у його свідомості витіснив і 
підмінив собою вигаданий автором антропонім 

із «Дон Кіхота»: «Тинакрій Мудрий» – так 
Доротея називає свого вигаданого вінценосного 
батька (розповідь Доротеї у Першому томі 
роману). Думаю, що читач розуміє: якби 
Сервантес був справді автором «Дон Кіхота» 
– тоді така підміна була б неможливою – 
антропонім «Тинакрій» був би саме його 
вигадкою, яку не сплутаєш з чимось іншим. 

Наведу й інший приклад – подібний до 
попереднього.

Автор «Дон Кіхота», кепкуючи зі свого 
головного героя, за яким стоїть граф Оксфорд 
17-й, вкладає у його вуста такі слова: «Однак 
чеснота сама по собі є настільки могутньою, 
що назло всій чорній магії, яку тільки знав 
перший її винахідник Зороастр, вона вийде з 
честю з усіх випробувань» (Том І. Розділ XLVII).

Тут «винахідником чорної магії» вперше 
в історії названий засновник зороастризму 
– Заратуштра (Зороастр). У цьому виявляє 
себе комічне невігластво Дон Кіхота, 
позаяк зороастризм (на відміну від 
магічних язичницьких релігій) є релігією 
протиставлення Світового Добра Світовому 
Злу, у чому є подібним до християнства, ісламу 
та доталмудичного юдаїзму. Відповідно у 
зороастризмі, як і в цих релігіях простежується 
негативне і навіть вороже ставлення до магії.

В ісламі Зороастр розглядається як один із 
істинних пророків [https://en.wikipedia.org/wiki/
Zoroaster#In_Christianity]. 

У християнстві зороастрійцями вважаються 
три мудреці, які прийшли поклонитися Ісусові 
Дитятку – Мельхіор, Каспар та Балтазар [https://
ru.wikipedia.org/wiki/Зороастризм#Связь_с_другими_
религиями]. За Переданням Церкви, це саме їхні 
нетлінні мощі зберігаються до нашого часу у 
Кельнському соборі. А на Богоявлення (6 січня) 
Католицька Церква святкує пам’ять цих волхвів.

Зороастрійцями ж вони вважаються тому, 
що у грецькому оригіналі Євангелія названі 
«магами» (так називалися жерці зороастризму). 
Дон Кіхот плутає магів-зороастрійців із магами-
чаклунами, стаючи жертвою філологічної 
помилки. Саме з цієї причини він вважає 
Зороастра «винахідником чорної магії».

У Другому томі «Дон Кіхота» написано, що 
герцог та герцогиня прочитали Перший том 
цього роману. Тому їхні розігрування Дон 
Кіхота містять комічні алюзії до його подібних 
помилок, описаних у Першому томі. В одному 
такому випадку актор, якого зодягнули в костюм 
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Смерті, говорить до Дон Кіхота: «Піднявшись і 
витягнувшись на весь зріст, ця жива Смерть 
трохи сонним голосом і дещо плутаною мовою 
заговорила так:

«Я – той Мерлін, якому батьком
Був диявол, як і перекази це стверджують
(Освячена століттями брехня!)
Князь магії, верховний жрець та джерело
Старовинної Зороастрової науки» (Том ІІ. 

Розділ XXXV). 
Тут також магія розглядається як наука, 

пов’язана зі Зороастром, проте слід врахувати, 
що відповідний монолог Смерті є цілковито 
комічним. Скажімо, вона стверджує, що являє 
собою особу чаклуна Мерліна, сина диявола. І 
відразу ж пояснює, що це – брехня. Тут Смерть 
є особою актора, підісланого подружжям 
герцогів, які читали 1-й том роману і підігрують 
невігластву Дон Кіхота, описаному в 1-му томі. 

Але Сервантес розглянуту нами інформацію 
про Зороастра «як винахідника магії» сприйняв 
за «чисту монету» (подібно до Шенгелії із 
радянського анекдоту). Отож, у романі «Персілес 
і Сігізмунда» Сервантес пише: «…займаюся 
мистецтвом Зороастра й у ньому не маю 
собі рівних. Поглянь-но на сонце. Бачиш, 
яке воно яскраве? А хочеш, я на доказ своєї 
всемогутності зроблю так, що промені його 
згаснуть і воно сховається за хмари?» (Книга 
ІІІ. Розділ 8).

Із контексту помітно, що далеко не 
комічний герой Сервантеса тут називає 
магію «мистецтвом Зороастра» (мавпуючи 
наведений нами епізод із 1-го тому «Дон Кіхота»).

Автор коментарів до російського видання 
«Персілеса і Сігізмунди» підводить під це місце 
далекосяжний висновок у своїй примітці: «С 
именем Зороастра в древности связывалось 
представление о магии, волшебстве, 
предсказаниях». Повна нісенітниця, яка жодним 
чином не відповідає історичним реаліям і не 
містить жодних посилань! Але ця нісенітниця 
заснована на трьох помилках – на помилковому 
розумінні двох місць у «Дон Кіхоті» та на 
нерозумінні помилки, наявної в даному 
висловлюванні з «Персілеса і Сігізмунди».

Наведу ще дві цитати із «Персілеса і 
Сігізмунди», де Сервантес припускається 
географічних помилок. 

«Незнайомці відповіли зрозумілою їй мовою, 
що цей острів називається Голландія, що 
належить він католикам, але що народу тут 

майже немає, що тут лише один будинок, 
який служить готелем для тих, хто входить 
у гавань» (Книга І. Розділ 11).

Коментатори пояснюють, що тут «Голландією» 
Сервантес називає острів Ґотланд. Можу з ними 
погодитися, але для того, щоб сплутати острів 
Ґотланд із найбільшою провінцією Нідерландів 
(Голландією), яка є частиною материка, потрібно 
бути цілковитим невігласом у географії – 
знати лише ті географічні об’єкти, де тобі 
довелося побувати. Це тим більше, що уявлення 
Сервантеса про острів Ґотланд також разюче 
відрізняються від реалій. На думку сучасних 
істориків, із Ґотланду вийшли такі давні народи 
як готи й гепіди. У добу Середньовіччя тут 
мешкало достатньо чисельне населення. Про це 
можна судити за такою подією: 1361 року король 
Данії Вальдемар Аттердаг спробував штурмом 
захопити столицю Ґотланду Вісбю. Тоді на його 
армію з тилу напало ополчення місцевих селян, 
дві тисячі яких – загинуло в битві, після чого 
міщани відкрили перед ним ворота й місто 
потрапило в залежність від Вальдемара.

В іншому місці Сервантес пише: «Особливо 
багато цих пташок у Гібернії та Ірландії» 
(Книга І. Розділ 12). Він, як бачимо, навіть 
не здогадується, що «Гібернія» – це і є 
давньоримська назва Ірландії, але гадає собі, 
ніби мова йде про дві різні країни.

Навіть в географії Іспанії Сервантес дещо 
плутається. Зокрема, він пише: «Злиття двох 
славних річок Енарса та Тахо» (Книга ІІ. Розділ 
10). Але Енарес не зливається з Тахо, а є лівою 
притокою річки Харами, що впадає в Тахо.

Ще в іншому розділі роману читаємо: «…я 
племінниця бітуанського короля» (Книга ІІ. 
Розділ 13).

Але такої держави як «Бітуанія» – ніколи 
не існувало, отож, дослідники припускають, 
що так Сервантес називає Літуанію (Велике 
Литовське князівство) – чув дзвін, але не знав 
як він виглядає. 

В одному місці, щоправда, Сервантес цитує 
«Природничу історію» Плінія Старшого: 
«І така ж думка Плінія: у книзі восьмій, у 
розділі двадцять другому він прямо пише, що 
серед мешканців Аркадії були такі люди, які, 
перейшовши озеро, вішали одяг свій на дуб, 
голими йшли вглиб країни і, приєднавшись 
до такої ж, як і вони, породи людей, що 
перетворилися на вовків, жили з ними дев’ять 
років…» (Книга І. Розділ 17).
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Проте без помилки й тут не обійшлося: у 
розділі 22 такого тексту немає – його знаходимо 
у розділі 34-му (Природнича історія, 8: 34, 81) 
– [https://penelope.uchicago.edu/Thayer/L/Roman/Texts/
Pliny_the_Elder/8*.html].

А відтак випливає висновок, що Сервантес 
списав цей уривок не з оригіналу, а з джерела-
посередника.

Інший подібний приклад: у романі «Персілес 
і Сігізмунда» знаходимо єдину алюзію до 
«Енеїди» Вергілія: «…подібно… до Дідони, що 
оплакувала втікача Енея» (Книга ІІ. Розділ 17). 

Чому Сервантес згадує у своєму романі 
винятково оплакування втечі Енея Дідоною? 
Тому, що з цим епізодом «Енеїди» він 
ознайомився у «Дон Кіхоті», де написано: 
«…у кімнаті, стіни якої замість тисненого 
золотом пергаменту були за сільським звичаєм 
обвішані старими живописними полотнами. 
На одному з них було грубо намальовано 
викрадення Єлени: зухвалий гість відвозить 
дружину Менелая, а на іншому – історія 
Дідони й Енея: Дідона стоїть на високій вежі 
і махає мало не цілим простирадлом своєму 
гостю-втікачеві, який мчить по морю чи 
то на фрегаті, чи то на бригантині. Дон 
Кіхот помітив, що Єлена вирушила в дорогу 
не без задоволення, бо вона потай хитро 
посміхається, а прекрасна Дідона ллє сльози 
завбільшки з волоський горіх» (Том ІІ, розділ 
LXXI).

Хтось заперечить, мовляв, не дивно, що 
Сервантес у двох своїх романах вдається 
до тотожних алюзій. Але врахуйте, панове 
опоненти, що в жодному епізоді «Персілеса 
і Сігізмунди» (як і «Галатеї» та новел) ви не 
знайдете й тіні письменницької майстертності, 
й тіні іронії та гумору, тоді як «Дон Кіхот» 
пронизаний тим й іншим.

В одному з епізодів свого останнього роману 
Сервантес виявляє дивовижне, здавалось би, 
знання історії живопису античної доби. Він 
пише: «…очам його відкрилася кімната, яка 
могла б бути в палаці якогось допитливого та 
багатого монарха. Парасій, Полігнот, Апеллес, 
Зевксид і Тимант були тут представлені 
найдосконалішими своїми творіннями...» 
(«Персілес і Сігізмунда», Книна ІV, розділ 7).

Але із контексту помітно, що Сервантес 
говорить про твори живопису на полотні, 
зосереджені в одній кімнаті, тоді як античні 
живописці не знали такої технології, а малювали 

фрески на стінах та розписували вази. 
Окрім того: твори Зевксида не збереглися 

[https://en.wikipedia.org/wiki/Zeuxis_(painter)]. 
Твори Апеллеса не збереглися [https://

en.wikipedia.org/wiki/Apelles]. 
Твори Тиманта не збереглися за винятком 

фрески «Жертвоприношення Іфігенії», 
виявленої під час розкопок Помпей (через 
багато років після смерті Сервантеса) – [https://
en.wikipedia.org/wiki/Timanthes]. Твори Парасія не 
збереглися [https://es.wikipedia.org/wiki/Parrasio]. А в 
Сервантеса всі ці твори – збереглися.

Складається враження, що Сервантес 
запозичив інформацію про античних 
художників в якомусь виданні з царини 
художньої літератури – чи в кількох таких 
творах. І справді в «Дон Кіхоті» (в черговому 
комічному монолозі головного героя) знаходимо 
кілька аналогічних імен: «…але хіба я в змозі 
зобразити і описати у всіх подробицях, до 
найменшої риси, красу незрівнянної Дульсінеї? 
Подібне завдання мені не під силу, це було б 
справою, гідною пензля Паррасія, Тиманта та 
Апеллеса або різця Лісіпового – зобразити її на 
полотні або ж вирізьбити з мармуру та міді, 
а щоб прославити її, потрібне красномовство 
Ціцеронове і Демосфенське» (Том ІІ. Розділ 
XXXII).

Звідки запозичив Сервантес імена Полігнота 
та Зевксида – наразі цього сказати не можу. 
Думаю, що – із візантійського роману Геліодора 
Евмеського «Ефіопська історія Феагена і 
Каріклеї», переклад якого на кастільську 
мову (відповідає сучасній іспанській) був 
опублікований 1554 р. [https://cvc.cervantes.es/obref/
fortuna/expo/literatura/lite0218.htm]. Принаймні, саме 
з цього роману (як цілком слушно вважається) 
Сервантес запозичив сюжет для свого 
«Персілеса…». 

Але я не буду наполягати на останньому 
припущенні. Натомість додам, що у 
відповідному контексті Сервантес пише 
про полотна «побожного Рафаеля з Урбіно» 
та «божественного Мікеланджело», які 
знаходилися у тій же кімнаті («Персілес і 
Сігізмунда», Книга ІV, розділ 7). 

Чи то він забув, що дія його роману 
відбувається в добу Середньовіччя, а Рафаель та 
Мікеланджело жили в наступну епоху Ренесансу 
(останній із двох – був сучасником Сервантеса 
протягом півтора десятка своїх останніх років 
життя), чи то вважав Рафаеля і Мікеланджело 
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«середньовічними художниками» – про це 
судити зараз важко. Але такий вражаючий 
анахронізм Сервантеса здається дивним – у 
його творі змішуються різні епохи, створюючи 
ефект хаосу свідомості. 

Уявімо, що Александр Дюма у свій роман "Три 
мушкетери" ввів би такого героя як Наполеон 
Бонапарт. З письменника сміялася б вся Франція 
і Європа. З Сервантеса ж ніхто не сміється, 
хоч його анахронізми не менш разючі, аніж у 
наведеному умовному прикладі, позаяк його 
останній роман знають лише фахівці.

І це – не поодинокий подібний випадок.
Наведу й інший такий приклад із даного 

роману: «- Візьміть-но, сеньйори, ось цей 
золотий ланцюжок, – знову заговорив 
вершник, – він вартує близько двохсот ескудо,  
а з ним разом візьміть ось цей скарб, якому 
немає ціни, – принаймні я ціни йому не уявляю, 
– і віддайте те й інше в місті Трухільйо комусь 
із тих двох кабальєро, які є популярними не 
тільки в цьому місті, а й у всьому світі: одного 
з них звуть дон Франсіско Пісарро, а іншого – 
дон Хуан де Орельяна: обидва вони юні , обидва 
неодружені, обидва багаті та обидва люди 
гідні» (Книга ІІ. Розділ 2)

Як бачимо, Сервантес вважав, що Франціско 
Пісарро (1478 – 1541), який і справді народився 
у м. Трухільйо) та його далекий родич і бойовий 
товариш Франціско Орельяна (1511 – 1546) 
жили в добу Середньовіччя. Тоді як останній 
із них помер у листопаді 1546 р. – за три роки 
до народження Сервантеса (а якщо вважати 
достовірним його документ про хрещення – то 
за рік від народження Сервантеса).

Окрім того – Ф. Пісарро ніяк не міг стати 
багатим, доки мешкав у Трухільйо – до 
свого 17-річного віку. Позаяк тут він був 
свинопасом [https://ru.wikipedia.org/wiki/Писарро,_, 
Франсиско#Происхождение_и_ранние_годы]. Свиней 
пасуть не з причини багатства, а з причини 
убогості.

Як відомо, популярного у цілому світі 
свинопаса ще в історії не було. А відтак 
Сервантес плутає популярність зрілого Ф. 
Пісарро і цілковиту невідомість Ф. Пісаррро у 
юному віці. Знову простежується той же хаос 
хронології.

Насамкінець наведу ще один доказ того, що 

Сервантес не міг бути автором «Дон Кіхота» – 
попри те, що зміст цього доказу не надто пасує 
до теми даного розділу.

В одному із епізодів Санчо просить Дон Кіхота 
пояснити, чому іспанці, йдучи в бій, вигукують: 
«Santiago, у cierra Espana!» («Святий Яков 
з нами – вражай, Іспаніє!»). Для Санчо 
залишається незрозумілим, чому іспанці 
просять Святого Якова «замкнути Іспанію»? 
«Хіба Іспанія була відімкнутою і її належить 
замкнути?» – питає він. Справа у тому, що слово 
«cerrar» має в іспанській низку значень: вражати, 
нищити, закривати, замикати. Санчо вибрав 
із них найбільш знайоме, позаяк не був воїном. 
Таким чином він припустився комічної помилки, 
яка могла б розглядатися як образливий жарт 
над іспанцями. Своє ж виправдання цей жарт 
знаходить у тій відповіді, яку Санчо почув від 
Дон Кіхота: «- Який же ти невіглас, Санчо! – 
вигукнув Дон Кіхот. – Зрозумій, що великому 
цьому лицарю багряного хреста Господь 
наказав бути покровителем і заступником 
Іспанії, особливо в добу тих запеклих боїв, які 
вели іспанці з маврами, ось чому, коли іспанцям 
належить битва, вони звертаються до цього 
Святого як до свого захисника і закликають 
його ім'я, і багато хто сам бачив його в бою, 
бачив, як він руйнував, топкав, знищував і 
винищував полчища агарян, – на доказ я міг 
би навести чимало прикладів, запозичених із 
правдивих іспанських хронік» (Том ІІ, розділ 
LVIII).

Як бачимо, Дон Кіхот і сам не може пояснити 
Санчо зміст бойового кличу іспанців. Натомість 
він розповідає про культ Святого Якова серед 
іспанського війська. При цьому з його слів 
помітно, що Дон Кіхот вважає Апостола Якова 
одним із прославлених рицарів – подібним до 
тих, про яких він читав у рицарських романах.

З психологічної точки зору є неможливим, 
щоб цей епізод роману був написаним іспанцем, 
який сам брав участь у битві під Лепанто, не 
раз вигукуючи: «Santiago, у cierra Espana!», і 
неймовірно як пишався своїми військовими 
заслугами – тим більше, що вислів «правдиві 
іспанські хроніки», який в словах Дон Кіхота 
звучить цілком щиро, автор не позбавив дещиці 
власної іронії.

•••••••
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 10. Офіційна відмова Сервантеса від авторства
 «Дон Кіхота» 

Сервантисти знають, що свого часу 
Сервантес в офіційний спосіб заперечив власне 
авторство «Дон Кіхота», проте вони не знають, 
як це розуміти, отож, не можуть цьому повірити. 
Питання є настільки цікавим, що на ньому слід 
зупинитися – для його детального висвітлення.

У Пролозі до «Зразкових новел» (1613) М. 
Сервантес, відриваючись від реалій, оцінює 
свої здебільшого примітивні новели як один 
з показових зразків красного письменства: 
«Благаю Вашу світлість лише про одне – 
звернути увагу на те, що я, не створюючи із 
цього якогось галасу – посилаю вам дванадцять 
новел такої вартості, що, якби вони не 
були виготовлені у майстерні мого власного 
розуму, вони могли б успішно конкурувати із 
найкращими у світі творами» [https://avidreaders.
ru/read-book/nazidatelnye-novelly.html?p=2]. І зовсім 
не випадково ці новели Сервантес назвав 
«Зразковими».

У посвяті графу Лемосському «Персілеса 
і Сігізмунди» Сервантес називає свої два 
незакінчені твори («Славетний Бернардо», 
«Тижні в садах») словом «reliquias» (реліквіями). 
Цим словом в іспанській мові позначалися 
лише предмети культу: мощі Святих, предмети, 
пов’язані зі земним життям Ісуса Христа (Хрест, 
Терновий Вінець, Плащаниця, Сударіум), 
богослужбові книги, які належали особливо 
шанованим Святим та часточки їхнього одягу. У 
переносному розумінні слово «reliquias» означає 
якусь неймовірно цінну річ, чия вартість не 
може вимірятися грошима, але це переносне 
розуміння властиве вже для часів більш пізніх за 
добу, в яку жив Сервантес. Як бачимо, Сервантес 
сакралізує власну творчість (навіть незакінчені 
твори), робить із неї предмет культу. Можна 
собі лише уявити, як при цьому він оцінював 
власну особу творця, почуваючись при цьому 
самодостатнім і не маючи жодної потреби у 
тому, аби йому хтось приписував чужі заслуги.

Але у Пролозі до цього ж свого останнього 
роману Сервантес натякає на те, що його слава 
прийшла до нього незаслужено. Він описує свою 
зустріч зі студентом, який почувши, що має 
справу із самим Сервантесом, не зміг стримати 
емоцій: «- Ох, тож ви і є той однорукий   мудрець, 
великий у всьому, письменник гумору, втіха муз!» 
На що Сервантес відповів: «- Цієї помилки через 

незнання припускаються багато поцінювачів 
мистецтва. Так, сеньйоре, я Сервантес, але не 
втіха муз, і всі інші невідповідності, які ваша 
милість про мене наговорила – вони також 
мене не стосуються. Сідайте на свого осла 
й проведемо-но залишок шляху в приємній 
бесіді» [https://www.litmir.me/br/?b=6778]. 

Як бачимо, Сервантес тут категорично 
відмовляється від заслуг, що можуть належати 
йому як номінальному авторові «Дон Кіхота» 
– як від таких, що йому не належать насправді. 
Хтось на це заперечить, мовляв, автор просто 
недооцінює свій роман «Дон Кіхот». Але чи може 
в одній людині поєднатися така патологічна 
переоцінка мізерних плодів власної творчості, 
зразки якої ми навели вище, й така патологічна 
недооцінка власного геніального шедевру? На 
мою думку – таке поєднання є неможливим за 
жодних обставин.

Далі в Пролозі до «Персілеса і Сігізмунди» 
Сервантес, на жаль, не передає змісту своєї бесіди 
зі студентом. Це здається не природним, позаяк 
слова Сервантеса про помилку поцінювачів 
мистецтва, які вважають його тим, ким є автор 
«Дон Кіхота», мають вигляд вступу до цікавої 
докладної розповіді. Отож, відсутність цієї 
розповіді сприймається як наслідок неповноти 
тексту.

Позаяк роман вийшов у світ аж через рік 
після смерті Сервантеса, а рукопис Прологу – не 
зберігся – думаю, що редактор вирізав подальшу 
розповідь Сервантеса, у якій той пояснює, хто 
є справжнім автором «Дон Кіхота» («мудрецем, 
великим у всьому, письменником гумору, 
втіхою муз»). Таким чином редактор провокує 
читачів сприймати слова Сервантеса як «вияв 
скромності» (попри те, що на скромність 
надмірну Сервантес явно не страждав, позаяк 
був схильним радше до протилежної крайності).

Якою ж була мотивація редактора? Видання 
роману вийшло у світ завдяки тому, що 
прізвище Сервантеса стало неймовірно 
популярним. Видавець вклав свої гроші в це 
видання, аби отримати прибуток. Уявімо собі, 
що перші покупці роману прочитали Пролог 
і дізналися шокуючу новину: Сервантес – не 
автор «Дон Кіхота»! Дехто купив би роман, 
аби пересвідчитись у цьому на власні очі, але 
невдовзі чутка миттю поширилась би Іспанією 
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і роман «Персілес і Сігізмунда» перестав би 
цікавити багатьох або ж – геть усіх.

Видавці були людьми практичними – вони 
знали кон’юнктуру до тонкощів і, як правило, 
не видавали нічого безперспективного для 
реалізації в торговій мережі. Отож, скоротити 
Пролог Сервантеса саме в цьому місці – це було      
в їхніх інтересах. 

Коли Сервантес писав Пролог до роману 
«Персілес і Сігізмунда», він був хворим на 
водянку і не знав, чи зможе одужати. У таких 
випадках людина побоюється нести з собою 
подібні таємниці в інший світ – їй докоряє 
сумління. Крім того – йому давно вже перестали 
платити за те, що він грав роль автора «Дон 
Кіхота». 

Сервантес високо оцінював власні твори 
і власний талант, отож, йому було тяжко й 
принизливо нести тягар чужої, не заслуженої 
ним слави – слави генія гумору. Крім того – він, 
вважаючи себе великим письменником, був 
здатним віддати належне й іншим творцям, 
зокрема у Пролозі до видання своїх драматичних 
творів 1615 р. Сервантес пише: «Я відклав перо і 
комедії, а потім прийшло чудовисько природи 
– великий Лопе де Вега, і піднявся до створення 
власної монархії комедій» [https://es.wikipedia.org/
wiki/Miguel_de_Cervantes].

Отож, у Сервантеса залишилося достатньо 
об’єктивності, аби зрозуміти, що студент 
називає його «мудрецем, великим у всьому, 
письменником гумору, втіхою муз» не за 
його власні твори, а саме за «Дон Кіхота». В 
іншому випадку він нізащо б не відмовився від 
компліменту.

Інший доказ непричетності Сервантеса до 
створення основної частини «Дон Кіхота» (не 
рахуючи вставної новели про полоненого) 
полягає у тому, що Сервантес вважав кращим 
своїм романом «Персілеса і Сігізмунду» [http://
www.ems.kcl.ac.uk/content/proj/cerv/pers/pro-cerv-pers.html; 
https://en.wikipedia.org/wiki/Los_trabajos_de_Persiles_y_
Sigismunda; https://es.wikipedia.org/wiki/Los_trabajos_de_
Persiles_y_Sigismunda]. У порівнянні з цим опусом 
«Дон Кіхот» виглядає як небо у порівнянні зі 
землею (одна із найбільших вершин і одна із 
найбільших низин літературної творчості – 
поставлені поряд). Із Прологу до «Персілеса 
і Сігізмунди» є помітним, чому Сервантес 
надавав перевагу цьому роману перед «Дон 
Кіхотом» – останній не належав його перу.  

Усе це, як стулені разом уламки розламаної 
монети, кореспондується із твердженням 

автора «Дон Кіхота» (у Пролозі до Першої 
частини роману) про те, що номінальний автор 
(Сервантес) є лише «вітчимом» цього роману, 
а не його «батьком» («Я ж лише вважаюся 
батьком «Дон Кіхота», – насправді ж я лише 
його вітчим»).

А тепер наведу думку іспанського 
літературознавця: «Останньою іронією 
Сервантеса було те, що він помер, 
переконаним, що «Персілес…» був необхідним 
для реабілітації його репутації як 
письменника. І він мав у цьому рацію» [https://
cvc.cervantes.es/obref/fortuna/expo/literatura/lite0218.htm].

Читач наш чудово знає, що жоден письменник 
не став таким славетним фактично в лічені дні 
як Сервантес – завдяки першим виданням «Дон 
Кіхота». То чому ж у Сервантеса після цього 
феноменального успіху виникла необхідність 
у власній реабілітації як письменника? 

Якби «Дон Кіхот» справді належав Сервантесу, 
така необхідність була б неймовірним 
абсурдом. І скільки б там не фантазували 
сервантисти про те, що, мовляв, «Дон Кіхот» 
належав до «низького» жанру, а «Персілес…» 
– до «високого» – їхні подібні мудрування є 
відвертим ошукуванням читача, отож, вони й 
виїденого яйця не вартують, позаяк вартість 
письменника полягає у його таланті, а не в тих 
жанрах, яким він надає перевагу. Було б це 
інакше, то й осел в людській подобі, що написав 
зверхпримітивну оду (твір високого жанру) 
вважався б генієм, а комедії Шекспіра (твори 
низького жанру) вважались би літературним 
непотрібом. 

Наші опоненти можуть нам на це заперечити, 
мовляв, Сервантес в останній рік життя 
міг відмовитись від авторства «Дон Кіхота» 
внаслідок своєї душевної недуги (шизофренії). 
Отож, спробуймо проаналізувати вірогідність 
подібної версії.

Ще в 19-му розділі основної частини цієї 
праці я посилався на думку Х. Л. Борхеса (та 
сервантиста-дослідника С. Шаля) про те, що 
Мігель Сервантес багато в чому є подібним 
до Дон Кіхота. Спробуймо з’ясувати, в чому 
саме? Серед спільних рис цього героя та його 
номінального «автора» – підвищена схильність 
до самозвеличення та відрив від реалій. Те й 
інше є симтомами однієї із форм шизофренії. 
Звичайно, Дон Кіхот є сатирою на графа 
Оксфорда 17-го, у якого відповідна клінічна 
картина виявляла себе значно гостріше – у 



373

порівнянні із Сервантесом. Але чи був Серван-
тес шизофреніком насправді? Як думають про 
це фахівці? У матеріалі «10 шизофреніків, які 
потужно вплинули на науку й культуру» йдеться 
про таких відомих людей: Люїс Керол, Сальвадор 
Далі, Ван Гог, Фрідріх Ніцше (мозаїчна ядерна 
шизофренія), Філіп К. Дік, Джон Форбс, Ол. 
Скрябін та ін. Щоправда, тут бракує Франціска 
Гойї, Шарля Бодлєра, Івана Франка, Франца 
Кафки, Габріеля Гарсіа Маркеса, Едварда Мунка, 
Марка Шагала та багатьох інших, але Сервантесу 
– місце в десятці великих шизофреніків таки 
знайшлося [http://factor-e.ru/samopoznanie/istoriya/10-
shizofrenikov.html].

Здавалось би – версія «необ’єктивної» 
відмови Сервантеса від авторства «Дон Кіхота» 
знаходить своє підтвердження. Але такий 
висновок був би надміру передчасним.

Під словом «шизофренія» у психіатрії 
розглядається ціла низка психічних відхилень, 
між якими простежується певна різниця. 
Скажімо, ядерна мозаїчна шизофренія 
супроводжується не лише відривом від реалій, 
але й манією величі. Кажуть, Адольф Гітлер 
також страждав на цю недугу. Існує думка, 
що він й сам вірив у вигадані ним політичні 
міфи, зокрема, про «зверхлюдину-арійця» та 
про тогочасну Німеччину як «Третій Рейх» 
(рахуючи від міфічної Атлантиди, яку Гітлер 
вважав «Першим Рейхом»). Завдяки цій вірі 
Гітлер зумів створити масовий психоз, який 
мобілізував Німеччину до завойовницької 
війни за розширення життєвого простору 
німецької нації.

Ніцше ж займав перше місце у переліку 
улюблених авторів Гітлера, [https://www.ng.ru/
stsenarii/2019-03-25/13_7539_nietzsche.html] а роман 
«Дон Кіхот» – одне з перших місць серед його 
улюблених художніх творів [http://www.solonin.org/
other_ilya-dombrovskiy-retsenziya-na].

Як бачимо – нічого випадкового немає – у 
Фрідріху Ніцше та в Дон Кіхоті Адольф Гітлер 
розпізнав споріднені з ним душі – розпізнав і 
високо їх оцінив.

Якщо уважно дослідити біографію Мігеля 
Сервантеса, то можна помітити, що той також 
страждав на манію величі та був схильним до 
відриву від реалій (кажучи інакше – хворів на 
ядерну мозаїчну шизофренію в легкій формі). 
На мою думку, якимось чином Роджеру Ретланду 
пощастило розшукати в Іспанії письменника із 
діагнозом головного героя роману «Дон Кіхот». 

Принаймні, в історії невідомий такий випадок, 
коли б ядерно-мозаїчний шизофренік створив 
сатиру на ядерно-мозаїчного шизофреніка, 
подібного до себе самого.

Коли автор відступається від реалізму, 
вдаючись до містики чи фантастики – це не 
сприймається читачем як наслідок психічного 
відхилення. І таке його бачення є цілком 
об’єктивним, адже містика являє собою 
невід’ємну частину народної культури, 
фольклору і культури релігійної. Скажемо 
й більше за це – містика не виходить за 
межі існуючих реалій, позаяк відомо безліч 
містичних явищ, які неможливо пояснити з 
позиції природничих наук. Фантастика ж – це 
умовність, заснована на авторській фантазії.

Але, коли мова заходить про письменника-
шизофреніка – тут відрив від реалій є схожим 
на галюцинації. Саме такий «сюрреалізм» 
знаходимо в останньому романі Сервантеса 
(частково це питання розглянуто нами у 
попередньому розділі). Тут жінка, падаючи із 
височезної дзвінниці, щасливо приземляється 
– із тієї причини, що повітря надуло її 
спідницю. Зрозуміло, що подібні речі є 
неможливими у реальному житті. Тут дикуни, 
які використовують наконечники для стріл із 
кременю, стають піратами (цікаво, як можна 
стати піратами, не маючи кораблів, а натомість 
користуючись примітивними плотами?). 

Наведу й такий уривок з роману: «…я 
припинив займатися математикою, зате 
спостерігаю зміщення зірок, зміщення сонця і 
місяця; тут я знаходжу привід для веселощів 
і створюю приводи для прикрощів, і що я 
передбачаю, те все, як за писаним, збудеться, 
у чому я анітрохи не сумніваюся. Я бачу ясно, 
ніби я сам при цьому присутній, як відсікають 
голову відважному пірату, хороброму юнакові, 
що належить до австрійської династії» 
(Книга ІІІ. Розділ 18).

Найперше слід звернути увагу на те, які 
уявлення має Сервантес про астрономію. 
Швидкість зміщення зірок екліптикою 
становить 1 градус – за 72 роки. Тому астролог, 
про якого йде мова, не міг спостерігати за 
цим процесом – тим більше, що цей процес 
не має особливого значення для астрології 
(астрологи до нашого часу називають зірки 
«непорушними», дотримуючись середньовічної 
традиції). Разом з тим – герой Сервантеса 
забуває сказати, що він стежить за зміщенням 
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планет. З цього випливає висновок, що автор 
переплутав зірки із планетами.

Те, що пророкує астролог у цьому уривку 
– є повною нісенітницею, на що звертають 
увагу навіть сервантисти, зокрема, і автор 
коментарів до російського видання «Персілеса і 
Сігізмунди», який пише: «Первое предсказание 
Сольдино плохо поддается расшифровке и 
полно внутренних противоречий. Непонятно, 
каким образом отпрыск австрийской 
династии мог сделаться пиратом и почему 
ему, победителю мавров, пришлось отсечь 
голову» [https://www.litmir.me/br/?b=6778&p=85].

Можна було б припустити, що Сервантес тут 
намагається показати божевільного астролога, 
але наступне провіщення звіздаря – відповідає 
реаліям, які в добу Сервантеса вже зробилися 
фрагментом історії.

Випливає висновок, що це розум автора був 
затемненим, коли він писав ці рядки.

Географічні об’єкти в романі – переважно 
позбавлені реальної прив’язки. А роман 
розпочинається з того, що дикуни («варвари») 
дістають із підземелля свого полоненого – 
«неймовірно вродливого» юнака (головного 
героя роману) – аби його стратити, використавши 
з цією метою «неймовірно величезні луки» з 
«неймовірно величезними стрілами». Для цього 
вони посадили його на плот і везуть на сусідній 
острів. Тут зчиняється буря, дикуни гинуть у 
хвилях, а зв’язаного юнака хвилями приносить 
до берега, на якому його відразу ж знаходить 
капітан якогось данського корабля, який 
згодом виявився особою королівської крові. 
На палубі юнак втрачає свідомість з причини 
трьохденного голоду, але його приводять до 
тями за допомогою «консервів та духмяних 
вин»… У цілому роман є схожим на сценарій для 
фільму, розбавлений наївними зауваженнями й 
численними нудотними гіперболами автора.

Подібні симптоми в Сервантеса 
простежуються й дещо раніше. Зокрема, у 
Пролозі до Другого тому «Дон Кіхота» він 
описує відірваний від реалій процес надування 
собаки через трубку, що є вульгарним зразком 
сюрреалізму, тоді як весь напрямок сюрреалізму 
(започатківцем якого є шизофренік Сальвадор 
Далі) являє собою сукупність творчих досягнень 
низки шизофреніків ХХ ст.

Здавалось би – все свідчить про психічні 
відхилення Сервантеса, а відтак і його 
відмову від «Дон Кіхота» можна пов’язати із 

хвилинним затемненням розуму. Але ось у 
чому проблема! Кожен психіатр вам скаже, що 
шизофреніки сприймають інших шизофреніків 
як цілком здорових людей. Тим часом «Дон 
Кіхот» написаний автором, який розуміється 
на психічних недугах не гірше за сучасних 
психіатрів і навіть краще – за багатьох із них.

Зокрема, сучасні фахівці психіатрії фіксують 
за Дон Кіхотом манію величі [https://www.adme.
ru/tvorchestvo-pisateli/15-literaturnyh-personazhej-po-
kotorym-mozhno-smelo-izuchat-psihiatriyu-2156865/]. 
Нагадаю, що манія величі є симптомом 
мозаїчної ядерної шизофренії. Дехто з фахівців 
припускає: манія величі розвивається як наслі-
док заниженої самооцінки. Порівняймо це із 
причиною виникнення так званого «Комплексу 
Дон Кіхота»: «Примітивна ідеалізація 
властива людям із заниженою самооцінкою, 
це їхній механізм захисту» [https://wiki.s-classclinic.
com/Комплекс_Дона_Кихота]. Щодо змісту самого 
виникнення терміну «Комплекс Дон Кіхота» – він 
пов’язаний з ідеалізацією примітивної селянки 
Дульсінеї, яка для Дон Кіхота стала об’єктом 
мало не релігійного культу. Таким чином образ 
Дон Кіхота є цілісним з психологічної точки 
зору, а водночас – вкрай сатиричним.

Природна річ, що цей образ не міг не 
зацікавити талановитих фахівців медицини, про 
що ми й читаємо: «Томас Сіденхем, відомий як    
англійський Гіппократ, порадив своєму учневі 
Річарду Блекмору прочитати «Дон Кіхота», 
щоб стати кращим лікарем. Сер Вільям 
Ослер, якого часто називають «батьком 
сучасної медицини» за його внесок у розвиток 
медичної освіти, включив Дон Кіхота до свого 
рекомендованого списку щоденних книжок для 
студентів-медиків» [https://www.karger.com/Article/
Fulltext/341338].

Як відомо, Томас Сіденхем (1624 – 1689) 
був першим лікарем який описав симптоми 
так званої хореї Сіденхема – психічного 
захворювання [https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_
Sydenham]. Таким чином в коло інтересів цього 
фахівця входила психіатрія. Тоді як Вільяма 
Ослера (1849 – 1919) в «Дон Кіхоті», очевидно, 
більше цікавила психологія, адже він є автором 
приказки: «Слухай свого пацієнта – його 
діагноз у його словах» [https://en.wikipedia.org/wiki/
William_Osler].

Якщо роман «Дон Кіхот» написав Сервантес, 
тоді найліпшими психіатрами є шизофреніки 
і не потрібно витрачати стільки коштів на 
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підготовку психіатрів та на зарплату для них 
– нехай шизофреніки лікують шизофреніків – 
вони це робитимуть безкоштовно, а заодно – 
лікуватимуть і самих себе…

Але ми знаємо слова з Євангелія, слушність 
яких настільки очевидна, що її визнають навіть 

вороги Христові: «Коли сліпий веде сліпого – 
обидва впадуть до ями» (Матф., 15: 13). 

Тому й не довіряють психічно хворим людям 
лікувати таких, як вони самі, та не рекомендують 
їм займатися самолікуванням. А відтак – як міг 
Сервантес написати «Дон Кіхота»!?

•••••••

 11. «Магічна» голова з «Дон Кіхота»
Читач, ознайомлений із сюжетом Другого 

тому «Дон Кіхота», знає про епізод, у якому дон 
Антоніо Морено розповідає про магічну голову 
Дон Кіхотові – про голову, магічні властивості 
якої згодом виявилися ошуканством: «- Голова 
ця, сеньйоре Дон Кіхот, була виготовлена і 
винайдена одним з найбільших чарівників і 
чаклунів на світі – якщо не помиляюся, поляком 
за народженням, учнем того славнозвісного 
Ескотильйо, про якого розповідають 
стільки чудес. Згаданий чародій, живучи в 
мене в будинку, за тисячу ескудо зробив мені 
цю голову, що має особливу властивість 
і здатність відповідати на всі запитання, 
які тільки шепнуть  їй на вухо. Попередньо 
чарівник креслив фігури, писав магічні 
знаки, спостерігав зірки, визначав точки 
розташування світил, і врешті-решт у нього 
вийшов діамант творіння, у чому ви зможете 
переконатися…» (Том ІІ, розділ LXII).

Звідки автор запозичив відповідну ідею 
магічної голови, що відповідає на всі запитання 
свого власника? Звернемося до довідкових 
джерел: «Перша згадка про голову, яка 
говорить і дає своєму володарю відповіді 
на його запитання, трапляється у книзі 
Вільяма Мальмесбері «Історія англійських 
королів» (1125), у розділі, де він розглядає 
різноманітні чутки, які стосуються ерудита 
Папи Сільвестра ІІ… За цими чутками він 
виготовив цю голову з металу, користуючись 
власними знаннями з астрології. Вона мовчала, 
допоки її не запитували, але відповідала на 
будь-яке запитання» [https://www.hmong.press/wiki/
Brazen_Head].

Легенди про Сільвестра ІІ не мали нічого 
спільного з історичними реаліями. Зокрема, 
одна з них стверджувала, що він виграв у дия-
вола партію в кості, в якій, у випадку програшу 
– втратив би свою душу, і диявол внаслідок 
власної поразки був змушений зробити 
його Папою. Таким чином і міф про магічну 

голову терафим, яку нібито він виготовив за 
допомогою магічних маніпуляцій та власних 
знань астрології (використавши сприятливі 
констеляції планет), є цілковитою вигадкою, як 
про це й пише Вільям Мальмесбері. 

Ця його книга ніколи не перекладалася на 
іспанську мову і не видавалася в Іспанії на латині. 
Зате видавалася в Англії 1596 року [(Willielmi 
Monachi Malmesburiensis): De Gestis Regum Anglorum, Libri V; 
Historiae Novellae, Libri II; De Gestis Pontificum Anglorum, Libri 
IIII., in Rerum Anglicarum Scriptores Post Bedam Praecipui, ex 
vetustissimis codicibus manuscriptis nunc primum in lucem editi 
(G. Bishop, R Nuberie & R. Barker Typographij Regii, London 
1596)].

Отож, якщо саме цю книгу вважати джерелом 
сюжету «магічної» голови з наведеного епізоду 
в «Дон Кіхоті» – що є цілком обґрунтованим 
– то слід мати на увазі, що це джерело було 
недосяжним для Сервантеса, але було доступним 
для англійських інтелектуалів відповідної доби.

У 1245 р. французький священник Готье 
де Метц завершив свою поему «Image du 
Monde». У її 3-й частині він описує античного 
поета Вергілія – як пророка й чаклуна, 
що  створив із латуні голову-оракул [https://
www.hmong.press/wiki/Brazen_Head]. Поема була 
перекладена ще в добу Середньовіччя на низку 
європейських мов, але зі зрозумілої причини – 
до появи книгодрукування ці переклади були 
рукописними. За межами Франції видавалася 
відповідна поема переважно в Англії – у 1480, 
1490, 1527 рр. [https://en.wikipedia.org/wiki/Gautier_de_
Metz].

В Іспанії в добу Сервантеса згадана поема 
практично була недоступною. Окрім того – ця 
поема не могла слугувати джерелом для голови-
оракула із «Дон Кіхота» з тієї причини, що вона 
не містить характерних деталей (застосування 
астрології при виготовленні голови), які є 
спільними для даного роману («Дон Кіхот») й 
історичної праці єпископа Вільяма Мальмесбері 
«Історія англійських королів».
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У добу Середньовіччя на рівні чуток таку 
голову приписували винаходу англійського 
єпископа з Лінкольна Роберта Гроссетеста (1168 
– 1253); англійського єпископа Роджера Бекона 
(1220 – 1292) та Альберта Магнуса (1200 – 
1280), який народився у Швабії, був єпископом 
Регенсбургу, викладав в університетах Баварії 
та Франції і помер у Кельні. Біографія жодної 
із цих історичних осіб не перетинається з 
Іспанією. Окрім того, із йменням Альберта 
Магнуса пов’язували не мідну магічну голову, 
а мідну магічну людину, яка відповідала на 
запитання власника.

Одним із джерел опису голови-оракула в 
«Дон Кіхоті» може бути й п’єса драматурга 
єлизаветинської доби Роберта Гріна «Брат 
Бэкон» і «Брат Бунгей», яку вперше ставили 19 
лютого 1592 р. в театрі «Роуз», а вдруге – в квітні 
1994 р. і яка була видана 1594 р. книготорговцем 
Едвардом Вайтом [https://en.wikipedia.org/wiki/
Friar_Bacon_and_Friar_Bungay]. Ось дещо про 
сюжет цієї п’єси: «У співробітництві з іншим 
магом, братом Бунгеєм, Бекон працює над 
своїм грандіозним досягенням: створенням 
штучної голови з латуні, яка вміє говорити 
– оживленної демонічним впливом» [https://
en.wikipedia.org/wiki/Friar_Bacon_and_Friar_Bungay].

Як бачимо, і це останнє можливе джерело 
не було доступним для Сервантеса  (дану п’єсу 
на іспанську ніколи не перекладали). Зате 
повз Роджера Ретланда воно не могло пройти 
непоміченим – тим більше, що ми знаємо: 
Р. Ретланд та Г. Саутгемптон часто разом 
відвідували театри. 

Втім – слід згадати, що магічну голову в різні 
часи також легенди пов’язували із деякими 
іншими особами. Це такі: легендарний доктор 
Фауст (прототип – чарівник Йоган Фауст); 
Енріке де Вільєна; Арнальдо де Вілланова [https://
www.hmong.press/wiki/Brazen_Head].

Невідомий автор у ХVІ ст. зібрав німецькі 
легенди про доктора Фауста і видав відповідну 
книгу 1587 року в Німеччині («Historia von Dr. 
Iohann Fausten, dem weitbeschreiten Zauberer und 
Schwartzkünstler etc.» («Історія доктора Фауста, 
знаного чарівника і чаклуна…»). Але за життя 
Сервантеса це видання не було перекладеним 
з німецької на іспанську, про що читаємо: 
«Книга була перекладена на англійську 
(1589 і 1592), нідерландську (Еммеріх, 1592), 
фламандську (Антверпен, 1592), чеську 
(переклад Кархезіуса, 1617), шведську мови 

(1674)» [https://ru.wikipedia.org/wiki/ Фауст,_Иоганн_
Георг#Образ_Фауста_в_литературе].

Щодо іспанців Е. Вільєни (1384 – 1434) та 
А. Вілланови (1238 – 1311) – твори, у яких їм 
приписували виготовлення магічної голови, 
були написані уже після першого видання 
Другого тому «Дон Кіхота». 

Зокрема, щодо магічної голови Енріке Вільєни 
– автор матеріалу «Brazen Head», який ми 
цитували, посилається на роман Маріано Хосе 
Ларра (1809 – 1837) «El doncel de don Enrique el 
Doliente» [https://www.hmong.press/wiki/Brazen_Head]. 
Як бачимо, тут йдеться про художній твір, 
написаний через два століття після «Дон Кіхота». 
Чи міг М. Х. Ларра запозичити відповідну 
деталь у когось із попередників? Щоб відповісти 
на це питання, нам доведеться переглянути в 
довідкових виданнях, які автори зробили Е. 
Вільєну героєм своїх творів. Виявилося, це такі: 
згаданий Маріано Хосе Ларра (1809 – 1837); Руїс 
де Аларкон (1581 – 1639), Рохас Соррілья (1607 – 
1648), Франціско де Кеведо (1580 – 1645) та Х. Е. 
Хартценбуш (1806 – 1880) [https://es.wikipedia.org/
wiki/Enrique_de_Villena].

Із прозових творів Франціско де Кеведо є 
відомим лише роман «Ель Бускон» (1626 р.) 

П'єса Р. Гріна «Брат Бэкон» і «Брат Бунгей», 1594 р.
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[https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Quevedo].
Перша п’єса Аларкона «Стіни слухають» була 

поставленою вперше 1517 р. [https://es.wikipedia.
org/ wiki/Juan_Ruiz_de_Alarcón].

Таким чином є помітним, що твори цих 
авторів не могли бути використані Сервантесом 
для запозичення сюжету про магічну голову.

Щодо магічної голови Арнальдо де Вілланови 
– той же автор «Brazen Head» посилається на 
працю з історії штучного інтелекту Памели Енн 
Мак-Кордак «Машини, які думають» (2004 р., 
сторінка 12), де посилання – відсутнє. А позаяк 
Арнальдо Вілланова (на відміну від Енріке 
Вільєни) не став героєм відомих художніх творів 
ХVІ – ХVІІ ст., і позаяк про магічну голову, яку 
М. Х. Ларра приписував Вільєні, Памела Енн 
Мак-Кордак нічого не згадує, доведеться дійти 
висновку, що вона переплутала двох іспанських 
учених з репутацією алхіміків: А. Вілланову із Е. 
Вільєною. Або ж – у її праці йдеться про якийсь 
сучасний американський роман чи повість, де 
трапляється подібна алюзія.

Як бачимо, магічна голова у творах іспанських 
авторів (М. Х. Ларра) з’являється вже під 
впливом «Дон Кіхота», принаймні – через 
багато років після його написання.

Тепер спробуймо з’ясувати, хто такий 
«славнозвісний Ескотильйо, про якого 
розповідають стільки чудес». У примітці 
до російського видання «Дон Кіхота» 2005 р. 
(примітка 215) автор коментарів пише про нього 
коротко: «астролог-шарлатан», не вказуючи, 
хто був прототипом цієї особи. Більш докладний 
коментар дає до цього місця російське видання 
«Дон Кіхота» 2012 р., де читаємо: «Речь идет о 
Мигеле Эското (у Сервантеса – Эскотильо), 
предположительно он астролог и ученый 
(ум. до 1232 г.), прошел курс наук в Париже, 
Оксфорде, Толедо, где изучил арабский язык 
и перевел с арабского на латынь некоторые 
из трудов Аристотеля» [http://az.lib.ru/s/
serwantessaawedra_m_d/text_1806_don-qishot-2-oldorfo.
shtml].

Але про Мігеля Еското ніхто ніяких чудес 
не розповідав – адже знання арабської мови 
– ніяке це не чудо. У тому, що він був учений 
– сумніву не існує, у тому ж, що астролог – це 
лише припущення автора коментаря, яке може 
виявитися слушним або ж – помилковим.

Діяльність М. Еското припадає на перші 
тридцять років ХІІІ століття. Кажучи інакше 
– він жив майже за 400 років до подій роману 
«Дон Кіхот». Всі учні Еското мали б давно 

вже померти, а тим часом учень Ескотильйо 
(поляк), за словами дона Антоніо, був його 
квартирантом. І нехай дон Антоніо все це 
вигадав – проте він не міг дати волю фантазії, 
безмежно відриваючись від історичних реалій. 
Звичайно, Сервантес у «Персілесі й Сігізмунді» 
припускається ще й не таких анахронізмів, але 
автор «Дон Кіхота» не дає приводу, аби йому 
докорили за щось подібне.

Мігель Еското, можливо, й мав якогось учня 
– поляка за національністю – але про це не 
існує жодних історичних згадок, отож, звідки 
Сервантес би дізнався цю деталь? А на вигадку 
автора вона зовсім не схожа – поляки для Іспанії    
– етнічна екзотика навіть у наш час.

Крім того – антропоніми «Еското» та 
Ескотильйо» – не цілком тотожні: «Ескотильйо» 
означає «Маленький Еското». 

А все це разом свідчить про те, що під 
йменням «Ескотильйо» слід шукати якогось 
шарлатана-окультиста, який би був сучасником 
Сервантеса (та Ретланда) і заодно мав би учня 
– поляка, який перейняв у свого учителя його 
шарлатанську окультну науку.

Найперше з’ясуємо, хто є «поляком за 
народженням, учнем того славнозвісного 
Ескотильйо»? Тобто, хто є прототипом цієї 
літературної особи.

У Польщі при дворі короля Зигмунта Августа 
(1520 – 1572) служив шляхтич Ян Твардовскі, 
відносно якого сучасні вчені припускають, що 
він був чаклуном-ілюзіоністом. Але ця особа 
залишилася зовсім невідомою у Західній Європі 
часів Сервантеса.

У відповідну добу за межами Польщі 
був відомим лише один поляк-авантюрист, 
причетний до окультних наук – це Ольбрахт 
Ласкі. Польське довідкове джерело про 
нього пише так: «Ольбрахт Ласкі (1536 – 
1604)... староста Марієнбургу, алхімік та 
авантюрист... 30 квітня або 1 травня 1583 
Ласкі з’явився в Лондоні. У перший тиждень 
свого перебування він двічі був прийнятий 
королевою Єлизаветою I, яка наказала своїм 
фаворитам, графу Лестеру та Філіпу Сідні, 
подбати про нього. Однак мета його поїздки 
полягала в тому, щоб залучити і завербувати 
для польського короля двох алхіміків Джона 
Ді та Едварда Келлі, які обіцяли золоті гори 
кожному, хто їх винайме.

21 вересня 1583 року він разом із двома 
англійцями сів у Грейвзенді на корабель і 
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повернувся до Польщі через Щецин... Ді та 
Келлі безуспішно намагалися перетворити 
пісок на золото, тому – після аудієнції у короля 
– у травні 1585 року вони вирушили до Праги 
під імперським захистом» [https://pl.wikipedia.org/
wiki/Olbracht_Łaski].

Е. Келлі та Дж. Ді, яким не пощастило 
переконати Стефана Баторія у своєму 
вмінні виготовляти золото, спробували його 
зацікавити своїм вмінням викликати духів 
(спіритизмом), але король, як виявилося, знав, 
що Церква засуджує некромантію і сказав їм 
про це відверто.

На цьому співпраця Ольбрахта Ласкі із двома 
англійськими шарлатанами – закінчилася. Її 
наслідком стало те, що тепер О. Ласкі сам почав 
вважатися окультистом (алхіміком), учнем 
англійських окультистів. І цілком можливо, 
що польські легенди про польського шляхтича, 
що жив у ХVІ ст., пана Твардовські (які пізніше 
лягли в основу баллади А. Міцкевича), були 
засновані не лише на німецьких легендах про 
Фауста, не лише на біографії Яна Твардовські 
– придворного чарівника-ілюзіоніста Зігмунта 
Августа, але й на біографії Ольбрахта Ласкі. 
У легендах Твардовські, який продав душу 
дияволу, викликає духів померлих (подібно 
до англійських окультних учителів О. Ласкі), 
зокрема, викликає дух померлої дружини короля 
Зігмунта Августа – Барбари Раздвілловни [https://
pl.wikipedia.org/wiki/Pan_Pan_Twardowski_(postać)].

Тепер спробуймо з’ясувати, чиїм учнем 
вважався в «Дон Кіхоті» безіменний польський 
окультист (прототип – О. Ласкі) – Джона Ді, чи 
Едварда Келлі? Про останнього читаємо: «Сер 
Едвард Келлі (1555 – 1597/8)... англійський 
окультист доби Відродження... Його яскрава 
біографія, його стосунки з королівським 
магом королеви Єлизавети I сером Джоном Ді 
та імператором Рудольфом II, а також його 
заяви про величезні алхімічні досягнення та 
спілкування з ангелами – все це призвело до 
його відносної популярності серед істориків. 
Це зробило його (поряд з німецьким Фаустом 
і самим Ді) одним із джерел фольклорного 
образу алхіміка-медіума-шарлатана» [https://
en.wikipedia.org/wiki/Edward_Kelley].

У цьому ж джерелі можна прочитати й те, що 
про Келлі розповідали, ніби він розмовляє із 
ангелами та духами померлих. Крім того, Келлі 
демонстрував перетворення червоного порошку 
(очевидно, кіноварі) на золото. Але згодом – уже 

при дворі польського короля Стефана Баторія 
та згодом – при дворі імператора Рудольфа 
ІІ – виявилося, що насправді відповідним 
мистецтвом він не володіє: «Тим часом він 
продовжував свої алхімічні експерименти, 
доки переконав Рудольфа II, що він готовий 
розпочати виробництво золота... У 1595 
році Келлі погодився співпрацювати та 
повернутися до своєї алхімічної роботи; 
він був звільнений та відновлений у своєму 
колишньому статусі. Коли йому не пощастило 
видобути золото, його знову ув’язнили, цього 
разу в замку Гнєвін у Мості» [https://en.wikipedia.
org/wiki/Edward_Kelley].

Схоже, що Ескотильйо – це і є Е. Келлі, який 
вирізнявся значно більшою схильністю до 
шарлатанства в порівнянні із Джоном Ді та 
виявляв себе лідером у стосунках із останнім. 
Але з іншого боку – Джон Ді був не лише 
алхіміком, але й особистим астрологом королеви 
Єлизавети (пригадаймо, що магічна голова була 
виготовлена за допомогою астрології). У будь-
якому випадку – Ескотильйо – це один із цього 
окультного тандему. А тим часом про кожного 
із них – про Е. Келлі і Дж. Ді – Сервантес не мав 
жодного уявлення, а тим більше – про Ольбрахта 
Ласкі. Про всіх трьох добре знали англійські 
аристократи, зокрема і Роджер Ретланд, 

Ольбрахт Ласкі
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 12. Загадковий вплив Есхіла на Шекспіра
У Пролозі до трагедії Есхіла «Агамемнон» 

нічний вартовий із вершини царського палацу 
стежить за морем – він чекає умовного знаку 
– стовпу вогню, який повідомить про падіння 
Трої. Він виконує наказ цариці Клітемнестри 
і таким чином вартує щоночі. Але цієї ночі 
вартовий справді бачить стовп вогню…

Перша дія «Гамлета розпочинається зі зміни 
варти на майданчику перед королівським 
замком Ельсінор. Нагадаю, що «Ельсінор» – 
англійська назва данського міста Гельсінгер, 
на морському узбережжі якого стоїть замок 
Кронборг, зведений 1420 р. (перша назва: 
Кроген). У цьому замку відбувається дія трагедії 
«Гамлет». Все місто Гельсінгер також було 
відбудовано з 1420 р., але воно існувало ще з 70 
р. н. е. (якщо вірити данським хронікам), проте 
було свого часу зруйнованим.

Автор «Гамлета» чудово знав географічні 
особливості розташування цього замку, що 
помітно зі слів Гораціо:

А що, коли у воду звабить нас,
Чи на круту вершину тої скелі,
Яка нависла над бурхливим морем? (Дія І, 

сцена 4).

Після зміни варти опівночі, коли на чати стає 
Бернардо, до нього приходять Гораціо і Марцел 
– приходять із тією метою, аби дізнатися, чи 
не з’являвся знову привид отруєного короля. І 
привид таки з’являється.

Цю паралель давно вже помітили 
шекспірознавці. Зокрема, А. Бартон зауважує, 
що дія обох трагедій розпочинається словами 
вартового, який знайомить глядача із 
напруженою ситуацією у королівстві [Terence John 
Bew Spencer, Anne Barton,  Hamlet: With an Introduction, a 
List of Further Reading, Commentary and a Short Account of the 
Textual Problems of the Play, Penguin Classics, 1980, p. 11].

Паралель тут також і в тому, що падіння 
Трої для мешканців царського палацу в Аргосі 
означає близьке повернення царя Аргосу 
Агамемнона. Його дружина Клітемнестра та 
її коханець Егісф задумали його вбити. Отож, 
вони чекають на царя ще живого, який невдовзі 

адже його біографія має точки перетину із 
біографіями двох добре відомих англійських 
окультистів, один із яких був тісно зв’язаний із 
королівським двором.

Усі дороги Європи в Середні віки, як каже 
приказка, вели до Риму, а ось численні «нитки 
Аріадни» у «Дон Кіхоті» – геть усі ведуть до 
Англії.

•••••••

стане мертвим. У «Гамлеті» ж чекають на 
привида отруєного короля його друзі.

Можна виявити й інші запозичення із 
«Агамемнона» у «Гамлеті». Так, у Пролозі до 
«Агамемнона» вартовий говорить:

   Мовчу про інше. Ратицею бик
   Вгодований притиснув мій язик.
   Коли б палац оцей заговорив,
   Почули б ви від нього безліч див,
   Мої ж слова невігласам – затемні,
   Але для мудрих – зовсім не даремні.
Якщо ж буквально перекласти останні два 

рядки, вони звучатимуть так: «Мої слова є 
темними для необізнаних, а для обізнаних – 
цілком зрозумілі».

Порівняймо це зі словами Гамлета, які він 
промовляє до акторів, що мають ставити 
«Мишоловку»: «Якщо тут передати куті 
меду чи недостатньо бути ретельним, то 
необізнані будуть сміятися, але обізнаний 
– засмутиться, а суд останнього, якщо 
не заперечуєте, повинен для вас бути 
важливішим за думку цілого театру, 
переповненому першими» (Дія ІІІ, сцена 2).

В обох випадках простежується антитеза: 
«обізнаний – необізнаний». І в обох випадках це 
стосується обізнаності чи необізнаності стосовно 
чужого злочину – злочину Клітемнестри та її 
коханця Егісфа (в «Агамемноні») та злочину 
короля-узурпатора Клавдія (у «Гамлеті»).

Замок Кронборг в Ельсінорі
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Нагадаю також те, що вже писав у основній 
частині цієї праці. У поемі Шекспіра «Фенікс і 
Голуб» є такі слова:

  Нехай священником у білому стихарі,
  Який виконає реквієм,
  Буде Лебідь, що передчуває свою смерть.
У трагедії Есхіла «Агамемнон» Клітемнестра 

так говорить про останні слова Кассандри: 
«Та, яка, подібно до лебедя, проспівала свою 
останню жалібну пісню смерті» («Агамемнон», 
кінець Стасиму 3).

Тему паралелей між цими трагедіями можна 
продовжити, оскільки ж відповідні факти є 
настільки очевидними, що їх визнають всі 
академічні шекспірознавці без винятків, то нам 
залишається констатувати: автор «Гамлета» (та 
поеми «Фенікс і Голуб») був добре ознайомленим 
із «Агамемноном» Есхіла.

Перший переклад п’єс Есхіла на англійську 
мову був зроблений Робертом Поттером у 1779 
році [https://en.wikipedia.org/wiki/Aeschylus#Influence_
outside_Greek_culture].

Ніколи не виходили в Англії трагедії Есхіла 
й на давньогрецькій мові – якщо йдеться про 
єлизаветинську добу та більш ранній період. Не 
перекладені вони й на латину.

Також нагадаю читачеві, що у бібліотеці 
Роджера Ретланда було видання Есхіла, про 
що свідчить такий запис у Каталозі бібліотеки 
Бельвуару: «Aeschyli Tragoediae, Gr. Cum 
Sholiis, 4to. 1557». Йдеться про надруковану 
в Женеві збірку із семи трагедій Есхіла на 
давньогрецькій мові («Перси»; «Благальниці»; 

«Прометей прикований»; «Семеро – проти Фів»; 
«Агамемнон»; «Хоефори»; «Евменіди»).

Як гадає собі читач: чи володів Вільям  
Шакспер давньогрецькою мовою? Чи 
міг придбати собі доволі коштовний 
букіністичний раритет, яким стало це видання 
для Англії вже на початку 90-х років ХVІ ст., 
коли він прибув зі Стратфорду до Лондона? 

Думаю, такі питання жодної відповіді  не 
потребують – для необізнаних, вони здаються 
темними, але для обізнаних – цілком зрозумілі.

У «Гамлеті» шекспірознавці (стратфордівці) 
знайшли низку паралелей із трагедіями Евріпіда: 
«Алкеста», «Гіполит», «Гекуба», «Вакханки» 
та з трагедією Софокла «Електра» [https://
proza.ru/2010/03/01/460]. А також – з трагедією 
Софокла «Орест» [http://svr-lit.ru/svr-lit/articles/
english/shelogurova-peshkov-hor-ratio.htm]. Жоден з 
цих творів за життя Шекспіра (і Шакспера) не 
був перекладеним на англійську мову. І лише 
«Електра» була перекладеною на французьку 
[http://svr-lit.ru/svr-lit/articles/english/shelogurova-
peshkov-hor-ratio.htm].

Оскільки ж серед решток бібліотеки Р. 
Ретланда видань Евріпіда та Софокла – не 
збереглося – не буду зупинятися детально на 
цьому питанні – попри те, що в славнозвісній 
бібліотеці Кембриджського Крісті-Корпус-
Коледжу, де кілька років навчався Р. Ретланд, 
були примірники видань цих трагедій на мові 
оригіналу. І навіть – середньовічний рукопис 
збірки трагедій Евріпіда (CCCC MS 403), який 
знаходиться тут до нашого часу.

•••••••
 13. Загадкова шекспірівська «Кабаняча голова»
Аналізуючи образ шекспірівського Фальстафа 

в основній частині цієї праці, автор знайшов 
чимало алюзій, які пов’язують цього антигероя 
із політичним ворогом Роджера Ретланда – 
Вальтером Релі. Разом з тим в цілому слід 
погодитися із англійськими шекспірознавцями, 
які стверджують: «Але «Фальстаф» у жодному 
разі – це не інсценування певної історичної 
особи, а скоріше синтез кількох реальних 
персонажів із домішкою творчої свободи» 
[https://en.wikipedia.org/wiki/John_Fastolf].

На думку шекспірознавців, основним 
прототипом Джона Фальстафа був англійський 
рицар, учасник Столітньої війни – Джон Фастольф     
– у значній мірі подібний до цього персонажа за 

своїм характером. Зокрема, про нього пишуть 
таке: «У 1950-х роках оксфордський академік 
К. Б. Макфарлейн показав, що Фастольф 
награбував у Франції великі суми грошей, 
які йому пощастило перевезти до Англії та 
інвестувати у землю й нерухомість. Тоді його 
репутація була неоднозначною. Один слуга 
писав про нього: «Він завжди був жорстоким і 
мстивим, і здебільшого позбавленим жалості 
та милосердя»…» [https://en.wikipedia.org/wiki/John_
Fastolf].

Із цього ж довідкового видання дізнаємося, 
що Фастольф був автором численних 
меморандумів, в одному з яких він пропонує 
королю Англії проводити на війні тактику 
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«випаленої землі». Крім того, Фастольф був 
лідером літературного гуртка, що зближує його 
із Вальтером Релі.

Про Джона Фастольфа читаємо у тому ж 
довідковому виданні: «…у нього були великі 
маєтки в Норфолку та Саффолку, будинок 
в Саутварку в Лондоні, де він також був 
власником таверни «Кабаняча голова»...» 
[https://en.wikipedia.org/wiki/John_Fastolf].

Остання деталь змушує нас пригадати Першу 
частину хроніки «Генріх ІV» де дія 4-ї сцени 
(Акт ІІ) – з участю Фальстафа – відбувається у 
таверні «Кабаняча голова». Також і дія 3-ї сцени 
(Акт ІІІ) – з участю Фальстафа – відбувається 
у таверні «Кабаняча голова». Причому в 
останньому випадку в ремарці вказано, що ця 
таверна знаходилася у районі Лондона – Істчип 
(що відповідає реальному розташуванню 
таверни історичного Фастольфа).

Також у шекспірівського Фальстафа та 
історичного Фальстофа є спільним те, що 
обидва вони служили в Томаса Мовбрея, 
герцога Норфолка.

Шекспірознавці давно знають про ці 
паралелі. Але вони ніколи не ставлять питання 
про те, звідки Вільям Шакспер міг дізнатися 
такі деталі біографії Джона Фастольфа, як 
назва його таверни? Справа у тому, що ці 
речі відображені в єдиному історичному 
джерелі, яке у добу Шекспіра і пізніше – 
до 1735 року – було приватною власністю. 
Йдеться про збірку близько 1000 листів із 
переписки шляхетської родини Пастонів та 
їхньої переписки із представниками інших 
шляхетських родин герцогства Норфолк – 
«Paston-листи», які охоплюють період із 1422 
до 1509 р. Про цю збірку читаємо: «Колекція 
також містить державні документи та 
інші важливі документи. Листи є відомим 
першоджерелом інформації про життя в 
Англії під час воєн Червоної та Білої троянд 
і в ранній період Тюдорів. Ця велика колекція 
листів і документів була придбана в 1735 у 
розпорядника маєтку Вільяма Пастона, 2-го 
графа Ярмута, останнього в роду Пастонів» 
[https://en.wikipedia.org/wiki/Paston_Letters].

Як бачимо, за життя Вільяма Шакспера вся 
ексклюзивна інформація про Джона Фастольфа 
була переважно сконцентрована в приватній 
збірці листів норфолкського шляхтича Пастона. 
Графство Норфолк знаходиться на крайньому 
сході Англії. І хоч звідси не так далеко до 

Лондона – якихось 170 кілометрів, не уявляється 
можливим, аби актор Вільям Шакспер якимось 
чином міг дізнатися про існування цієї збірки 
листів, не кажучи вже про те, аби отримати 
можливість з цими листами ознайомитися, 
адже це були фамільні листи, які не могли 
читати посторонні особи, що не мали жодного 
стосунку до родини Пастонів. 

У березні 1592 року, як свідчить запис у 
щоденнику Ф. Генслоу, відбулася прем’єра п’єси 
Шекспіра «Генрі VІ», де є такі слова: 

Ми домоглися б, певно, перемоги,
Якби не був жахливим боягузом 
Поставлений, щоб тил охороняти,
Сер Джон Фастольф – чкурнув він навтіки,
як страхопуд, меча не оголивши…

(Дія І, сцена 1).
Тут йдеться про битву при Паті, у якій 

французьке військо під командуванням Жанни 
д’Арк розгромило англійців, із яких близько 2000 
потрапило в полон – включно із полководцем 
Талботом. Талбот і герцог Бедфорд тоді 
звинуватили Фастольфа у цій поразці, позаяк 
він врятувався втечею, не вступаючи в бій. Це 
звинувачення з боку Талбота також відображене 
у даній хроніці. Щоправда, у Шекспіра орден 
Підв’яки зриває із Фастольфа Талбот, тоді як 
насправді це зробив герцог Бедфорд.

Все, що написано про Фастольфа у цій хроніці, 
не становило труднощів прочитати в історичних 
джерелах. Тому немає жодних підстав 
стверджувати, що автор творів Шекспіра (хто б 
ним не був) ознайомився із «Paston-листами» 
до 1597 року, коли було написано хроніку 
«Генрі ІV» (1-шу частину), у якій відображені 
ексклюзивні дані про Фастольфа.

Але зазначене ще не є доказом того, що 
Роджер Ретланд мав якісь переваги у порівнянні 
із Вільямом Шакспером стосовно можливостей 
для ознайомлення із «Paston-листами». Отож, 
наші опоненти скажуть нам так: «Позаяк твори 
Шекспіра не міг написати хтось із сімейства 
Пастонів, то, нехай воно і є малоймовірним, 
щоб із «Paston-листами» ознайомився Вільям 
Шакспер, проте не менш малоймовірним це 
є і стосовно Роджера Ретланда, Оксфорда, 
Бекона тощо. А відтак – у цьому випадку всі 
претенденти – в рівних умовах! І тема ця нічого 
нікому не доводить, позаяк вона – бездоказова».

Справді, на перший погляд здається, що так 
воно і є. Проте кожне явище має свою «нитку 
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Аріадни», отож, спробуймо нею скристатися й 
цього разу.

Найперше нагадаю читачеві, як «Paston-листи» 
стали здобутком громадськості, доступним 
для вивчення ученими: «Ця велика колекція 
листів і документів була придбана в 1735 у 
розпорядника маєтку Вільяма Пастона, 2-го 
графа Ярмута, останнього в роду Пастонів» 
[https://en.wikipedia.org/wiki/Paston_Letters].

Кажучи іншими словами, після смерті 
Вільяма Пастона 1732 року, за його духівницею 
було призначено розпорядника його майном, 
який продав збірку листів державі. Отож, 
простежимо родовід 2-го графа Ярмута:

1. «Вільям Пастон, 2-й граф Ярмут (1654 
– 1732) із Оксниду, Норфолк… Народився у 
сім’ї Роберта Пастона 1-го графа Ярмута» 
[https://en.wikipedia.org/wiki/William_Paston,_2nd_Earl_
of_Yarmouth].

2. «Роберт Пастон, 1-й граф Ярмут (1631 – 
1683)… Був сином сера Вільяма Пастона 1-го 
баронета Оксниду» [https://en.wikipedia.org/wiki/
Robert_Paston,_1st_Earl_of_Yarmouth].

3. «Вільям Пастон, 1-й баронет (1610 – 1663) 
був англійським благодійником; і батьком 
першого графа Ярмута Роберта Пастона» 
[https://en.wikipedia.org/wiki/Sir_William_Paston,_1st_
Baronet].

Тут слід звернути увагу читача на те, що 
в окремих англійських довідкових джерелах 
наразі плутають двох Вільямів Пастонів – діда, 
який жив у 1528-1610 рр. та внука (1610-1663). 
Отож, у них виходить, що син народився через 
21 рік після смерті батька – я вніс відповідні 
виправлення у цитати з Вікіпедії.

4. «Клемент залишив Окснид своєму 
племіннику серу Вільяму Пастону (1528 – 
1610). Його другий син, сер Едмунд Пастон 
(1585–1632), успадкував родові маєтки. Сер 
Вільям Пастон (1610 – 1663) змінив сера 
Едмунда» [https://en.wikipedia.org/wiki/Oxnead].

5. «Клемент Пастон (1521 – 1598)» 
[ ht tp s : / / w w w. ge n i . c om / p e opl e / C l e m e nt - Pa s t on -
MP/6000000003265471362].

6. «1554 року сер Вільям Пастон, видатний 
юрист і придворний... заповів Окснид своєму 
четвертому синові Клементу Пастону (1521 
– 1598)» [https://en.wikipedia.org/wiki/Oxnead].

7. «Вільям Пастон (1464 – 1554). Син сера 
Джона Пастона ІІІ… Батько Еллеонори 
Пастон, графині Ретланд…» [https://www.geni.
com/people/William-Paston-Kt/6000000002304356321].

8. «Сер Джон Пастон ІІІ (1444 – 1504)…» 
[ ht tp s : / / w w w. ge n i . c om / p e opl e / S i r- Joh n - Pa s t on -
III/6000000002400771959].

Батько Джона Пастона ІІІ – Джон Пастон 
ІІ (1421 – 1466) був спадкоємцем Джона 
Фастольфа (родича його дружини), який не мав 
нащадків. За це Джона Пастона ІІ кілька разів 
ув’язнювали (у 1464-65 рр.) у зв’язку із судовим 
позовом Вільяма Йелвертона [https://en.wikipedia.
org/wiki/John_Paston_(died_1466)].

Уся справа у тому, що Джон Фастольф свою 
духівницю писав кілька разів, залишивши по 
собі кілька варіантів заповіту. В останньому 
з них він заповів свої маєтки Джону Пастону. 
Але в попередніх – фігурувало ще дев’ять осіб 
спадкоємців, зокрема Вільям Йелвертон, Вільям 
Вейнфлет, єпископ Вінчестеру, і Джон Мовбрей, 
герцог Норфолк. [https://en.wikipedia.org/wiki/John_
Fastolf]. Останній 1469 р. взяв в облогу замок 
Кейстер, який належав Лд. Пастону, і згодом 
захопив його.

Серед переписки Пастонів («Paston-листи») 
ці події відображені в багатьох листах, де 
Джон Пастон з’ясовував стосунки із іншими 
спадкоємцями Джона Фастольфа стосовно 
поділу спадщини.

А тепер пригадаймо, цитату № 7 у нашому 
генеалогічному переліку: «Вільям Пастон (1464   
– 1554). Син сера Джона Пастона ІІІ… Батько 
Еллеонори Пастон, графині Ретланд…»

Це означає, що дочка Вільяма Пастона – сина 
Джона Пастона ІІ, спадкоємця Фастольфа – 
Еллеонора була дружиною Томаса Меннерса, 
графа Ретланда 1-го. Вона ж доводилася матір’ю 
діду Роджера Ретланда – Генрі Меннерсу, графу 
Ретланду 2-му [https://en.wikipedia.org/wiki/Eleanor_
Manners,_Countess_of_Rutland]. Кажучи інакше – 
прабабуся Роджера Ретланда походила з роду 
Пастонів і доводилася внукою Джону Пастону 
ІІ – спадкоємцю Фастольфа.

У 1597 році колекція «Paston-листи» 
належала Клементу Пастону (1521 – 1598), який 
доводився двоюрідним братом Генрі Меннерсу, 
графу Ретланду 2-му (діду Роджера Ретланда). 
Позаяк серед цих листів трапляється дещо 
стосовне прадіда та прабабусі Роджера Ретланда 
(Томаса Ретланда та Елеонори, графині Ретланд) 
було цілком природним, що ця колекція його 
мала б зацікавити. І може вважатися цілком 
природним те, що Клемент Пастон не відмовив 
Роджеру, графу Ретланду – своєму далекому 
родичу – в ознайомленні із цими листами. А 
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V. Деякі підсумки – стосовно Шекспіра, 
Сервантеса і Шакспера

Пригадаймо уривок із основної частини 
цієї праці: «Трагедія Шекспіра «Отелло» була 
поставленою вперше театром «Глобус» 1604 
р. Написана вона на сюжет твору Джіральді 
Чинтіо «Венеціанський мавр». Йдеться про 
7-му новелу 3-ї декади із його збірника «Сто 
розповідей» («Hecatommiti»), виданого 1565 
року. На англійську мову в ХVІ – ХVІІ ст. новели 
зі збірника «Hecatommiti» не були перекладені. 
А відтак шекспірознавці-стратфордівці 
стверджують, що новелу Джіральді Чинтіо 
«Венеціанський мавр» («Un Capitano Moro») В. 
Шакспер читав у оригіналі» (Розділ 33).

Спробуймо повернутися до даної теми, 
оскільки наразі висвітлена вона нами дещо 
поверхнево.

Звернемося до англійських довідкових видань. 
В одному із них читаємо: «За життя Шекспіра 
не було англійського перекладу збірки Чинтіо, 
а рефлексії висловів у «Отелло» ближчі до 
італійського оригіналу, аніж до французького 
перекладу Габріеля Чаппуї 1584 року» [https://
en.wikipedia.org/wiki/Othello#Sources].

В іншому джерелі – простежується подібна 
думка: «Практично не існує сумнівів у тому, 
що все те в «Отелло», що можна знайти в 
«Hecatommithi», було прочитане Шекспіром в 
італійському оригіналі» [https://en.wikipedia.org/
wiki/Giovanni_Battista_Giraldi].

Таке ж бачення висловлює Майкл Ніл, 
шекспірознавець (стратфордівського напрямку) 
із Оксфордського університету – у передмові до 
видання «Отелло» [Michael Neill, ed. Othello (Oxford 
University Press), 2006, p. 21-2].

Припустимо, Вільям Шакспер якимось 
дивовижним чином оволодів італійською 
мовою. Але збірка новел Чинтіо («Hecatommiti») 
була надрукована у Мондові (П’ємонт) 1565 р. 
[https://en.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Battista_Giraldi]. 
Яким чином вона могла б потрапити йому до 
рук?

На це наші опоненти можуть зауважити, що 
у Роджера Ретланда також було мало шансів 

прочитати цю збірку. Але нагадаю, що Р. Ретланд 
брав приватні уроки італійської мови у Джона 
Флоріо, а відтак – міг користуватися особистою 
бібліотекою останнього. На щастя, у своєму 
заповіті (1623 р.) Джон Флоріо залишив реєстр 
книг власної бібліотеки, із яким ми частково 
вже ознайомилися. Відразу ж за «Звільненим 
Єрусалимом» Т. Тассо у цьому переліку йде 
такий запис: «100 novelle degli Hecatommithi 
by Giovanni Battista Giraldi Cinthio» [https://
florioshakespeare.miraheze.org/wiki/Main_Page]. Йдеться 
про ту ж таки збірку «Hecatommithi» того ж 
таки Джованні Батіста Джіральді Чинтіо, а не 
про щось інше!

Світ тісний, панове! І все таємне стане колись 
цілком очевидним.

А тепер підіб’ємо деякі підсумки.
1. Трагедію «Отелло» не міг написати Вільям 

Шакспер – з причини, яку ми щойоно окреслили. 
Принаймні – ймовірність оволодіння ним 
італійською становить один відсоток зі сотні. А 
доступ до книги Чинті «Hecatommithi» – ніяк не 
більше за попередній шанс.

Про Ретланда ж можна сказати з певністю, що 
він знав італійську і тримав дану книгу в своїх 
руках.

2. Комедію «Венеціанський купець» не міг 
написати Вільям Шакспер – з причини, яку 
ми висвітлили раніше – збірка Джованні 
Флорентіно «Il Pecorone», була видана у Мілані 
1558 року (ще одне видання – 1565 р.). На 
англійську та французьку мови у ХVІ – ХVІІ 
ст. новели зі збірника «Il Pecorone» не були 
перекладені. Перша новела четвертого дня 
(«Shylock as a villain» – «Шейлок – злочинець») 
цієї збірки була використана для написання 
«Венеціанського купця». Крім того – у комедії 
наявний опис Венеції, який міг зробити лише 
очевидець.

3. Трагедію «Гамлет» не міг написати Вільям 
Шакспер – для цього потрібно було побувати 
в данському Гельсінгері, зокрема, в замку 
Кронборг, який описаний у «Гамлеті» детально 

тим часом Вільям Шакспер не мав найменшого 
уявлення про існування цієї колекції, а тим 
більше – доступу до неї.

Світ тісний, панове! І все таємне стане колись 
очевидним.

•••••••
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(як замок Ельсінор). А також – потрібно було 
знати данців Розенкранца та Гільденстерна, які 
навчалися в університетах Падуї та Віттенбергу 
(остання деталь відображена у «Гамлеті»).

Тим часом Ретланд навчався у Падуанському 
університеті із Гільденстерном і дещо пізніше за 
Розенкранца – родича Гільденстерна (подібно 
до того, як Гамлет навчався у Віттенберзькому 
університеті разом із Розенкранцом і 
Гільденстерном). Ретланд побував і в замку 
Кронборг (1603 р.), звідки запозичив його опис 
та опис місцевих традицій для «Гамлета».

4. Комедію «Дванадцята ніч» не міг написати 
Вільям Шакспер, позаяк італійська комедія 
«Ошукані» лягла в основу її сюжету – комедія, 
яка не перекладалася на іноземні мови.

Нагадаю, що невідомий студент 
Кембриджського університету на сюжет 
«Ошуканих» написав комедію «Лілея», яка 
ставилася на університетській сцені у Кембриджі 
1595 р. І ним, очевидно, мав би бути Роджер 
Ретланд – тодішній студент Кембриджу, але аж 
ніяк не Вільям Шакспер, який в університетах 
ніколи не навчався.

5. Трагедію «Юлій Цезар» не міг написати 
Вільям Шакспер, позаяк тут чітко передані слова 
Цезаря, які трапляються лише у «Життєписі 12 
цезарів» Свєтонія. Ця рідкісна книга на даний 
час виходила лише на латині – за межами Англії. 
Зокрема, в бібліотеці Р. Ретланда знаходилося її 
страсбургське видання 1520 р.

6. Трагедію «Антоній і Клеопатра» не міг 
написати Вільям Шакспер, позаяк у ній 
використані окремі деталі, наявні лише 
в «Громадянській війні» Аппіана, яка не 
перекладалася на даний час на англійську мову 
і не виходила в Англії. Зокрема, у бібліотеці Р. 
Ретланда, нагадаю, було видання цього твору на 
латині 1551 р., яке вийшло у Парижі [https://www.
sothebys.com/en/buy/auction/2019/important-manuscripts-
continental-books-and-music-2/appianus-historia-romana-
paris-estienne-1551-folio].

7. «Венеру і Адоніса» та «Зневажену Лукрецію» 
також не міг написати Вільям Шакспер, позаяк 
для нього було неможливо побачити дві картини 
Тиціана, описані у цих поемах, які знаходилися     
на той час у палаці іспанського короля Філіпа ІІ.

8. Не міг написати В. Шакспер і хронік «Генріх 
V» та «Річард ІІІ» й трагедій «Король Лір» та 
«Макбет», позаяк у цих трагедіях і хроніках 
містяться унікальні вислови, запозичені із 
рукопису Джорджа Норта «Короткий опис 
повстання та повстанців» (1576). Нагадаю, 

рукопис зберігався у Кембриджі й ніколи не 
публікувався.

9. Не міг написати В. Шакспер і комедій «Як вам 
це сподобається» та «Марні зусилля кохання», 
позаяк у цих творах було використано дуже 
рідкісне видання «Амінти» Т. Тассо – виданої 
на мові оригіналу [Roger Prior, Tasso’s Aminta in Two 
Shakespearian Comedies, Notes and Queries, 51 (2004): 
269–76]. Нагадаю, що «Амінта» стоїть першою у 
реєстрі книг Джона Флоріо, наведеному в його 
заповіті (1623 р.).

10. Не міг написати В. Шакспер і комедію 
«Два веронці», позаяк на той час ще не було 
перекладу на англійську «Діани» Монтемайора.

11. Не міг написати В. Шакспер і комедію 
«Віндзорські жартівниці», де згадано про 
міфічного Герна – язичницьке божество з рогами 
оленя, відповідного до галло-кельтського 
Кернуна, матеріали про якого можливо було 
знайти лише у Франції, де Шакспер не був і де 
побував Р. Ретланд.

Наразі я перерахував лише п'ятнадцять 
творів Шекспіра, які не міг написати Вільям 
Шакспер і відносно більшості з яких існує 
висока ймовірність, що їх написав саме Роджер 
Ретланд, а не хтось інший.

Але цей перелік можна продовжувати. 
Скажімо, не міг написати В. Шакспер комедію 
Шекспіра «Приборкання норовливої», де 
в інтермедії бачимо сатиру на його особу – 
образ Крістофера Слая, «чесальника вовни 
за вихованням, сина старого Слая із Бертон 
Гіту». А тим часом батько В. Шакспера був 
чесальником вовни, який мав будинок у   
Бертон-Гіті, отриманий ним як посаг.

Не міг написати В. Шакспер і «Коріолана», 
де простежується засуд гендлярів зерном під 
час голоду, адже сам Шакспер займався таким 
промислом...

Але не буду переказувати коротко всю свою 
книгу, адже всіляке скорочення – збіднює. 
Значно краще буде, якщо це зробить хтось 
інший – привівши всі наведені факти в цілісну 
систему.

Доказів же на користь нашого твердження, 
що Сервантес не міг бути автором «Дон 
Кіхота», наразі назбиралося ще більше. 
Деякі з них є абсолютно незаперечними. 
Зокрема, це приказка, яка вперше з’явилася 
у «Дон Кіхоті»: «Платон мені є другом, але 
Істина дорожча». Нагадаю, що ця приказка є 
парафразою із рукопису Роджера Бекона, який 
ніколи не друкувався і зберігався у бібліотеці 
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Кембриджського університету. Сервантес не 
міг користуватися цією бібліотекою – на це 
мали право лише викладачі та студенти цього 
університету. Та й вислів «Після пітьми – 
світло» спочатку з’явився на титульній сторінці 
видання «Сну літньої ночі» 1600 р., а потім 
уже на титульній сторінці першого видання 
«Дон Кіхота» (1605 р.). Не був Сервантес і в 
хорватському Дубровнику, аби побачити тут 
латинський унікальний вислів над входом до 
місцевого замку – вислів, що цитується в «Дон 
Кіхоті». А ось у комедії Шекспіра «Дванадцята 
ніч» дія відбувається в місті, у якому 
шекспірознавці розпізнали Дубровник (де 
Вільям Шакспер також ніколи не був). Такий же 
збіг відбувається і зі запозиченням сюжету «Сну 
літньої ночі» у вставній новелі «Дон Кіхота» про 
Карденьйо і Люсінду. А також – зі загадковою 
появою п’єси Шекспіра «Карденіо», яка 
виявилася незакінченою автором і закінченою 
згодом Флетчером.

Не міг Сервантес якимось чином дізнатися й 
про таке фракійське божество Сонця як Тимбрій, 
відоме лише за епіграфічними пам’ятками. А 
тим часом це божество згадане в «Дон Кіхоті».

Не міг Сервантес без належної вагомої 
причини й відмовитися від авторства «Дон 
Кіхота», а він таки від нього відмовився, що 
ми простежили у його пролозі до «Персілеса і 
Сігізмунди».

Не буду перераховувати інші подібні докази – а 
їх достатньо. І, якщо всі дороги середньовічної 
Європи вели до Риму, а всі «нитки Аріадни», що 
мають стосунок до Шекспірівського питання, 
ведуть до Бельвуару та Кембриджу, то про 
білі плями «Дон Кіхота» можна сказати те ж 
саме – їхні сліди ведуть до Англії, зокрема, до 
Кембриджу та Бельвуару.

Насамкінець додам ще одну деталь, якої, 
можливо, цій книзі наразі бракує.

Пригадаймо розмову Дон Кіхота зі студентом, 
який писав безглузді книги, зокрема, книгу, у 
якій автор намагається встановити особу, що 
першою захворіла на сифіліс, та книгу, в якій 
описані 703 костюми. Продовження розмови 
Дон Кіхота із цим студентом також містить у 
собі дещицю того змісту, який може особливо 
нас зацікавити:

«- Ви маєте рацію, ваша милість, – мовив 
Дон Кіхот, – однак мені хотілося б знати, 
кому ви маєте намір присвятити свої книги, 
якщо тільки буде на те воля Господня, вам 
дозволять їх надрукувати, у чому я, однак, 

сумніваюся.
– В Іспанії завжди знайдуться сеньйори та 

гранди, яким їх можна було б присвятити, – 
відповів студент.

- Їх не так багато, - заперечив Дон Кіхот, 
– срава полягає не в тому, що вони на такі 
посвячення не заслуговують, а в тому, що 
вони їх не приймають, щоб не брати на 
себе зобов’язання винагороджувати як слід 
авторів за їхню працю та люб’язність. Втім, 
я знаю одну високопоставлену особу, яка може 
замінити всіх тих, хто відмовляється від 
посвячень, і якби я почав докладно описувати      
її чесноти, то, мабуть, не в одному шляхет-
ному серці заворушилася б заздрість, але ми 
відкладемо цю розмову до більш сприятливої 
нагоди» (XXIV).

Автори коментарів до «Дон Кіхота» вважають, 
що та особа, про яку тут говорить Дон Кіхот, 
це є граф Лемос, якому Сервантес присвятив 
Другий том цього роману. Але це було б відверте 
знущання над графом Лемосом, позаяк Дон 
Кіхот говорить про чесноти цієї особи з автор-
ською іронією, якої сам не розуміє: «…не в 
одному шляхетному серці заворушилася б 
заздрість…». Окрім того – він натякає, що 
ця особа могла б не відмовити бідолашному 
студентові в проханні присвятити їй його 
божевільні книги. Відтак випливає висновок, 
що граф Лемос є цілковитим невігласом, який 
є радим, коли йому присвячують всілякий 
літературний непотріб.

Отож, є помітним, що автор «Дон Кіхота», 
вкладаючи у вуста Дон Кіхота ці слова 
про безвідмовну високопоставлену особу, 
цілеспрямовано вибудовує сатиру на певного 
аристократа. А позаяк подібних аристократів 
(включно з графом Лемосом) не було в Іспанії, 
випливає висновок, що тут йдеться про графа 
Оксфорда 17-го, який ніколи не відмовлявся від 
пропозицій авторів присвятити йому будь-яке 
видання – навіть примітивне, що стало однією 
із причин його зубожіння.

Гумористична родзинка тут криється у тому, 
що Дон Кіхот сам уособлює графа Оксфорда 
17-го, отож, із його слів випливає, що він тут 
говорить про самого себе. А позаяк автор «Дон 
Кіхота» не міг написати про це прямим текстом, 
далі Дон Кіхот зауважує: «але ми відкладемо цю 
розмову до більш сприятливої нагоди».

На цьому нам слід, очевидно, зупинитися, 
аби  залишити можливість іншим дослідникам 
більш широко доповнити відповідну тему.
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VІ. Додаток, якого могло й не бути 
Другу Частину цієї праці ми розпочинали із 

огляду сатири на королеву Єлизавету Тюдор, яку 
нам пощастило знайти в «Дон Кіхоті». А позаяк 
знайдуться критики, що стверджуватимуть, 
мовляв, Сервантес також міг би написати таку 
сатиру, оскільки Англія була ворожою країною 
щодо Іспанії, отож, закінчимо Другу Частину 
цієї праці – як і розпочали – оглядом сатири на 
королеву Єлизавету Тюдор, яку нам пощастило 
знайти в «Гамлеті».

Читач мав би пам’ятати, що перше кварто 
«Гамлета» вийшло 1603 р. Відповідно – 
найбільш ймовірними роками написання цієї 
трагедії слід вважати 1601-1602 рр. На той час 
королева Єлизавета ще була живою. У 1601 р., 
з лютого, Роджер Ретланд перебуває деякий 
час у Тауері, а згодом – у засланні. На нього 
накладено гігантський штраф, який виплатити 
– неможливо. Всі його помістя – конфісковані. 
Його посади – відібрані. І все це – з волі 
королеви, яку її фаворит Вальтер Релі називає 
«Фортуною» у своїх віршах.

А тепер пригадаймо початок славнозвісного 
монологу Гамлета «Бути чи не бути»:

Таке питання: бути чи не бути,
Що є шляхетним більше для душі:
А чи Фортуни постріли ворожі
Терпіти нам, чи проти бід повстати,
Й покласти край їм – сном заснути смертним? 

(Дія ІІІ, сцена 1).
Чи випадково тут Гамлет говорить про стріли 

ворожої Фортуни? Думаю, що не випадково, 
позаяк цей уривок кореспондується зі 111-м 
сонетом Шекспіра, про який я писав в Першій 
частині цієї праці: «За мене докори Фортуні, // 
Богині, винній у моїх поганих вчинках, // Яка 
не забезпечила мого життя чимось кращим, 
// За публічні засоби, що роблять публічним 
Меннерса». 

В іншому місці Гамлет, звертаючись до Гораціо 
(прототип – граф Саутгемптон), пояснює, чому 
вибрав його своїм другом і, зокрема, говорить 
таке:

«…Й щасливий той,
У кому кров із розумом поєднані так вдало,
Що дудкою в руках Фортуни він не стане,
Й не буде грати їй для забаганок» 

(Дія ІІІ, сцена 2).
Зрозуміло, що Фортуна – тут також королева 

Єлизавета, «дудкою» у руках якої було чимало 

придворних.
Але все це – ще далеко не є сатирою.
Тепер пригадаймо полілог Гамлета з 

Гільдестерном (прототип – граф Оксфорд 17-й) 
та Розенкранцом (прототип – Френсіс Бекон)?

«Гамлет: Як справи, Гільдестерне? 
Розенкранце, чи добре? Шляхетні хлопці, як 
там ваше спільне життя?

Розенкранц: Як у малопомітних дітей землі.
Гільдестерн: Щасливі ми, що не надто вже 

щасливі в обіймах Фортуни, позаяк ми – не 
бозна яке цабе!

Гамлет: Але ж ви й не підметки її капців?
Розенкранц: О ні, принце!
Гамлет: Отож, ви перебуваєте ближче 

до її талії, аніж до центральної частини її 
прихильності. 

Гільдестерн: Направду – ми її власність!
Гамлет: Наближена до її інтимного місця? 

Звичайно ж! Вона бо є повією!» (ІІ, 2).
Зрозуміло, що міфологічна Фортуна повією 

не вважалася. А ось про іншу «Фортуну» 
(королеву) – багато хто в Англії Єлизветинської 
доби був іншої думки – навіть тоді, коли її 
називали «цнотливицею», це робилося, як 
правило, з іронією.

І тим більше не вважалася міфологічна 
Фортуна наділеною королівською владою. У 
цьому сенсі не буде зайвим навести інший 
уривок із «Гамлета»:

«Актор 1-й:
Та кинувся боєць могутній, Пірр,
І на Пріама грізно замахнувся;
Й лише від свисту дикого меча
Впав цар слабкий...
Й ніколи, куючи кольчугу Марсу
Незламну, молот велетів-циклопів
Так важко не впадав, як цей кривавий
Меч Пірра на Пріама.
Сором, сором, Фортуно, ти – розпусниця! Боги,
Всім сонмом відберіть її ви владу,
Зламайте їй колеса всі та спиці
І обід викиньте з висоти небес
До Пекла геть – в диявола царину!
Полоній: Це занадто розтягнуто.
Гамлет: Це можна вкоротити в цирюльника 

– разом із вашою бородою. Прошу 
продовжувати – йому подобаються лише 
блазеньські танці та вульгарні розповіді, а 
решта – навіює на нього сон» (Дія ІІ, сцена 2).
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Нагадаю, що прототипом Полонія є фаворит 
королеви Єлизавети Крістофер Хаттон, отож, 
Полоній не випадково критикує сатиру на 
королеву, яку чує з вуст актора. І не випадково 
Гамлет згадує бороду Полонія – Хаттон носив 
бороду, як це бачимо на його портреті.

Також і Пірр – син Ахілла, який мстився за 
смерть батька – згаданий тут не випадково, що 
давно вже зауважили шекспірознавці. Але тут 
читач мав би зауважити, що сцена із убивством 
Пріама Пірром та наступна тема із закликом 
до богів забрати владу в Фортуни, зламати її 
колеса (а не міфологічне колесо!) і вкинути її 
до Пекла – не мають змістовного поєднання в 
сюжеті «Гамлета», адже Пірр має повне право 
помститися за смерть батька (як і Гамлет) і 
Фортуна тут – ні до чого.

Тим часом королева Єлизавета (інша 
«Фортуна») є прямо причетною до тих злочинів, 
які чинив проти сімейства Ретландів прототип 
Клавдія – Вільям Сесіль.

Про діда Роджера Ретланда – Генрі Ретланда – 
читаємо в одному із довідкових видань: «Генрі 
Меннерс 2-й граф Ретланд… (1526 – 1563)… 
Після раптової смерті Едварда VІ-го у 1553 р. 
та після того як помер Едвард Куртене 1-й граф 
Девону – у 1556 році, Ретланд став ймовірним 
Спадкоємцем англійського престолу – як 
старший нащадок чоловічої статі Річарда 
3-го герцога Йоркського. Позаяк Джеймс VІ, 
син Марії Стюарт, королеви Шотландії, 
народився лише 1566 року» [https://en.wikipedia.
org/wiki/Henry_Manners,_2nd_Earl_of_Rutland].

То чи дійсно Генрі Ретланд мав права на 
королівський престол? Щоб переконатися у 
цьому, слід дещо дізнатися про його предка 
Річарда 3-го герцога Йоркського: 

«Річард Йоркський народився 22 вересня 1411 
року у сім’ї Річарда, графа Кембриджського 
(1385 – 1415) та його дружини Анни 
Мортімер (1388 – 1411). Обоє його батьків 
були нащадками короля Англії Едуарда ІІІ 
(1312 – 1377): його батько був сином Едмунда 
1-го герцога Йоркського (засновника дому 
Йорків, який був четверти із синів Едварда 
Кларенського (що вижили), останній же був 
другим сином короля Едварда ІІІ. Його ж матері 
Анні Мортімер прадідом доводився Лайонел, 
герцог Кларенсс – другий син Едварда ІІІ. Після 
того, як 1425 року брат його матері Едмунд, 
граф Марч помер бездітним, його походження 
дозволяло Річарду Йоркському претендувати 

на англійський престол, яке, ймовірно, мало 
переваги над походженням правлячого дому 
Ланкастерів, який походив від Джона Гонта, 
третього сина Едуарда ІІІ… Річард Йоркський 
мав вагомі претензії на англійський престол, 
бувши генеральним спадкоємцем Едварда ІІІ, 
а окрім того – був його прямим нащадком по 
чоловічій лінії» [https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_
of_York,_3rd_Duke_of_York].

Генрі, граф Ретланд 2-й помер у розквіті 
сил, не доживши до свого 37-річчя кілька 
днів. Дослідники припускають, що його могла 
скосити чума. Проте чума в Англії 1563 р. 
лютувала в Лондоні, Дербі та Лестері. Того часу 
Генрі Ретланд був намісником Півночі й не міг 
перебувати у цих містах. Отож, його смерть 
можна вважати загадковою. І тут потрібно 
врахувати, що попередницею Єлизавети Тюдор 
на англійському престолі була її звідна сестра 
Марія Тюдор, за правління якої Англія знову 
стала католицькою. Єлизавета вважалася 
бастардом (незаконнонародженою), позаяк 
шлюб її батька з її матір’ю (Анною Бойлен) не 
був визнаним Папою, а згодом – його юридична 
силу заперечив і сам король Генріх 8-й. А за 
правління її брата Едварда VІ було прийнято Акт 
про успадкування престолу, у якому її ймення 
не було записаним серед спадкоємців. У цих 
умовах всі можливі претенденти на англійський 
престол ризикували розплатитися за це життям. 
Так сталося з Марією Стюарт – внаслідок інтриг 
Вільяма Сесіля. А ще до цього – із Кетрін Грей, 
яка померла 1568 р. нібито від туберкульозу 
(як стверджував королівський лікар), але, 
очевидно, була отруєною, позаяк перебувала 
під домашнім арештом. Отож, цілком ймовірно, 
що агенти англійської розвідки, виконуючи 
завдання Вільяма Сесіля, отруїли Генрі Ретланда 
як можливого претендента на королівський 
престіл від католицької партії. 

Як завбачливий політик, В. Сесіль був 
зацікавлений у збереженні влади королеви 
Єлизавети – це гарантувало збереження його 
високого становища. Як вроджений злочинець 
– він не зупинявся перед жодними моральними 
засторогами.

Згодом, побоюючись, що його злочин колись 
розкриється, Вільям Сесіль наказав одного 
за іншим отруїти й двох синів Генрі Ретланда: 
Едварда (14 квітня 1587 р. – наступного дня 
по тому, як королева його призначила лорд-
канцлером) та Джона (батька Роджера Ретланда).
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ПРОЛОГ ДО ЧАСТИНИ 3-ї
Ця остання частина цієї праці є настільки мізерна за своїм обсягом, що могла б обійтися без 

Прологу, адже кожен пролог є розкішшю, яка пасує багатству, а не убогості. Але, оскільки існує 
вже така традиція, то не варто її переступати, ліпше бо буде скористатися нею, аніж відкидати 
щось, не запропонувавши нічого іншого на його місце.

Попри крихітність цієї Частини, на порозі якої наразі ми зупинили нашого читача, тут, все-
таки, він має можливіть знайти саме ту дещицю, якої йому бракує для остаточного подолання 
всіляких можливих сумнівів.

Пригадаймо казку про лисицю і двох кошенят, які знайшли грудку сиру. Лисиця ділила сир між   
ними, навмисне дотримуючись принципу асиметрії, допоки залишилося дві крихітні грудочки. 
Автор цієї праці, без жодного підступного наміру, уподібнився до цієї лисиці, намагаючись 
збалансувати свої аргументи, пов'язані із сервантистикою та шекспірознавством. Спочатку, 
дійшовши висновку, що у Першій Частині свого дослідження недостатньо приділив уваги 
творчості та біографії Мігеля Сервантеса, він був змушений написати Частину Другу, але згодом 
відчув, що в царині Шекспірівського питаня також неспромігся розставити «всі крапки над 
літерами "і"». Так з'явилася й Частина Третя.

Переказувати її зміст я тут не буду, натомість спробую вдатися до роздумів про те, як мають існувати 
шекспірознавтво та сервантистика в нових умовах – чи не будуть вони понад міру знецінені цією 
працею? 

На мою думку, жодної катастрофи цих напрямків літературознавства не слід очікувати. Мігель 
Сервантес, як і раніше, залишається помітним іспанським письменником, поетом і драматургом, 
у доробку якого пасторальний незакінчений роман «Галатея», візантійський роман «Персілес 
і Сігізмунда», зібірник «Зразкових новел», трагедія «Нуманція» та ще кілька менш помітних 
драматичних творів. А відтак – сервантистика має право на своє існування – тим більше, що ймення 
Сервантеса тривалий час було задіяне у найбільшій містифікації всіх часів і народів, пов'язаній із 
авторством найбільш уславленого роману всіх часів.

Вільяму Шаксперу поталанить дещо менше, проте він залишається неймовірно видатною 
історичною постаттю, за якою було схованим ймення справжнього автора, чий псевдонім – Вільям 
Шекспір – дозволив йому користатися значно більшою свободою творчості, аніж у тому випадку, 
якби Вільяма Шакспера не існувало взагалі. Стратфорд нічого не втратить як туристичний центр – 
попри побоювання англійського уряду. І тим більше – нічого не втратить шекспірознавство, адже 
біографія Вільяма Шакспера є невід’ємною частиною оприлюднення творів Шекспіра (Р. Ретланда). 
Твори Шекспіра з причини встановлення істини в питанні авторства – не знеціняться – навпаки, 
їхній підтекст стане значно більш зрозумілим. Звичайно, міф про їхнє написання малограмотним 
стратфордцем Шакспером – був вражаючим уяву феноменом – феноменом, на якому можна легко 
будувати культ супер-генія Шекспіра, і на якому цей культ власне й виник. Але наразі людство вже      
достатньо виросло із коротких штанців, аби його світогляд можна було й надалі будувати на казці. 
Істина ж виявилася більш прозаїчною – так, автор трагедій, комедій та поезії Шекспіра, він же й 
автор «Дон Кіхота» – був таки найбільшим генієм літератури за всю її історію. Але це є річ цілком 
природна – був же генієм у музиці, найбільшим за всю її історію, Йоган Себастьсян Бах, і ніхто 
цьому не дивується, адже Бах «народився серед музики» і його душа являла собою її невід’ємну 
частину. Так само й про Роджера Ретланда можна сказати, що він народився серед літератури – 
наукової, художньої, історичної, культурологічної. 

Отож, настав час шекспірознавству опуститися на землю – літання під небесами нічого йому не 
дало, адже кожне нове відкриття лише загострювало цілісну систему невідповідностей, на яких 
воно будувалося. На невідповідностях же можна пройти цілий світ, але назад повернутися буде 
дуже важко, бо там, де немає цілковитої щирості, спільна будова споруди є хоч і можливою, проте –      
без фундаменту. Така ж споруда, позбавлена кам'яної основи, довго втриматися на піску – не може.

•••••••
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 1. Аргументи опонентів – на нашу користь
Нещодавно закінчивши і зверставши 

власноруч Другу Частину книги «Таємничий 
автор «Гамлета» і «Дон Кіхота»», її автор зітхнув 
із полегшенням – йому здавалося, що він 
вклав свою остаточну лепту в Шекспірівсько-
сервантесівське питання і має цілковите 
моральне право не повертатися вже ніколи 
до цієї теми. Але минуло кілька днів і йому на 
очі трапилася праця англійських дослідників, 
які намагються довести, що твори Шекспіра 
написав Генрі Невілл (Б. Джеймс, В. Рубінстайн. 
«Таємне стане явним. Шекспір без маски») і це 
наштовхнуло мене на думку написати коротку 
Третю Частину.

Те, що більшість шекспірознавців відкинули 
атрибуцію згаданої праці – це ще нічого не 
означає. Одна справа відкинути, а інша – 
спростувати. Отож, я вирішив ознайомитися 
із думками цих авторів. Зокрема, вони пишуть, 
що причина панування стратфордизму в 
шекспірознавстві, на їхню думку, полягає не 
в тому, ніби Вільям Шакспер якимось чином 
відповідав параметрам Шекспіра-літератора, 
але у тому, що, мовляв, усі кандидати, яких 
пропонували до цього часу – виявляють свою 
неспроможність. Далі дослідники намагаються 
пояснити, в чому криється наукове неприйняття 
найбільш вагомих із них. Зокрема, пишуть таке: 
«Ще один кандидат – Роджер Меннерс, п’ятий 
граф Ретленд (1576-1612). Він подорожував 
північчю Італії, а влітку 1603 був посланцем 
англійського короля в Данії. Ретланд брав 
участь у повстанні Ессекса, після чого 
п’ять місяців провів у Тауері. Це потужний 
претендент, але коли з’явилася перша п’єса 
Шекспіра, йому було лише тринадцять років» 
[http://www.w-shakespeare.ru/library/shekspir-bez-maski71.
html].

Те ж джерело згодом повідомляє приблизну 
дату постановки першої п’єси Шекспіра: «До 
лютого 1592 року немає жодних даних про 
постановку хоча б однієї п’єси Шекспіра!» 
[http://www.w-shakespeare.ru/library/shekspir-bez-maski31.
html].

Виявляється, коли автори від 1592 року 
віднімають 1576-й – у них виходить число 
тринадцять – замість шістнадцяти! Насправді 
ж вони зменшили вік Роджера Ретланда станом 
на лютий 1592 р. – лише на два роки (а не на 
три)! Очевидно, зробили це для того, щоб більш 

переконливою в очах читача здавалася їхня 
власна версія.

Крім того – лютий 1592 року (як "перша 
згадка" про хроніку «Генрі VІ») – це також 
неточність авторів, позаяк відповідна перша 
згадка припадає на серпень 1592 р., коли Томас 
Неш говорить про «Тальбота на сцені» [https://
en.wikipedia.org/wiki/Henry_VI,_Part_1#Date_and_text].

Втім, у театрі «Роуз», за записом Генслоу, 
3 березня 1592 р. ставилася п’єса під назвою 
«Harey Vj», яку дехто ототожнює із хронікою 
Шекспіра  «Генрі VІ» (Henry VI).

Втім – і це не є важливим, позаяк у дискусії 
йдеться про виставу 1-ї частини хроніки «Генрі 
VІ», яка, як з’ясувалося, належить перу Джона 
Ретланда – батька Роджера (стратфордівці ж 
вважають, що тут приклали свою руку К. Марло 
та Т. Неш). І важко судити нам зараз про те, чи 
мáла ця 1-ша частина даної хроніки у 1592 році 
такий самий вигляд, як у своїй першій публікації 
у Першому фоліо (1623). Тобто – чи була вона 
вже на той час літературно опрацьованою 
Шекспіром на відомому нам рівні?

Отож, Ретландівська теорія не може вважатися 
«неспроможною» на тих надуманих підставах, які 
на нинішній день висунули її критики – вразливі 
місця тут наразі є відсутніми. А ті «докази» на 
користь свого кандидата (Генрі Невілла), які 
висувають Б. Джеймс та В. Рубінстайн, – якщо 
їх добре проаналізувати, виявляться в своїй 
більшості доказами на користь Ретландівської 
теорії. Наприклад, у цьому випадку: «…«Буря», 
безсумнівно, остання п’єса, що цілком і 
повністю належить Шекспіру. Її датують 
або кінцем 1610-го, або 1611 роком. Вперше 
«Бурю» було поставлено у придворному 
театрі 1 листопада 1611 року. Саме цей рік 
видається «розумною» датою Е. К. Чемберсу 
та багатьом іншим дослідникам. Кінець 1610-
го або 1611 – датування безперечне, оскільки 
багато в «Бурі» запозичено з трьох джерел, 
в яких описана відома аварія корабля «Сі 
Венчер» поблизу Бермудських островів» [http://
www.w-shakespeare.ru/library/shekspir-bez-maski71.html].

Від 1 листопада 1611 року до смерті Р. Ретланда 
(28. 06. 1612) минуло вісім місяців. Тому не є 
дивним, що твори Шекспіра, які автор розпочав      
у цей період, виявилися не закінченими. 

Від 1 листопада 1611 року до смерті Генрі 
Невілла (1564 – 10.07. 1615) минуло три роки 
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і вісім місяців. Починаючи із 1612 року Генрі 
Невілл відійшов від державної служби і мав 
вдосталь часу, аби зайнятися літературною 
діяльністю [https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Neville_
(died_1615)]. Але за цей період чомусь неспромігся 
написати жодної викінченої п’єси. Як бачимо, 
ця кандидатура має такі ж проблеми, як і Вільям 
Шакспер, який помер на вісім місяців і два 
тижні пізніше за Невілла, що не є вже особливо 
важливою різницею.

Б. Джеймс та В. Рубінстайн докладають не 
малих зусиль у своєму дослідженні, аби довести 
зв’язки Генрі Невілла із графом Есексом: 
«Невілл був тісно пов’язаний з оточенням 
графа Ессекса, куди входили його друг лорд 
Саутгемптон, наставник Генрі Сейвіл 
та інші університетські діячі; щоправда, 
письмових доказів цього поки що немає. Втім, 
Невілл міг знищити всі свідчення дружби з 
Ессексом, що за його обставин було б дуже 
розумно. Але зростаюча відданість графу 
явно простежується в його анонімних п’єсах» 
[http://www.w-shakespeare.ru/library/shekspir-bez-maski37.
html].

Генрі Невілл не писав якихось анонімних 
п’єс – тут йдеться про п’єси Шекспіра. Як 
бачимо, автори "доводять" зв’язок Невілла 
з Есексом, вдаючись до аргументу, який сам 
має потребу в ще більш вагомих доведеннях, 
адже своє припущення про Невілла-Шекспіра 
у цій аргументації вони видають як «твердо 
встановлений факт». Якби це було так насправді   
– тоді не мало б жодного значення, чи мав Невілл 
зв’язки із Есексом.

Щодо Р. Ретланда – він їх таки мав – на це 
вказує їхнє листування та родинні стосунки.

А ось ще одна цитата із книги Б. Джеймса та 
В. Рубінстайна: «Всі, хто займався джерелами 
творів Шекспіра, добре знають, що з цією 
проблемою стикаєшся десятки разів: 
безсумнівно, що автор п’єс – широко освічений 
і ерудований лінгвіст, у розпорядженні якого 
була багата бібліотека з книгами багатьма 
мовами, і він, не відчуваючи нестачі в часі для 
читання та писання, постійно користується 
ними, коли працював над своїми творами. Крім 
того, книги в бібліотеці Шекспіра, зважаючи 
на все, збиралися протягом довгого часу – там 
були і дуже старі видання, і ті, що зовсім 
нещодавно вийшли з-під преса європейських 
друкарень… Але, мабуть, найдивовижніша 
загадка – наукові знання Шекспіра, особливо 

в астрономії. П’єси Шекспіра, наприклад 
«Гамлет», сповнені того, що один професор-
астроном назвав «скальпельним знанням 
астрономії»: Шекспір знав про геліоцентричну 
теорію Коперника і навіть про червону пляму 
на Юпітері, яка, як вважають, була виявлена 
лише в 1664 – 1665 роках… Добре відомий (і 
часто згадується) ще один факт: щонайменше 
у дев’яти п’єсах, написаних Шекспіром до 1608 
року, згадана система кровообігу людини, а це 
фундаментальне відкриття з анатомії було 
офіційно оприлюднене Вільямом Гарвеєм у 1616 
році, тобто того року , коли помер Шекспір» 
[http://www.w-shakespeare.ru/library/shekspir-bez-maski6.
html].

Наскільки цьому реноме автора творів 
Шекспіра є відповідною кандидатура Генрі 
Невілла? Зрозуміло, що все пізнається у 
порівнянні і в порівнянні із Вільямом Шакспером 
його біографія багато в чому виграє. Так, 20 
грудня 1577 року він вступив до Оксфордського 
університету, де провчився кілька місяців – уже 
1578 року Невілл вирушає в подорож до Італії та 
Чехії, зокрема, відвідує Падую та Прагу [https://
en.wikipedia.org/wiki/Henry_Neville_(died_1615)]. Але 
не було у нього «багатої бібліотеки з книгами 
багатьма мовами», де «були і дуже старі 
видання, і ті, що зовсім нещодавно вийшли 
з-під преса європейських друкарень». Тут два 
автори (Б. Джеймс та В. Рубінстайн) мимоволі 
дуже влучно описують бібліотеку Роджера 
Ретланда, яку ми проаналізували детально – 
наскільки нам вистачило наших обмежених 
знань тогочасної літератури.

Рівень освіченості Г. Невілла, очевидно, не 
дозволяв йому бути на крок вперед тогочасної 
англійської науки, позаяк він не навчався в 
жодному зарубіжному університеті, тоді як 
саме Італія була в той час авангардом наукової 
думки. Зокрема, у Падуанському університеті 
викладав Галілео Галілей, який спостерігав 
за Юпітером у телескоп і 1609 року, відкрив 
чотири супутники Юпітера. А 13 березня 1610 
року він опублікував своє відкриття у праці 
«Sidereus Nuncius»   [https://en.wikipedia.org/wiki/
Moons_of_Jupiter].

Роком винайдення телескопа вважається 
1607-й, коли нідерландський майстер лінз Йоган 
Ліперсгей продемонстрував свій винахід у Гаазі. 
Через два роки по цьому Галілей сконструював 
свій телескоп. Але в тому ж 1609 році телескопом 
володів колишній випускник факультету 
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медицини Падуанського університету, 
німецький астроном  Саймон Маріус [https://
en.wikipedia.org/wiki/Simon_Marius]. В Англії у 1610 
р. телескопом володів Генрі Персі, граф 9-й 
Нортумберленд [https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_
Percy,_9th_Earl_of_Northumberland]. На початку 1609 
року англійський математик Томас Гаріот також 
купив телескоп для власних атрономічних 
спостережень [https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_
Harriot].

У книзі «Наука про Шекспіра: новий погляд 
на всесвітньо відомого драматурга» науковий 
журналіст Ден Фальк розглядає появу 
Юпітера на орлі у п’єсі Шекспіра «Цимбелін» 
(Дія V, сцена 4). Зокрема, пише: «Юпітер, до 
якого так часто звертаються персонажі в 
багатьох п’єсах, насправді ніколи особисто   
не з’являється до цього епізоду в «Цимбеліні». 
І, звичайно ж, Юпітер не самотній у цій сцені: 
прямо під ним ми бачимо чотирьох примар, що 
рухаються по колу… Чи могли чотири привиди 
являти собою чотири супутники Юпітера, 
нещодавно відкриті Галілеєм?» [https://www.
themarginalian.org/2014/06/02/the-science-of-shakespeare-
astronomy-dan-falk/]. 

Фальк схиляється до думки, що це – не 
випадковий збіг, а рефлексія публікації праці 
Галілея «Sidereus Nuncius». 

На думку шекспірознавців, дана п’єса 
Шекспіра написана в період 1609-1610 рр. Але, 
звичайно, праця Галілея не могла так швидко 
дійти до Вільяма Шакспера, який не виписував 
книг з Італії.

Щодо червоної плями на Юпітері – на жаль, 
Б. Джеймс та В. Рубінстайн не повідомляють, 
у якій п’єсі Шекспіра трапляється така алюзія. 
Отож, мені важко судити про відповідний 
контекст.

На мою думку, чотири привиди у «Цимбеліні», 
які рухалися по колу під Юпітером – це не лише 
чотири супутники планети Юпітер, але й чотири 
політики, які відігравали значну роль при дворі 
Джеймса І-го. Головний із них – «Мефістофель» 
(Роберт Сесіль, граф Солсбері). 

Другий за своїм впливом на короля – 
пов’язаний із Робертом Сесілем, Роберт Карр, 
1-й граф Сомерсет (фаворит Джеймса І-го), про 
якого читаємо: «Вплив Карра став настільки 
важливим, що в 1610 він зіграв вирішальну    
роль у тому, щоб переконати короля 
розпустити парламент, який виявляв ознаки 
ворожості до шотландських фаворитів 
короля» [https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Carr,_1st_

Earl_of_Somerset].
Третім слід вважати Чарльза Говарда, 

1-го графа Ноттінгема, який був основним 
воєначальником за правління Єлизавети Тюдор 
й основним союзником Вільяма Сесіля, й не 
втратив свого становища по смерті королеви, 
зокрема, був  лорд-стюардом на коронації 
Джеймса І-го.

А четвертий – Френсіс Бекон, який із 1607 
р. отримав посаду генрал-солиситора. А вже 
наступного року став секретарем Зіркової 
палати…

Ці четверо були радниками Джеймса І-го 
і, природна річ, нагадували собою чотири 
найбільші супутники, що обертаються навколо 
Юпітера.

У Шекспіра у «Цимбеліні» Юпітер проганяє 
від себе чотирьох привидів такими словами: 
«Юпітер спускається на орлі з громом і 
блискавками. Привиди падають на коліна». Це – 
ремарка. А ось слова Юпітера: «Доволі вам, о духи 
нижчих сфер, наш слух кромсати… Геть, тіні ви 
жалюгідні, в Елізій!..» (Дія V, сцена 4).

Елізій – частина загробного світу. Шекспір, 
як бачимо, бажає радникам Джеймса І-го 
(ворогам Роджера Ретланда) – від імені короля 
(«Юпітера») – якомога швидше переселитися у 
загробний світ (померти). Важко собі уявити, 
що Вільям Шакспер зважився б на такі речі. Та 
й жодного приводу для цього у нього не було – 
вони йому нічим не нашкодили.

Як бачимо, вистава «Цимбелін» (як і «Річард 
ІІ») зійшла Вільяму Шаксперу з рук. Зате, 
можливо, не зійшла з рук Роджеру Ретланду. Від 
часу першої вистави – у квітні 1611 р. – до смерті   
Р. Ретланда минуло чотирнадцять місяців.

У Падуанському університеті викладав 
і професор анатомії Джироламо Фабриціо 
д’Аквапенденте – учитель Вільяма Гарвея [https://
en.wikipedia.org/wiki/William_Harvey#Witchcraft_trials].

Про Джироламо Фабриціо (1537 – 1619) 
читаємо: «Він був першим, хто описав 
перетинчасті складки, які він назвав 
«клапанами», які через певну відстань 
прикривають отвори вен. В наш час 
вважається, що ці клапани запобігають 
ретроградному струму крові у венах, тим 
самим полегшуючи антеградний струм крові 
до серця» [https://en.wikipedia.org/wiki/Hieronymus_
Fabricius].

В університеті Падуї він викладав і тоді, коли 
тут навчався Р. Ретланд і пізніше – у 1599 році, 
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коли став учителем Гарвея. 
Зрозуміла річ – ні В. Шакспер, ні Г. Невілл 

не мали  жодної можливості доступу до таких 
знань, які стосуються кровообігу.

І в цьому випадку Б. Джеймс та В. Рубінстайн 
– мимоволі також більше свідчать на користь 
кандидатури Р. Ретланда, аніж Генрі Невілла:  
«Абсолютно безперечно, що є головна, 
центральна межа, яка поділяє творчість 
Шекспіра на дві частини. Це 1601 рік, коли 
сталася змова Есекса. Всі біографи добре 
знають про цей поділ, але ніхто не може до ладу 
пояснити його. А два відомі шекспірознавці 
XX століття – К. Дж. Сіссон та Р. В. Чемберс 
навіть дійшли висновку, що немає жодного 
зв’язку між біографічними фактами та 
змістовною еволюцією п’єс. Вчена репутація 
Сіссона ґрунтується головним чином на його 
роботі «Міфологічний смуток Шекспіра» 
(1934), в якій він рішуче заперечує зв’язок 
між життям і творчістю Шекспіра. Чемберс 
підтримує цю думку – у відповідності до ідей 
«нового критицизму», який набирав тоді силу. 
Чемберс наполягає, що слід вивчати тільки 
тексти і що життя автора та його твори 
– нічим не пов’язані між собою сутності» [http://
www.w-shakespeare.ru/library/shekspir-bez-maski11.html].

Читач мусить погодитися, що Б. Джеймс та 
В. Рубінстайн тут дивляться на реалії більш 
здоровим поглядом – у порівнянні з К. Сіссоном 
та Р. Черберсом. Інша справа – що висновок їхній 
є не менш помилковим, аніж у двох згаданих 
корифеїв шекспірознавства, які у цьому випадку 
виявили себе або науковими окозамилювачами, 
або ж – вкрай «короткозорими» дослідниками. 
Проте помилковість висновку двох згаданих 
антистратфордівців можна зрозуміти та 
вибачити, адже для Генрі Невілла 1601 р. також 
був переломним. За участь у заколоті графа 
Есекса Генрі Невілл був оштрафований на 5000 
фунтів стерлінгів, ув’язнений і сидів до смерті 
королеви Єлизавети (1603 р.) в Тауері [https://
en.wikipedia.org/wiki/Henry_Neville_(died_1615)].

Генрі Саутгемптон, який на допиті визнав 
ініціатором повстання Роджера Ретланда, також 
сидів у Тауері аж до смерті королеви, а над ним 
– тяжів давно винесений смертний вирок 
(переважно за те, що змовники збиралися у 
його будинку). 

І тут дивує той факт, що Роджера Ретланда 
випустили із Тауеру – нехай і під «домашній» 
арешт – уже у серпні 1601 року. Його біографи 

пояснюють цю обставину тим, що він покаявся 
за участь у повстанні. Але каялися всі – включно      
із Есексом та Саутгемптоном. Чому ж для 
Роджера Ретланда було зроблено виняток? Адже 
Генрі Невілл не належав до лідерів повстання, 
але для нього такого винятку ніхто не зробив?              
Крім того – Роджера, графа Ретланда та Роберта, 
графа Есекса пов’язували близькі родинні 
стосунки.

Відповідь криється у тому, що всі маєтки Р. 
Ретланда були конфісковані, а водночас на нього 
було накладено штраф у шість разів більший, 
аніж на Невілла, маєтність якого, зокрема й 
гарматний завод, ніхто не конфіскував. Таке 
рішення Зіркової палати, що судила повстанців, 
було зумовлене хитрощами Роберта Сесіля 
та, можливо, Френсіса Бекона, які, очевидно, 
вважали, що Р. Ретланд, за таких умов, мав би 
накласти на себе руки, позаяк його загнали у 
повну безвихідь. 

Бажаючи смерті Р. Ретланда, його політичні 
вороги, все ж, стрималися від смертного вироку          
і навіть згодом надали йому відносну свободу. 
Це видається дивним – чим вони мотивувалися, 
коли забажали уникнути відповідальності за 
його страту? Адже серед страчених був не лише 
лідер повстання і фаворит королеви – граф 
Есекс, але й рицарі: Крістофер Блаунт, Джеллі 
Мейрік, Генрі Кафф, Чарльз Данверс. При 
цьому Генрі Кафф вмовляв Есекса не піднімати 
повстання і сам не брав участь у ньому [https://
en.wikipedia.org/wiki/Henry_Cuffe].

Як бачимо, суд Зіркової палати був досить 
суворим. Зокрема, Каффа засудили на смерть 
лише за те, що він свого часу від імені Есекса 
вів переговори із Генрі Невілом стосовно участі 
останнього у змові. Тим більш помітною стає 
незвичність вироку Роджеру Ретланду – вироку, 
який нагадував гру «в кота і миші».

На мою думку, у тому випадку, якби Роджер 
Ретланд не був відомим найбільш впливовим 
суддям Зоряної Палати як славнозвісний 
драматург і поет – найбільший геній свого 
часу, його б стратили без жодних застережень. 
Сказане непрямим чином доводить ще одне 
зауваження Б. Джеймса та В. Рубінстайна, зміст 
якого уже відомий нашому читачу: «Як добре 
відомо, і це сам по собі унікальний факт, 
одна з п’єс Шекспіра має прямий стосунок до 
повстання. Напередодні повстання труппа 
лорда-камергера, отримавши від змовників 
оплату, зіграла у себе в театрі п’єсу «Річард 
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II», де є сцена скинення англійського короля. 
Очевидно, змовники хотіли цією виставою 
залучити на свій бік мешканців Лондона. У це 
важко повірити, але акторів не покарали, і, 
що ще більш дивно, не покараним залишився 
й Шекспір – його не викликали на допит і не 
заарештували» [http://www.w-shakespeare.ru/library/
shekspir-bez-maski11.html].

То чому ж не заарештували Шакспера у лютому 
1601 року? Щоб зрозуміти підтект цього 
загадкового факту, варто прочитати один із 
листів Френсіса Бекона до графа Девоншира, 
датованого 1599 роком: «Її величність була 
обуреною тією книгою, яка була присвячена 
моєму лорду Есексу, будучи розповіддю про 
перший рік правління короля Генріха IV. Вона 
вважала, що це підбурювальна прелюдія, щоб 
вселити в голови людей сміливість до бунту, 
сказала, що, на її думку, в цьому є зрада, і 
запитала мене, чи не можу я знайти якісь 
місця в ній, які б могли бути залученими до 
справи про зраду... Іншим разом королева, 
сумніваючись у тому, що це був твір того, 
чиє ім’я стояло на ньому, сказала, що книга 
мала за автора якогось бешкетника... вона 
промовила з великим обуренням, що хоче від 
мене, аби я «змусив його виказати ймення 
справжнього автора»…» [http://www.sirbacon.org/
links/northumberland.html].

Тут йдеться про «Першу частину життя 
і царювання короля Генріха VІ» (1599 р.), яка, 
як вважається, належить перу англійського 
історика Джона Гейворда (1564 – 1627). У 
тому, що Бекон був цілком щирим у згаданому 
листі до графа Девоншира, нас переконують 
відомі події: «У 1600 Ессекс був засуджений 
за звинуваченням у зловживанні владою, а 
наступного року – в державній зраді, після 
чого був страчений. На обох процесах книга 
Гейворда була представлена як доказ. Сам 
Гейворд був ув’язнений у Тауері у липні 1600 
року, де залишався до смерті Єлизавети» 
[https://en.wikipedia.org/wiki/John_Hayward_(historian)].

Як бачимо, книга Гейворда на судових 
процесах Зіркової палати розглядалася як доказ 
того, що «державна зрада» графа Есекса була 
задуманою, принаймні, ще у 1599 році. А сам 
Гейворд розглядався королевою Єлизаветою    
як співучасник, за спиною якого ховається 
«більш злісний» автор.

Королева Єлизавета сама була літератором 
і могла відрізнити стиль Гейворда, який 

публікував до цього свої інші праці, від стилю 
невідомого автора «Першої частини життя 
і царювання короля Генріха VІ». Очевидно, 
вона здогадувалася, хто цей автор, але не мала 
жодних доказів, саме тому й доручила Бекону 
провести допит Гейворда, в надії, що той 
викаже головного «зловмисника». Ймовірно, 
королева вважала, що автор цієї книги є той 
самий драматург, який у 1595 р. написав хроніку 
«Річард ІІ» (перша постановка – 20 грудня 1595 
р.). Принаймні, у серпні 1601 р., королева сказала 
своєму архіваріусу Вільяму Ламбарду: «Річард 
ІІ – це я! Хіба ви цього не знаєте?». Далі вона 
додала: «Ця п’єса сорок разів ставилася прямо 
на вулицях і в будинках!» [https://en.wikipedia.org/
wiki/William_Lambarde].

Шекспірознавці ставлять під сумнів це 
історичне свідчення, позаяк воно нібито 
суперечить тому факту, що Вільяма Шакспера не 
заарештували. Але ми знаємо, що заарештували 
Гейворда за твір, написаний на подібну тему.   
Крім того – знаємо і те, що п’єса «Річард ІІ» 
вперше була опублікованою восени 1597 року 
(після поверненя Р. Ретланда в Англію), а в 
наступному 1598-му році вийшли її ще два 
окремі видання: «Це є єдиний такий 
випадок, коли будь-яка п’єса Шекспіра була 
опублікованою в трьох виданнях протягом 
двох років» [https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_II_
(play)].

Йдеться про далеко не найкращий твір 
Шекспіра і про далеко не найбільш популярний. 
Чому ж він став таким популярним серед 
видавців? Чи не тому, що його видання 
фінансував автор? Ще через рік виходить у 
світ згаданий трактат Гейворда. Отож, підозри 
королеви Єлизавети не виглядають такими 
наївними, як комусь би хотілося їх показати 
сучасним читачам – за цим стояла поступова 
підготовка до повстання. І, коли писалася п’єса 
«Річард ІІ», очевидно, про цю підготовку знав 
лише її автор, граф Есекс та, можливо, граф 
Саутгемптон.

На жаль, Ф. Бекон не розповідає у своїх 
листах, чим закінчилися його спроби з’ясувати 
справжнього автора «Першої частини життя і 
царювання короля Генріха VІ». Але наш читач, 
думаю, розуміє, що не міг Бекон не виконати 
наказ королеви і не провести допит Гейворда. А 
позаяк Бекон ніде не розповідає про результат 
цього допиту – випливає висновок, що цей 
результат становив державну таємницю. 
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Врешті-решт, провина Роджера Ретланда як 
учасника «антидержавного заколоту» була 
більшою за підготовку до цього заколоту у 

вигляді якогось трактату.

•••••••
2. Сімейне передання Шакспера – про його кар’єру

В основній частині цієї праці я висунув 
припущення, що, можливо, вперше про 
Вільяма Шакспера Роджер Ретланд дізнався 
із сатири проти Шекспіра, опублікованої 1592 
року Генрі Четлом від імені небіжчика Роберта 
Гріна. Але скоріше за все це моє припущення 
було помилковим, позаяк виявилося, що на цей 
предмет існує цілком достовірна інформація: 
«У 1818 р. Річард Філіпс, пишучи для журналу 
«Манслі мегезін», взяв інтерв’ю у Дж. Сміта, 
нащадка Джоан Гарт, рідної сестри Шекспіра. 
Ось що він пише: «М-р Дж. Сміт сказав, що 
часто чув, як його мати (дівоче прізвище: 
Гарт) говорила, що вступом до театру 
життєвою кар’єрою Шекспір завдячує нагоді. 
Після прибуття до Лондона він якогось дня 
вартував коня джентльмена біля входу до 
театру. Відбулося знайомство, і джентльмен 
став його патроном. (Philips R., в The Monthly 
Magazine. 1818. No 45)» [shakespeare.ru/library/
shekspir-bez-maski9.html].

Чому цій інформації слід довіряти? По-перше, 
вона кореспондується із іншим повідомленням 
ранніх біографів Шакспера про початок його 
кар’єри, відповідно до якого, прибувши до 
Лондона він заробляв на хліб тим, що стеріг 
коней знатних осіб біля театру. По друге: 
це повідомлення пояснює нам, яким чином 
сторож коней (яких було під стінами кожного 
театру – десятки) зміг стати актором. Для 
такої персони це було заскладно без протекції. 
Акторами найчастіше ставали ті особи, які мали 
з дитинства талант до співу і досвід виступу в 
дитячих труппах, що успішно конкурували з 
дорослими труппами в Англії Єлизеветинської 
доби.

По-третє: Джоан Гарт не називала ім’я 
джентельмена, якому Вільям Шакспер 
зобов’язаний кар’єрою. Для неї не було потреби 
його затаювати, позаяк йдеться про розмову в 
сімейному колі. Випливає висновок, що вона 
сама не знала цього ймення – Вільям Шакспер 
тримав цю інформацію в таємниці. Якби цим 
джентельменом був граф Саутгемптон, якому 
посвячені дві поеми Шекспіра, тоді тримати 

в таємниці його прізвище не було б жодного 
сенсу. Але ми добре знаємо, що не Саутгемптон 
вважався покровителем В. Шакспера. Нагадаю, 
що у листі, адресованому Роберту Сідні, 
його родич Герберт Грей пише: «Почув я, як 
актор Шакспер скаржиться своєму лорду 
Ретланду, що [в театру] існують труднощі 
із пошуком добрих виконавців жіночих ролей» 
[Бостельман, 1911, с. 9]. Що ж це означає?

Пригадаймо, що у листі до графа Девоншира 
(1599 р.) Френсіс Бекон вживає вислів: «моєму 
лорду Есексу». На той час Бекон справді був 
на службі в Есекса. Порівняймо це з висловом 
Грея про Шакспера: «своєму лорду Ретланду». 
Останній означає, що Шакспер був на службі 
в Роджера Ретланда. А зміст розмови між 
Ретландом та Шакспером пояснює нам, що 
ця служба була пов’язаною із театром. Цьому 
існують й інші підтвердження. Так, труппа 
«Слуги лорда камергера» тривалий час 
орендувала ділянку землі для свого театру. У 
1598 р. власник землі збільшив орендну плату. 
Тоді власники театру розібрали його будову й 
звели новий театр («Глобус») біля Темзи – на 
ділянці землі, яку перед цим придбав Роджер 
Ретланд.

Інший доказ полягає у тому, що, як встановив 
відомий англійський шекспіролог-класик 
(стратфордівець) Сідні Лі, саме завдяки 
протекції Роджера Ретланда Геральдична 
палата надала дозвіл Джону Шаксперу (батьку 
«драматурга») на отримання шляхетського 
герба [Ф. Шипулінський, 1924, розділ «Великое 
открытие»].

Таким чином не залишається жодної підстави 
сумніватися у тому, що той джентельмен, з яким 
познайомився сторож коней Вільям Шакспер і 
який забезпечив йому подальшу кар’єру – це 
був саме Роджер Ретланд. Останній, очевидно, 
поцікавився, яким є прізвище сторожа коней (не 
міг же він доручити коня аноніму). Почувши ж у 
відповідь: «Вільям Шакспер», відразу ж вирішив 
використати це знайомство зі зрозумілою метою 
(адже його псевдонім  «Вільям Шекспір» майже 
збігався із цим антропонімічним поєднанням).
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А тепер порівняймо розповідь нащадка 
сестри Шакспера – Джоан Гарт – розповідь 
про подію, яка забезпечила кар’єру Шаксперу, 
– із розповіддю Мігеля Сервантеса у Пролозі 
до Другого тому «Дон Кіхота»: «...Пролог, 
написаний мною для «Дон Кіхота», добряче 
виліз мені боком, аби ще залишалося бажання 
повторити недавній досвід. А в усьому 
цьому винен один мій приятель, із тих, яких 
протягом життя я здобував скоріше за все, 
завдячуючи своїй долі, аніж літературному 
успіху».

Як бачимо, Сервантес зізнається, що мав певні 
неприємності за Пролог до Першого тому «Дон 
Кіхота» і винуватить у цьому свого приятеля. А 
далі звинувачує його ще і в тому, що не помістив 
його портрету на цьому виданні.

Як можна винуватити когось за те, що ти 
написав необережний Пролог? Кажучи інакше 
– Сервантес мимоволі (під впливом емоцій) 
проговорився, що Пролог до Першої частини 
«Дон Кіхота» писав його приятель, знайомству 
з яким він «завдячує долі». А відтак – випливає 
висновок, що це знайомство було для нього 
корисним. Від приятеля залежало й те, чи буде 
портрет Сервантеса на виданні. Ним би міг 
бути видавець, але видавці, як відомо, Прологів 
не пишуть… А позаяк згодом (у Пролозі до 
«Персілеса і Сігізмунди») Сервантес щиро 
зізнався у тому, що не він є автором «Дон 
Кіхота», то випливає висновок, що не лише 
Пролог до Першого тому «Дон Кіхота» писав 
приятель Сервантеса, але цей же приятель 
написав і цілий роман.

•••••••
3. «Цезар без причини – не скривдить!»

Вистава п’єси Шекспіра «Юлій Цезар» 
(вересень 1599 р.) була першою після побудови 
театру «Глобус», отож, природно, що Бен 
Джонсон виявився одним із її глядачів, про 
що залишив свої свідчення у записнику, 
відомому під назвою «Timber, or Discoveries»: 
«Бен Джонсон згадував, що без сміху актора 
Шекспіра слухати було неможливо... Його 
слова у виставі смішно перекручували 
друкований текст п’єси. Ось рядок, який 
наводить Бен Джонсон: «Цезар без причини 
не скривдить». У п’єсі це звучить так: «Знай, 
Цезар справедливим є і без причини Він 
рішення свого не поміняє» (Дія III, сцена 1)» [http://
www.w-shakespeare.ru/library/shekspir-bez-maski43.html].

В оригіналі ж репліка актора Шакспера 
звучить так: «Ceasar did never wrong, but 
with just cause»      [http://www.w-shakespeare.
ru/library/opravdanie-shekspira4.html]. Дослівний 
переклад: «Цезар ніколи не помилявся, але – зі 
справедливої причини».

Для того, хто пам’ятає контекст п’єси, ця 
репліка Шакспера справді викличе усмішку, 
позаяк вона з ним в’яжеться таким чином, 
що у підсумку слова Цезаря виглядають як 
кепкування з самого себе, що перетворює 
трагедію в фарс.

Як бачимо, Вільям Шакспер досить зле 
знав текст «власної» п’єси – попри те, що 
йому доручили у ній досить почесну роль – 
Юлія Цезаря. Справа у тому, що у театрі доби 

Шекспіра широко застосовувалася допомога 
суфлерів акторам. Суфлер не міг говорити на 
весь голос і актор, який не вивчив належно 
власну роль, іноді недочував підказку. Суфлер 
мусив повторювати – створювалася небажана 
неприродна пауза. На такий випадок акторам 
рекомендували говорити щось приблизне до 
почутого від суфлера, і глядачам здавалося, 
що все так і має бути. Тим часом Бен Джонсон 
якимось чином ознайомився із текстом п’єси 
Шекспіра ще до її першої вистави – очевидно, 
співпрацюючи з театром, він ділив її на акти і 
сцени. Отож, дещо пам’ятаючи справжній текст 
трагедії Шекспіра, Джонсон не міг стриматися 
від сміху, коли чув, як Вільям Шакспер 
перекручує підказки суфлера.

Важко повірити, що Джонсон знав текст 
п’єси Шекспіра (ще на той час не опублікованої) 
значно краще за самого автора, але й не існує 
жодних підстав вважати таке його свідчення за 
вигадку.

Щодо справжнього автора цієї трагедії – він 
виявив своє ознайомлення із «Коментарями 
до Галльської війни» Юлія Цезаря. Виявив 
насамперед у тому, що Цезар у п’єсі, як правило, 
говорить про себе у третій особі (так само, як у 
праці Цезаря). У відповідну добу праця Цезаря 
на англійській мові не видавалася і латиномовні 
її видання виходили в Італії та в Франції, але 
не виходили в Англії. А тепер пригадаймо, що 
в бібліотеці Р. Ретланда знаходилося аж три 
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видання «Коментарів до Галльської війни» Юлія 
Цезаря – 1543; 1563 та 1575 рр, останнє з яких – 
найбільш коштовне і дуже якісне. Неможливо, 

щоб власник не був ознайомленим із цією 
працею.

•••••••
4. Шакспер як «дерев’яна підставка» – у посвяті 

У традиційному шекспірознавстві 
нагромадження помилок настільки є 
гігантським, що, посилаючись, здавалось би, 
на відомі елементарні речі, завжди ризикуєш, 
що повториш чужу помилку. Свого часу мені 
доводилося повторювати думку значного 
контингенту шекспірознавців-традиціоналістів 
про те, що перше видання сонетів Шекспіра є 
присвяченим Вільяму Герберту, графу Пембруку, 
особа якого стоїть за ініціалами «W.H». Мені 
здавалося, що тут не може виникнути жодного 
сумніву, позаяк перші 17 сонетів збірки 
(щонайменше) справді адресовані цій особі. 
Але чи було можливим звернутися до лорда 
зверненням «містер»? Адже у посвяті так воно і 
є. Ось її текст: «Єдине джерело цих наступних 
сонетів – Mr.W.H. всього. Щастя – тут і у 
Вічності – за обітницею нашого Вічноживого 
Поета, який зичить добрих побажань 
мандрівникові – налаштувань вперед».

Крім того – єдиним джерелом цих сонетів був 
сам автор. Отож, досить виваженою видається 
думка відомого ученого-ерудита Бертрана 
Рассела, яку підтримав шекспірознавець 
Джонатан Бейт, – про те, що тут закралася 
помилка – що замість «Mr.W.H.» слід було 
надрукувати «Mr.W.S.».

Цю версію не можуть підтримати люди, 
низького рівня інтелекту, позаяк в оригіналі 
після кожного слова, написаного великими 
літерами, стоїть крапка, отож, вони не можуть 
збагнути, хто такий Вічноживий Поет, за 
обітницею Якого люди отримують щастя у 
Вічності. Бертран Рассел знав, що це – Христос, 
а прихильники оксфордівської гіпотези 
вважають, що це – граф Оксфорд 17-й. Але 
не поспішаймо сміятися – шекспірознавці-
стратфордівці припускаються ще й не таких 
ляпсусів.

До речі, ось такий вигляд має ця посвята 
в оригіналі: «TO. THE. ONLIE. BEGETTER. 
OF. THESE. INSUING. SONNETS. Mr.W.H. 
ALL. HAPPINESSE. AND. THAT. ETERNITIE. 
PROMISED. BY. OUR. EVER-LIVING.

видання сонетів 1609 р.
POET. WISHETH. THE. WELL-WISHING. 
ADVENTURER. IN. SETTING. FORTH. T.T.».

Ініціали «T.T.» в кінці посвяти стосуються 
видавця – Томаса Торпа.

Позаяк він писав посвяти до виданих ним книг 
у двох випадках – коли автор вже помер і, коли 
він був за кордоном, тож не дивно, що на зорі 
шекспірознавства хтось висунув припущення, 
мовляв, це видання було «піратським». У 
наш час на Заході воно все більше піддається 
сумніву. Наразі багато шекспірознавців-
традиціоналістів схиляються до думки, що 
Вільям Шакспер на той час був заклопотаний 
бізнесовими справами у Стратфорді, а це 
вимусило Торпа взяти відповідальність за 
посвяту на себе.

Те, що посвята написана великими літерами 
– нікого цим не здивуєш, але – нікому раніше (і   
пізніше), очевидно, не доводилося бачити такий 
надпис, де б крапка стояла після кожного слова 
– включно зі службовими частинами мови.

Піщинку найлегше сховати на березі моря, 
дерево – у лісі, сніжинку – в снігу. А відповідні до 
змісту розділові знаки – серед зайвих розділових 
знаків. Таким чином логіка стверджує, що 
Томасу Торпу з якоїсь незрозумілої причини 
потрібно було завуалювати зміст цієї посвяти. 
А, коли так – тоді й помилка з ініціалами творця 
сонетів – річ не випадкова.

Але найперше зауважмо, що в кінці посвяти 
йдеться про добрі побажання мандрівникові (він 
же – й творець сонетів) – натяк на те, що автор 
справді перебував за кордоном на час видання 
цієї книги. Думаю, що переїзд із Лондона до 
Стратфорду не надавав таких підстав, аби 
ця подорож зробила тебе мандрівником – 
тим більше, що відповідне слово у посвяті 
(ADVENTURER) має й інші значення «шукач 
пригод, авантюрист» [https://context.reverso.net/ 
перевод/английский-русский/adventurer]. Це слово 
ніяк не застосуєш до особи, що подорожує з 
комерційною чи якоюсь іншою практичною 
метою.
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То з якою ж метою Т. Торп, замість ініціалів 
«Mr.W.S.» «помилково» надрукував ініціали 
«Mr.W.H.»? Ще раз наведу свій переклад: 
«Єдине джерело цих наступних сонетів – 
Mr.W.H. всього. Щастя – тут і у Вічності 
– за обітницею нашого Вічноживого Поета, 
який зичить добрих побажань мандрівникові – 
налаштувань вперед».

Як бачимо, це видання присвячене видавцем 
(Тропом) якомусь мандрівникові, а не особі, яка     
є джерелом сонетів – з ініціалами «Mr.W.H.» (та 
й не було це заведено, аби книгу посвячували 
авторові). Це по-перше. По-друге: слово 
«всього» могло б відноситися й до наступного 
(«щастя»), але тут слід врахувати, що в тексті 
є так би мовити «помилка», яка має на увазі, 
що містер Вільям Шакспер мав би називатися 
прізвищем не «Shakespeare», а «Ηakespeare». 
Другий композит «speare» (спис) тут залишиться 
незмінним. Що ж означає композит перший – 
«Ηake». В англійській мові доби Шекспіра він 
мав лише одне значення: «дерев’яна підставка» 
[https://context.reverso.net/перевод/английский-русский/
hake].

В англійській немає однокореневих слів 
«підставка-підставити-підставний». Але всім 
зрозуміло, яку функцію виконує підставка – ця 
функція ніколи не може бути не вторинною, 
провідною чи самодостатньою. І підставну 
особу в англійській мові дуже легко образно 
назвати словом «Ηake». У цілому вийде так: 
«дерев’яна приставка списа» («Ηakespeare»). 
Наступне слово «всього» може бути натяком, 
що особа ця є підставною не лише в питанні 
сонетів, але всієї творчості Шекспіра. З цим 
можна не погодитися і поєднати слово «всього» 
зі словом «щастя», але загальний зміст від цього 
суттєво не зміниться, позаяк ми знаємо, що 
автор сонетів Шекспіра є також і автором інших 
творів Шекспіра.

Скоріше за все Роджер Ретланд 1609 року – на 
час видання сонетів – подорожував до Іспанії. 
Але це – далеко не обов’язково, його й без цього 
можна було назвати «мандрівником», позаяк він 
мав реноме мандрівника (у цьому його біографія 
збігається з життєписом графа Оксфорда 17-го, 
але той помер ще 1605 року).

•••••••
5. Два сонети Шекспіра, поєднані змістом 

У 76-му сонеті Шекспіра 5-й – 7-й рядки є 
такими:

Why write I still all one, ever the same,
And keep invention in a noted weed,
That every word doth almost tell my name…
Дослівний переклад: «Навіщо пишу я завжди 

одне й те ж – завжди однаково, // І зодягаю 
уяву в той самий одяг, // Так, що кожне слово 
майже промовляє моє ім’я…».

Зміст тут є таким: «Мій творчий почерк 
завжди є настільки постійним, що його 
неможливо сплутати з кимось іншим».

Але рядок «That every word doth almost 
tell my name» можна розуміти і в прямому 
значенні. Оскільки ж творчий почерк Шекспіра 
виявляє схильність до двозначності та 
багатозначності висловлювань, то у нас не існує 
вагомих аргументів для того, щоб заперечити 
двозначність і в цьому випадку.

Кажучи інакше, автор натякає на те, що він 
часто вживає в сонетах слово, подібне до його 
ймення.

Б. Джеймс та В. Рубінстайн вважають, що тут 
криється натяк на те, що певне слово-апелятив 

і прізвищем автора
в англійській мові можна розглядати як 
анаграму Генрі Невілла (якого вони вважають 
автором шекспірівських творів). Проте, 
якщо застосовувати цю методу, то можна 
знайти в англійській відповідник анаграми 
чи не кожного претендента в Шекспіри, адже 
анаграма дозволяє переставляти літери в слові, 
як заманеться. 

Кажучи іншими словами, тут більше мали 
б рації шекспірознавці-стратфордівці, якби 
спробували прив’язати це місце до скороченої 
форми ймення Вільям (Вілл), яка відповідає 
англійському слову «бажання». Проте у цьому 
останньому випадку «зодягання уяви в той 
самий одяг» було б пов’язаним зі словом 
«бажання» і підтекст би був такий: «Скільки б я 
не говорив тобі про кохання – це все є дурниці – 
мною володіє лише бажання тіла».

Це було б непогано для сонету-сатири, але 
не для сонету ліричного, тоді як в останньому 
випадку йдеться про зразок справді інтимної 
лірики – без жодної тіні сатиричного підтексту, 
що визнає цілий загал дослідників творчості 
Шекспіра усіх напрямків.



399

А тепер пригадаймо, що в англійській існує 
лексема «manners», яка означає: «манери, 
поведінка» та її форма – «manner» («спосіб, 
манера»).

Розглядаючи у 3-му розділі основної частини 
цієї праці застосування цієї лексеми в сонетах 
Шекспіра, ми згадали, що в чотирьох випадках 
(39-й, 85-й, 111-й, 140-й сонети) ці дві лексеми 
були вжиті ніби невиправдано – без особливого 
зв’язку із контекстом.

Попри те, що ці слова є справді замаскованими 
автографами Роджера Ретланда – не стільки про 
них йдеться у контексті 76-го сонету, зокрема, 
в 7-му його рядку, адже тут сказано про те, що 
це приблизне ймення автора («майже ймення») 
повторюється у його сонетах дуже часто. 

Найчастіше, зрозуміла річ, у сонетах 
Шекспіра трапляється слово «love» (кохання) та 
його форми, але позаяк тема сонетів – кохання 
– його не слід брати до уваги. Натомість варто 
звернути увагу на інші іменники. Скажімо, на 
слово «truth» (правда). У сонетах Шекспіра 
воно трапляється 25 разів. Ось ці випадки:

«As truth and beauty shall together thrive…
Thy end is truth's and beauty's doom and date» 

(14).
«Be scorn'd like old men of less truth than 

tongue» (17).
«Take all my comfort of thy worth and truth» 

(37).
«Where thou art forced to break a twofold truth» 

(41).
«For truth proves thievish for a prize so dear» 

(48).
«By that sweet ornament which truth doth give!
When that shall fade, my verse distills your truth» 

(54).
«Feeds on the rarities of nature's truth» (60).
«No shape so true, no truth of such account» 

(62).
«And simple truth miscall'd simplicity» (66).
«Uttering bare truth, even so as foes commend» 

(69).
«Than niggard truth would willingly impart» 

(72).
«To truths translated and for true things deem'd» 

(96).
«For thy neglect of truth in beauty dyed?
Both truth and beauty on my love depends…
Truth needs no colour, with his colour fix'd
Beauty no pencil, beauty's truth to lay» (101).
«Most true it is that I have look'd on truth» (110). 

 «To put fair truth upon so foul a face?» (137).
«When my love swears that she is made of truth…
On both sides thus is simple truth suppress'd» 

(138).
«At random from the truth vainly express'd» 

(147).
«Oaths of thy love, thy truth, thy constancy…
To swear against the truth so foul a lie!» (152).
Мало це чи багато? Для порівняння скажемо, 

що слово «spring» (весна), яке часто асоціюється 
із коханням, у всіх сонетах Шекспіра згадується 
лише шість разів.

Чи міг Роджер Ретланд ототожнювати себе зі 
словом «truth» (правда)? На перший погляд – 
міг у тій же мірі, у якій й інші можливі кандидати 
на авторство творів Шекспіра. І не будемо тут 
розглядати моральний бік справи, стверджуючи, 
що Шакспер, Оксфорд 17-й, Бекон, Марло – не 
мали на це морального права, адже самооцінка 
індивіда – річ суб’єктивна, а в даному випадку 
йдеться про самооцінку. Тут порібно шукати ще 
якісь інші – більш об’єктивні підстави. 

Облишмо на деякий час це завдання і 
зауважмо, що в сонетах Шекспіра по одному 
лише разу трапляється слово «land» («For nimble 
thought can jump both sea and land». Сонет 44, 2 
строфа) та «ruth» («Looking with pretty ruth upon 
my pain». Сонет 132, 1 строфа).

Слово «land» має значення: «країна, земля, 
край», слово «ruth» – «жалість, співчуття». 
Останнє з них почасти відповідає першому 
композиту в прізвищі «Rutland», а перше – 
другому композиту в цьому прізвищі.

Це можна було б вважати за випадковий збіг, 
але пригадаймо той аркуш із віршем Роджера 
Ретланда, записаний його рукою, який бачив П. 
Пороховщіков у Бельвуарі – цей вірш створений 
як діалог між закоханими, у якому чергуються 
строфи, написані від імені кожного з них. 
Справа у тому, що два згадані сонети надаються 
до поєднання між собою у формі діалогу двох 
закоханих. 

Наведу прозовий переклад такого поєднання 
(перша строфа – від імені коханої (1-а строфа 
сонету 44), а друга – від імені коханого (1-а 
строфа сонету 132) і далі – почергово):

1. - Коли б лише тьмяна речовина мого тіла 
думкою була, // Тоді б не зупинила мене прикра 
відстань, // Тоді б, незважаючи на безмежжя 
простору, перелетіла б вона // В краї далекі – 
де ти нині перебуваєш.

2. - Кохаю очі я твої, й вони, немов би повні 
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співчуттям, // Бо знають: серце твоє, нехтуючи 
мною, завдає мені болю, // Зодягнулися 
в чорне, немов у траурі за коханим, // Й 
дивляться із жалем на мої страждання.

3. - Тоді нехай би й стопи мої стояли // На 
землі безмежно далекій від тебе, // Але думка 
стрілою може перелетіти через море і землю, 
// Якщо лише визначить місце, куди вона хоче 
перенестися.

4. - Воістину сонце на ранковому небі не 
може настільки прикрасити сірі щоки сходу, 
// І та ясна зіронька вечорова, яка віщує 
його прихід, // Й на дещицю настільки морок 
заходу не вчинить чудовим, // Як очі твої, що в 
траурі, обличчю твоєму чарівности надають.

5. - Але горе мені! Мене вбиває думка, що не 
думка я, // Яка за безліч миль переноситься 
– там, де ти перебуваєш, // Що із землі та 
води настільки створений; // Час марную 
я надаремно в наріканнях, // Нічого від цих 
повільних стихій не маючи, // Окрім сльозин 
тяжких – ознак страждання.

6. - Нехай же тоді й серце твоє // зодягне 
траур за мною, // Траур бо окрасою є для тебе. 
// Й усе твоє співчуття у чорне зодягни. // Щоб 
присягнути я міг, що краса має чорний колір, 
// Й усі, хто твоєї барви не має – негарні вони.

В оригіналі поєднання цих сонетів було б 
таким:

1. - If the dull substance of my flesh were thought,
Injurious distance should not stop my way;
For then despite of space I would be brought,
From limits far remote where thou dost stay.

2. - Thine eyes I love, and they, as pitying me,
Knowing thy heart torments me with disdain,
Have put on black and loving mourners be,
Looking with pretty ruth upon my pain.

3. - No matter then although my foot did stand
Upon the farthest earth removed from thee;
For nimble thought can jump both sea and land
As soon as think the place where he would be

4. - And truly not the morning sun of heaven
Better becomes the grey cheeks of the east,
Nor that full star that ushers in the even
Doth half that glory to the sober west,

5. - But ah! thought kills me that I am not thought,
To leap large lengths of miles when thou art gone,
But that so much of earth and water wrought
I must attend time's leisure with my moan,
Receiving nought by elements so slow
But heavy tears, badges of either's woe.

6. As those two mourning eyes become thy face:
O, let it then as well beseem thy heart
To mourn for me, since mourning doth thee grace,
And suit thy pity like in every part.
Then will I swear beauty herself is black
And all they foul that thy complexion lack.

Як бачимо, у строфі 2-й цього поєднання двох 
сонетів є слово «ruth». А в строфі 3-й – «land». 
Перше із них має нібито «зайву» літеру «h». 
Але ми знаємо, що Роджер Ретланд чудово знав 
французьку мову, а на французькій мові його 
прізвище («Rutland») пишеться як «Ruthland» 
[https://context.reverso.net/translation/french-english/
Ruthland].

Читач може запитати, чому Ретланд вибрав 
для свого чергового замаскованого автографу 
саме французький зразок написання свого 
прізвища? На це скажу, що інакше й неможливо 
було: в англійській немає слова «rut», але є слово 
«ruth».

Не випадково слова «ruth» та «land» у сонетах 
Шекспіра більше ніде не трапляються – якби 
воно було інакше, тоді б виникла мішанина, яка      
б ніяк не дозволила поєднати сонети 44-й та 
132-й.

Якщо комусь це здаватиметься 
непереконливим – нехай спробує таким же 
чином поєднати у спільний твір будь-які два 
інші сонети Шекспіра і ми побачимо, що в нього    
з цього вийде. 

Гадаю, що шекспірознавець досвідчений 
навіть не спробує зробити чогось подібного, 
позаяк легко здогадатися, що подібні намагання 
– приречені на поразку. 

А тим часом – 44-й сонет явно виявляє ознаки 
того, що написаний він від імені особи жіночої 
статі, яка страждає через розлуку із коханим, 
що вирушив у далеку подорож і скаржиться 
на свою долю. Тоді як 132-й сонет – це скарги 
закоханого, не впевненого у тому, що його 
кохають (1-а строфа), але внаслідок діалогу з 
коханою (у 3-й строфі й сонетному ключі) він 
дещо заспокоюється і просить у неї ще більшої 
відданості («нехай же тоді й серце твоє зодягне 
траур за мною»).

А тепер пригадаймо, що слово «truth» (правда) 
є досить подібним до першого композиту 
прізвища «Ruthland» (як воно пишеться на 
французькій мові). Щоправда, тут на початку 
стоїть «зайва» літера «t». Проте Шекспір і 
не стверджує, ніби його прізвище можна 
прочитати у кожному його слові – він пише 
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інакше: «І зодягаю уяву в той самий одяг, // Так, 
що кожне слово майже промовляє моє ім’я». 

Звичайно, 25 слів – це ще далеко не кожне 
слово в 154 сонетах автора, але не забуваймо, 

що без перебільшення тут неможливо було б 
досягнути ефекту подвійного змісту – про який 
вже написано на початку цього розділу.

•••••••
6. «Водяниста Зірка» у «Зимовій казці»

Шекспірознавці, які спеціалізуються не 
винятково на біографії Вільяма Шакспера, але 
ще й вивчають творчість Шекспіра, очевидно, 
мали б помітити, що тема безпідставної 
чоловічої ревності є однією із основних тем 
пізнього періоду в творчості цього драматурга. 
Вперше вона з’являється в трагедії «Отелло» 
(перша вистава: 1 листопада 1604 р.) – [https://
en.wikipedia.org/wiki/Othello#Date_and_context]. Ця ж 
тема продовжується у «Цимбеліні» (1610 р.) та 
у «Зимовій казці» (1611 р.). 

З усього помітно, що для автора це було 
«болюче місце», яке відображувало його 
внутрішні суперечності – яке неможливо 
спроектувати на біографію Вільяма Шакспера, 
останній бо одружився з Енн Хетеуей, особою, 
старшою за себе на вісім років – проти власної 
волі, позаяк вона завагітніла внаслідок його 
походеньок.

У 1610 році Енн Хетеуей виповнилося 54 роки. 
У відповідну епоху для жінки, яка не належала 
до аристократичного кола, цей вік вважався 
«незаперечною старістю». 

Щодо Роджера Ретланда – то і в цьому 
випадку така тематика творів пізнього Шекспіра 
перегукується із фактами його життєпису. 

Пригадаймо, що я писав у основній частині 
цієї праці – чотири роки тому: «Біографи 
зауважують, що цілих п’ять років (з 1605 – до 
1610 рр.) Роджер Ретланд та Елізабет Сідні 
жили окремо – порозуміння налагодилося лише 
за два роки до смерті Роджера» (с. 95).

Що було причиною охолодження в стосунках? 
Чотири роки тому я висунув припущення, що 
тут могла бути замішаною жіноча ревність. Але, 
скоріше за все, це припущення було почасти 
помилковим – скоріше за все, без чоловічої 
безпричинної ревності тут не обійшлося. Р. 
Ретланд був занадто інетелектуальною особою, 
щоб не розуміти безпричинності цієї ревності. 
Але безпричинна ревність – це є потужна емоція, 
яка не надається для контролю свідомістю, 
позаяк ґрунтується на підозрах. І реальні 
підстави до цих підозр завжди – перебільшені. 

Ревнивець це чітко бачить, коли зустрічається 
у своєму житті з іншим ревнивцем, який є 
своєрідною живою карикатурою на нього 
самого. 

Все це чітко показано у 2-й Сцені І-го Акту 
«Зимової казки», де король Сицілії Леонт без 
особливих для цього підстав приревнував свою 
дружину Герміону до свого друга – короля 
Богемії Поліксена.

Якщо в «Отелло» безпричинна ревність 
головного героя має таки свої суб’єктивні 
підстави, що криються у підступах Яго, то 
в «Зимовій казці» такі зовнішні підстави є 
відсутніми. У «Цимбеліні» ж психологічна 
ситуація – у відповідному аспекті – займає 
проміжне місце між цими п’єсами.

На відміну від «Отелло», драма ревності в 
«Зимовій казці» та «Цимбеліні» закінчується 
щасливо – жіноча невинність тріумфує. 
Пригадаймо останні слова Постума – головного 
героя п’єси «Цимбелін», звернуті до своєї 
коханої Імогени – слова, якими закінчується 
ця драма: «Допоки я живий, тримайся за мене, 
немов плід – за своє дерево». Це було написано 
у 1610 році – у році, коли відбулося примирення 
між Роджером Ретландом та Елізабет Сідні.

«Зимова казка» для нас цікава ще й тим, що 
її автор уже на початку твору – на початку 2-ї 
Сцени І-го Акту – залишив для нас свій черговий 
ребус. Йдеться про вияв сплаву фахових 
астрономічних знань із рідкісними знаннями 
єгипетської міфології – сплаву немислимого для 
його розуміння Вільямом Шакспером.

У перекладі на українську мову Віктора 
Коптілова це місце звучатиме так:

«Поліксен: Як спостеріг пастух 
дев’ятикратно // Дворога зірка в небі 
відмінилась // Від дня того, як трон лишили 
ми // І зменшили його вагу».

У примітці автор коментарів до видання 
6-томника Шекспіра (1986, т. 6) пише: «Певно, 
мається на увазі місяць. …дев’ятикратно… – 
тобто минуло дев’ять місяців».
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У перекладі на російську мову Т. Щепкіної-
Куперник «рогата» зірка Шекспіра впевнено 
стає місяцем: «Уж девять раз на небе новый 
месяц // Видали пастухи с тех пор, как трон 
мой // Незанятым стоит». Тут перекладач 
фактично пише новий текст замість оригіналу. 
В оригіналі ж про місяць не йдеться: «Nine 
Changes of the Watry-Starre hath been The 
Shepheards Note, fince wehaue left our Throne» 
[https://internetshakespeare.uvic.ca/Library/facsimile/book/
Bran_F1/295/index.html%3fview=print.html].

Дослівний переклад: «Дев’ять змін Водяної 
Зірки було помічено пастухами з того часу, як 
ми залишили наш Трон».

Не знаю, чи можливо перекласти 
шекспірівський авторський неологізм «Watry-
Starre» як «рогата зірка», але з місяцем він не 
має нічого спільного.

Слово «Watry» може відповідати лише 
загальновідомій в Англії лексемі «watеry» 
(«водяний, водянистий»). Отож, тут йдеться 
про «Водяну Зірку».

Чи можна Місяць ототожнити із «Водяною 
Зіркою»? Щоб відповісти на це питання, слід 
усвідомити, чим можуть відповідати контексту 
п’єси «Дев’ять змін Водяної Зірки», якщо це 
сказано стосовно Місяця? Одна «зміна» Місяця 
може відповідати одній його фазі, загальна 
кількість яких є чотири. Отож, у цьому випадку 
«дев’ять змін» відповідатимуть двом місяцям та 
одному тижню. 

Можна також припустити (як і автор 
українського коментаря до «Зимової казки» 
1986 р. та перекладач на російську Щепкіна-
Куперник) що цими «змінами» Шекспір 
незграбно називає цілі місячні цикли (місячні 
місяці). Отож, пригадаймо, якій кількості днів 
відповідає дев’ять циклів Місяця? Середній 
синодичний місяць становить 29,5 доби. 
Помноживши це число на дев’ять, отримаємо 
265,5 днів (близько дев’яти місяців). Отож, 
випливає висновок, що король Богемії близько 
дев’яти місяців тому залишив свою країну, 
аби вирушити на Сицілію. Чи відповідає це 
контексту п’єси? Відповідь на це криється в 
наступному уривку: 

«Леонт (до Герміони): Віддайте хлопця // 
Мені. Хоч як прегарно годували // Його ви 
груддю. Схожий він на мене, // Та крові вашої 
в нім забагато.

Герміона: Як зрозуміти це? Як жарт?
Леонт: Гей сина // Візміть, щоб він до неї 

не підходив! // Візьміть його, хай тішиться 
вона // Із тим, від кого плід свій понесла / Це ж 
Поліксен твоє наповнив лоно» (Дія ІІ, сцена 1).

Як бачимо, син Леонта є хлопчиком близько 
півтора року – він уже ходить самостійно, але 
ще харчується материнським молоком.

Король Леонт не є у п’єсі божевільним – він 
би не мав жодних підстав запідозрити, що 
батьком його сина є Поліксен, якби той на час 
ймовірного зачаття хлопчика ще не прибув 
на Сицілію. До півтора року додаємо дев’ять 
місяців і отримуємо два роки і три місяці – 
стільки часу мав би перебувати на Сицілії 
Поліксен, щоб дати привід Леонту запідозрити 
свою дружину в подружній зраді з Поліксеном. 
Ця цифра вказує на те, що Шекспір мав на увазі 
не Місяць, коли писав про «Водяну Зірку», але 
один із «непорушних» об’єктів зоряного неба, 
які ми називаємо «зірками», а сучасні англійці 
словом «Star».

Справа у тому, що зі зірками також 
відбуваються «зміни», про які знали ще 
давньоєгипетські астрономи: «Річне чергування 
сходів і заходів зірок призводить до того, що 
кожна зірка щорічно сходить під час заходу 
Сонця, щорічно заходить під час сходу Сонця, 
щорічно сходить разом із ним і щорічно разом 
із ним заходить. Помітною спостерігачеві із 
Землі зірка буде всю ніч, а коли Сонце зійде над 
горизонтом, зірка потоне у його променях. 
Перший у році видимий схід зірки (коли Сонце 
під горизонтом), тобто. перша у році поява 
зірки в променях ранкової зорі, називається 
геліактичним сходом» [https://ru.wikipedia.org/
wiki/Сопдет].

Як бачимо, кожна зірка має чотири «зміни» 
на рік, пов’язані з її сходом та заходом, яке 
буває у з’єднанні з Сонцем та в опозиції до 
нього. Читач має змогу порахувати, за скільки 
часу відбудеться дев’ять таких змін: за два 
роки – вісім «змін», а одна «зміна» – за 91 день 
(за три місяці). Разом виходить два роки і три 
місяці. А така кількість, нагадаю, відповідає 
шекспірівському контексту.

Нам залишається з’ясувати, яка із зірок 
зоряного неба могла б називатися «Водянистою 
Зіркою»? Для цього нам достатньо продовжити 
останню цитату: «Ніл розливається під час 
літнього сонцестояння. У давнину час літнього 
сонцестояння збігався з першим геліактичним 
сходом Сіріуса. Дивовижний збіг одного дня цих 
трьох явищ – літнього сонцестояння, першого 



403

геліактичного сходу Сиріуса і розливу Нілу 
справляв потужне враження на стародавніх 
єгиптян, позначившись на їхньому світогляді. 
Сіріус своєю появою ніби викликав сприятливу 
повінь. Після злиття культу Сопдет із 
культом богині Сотіс Сопдет-Сотіс носить 
корону Верхнього Єгипту та роги антилопи 
із зіркою між ними…» [https://ru.wikipedia.org/wiki/
Сопдет].

Як бачимо, у тому випадку, коли український 
переклад вислову Шекспіра «Watry-Starre» як 
«рогата зірка» виявився б доречним, нічого 
б від цього не змінилося – «рогата зірка» чи 
«водяниста зірка» – обидва ці вислови можуть 
стосуватися лише Сіріуса.

Тут виникає питання, звідки автор 
початку ХVІІ століття міг знати те, що учені 
прочитали згодом – після того, як Шампольйон 
розшифрував давньоєгипетські ієрогліфи?

Пояснення тут таке: «А ближче до 
птолемеївського періоду Сах і Сопдет 
з’являються майже винятково у формах, 
об'єднаних з Осірісом та Ісідою» [https://
en.wikipedia.org/wiki/Sopdet].

Кажучи інакше – Шекспір дізнався відповідну 
міфологічну інформацію із трактату Плутарха 
«Осіріс й Ізіда», у якому читаємо: «Найбільш 
яскраву зірку єгиптяни називають Ізідою, бо 
вона викликає повінь. Вони також шанують 
і [сузір’я] Лева… бо Ніл виходить з берегів, 
коли Сонце зустрічаєтья з Левом» («Осіріс й 
Ізіда», розділ 38); «У єгиптян Ніл – це Осіріс, 
що єднається із землею – Ізідою» («Осіріс й 
Ізіда», розділ 32).

Найбільш яскрава зірка – Сіріус. В 
еліністичний період, коли Ізіда ототожнювалася із 
богинею Сіріуса – Собдет (Сотіс), її зображували 
із амфорою, наповненою водою Нілу [https://
de.wikipedia.org/wiki/Isis-_und_Osiriskult]. Але подібні 
скульптури, виготовлені в Александрії, до 
Англії у Єлизаветинську добу не потрапляли. 
Тому трактат «Осіріс й Ізіда» залишався 
єдиним відповідним джерелом інформації 
для справжнього Шекспіра. Станом на 1611 р. 
цей трактат був перекладеним на англійську 
Филемоном Голландом і опублікованим у 1603 р. 
серед інших творів збірника Плутарха "Моралії". 

Це видання, присвячене  королю Джеймсу, 
вийшло незначним тиражем. Якщо ми 
припустили б, ніби Вільям Шакспер якимось 
чином його придбав та прочитав – то все 
ж залишиться б незрозумілим, як йому 

пощастило оволодіти основами астрономічних 
знань, дізнавшись про існування чотирьох 
річних «змін», які відбуваються із кожною 
«непорушною» зіркою зоряного неба, адже в 
англійських університетах відповідної доби 
астрологія не викладалася. Це здавалось би 
дивним, позаяк ми знаємо, що радником 
королеви Єлизавети був астролог Джон Ді. Такий 
парадокс пояснює англійський історик Р. Морей: 

Ісіда з систрумом і глечиком з водою з Нілу.
Скульптура еліністичного періоду
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«У протестантських країнах астрологію 
було заборонено законом і засуджено церквою. 
Але навіть попри це – астрологія процвітала. 
Відносини доктора Ді з королевою Єлизаветою 
1-ю є наочним прикладом впливу астрологів на 
правителів» [https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/
comporative_bogoslov/Article/Morei_Astr_Hrist.php].

Таким чином англійці, які не навчалися в 
італійських та іспанських університетах, могли 
знати астрономію лише на тому рівні, якої 
вимагала навігація – на найпростішому.

Врахуймо й цей незаперечний факт: за 
всю історію шекспірознавства було безліч 
шекспірознавців різного рівня. Серед них 
траплялися люди доволі інтелектуальні, доволі 
освічені й доволі ерудовані – й жоден із них не 
розгадав таємницю шекспірівської «Водянистої 
Зірки», хоч вона не є надскладною для фахівця 
не надто вузького профілю. Невже Вільям 
Шакспер – людина без системної освіти – був 
більш ерудованим за всю армію шекспірознавців  
– осіб із високими науковими званнями?

Окрім всього іншого – Вільям Шакспер 
не мав жодної потреби для застосування 
вкрай архаїчного методу відліку часу, який 
застосовували у свою добу давньоєгипетські 
жерці, для яких цей метод був невід’ємною 
частиною їхніх релігійних уявлень. По-перше: 
у п’єсі відсутнє історичне тло Давнього Єгипту 
– у ній йдеться про дві країни середньовічної 
Європи, де подібний відлік часу ніколи не 
застосовувався. По-друге: вдаючись до епітету 
«Watry-Starre» (стосовно Сіріуса) та до слова 
«Changes» (зміни), написаного з великої літери 
(як особливий термін), автор маскує зміст 
настільки добре, що його могли зрозуміти 
далеко не всі – одиниці із мільйонів. Для Вільяма 
Шакспера вигідно було бути більш зрозумілим 
для глядача театру Єлизаветинської доби – аби 
той міг якомога вище оцінити його ерудицію, 
отож, на місці справжнього Шекспіра (якби 
якимось чудом отримав відповідні знання) він 
би мав написати замість «Watry-Starre» – «Isis-
Starre» («Зірка Ізіди) і ця зміна жодним чином 
не позначилася б на кількості складів у рядку та 
не порушила б розмір білого вірша.

Для Роджера Ретланда ж цей ребус мав свій 
зміст – він свідчив про високий рівень інтелекту 
та наукових знань автора, але свідчив не для 
загалу, але для тих, хто має мудрість. Окрім того 
– створювався комічний підтекстовий ефект: 
у недалекого, але спостережливого глядача, 

який вірив, що п’єсу написав Вільям Шакспер, 
складалося враження, що автор справді мав 
на увазі Місяць (вживаючи вислів «Watry-
Starre») і відповідно – Поліксен перебував на 
Сицілії близько дев’яти останніх місяців. Але, 
незважаючи на це, Леонт запідозрив у ньому 
батька свого півторарічного сина. Створювалося 
враження, що В. Шакспер остаточно втратив 
відчуття часу – подібно до того, як це буває із 
божевільними.

Початок цього розділу зовсім не говорить 
про те, що образ короля Леонта є літературним 
образом Роджера Ретланда (як, скажімо, образ 
Постума у «Цимбеліні»), а лише вказує на 
психологічний підтекст появи п’єс Шекспіра, у 
яких безпідставна чоловіча ревність є важливою 
темою.

Кого ж насправді можна вважати прототипом 
короля Леонта?

Пригадаймо комедію Шекспіра «Сон літньої 
ночі», де кохана Лісандра називалася «Гермією». 
Нагадаю, що в образі Лісандра Роджер Ретланд 
зобразив свій літературний портрет, а в образі 
Гермії – літературний портрет Люсі Гарінґтон 
(в заміжжі – Бедфорд). Цей же сюжет Роджер 
Ретланд використав у «Дон Кіхоті» для новели 
про Карденьйо (відповідник Лісандра) та 
Люсінду (відповідник Гермії) – не даремно ж 
Люсінда – це іспанізований варіант англійського 
йменння Люсі.

Про це слід було згадати, позаяк, нагадаю, 
у «Зимовій казці» королева Сицілії (дружина 
Леонта, яку він ревнує) називалася «Герміоною». 
Імена «Гермія» та «Герміона» є варіантами 
одного ймення. Уже цього достатньо, щоб 
припустити: прототипом короля Леонта слід 
вважати Едварда Рассела, 3-го графа Бедфорда – 
чоловіка Люсі Гарінґтон, графині Бедфорд. 

До кого ж граф Бедфорд міг ревнувати свою 
дружину?

Здавалось би, із Роджером Ретландом його 
пов’язувала дружба – він також брав участь у 
заколоті Есекса і був за це оштрафований на 
10 000 фунтів стерлінгів. Але королів Леонта та 
Поліксена у «Зимовій казці» також пов’язувала 
дружба – допоки не виникло ревності Леонта. 
Ревність же графа Бедфорда могла бути 
заснованою на коханні, яке було між Роджером 
Ретландом та Люсі Гарінґтон до її заміжжя  

У п’єсі Герміона, почувши про смерть свого 
малолітнього єдиного сина, раптово помирає, 
а через шістнадцять років її статуя оживає і 
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стає такою ж Герміоною, яка колись померла 
(графиня Бедфорд також втратила свого 
єдиного сина-немовля під час пологів).

П’єса вперше була поставленою 11 травня 
1611 року. А позаяк акторам потрібен час на 
розучування ролей, випливає висновок, що 
п’єса уже була закінченою у січні-лютому 1611 
р. Якщо від початку січня 1611 р. віднімемо 16 
років, отримаємо початок січня 1595 р. – дату, 
близьку до дати шлюбу Люсі Гарінґтон, який 

відбувся 12.12.1594 р. [https://en.wikipedia.org/wiki/
Lucy_Russell,_Countess_of_Bedford].

Цим автор натякає, що, вийшовши заміж, 
Люсі Гарінґтон стала «статуєю» у його пам’яті – 
«статуєю», яка «ожила» у цій п’єсі. Для такого 
порівняння автор має вагому підставу – у його 
сонетах, присвячених «смаглявій леді» справді 
створена мистецтвом слова неповторна «статуя» 
Люсі Гарінґтон.

•••••••

7. Алюзії «Поетастера»
Спробуймо проаналізувати комедію Бена 

Джонсона «Поетастер» (1601 р.) на предмет 
алюзій. Найперше з’ясуймо для себе, що означає 
термін, використаний автором як заголовок: 
«Термін поетастер, який означає примітивного 
поета з претензією на художню цінність, 
був винайдений Еразмом Роттердамським у 
1521 році. Він був використаний Джонсоном у 
1600 році, а потім популяризований у цій п’єсі 
наступного року.

Серед вчених і критиків поширена думка, 
що персонаж Горацій в «Поетастері» 
репрезентує самого Джонсона, тоді як 
Криспін, що застосовує претензійну й пихату 
лексику, – це Марстон, а Деметріус Фанніус 
– Деккер. Окремі коментатори намагалися 
ототожнити інших персонажів п’єси з 
історичними та літературними діячами 
тієї епохи, включаючи Джорджа Чепмена та 
Шекспіра, але ці аргументи не були прийняті 
науковим консенсусом» [https://en.wikipedia.org/
wiki/Poetaster_(play)].

Це зовсім не дивно, що науковий консенсус не 
прийняв гіпотези, за якою, головний герой п’єси 
Публій Овідій відповідає Вільяму Шаксперу, 
адже ця гіпотеза є неймовірно незграбною. 
Проте й прийнята науковим консенсусом 
гіпотеза, відповідно до якої – прототипом 
Горація є сам Джонсон – також помилкова, 
що дуже легко довести: «Тукка - Але цей… 
кумедний Горацій, цей цапоногий заздрісний 
Раб…» (Поетастер, Дія IV. Сцена VII). Той, хто 
знає, яким нещадним сатириком був Джонсон 
стосовно інших і наскільки він був самолюбним 
та ніжним стосовно власної особи – ніколи 
не повірить, що той би написав щось подібне 
про себе, порівнюючи самообожнену власну 

персону із цапоногим сатиром.
Крім того – Бен Джонсон вважав себе 

насамперед геніальним драматургом, а вже   
потім – поетом, тоді як Горацій – давньорим-
ський поет, який не писав драматичних 
творів. Отож, створення власного образу в 
п’єсі під йменням Горація було б рівновартісне 
знеціненню таланту Джонсона як драматурга.

Причина ж помилки дослідників, які 
висунули відповідну гіпотезу, полягає у сцені 
суду над Лаберієм Кріспіном і Деметрієм 
Фанніусом, перший із яких тут названий 
«поетом-плагіатором», а другий – «костюмером-
плагіатором», обидва ж звинувачуються у 
намірі «розбестити і оббрехати особу Квінта 
Горація Флакка» (Дія V, сцена 3).

Дослідники міркували собі так: позаяк 
Марстон (Кріспін) та Деккер (Фанніус) 
ворогували із Джонсоном, випливає висновок, 
що Горацій – це він. Але вони не врахували 
тієї деталі, що слово «розбестити» вказує тут 
на критичне ставлення автора до прототипа 
Горація.

Кого ж мав на увазі Джонсон, змальовуючи 
цей образ? На мою думку, прототип Горація у 
п’єсі «Поетастер» – відомий поет відповідної 
доби Джон Донн. Джонсон не мав підстав 
відверто виявляти до нього свою ворожість, але 
таємна причина для ворожості стосовно Донна 
у нього була. Донн і Джонсон мали спільну 
меценатку – Люсі, графиню Бедфорд, про яку 
відомо й таке: «Донн, здається, був глибоко 
пов’язаний з нею на психологічному рівні: 
«Більшість віршів Донна для середніх років 
так чи інакше пов’язані з цією чарівною та 
інтригуючою жінкою»…» [https://bg.hrvwiki.net/
wiki/Lucy_Russell,_Countess_of_Bedford].
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На мою думку, причина особливої щедрості, 
яку Люсі Гаррінґтон, графиня Бедфорд виявляла 
до Джона Донна, полягала не лише у його 
таланті, але й у вдячності до його брата, 
який свого часу переховував католицького 
священника з родини Гаррінґтонів: «Брат Дж. 
Донна – Генрі Донн – також був студентом 
університету до свого арешту у 1593 році – 
за переховування католицького священника 
Вільяма Гаррінґтона» [https://en.wikipedia.org/wiki/
John_Donne#Early_life].

Таким чином Бен Джонсон заздрив своєму 
більш успішному конкурентові за інвестиції 
графині в красне мистецтво. А відтак – власну 
заздрісність Джонсон приписує опонентові: 
«цей… кумедний Горацій, цей цапоногий 
заздрісний Раб…». Втім – Джон Донн провів 
бурхливу молодість – не без марнотратства на 
жінок – подібну до тієї, яку проводив Блудний 
Син із євангельської притчі Ісуса Христа. Це 
надало Джонсону підстави називати його 
вустами Тукки «цапоногим», порівнюючи 
цим епітетом Донна із сатиром – уособленням 
розпусти.

Слово «Поетастер» (не рахуючи назви п’єси) 
у п’єсі вживається лише одного разу: «Тукка - 
Тіло Юпітера! Невже вони притягнуть до суду 
мого жвавого Поетастера і його бідолашного 
мандрівника?» (Дія V, сцена 3).

Із контексту є помітним, що «Поетастером» 
тут названо Кріспіна (а Фанніуса – «бідолашним 
мандрівником»). Отож, із версією, яка 
ототожнює Марстона з Кріспіном (а Деккера – 
із Фанніусом), – можна погодитися. Але позаяк  
головним героєм комедії є поет Овідій, то ця 
назва може вважатися натяком і на його особу.

Академічні літературознавці не висунули 
жодної правдоподібної гіпотези стосовно 
ототожнення Публія Овідія із певним сучасником 
Джонсона. А тим часом Овідій є не просто 
головним героєм п’єси, але ще й героєм доволі 
загадковим. Джонсон змальовує його, дещо 
збавляючи коефіціент власної в’їдливості – у 
порівнянні з іншими персонажами, але – лише 
до тієї миті, коли Овідій починає грати роль 
Юпітера у п’єсі. Пізніше ми знайдемо цьому 
пояснення, наразі ж наведемо цитату, у якій 
драматург знайомить читача зі слугою Публія 
Овідія – Лусконом: «Лускон - Молодий пане, 
пане Овідію, чи ви чуєте? Боги зі мною! Геть 
ваші пісні та сонети та мерщій зодягніть 
верхній одяг і капелюха – ось ваш батько 

невдовзі стане гостем цієї кімнати. Мерщій-
но, не зволікайте! Ці вірші – вони також 
є отрутою – терпіти їх мені не сила – вони 
змушують мене переноситися на береги 
Гелікону. Ні, поглянь-но, яка це паскудна річ 
– поезія – я міг би усе це пошматувати цієї ж 
миті» (Дія І, сцена 1).

Чорний гумор Бена Джонсона тут виявляє 
себе у тому, що Лускон плутає гору Гелікон – 
міфічний притулок Муз – із рікою Гелікон у Греції, 
яка протікає близько 75 стадій як звичайна ріка, 
після чого зникає під землею, а через 22 стадії її 
русло знову виринає на поверхню землі. Отож, 
вислів «береги Гелікону» може асоціюватися 
із Тартаром – міфологічним підземним світом 
померлих. Окрім того, у міфі про вбивство 
Орфея вакханками розповідається про те, що 
убивці хотіли помити закривавлені руки в 
ріці Гелікон, але ріка пішла під землю, щоб не 
взяти на себе їхній гріх [https://en.wikipedia.org/wiki/
Helicon_(river)].

У подальшому є помітним, що образ Лускона 
у цій п’єсі Джонсона – це є сатирою на Вільяма 
Шакспера. А образ Овідія Молодшого – сатирою 
на Роджера Ретланда. Овідій Старший – сатира 
на Роджера Ретланда Старшого (есквайра), 
двоюрідного діда Роджера Меннерса, графа 
Ретланда 5-го.

В Акті Першому, де йдеться про обох Овідіїв, 
Джонсон так і називає цих двох героїв своєї 
п’єси: «Овідій Молодший» та «Овідій Старший». 
У цьому не було необхідності, позаяк Овідій 
Молодший (поет) має ймення Публій, а його 
батько Овідій Старший (землевласник) має 
ймення Марк. Але Джонсон не користається із 
можливості називати їх за цими іменами з тієї 
саме причини, що у тих випадках, коли мова 
заходила про двох Роджерів Ретландів – діда і 
внучатого племінника – сучасники називали їх 
подібним чином: «Роджер Ретланд Молодший» і 
«Роджер Ретланд Старший».

Відомо, що вперше п’єса «Поетастер» була 
поставленою у 1601 році, але невідомо у якому 
місяці. Її зареєстрували в Реєстрі канцелярських 
товарів для видавництва 21 грудня 1601 
року [https://en.wikipedia.org/wiki/Poetaster_(play)]. 
На мою думку, прем’єра вистави цієї п’єси 
також відбулася наприкінці року, позаяк у 
ній простежуються алюзії до перебування 
Роджера Ретланда в засланні – в Уффінгтоні, у 
помісті Роджера Ретланда Старшого – під його 
наглядом.
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Очевидно, саме ця обставина наштовхнула 
Бена Джонсона на думку зобразити 
Роджера Ретланда у вигляді Публія Овідія – 
давньоримського поета, якого імператор Август  
покарав засланням.

Лускон – у перекладі з латини це прізвище 
має значення: «Одноокий» і асоціюється із 
циклопом Поліфемом, який мав лише одне око – 
над переніссям. Тут слід пам’ятати, що Джонсон 
як драматург являв собою своєрідну карикатуру 
на Шекспіра, у стилі якого він запозичив досить 
немало, але його п’єси є набагато грубішими за 
шекспірівські й позбавленими шекспірівської 
глибини. Отож, вибір ймення для образу 
Вільяма Шакспера у цій п’єсі був заснованим, 
очевидно, на тій спільній рисі стратфордського 
«барда» із Поліфемом, що обоє полюбляли пити 
вино у циклопічному обсязі й обоє мали справу 
із вівцями – Поліфем їх випасав і споживав, а 
Вільям Шакспер допомагав свого часу батькові 
їх різати та чесати овечу вовну.

Коли ми читаємо біографію Овідія, із неї 
дізнаємося, що його батько послав сина до Риму 
вивчати риторику – в надії, що вона згодиться 
йому для юридичної практики [https://en.wikipedia.
org/wiki/Ovid#Life]. 

Біографи Роджера Ретланда повідомляють, 
що він навчався деякий час в юридичному 
коледжі Грейс-Інн [http://www.thepeerage.com/
p1590.htm#i15892]. Очевидно, Роджер Ретланд 
Молодший погодився на це під тиском свого 
двоюрідного діда Роджера Ретланда Старшого. 
Але в підсумку йому це згодилося, позаяк у  
творах Шекспіра послідовно простежується 
вжиток термінології професійного юриста. 
На цю тему згадані вже мною англійські 
автори (Б. Джеймс, В. Рубінстайн) пишуть 
так: «Юриспруденція ще одна царина, в якій 
Шекспір, враховуючи його освіту та коло 
занять, виявився неправдоподібно обізнаним. 
Великі юристи, включаючи іменитих суддів 
та відомих вчених-правознавців, стверджу-
ють, що п’єси Шекспіра демонструють 
фантастичне знання юридичної теорії 
та практики. Разюча поінформованість 
Шекспіра у правознавстві відзначається 
багатьма його біографами, починаючи з 
Едмонда Мелоуна. Дехто навіть висловлював 
припущення, що Шекспір вивчав право в 
одному із коледжів Іннз-оф-Корт» [http://www.w-
shakespeare.ru/library/shekspir-bez-maski6.html].

Біографія Овідія нам відома переважно з 

автобіографічних джерел, у яких нічого не 
розповідається про конфлікти поета з батьком. 
Останній не заперечував проти зайнять сина 
поезією. Але у п’єсі Джонсона батько Овідія 
жорстко конфліктує з сином за те, що той 
займається поезією, «марнуючи» час, який 
можна було б використати для опанування 
юриспруденцією. Ця деталь є ближчою до 
біографії Роджера Ретланда, двоюрідний дід 
якого вважався конфліктною особою у стосунках 
із внучатими племінниками. Нагадаю те, що вже 
писав у основній частині цієї праці: почувши про 
участь своїх внучатих племінників у заколоті 
Есекса, Роджер Ретланд Старший сказав: 
«Краще б їм було не народитися!».

Перейдемо до цитування:
«Овідій Молодший - …моє ім’я буде жити і 

краща моя частина піднесеться.
Овідій Старший - Наше ім’я справді буде 

жити, сер – ти кажеш правду: але – як ганебно, 
як зневажливо й презирливо воно виглядатиме 
та звучатиме в очах і вухах найкращих і 
найповажніших римлян, про що ти навіть 
не думаєш… І це плоди всіх моїх подорожей і 
витрат? Це результат і мета твоїх студій? 
Це ті обнадійливі починання, якими я так 
довго тішив свої очікування від тебе? Вірші? 
поезії? Овідій, якого я надіявся побачити 
Благальником, став Овідієм Розігрувачем?» 
(Дія ІІ. сцена 1).

На мові оригіналу останнє речення має такий 
вигляд: «Ovid, whom I thought to see the Pleader, 
become Ovid the Playmaker?».

Слово «Playmaker» у наш час відоме не лише 
тим, хто володіє англійською – воно широко 
використовується у футбольній термінології, 
де означає атакуючого гравця середньої лінії 
(чи нападника), який організовує гру своєї 
команди у нападі, обираючи потрібну тактику 
[https://en.wikipedia.org/wiki/Playmaker]. Перше 
письмове свідчення про футбольний матч 
в Англії припадає на 1170 рік. Вже у ХVІ ст. в 
Англії з’явилися перші організовані футбольні 
команди [https://en.wikipedia.org/wiki/Football_in_
England#History_of_the_men's_game].

Отож, слово «плеймеркер» у добу Шекспіра, 
очевидно, мало вже сучасне його значення. 
Що ж воно означає у даному контексті? 
Чому Овідій мав би бути «Благальником», а 
став «Плеймейкером»? Поставимо питання 
інакше: чому Роджер Ретланд мав би бути 
«Благальником», а став «Плеймейкером»? 
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Пригадаймо реакцію Роджера Ретланда 
Старшого на повідомлення про участь його 
внучатих племінників у заколоті Есекса. Із його 
вигуку є помітним, що він би волів, аби Роджер, 
граф Ретланд був «Благальником» королеви, 
а не «Плеймейкером» заколоту Есеса. Із таким 
припущенням кореспондуються і ці слова 
Овідія Старшого, звернуті до його сина: «Наше 
ім’я справді буде жити, сер – ти кажеш правду: 
але – як ганебно, як зневажливо й презирливо 
воно виглядатиме та звучатиме в очах і 
вухах найкращих і найповажніших римлян!» 
(Дія ІІ. сцена 1).

У відповідь Овідій Молодший заперечує свою 
«провину»: «Овідій Молодший - Ні, сер.

Овідій Старший - Так, сер. Я чув про виставу 
вашої трагедії «Медея» у виконанні простих 
акторів. Якщо я, у ймення наших домашніх 
богів, прилучуся до цієї справи, я додам на одну 
трагічну дію більше, аніж це очікується – 
повірте мені, якщо я вже це обіцяю!.. Я першим 
посаджу тебе,  Публію,  на  поховальне  вогнище!

Овідій Молодший - Сер я благаю вас 
набратися терпіння.

Лускон - Ні, це означає, що ваші вуха 
закриваються перед доброю порадою…» (Дія 
ІІ, сцена 1).

Справді, у юні роки Овідій написав трагедію 
«Медея» (яка не збереглася), але тут Джонсон 
натякає на трагедію (чи хроніку) Шекспіра 
«Річард ІІ», поставлену на початку лютого 1601 
р. – перед початком повстання Есекса. Позаяк 
ця постановка (та сама п’єса) розглядалася 
урядом як політичний злочин – звідси й така 
бурхлива реакція з боку прототипа Роджера 
Ретланда Старшого (Овідія Старшого).

А його вислів «у ймення наших домашніх 
богів» стосується не стільки давньоримських 
пенатів, скільки «домашніх богів» Роджера 
Ретланда Старшого – королеви Єлизавети та 
Вільяма Сесіля.

Подальший діалог двох Овідіїв ще більше 
переконує у тому, що перелічена низка збігів 
їхніх стосунків зі стосунками двох Роджерів 
Ретландів – не є випадковою:

«Овідій Старший - Мені здається, якщо 
вже не щось інше, то саме читання публічних 
едиктів повинно було застерегти тебе від 
торгівлі з ними [акторами] і навіяти тобі 
достатню відразу до їхніх вчинків. Але це 
викриває вас – який ви студент, наскільки 
добре ви знаєте юриспруденцію!

Овідій Молодший - Вони несправедливі 
стосовно мене, сер, і ще більше ображають вас 
тим, що замучили ваші вуха цими брехливими 
плітками. Я є невідомим відкритій сцені, 
і я не торгую в їхніх театрах. Справді, я це 
визнаю, що на прохання деяких своїх друзів - 
шляхетних римлян - я розпочав поему такого 
зразка.

Овідій Старший - Ви маєте поему, а чого не 
маєте?  Не  маєте  «Закону»,  який  вивчаєте!

Овідій Молодший - Корнелій Галл позичив 
його у мене, аби читати.

Овідій Старший - Корнелій Галл? Цей галант 
також пив із тієї ж чаші отрути – і Тібулл, 
і Проперцій. Але тепер вони – це джентельмени    
зі засобами до існування і з прибутками. Ти 
ж – найменший брат і не маєш нічого, окрім 
своєї голої показухи, яка, кажу тобі, буде 
справді голою, якщо ти не облишиш все те, що 
не приносить користі» (Дія ІІ. сцена 1).

Як бачимо, батько докоряє тут синові за те, 
що той зв’язався із власниками театру. Син 
виправдовується: «Я є невідомим відкритій 
сцені, і я не торгую в їхніх театрах». На 
перший погляд, видається, що Публій Овідій 
обманює свого батька – говорить неправду 
йому прямо в очі, позаяк той уже сказав 
йому, що довідався про виставу його трагедії. 
Але ми знаємо, що Роджер Ретланд справді 
був невідомим відкритій сцені, та справді не 
торгував із театрами своїми п’єсами – надаючи 
їм їх безкоштовно.

Слова Овідія Молодшого про його поему, яку 
він розпочав на прохання друзів, також можуть 
мати стосунок до поеми Шекспіра (Р. Ретланда) 
«Венера і Адоніс», присвяченої другу Р. Ретланда – 
Г. Р. Сутгемптону.

Слова Овідія Старшого про Корнелія Галла є  не 
менш цікавими: «Цей галант також пив із тієї 
ж чаші отрути – і Тібулл, і Проперцій». Справді, 
тут перелічені імена поетів-сучасників Овідія. Але 
не про «отруту поезії» тут йдеться, а про «отруту 
заколоту». Під іменами давньоримських поетів 
Джонсон згадує про другорядних учасників 
повстання Есекса (скажімо, про Генрі Невіла), 
які заплатили відносно не надто великі штрафи 
і були залишені урядом в спокої.

Про Роджера, графа Ретланда (позбавленого 
на той час свого графського титулу) можна було 
сказати у 1601 році те, що тут сказано: «Ти ж – 
найменший брат і не маєш нічого, окрім своєї 
голої показухи» (тобто – своїх п’єс).
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Ця ж алюзія простежується й пізніше: 
«Овідій - Так я, вигнаний Колом Двору, 

втрачаю всі добрі дари, яким я «радів» (Дія IV. 
Сцена 8).

Історичний Публій Овідій вирушив у   
вигнання у Дакію, але Овідій у п’єсі, бувши 
вигнанцем, не залишає Італію і не розлучається 
із Юлією, яка промовляє до нього: «Прощай, 
солодке життя моє: хоч ти й вигнаний 
зі служби при Дворі, насолоджуйся мною 
вдосталь» (Дія IV. Сцена 9).

А тепер дізнаємося, як ставився Овідій 
Старший до слуги свого сина – Лускона:

«Овідій Старший - Братику, йди-но 
приготуй моїх коней. Ви все ще будете 
патякати?!

Тукка - Рухайся, вічний смердючко, рухайся-
но, поспілкуйся із корчмарями й конюхами 
– ти є раб і вони – твоя стихія! Іди собі, а 
тут, шарлатане-перевертню, залишаться 
капітани імператорів, а не твої камради 
(товариші)» (Дія ІІ, сцена 2).

Ймовірно, у словах Овідія Старшого криється 
натяк на те, що Вільям Шакспер колись 
стеріг коней під стінами театру. Це враження 
посилюють слова капітана Тукки про те, що 
корчмарі та конюхи є «стихією» Лускона, а 
особливо цікавим є звернення до нього з 
боку капітана: «шарлатане-перевертню», яке 
натякає на фіктивний статус Вільяма Шакспера   
як драматурга й поета.

Через деякий час знову простежується 
алюзія стосовно первинного зайняття Вільяма 
Шакспера у Лондоні:

«Овідій Старший - …Як там мої коні – 
прийшли?

Лускон -  Так, сер, вони стоять зовні біля 
воріт»

Але пізніше з’ясовується, що тут йдеться не 
про коней, а лише про одного коня. Спочатку – 
зі слів капітана Тукки, який говорить до Овідія 
Старшого: «Ні, прощавай, мій чесний Вершнику 
і старий беверу. Благаю тебе Римлянине, коли 
ти прибудеш до міста, завітай до мене в мою 
квартиру, заходь іноді до мене, старий друже. 
Не переч мені, добрий чваньку! Юпітере, не 
віддавай свій ланцюг під заклад, іди собі своєю 
дорогою, якщо ти не маєш грошей – я тобі 
позичу: я залишу тебе із твоїм конем» (Дія ІІ, 
сцена 2).

А ще через деякий час слова капітана Тукки 
про єдиного коня Овідія Старшого знаходять 

своє підтвердження:
«Овідій Молодший - Я нагляну за вашим 

конем, сер, будьте ласкаві.
Овідій Старший - Ні, тримай свою палату 

і займайся навчанням – вчини так і нехай 
благословлять тебе боги Риму» (Дія ІІ, сцена 
2).

Як бачимо, за конем Овідія Старшого наглядає 
Лускон. Але господар коня чомусь називає його 
у множині: «коні» (натяк на Вільяма Шакспера           
як сторожа коней). А згодом Овідій Молодший 
виявляє бажання наглянути за конем свого 
батька – комічний натяк на перше знайомство 
Шакспера із Ретландом, коли перший стеріг 
коня останнього. Проте Овідій Старший цього 
синові не дозволяє.

Таким чином у контексті однієї теми автор 
досягає ефекту двох алюзій (щодо зайняття 
Шакспера та обставин його знайомства із 
Ретландом).

Ще у 2-й Дії з’ясовується, що Публій Овідій 
закоханий у Юлію (Джулію): 

«Тібул -  Так, і твоя Коріна.
Овідій - Правда, мій милий Тібуле, зберігай 

цю таємницю, я б не хотів, щоб цілий Рим 
дізнався про неї, я мав на увазі під цим 
йменням пречудову Юлію. Юлію – Перлину і 
Коштовність моєї душі» (Дія ІІ. сцена 3).

У реального Публія Овідія справді була 
кохана Коріна, якій він присвячував свої поезії, 
але про те, що за цим йменням ховається якась 
Юлія – це вигадка Джонсона.

Спробуймо з’ясувати прообраз Юлії. 
Це стане для нас можливим уже в 4-му Акті 

п’єси, коли герої почали грати ролі римських 
богів і Публію Овідію дісталася роль Юпітера, а 
Юлії – роль дружини Юпітера – Юнони: «Тукка -   
Я чув, бог Юпітер у вигнанні, а його кокатрікс, 
Юнона, не за ґратами…» (Дія IV. Сцена VII).

Як бачимо, роль Юпітера у вигнанні (що 
виходить за міфологічні рамки) вказує на статус 
вигнанця, який у 1601 р. мав Роджер Ретланд. 
Зрозуміло, що його дружина Елізабет Сідні не 
була покараною особисто за участь чоловіка у 
заколоті – вона залишалася на свободі. Таким 
чином, Юлія – це Елізабет Сідні. А тепер 
спробуймо з’ясувати, чому Тукка називає Юлію 
словм «кокатрікс»? Кокатрікс – це міфічна 
істота: крилатий дракон з головою птаха, про                
якого двічі згадано у п’єсах Шекспіра – у трагедії 
«Ромео і Джульєтта» (Дія ІІІ, сцена 2) та в 
«Річарді ІІІ» [https://en.wikipedia.org/wiki/Cockatrice]. 
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За задумом Джонсона, капітан Тукка плутає 
кокатрікса із Феніксом – міфічним птахом, який 
згаданий у творах Овідія («Метаморфози», XV 
392 – 407; «Елегії кохання», II 6, 54).

Але у 1601 р., коли Бен Джонсон писав цю 
комедію, уже вийшов у світ «Честерівський 
збірник», у створенні якого він брав участь. 
До цього збірника, нагадаю, увійшла поема 
Шекспіра «Фенікс і Голуб», у якій у вигляді 
Фенікса зображено Елізабет Сідні. Тим часом, 
нагадаю, у своєму вірші «Фенікс розгаданий» 
Бен Джонсон змальовує у вигляді Фенікса Люсі, 
графиню Бедфорд. Я про це вже писав в основній 
частині цієї праці (с. 78). Але на той час я не міг 
пояснити, з чим пов’язана ця плутанина, позаяк 
не знав про родинні стосунки між Елізабет Сідні 
та Люсі Гаррінґтон, графині Бедфорд. Батько 
останньої був двоюрідним братом Філіпа Сідні 
та його сестри Мері Пембрук [https://bg.hrvwiki.
net/wiki/Lucy_Russell,_Countess_of_Bedford]. А відтак 
– Елізабет Сідні та Люсі Гаррінґтон були 
троюрідними сестрами і обидві входили до 
літературного Сідні-гуртка [https://bg.hrvwiki.net/
wiki/Lucy_Russell,_Countess_of_Bedford].

А тепер пригадаймо прізвисько Філіпа Сідні: 
«Фенікс».

Для Бена Джонсона, який заробляв віршами 
гроші, ця не надто вагома підстава виявилася 
достатньою, щоб зробити графиню Люсі 
спадкоємицею прізвиська Філіпа Сідні. А позаяк 
це сталося – то, на його думку, «кокатріксом» 
капітан Тукка мав право називати й ту героїню 
його комедії (Хлою), прототипом якої була 
графиня Люсі. Хлої ж дісталася роль Венери.

«Овідій - Наповни чашу моєї дочки Венери, 
Ганімеде,  яка  наповнює  свого  батька  коханням.

Юлія - Ти будеш бродити по Юпітеру перед 
моїм обличчям?

Овідій - А чому б і ні, Юноно, чому це Юпітер 
повинен схилятися перед твоїм обличчям, 
Юноно?

Юлія - Тому, що це є обличчя твоєї дружини, 
Юпітере!

Овідій - Отож, чоловікові слід боятися 
обличчя своєї дружини? Воно так жахливо 
виглядає? Ми є королем, о, королево ліжка, і ми 
будемо царювати посеред наших задоволень – 
ми заріжемо тебе, якщо ти будеш шукати в 
нас недоліки.

- Я буду доскіпуватися до тебе, королю-
рогоносцю…» (Дія ІV, сцена 5).

Як бачимо, це є доволі зла сатира на 

подружжя Ретландів, за якою стояли реальні 
проблеми у стосунках, викликані сонетами 
Роджера і залицяннями Овербері до Елізабет – 
проблеми, широко гіперболізовані Джонсоном 
та доповнені його вигадками.

При цьому не зайвим буде зауважити, що 
4-й Акт цієї п’єси є відвертим наслідуванням 
комедії Шекспіра «Марні зусилля кохання».

Біографи Джонсона можуть заперечити, 
мовляв, йому ж було не вигідно писати 
сатиру на свою меценатку (графиню 
Бедфорд), тому, мовляв, дана реконструкція 
є «неправдоподібною». Але ми знаємо, що 
графиня Бедфорд не вирізнялася постійністю 
у спонсоруванні поетів: «…поети, які 
присвячують їй свої твори, також могли 
скаржитися на втрату її прихильності» 
[https://bg.hrvwiki.net/wiki/Lucy_Russell,_Countess_of_
Bedford].

Крім того – існують факти, які свідчать про 
не надто шанобливе ставлення Джонсона 
до графині Бедфорд, я їх викладу більш-
менш детально, а читач може перевірити цю 
інформацію за нашим останнім посиланням. 

У графині Бедфорд була двоюрідна сестра 
Сесілі Булстроуд (1584 – 1609), яку біографи 
називають «улюбленицею графині». У 1609 
р. відбулася перша вистава комедії Джонсона 
«Епіцена чи неговірка жінка», про яку Сесілі 
висловилася критично. Почувши про це, 
Джонсон написав на її адресу сатиру «An 
Epigram on the Court Pucell» (слово «Pucell» у 
відповідну добу вживалося стосовно повій). У 
сатирі у грубій вульгарній формі було написано, 
ніби Сесілі втратила свою дівочу невинність 
і ніби вона є бісексуальною лесбіянкою. Про 
останнє звинувачення існує така думка: «Його 
звинувачення у бісексуальності пов’язане з 
її близькими стосунками з Люсі, графинею 
Бедфорд» [https://bg.hrvwiki.net/wiki/Cecily_Bulstrode].

Це був відвертий безпідставний цинічний 
наклеп, який згодом Джонсон сам же спростував 
в «Епітафії Сесілі Булстроуд».

Нам залишається з’ясувати, яку історичну 
постать уособлює капітан Тукка? Слово 
«капітан» у тогочасній Англії було не 
однозначним. «Капітаном» називався командир 
загону і капітан корабля (captain of the ship). 
Вальтер Релі за своє життя встиг побувати 
капітаном в обох цих значеннях. Саме тому 
Вільям Шекспір (Роджер Ретланд) зобразив 
його у двох своїх відомих драматичних творах 
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як капітана Фальстафа (втім – інший прототип 
Фальстафа – Джон Фастольф, також був 
капітаном). Капітан Тукка є джонсонівським 
образом, запозиченим у Шекспіра – калькою 
Фальстафа. Саме завдяки цьому запозиченню 
цей образ вийшов найбільш вдалим у цій п’єсі: 
«Одним із найцікавіших персонажів комедії 
Джонсона є капітан Тукка. «Його особливість» 
була добре описана Вордом як «життєрадісне 
негідництво, яке миттєво відновлюється 
після найповнішого викриття, і образність 
мови, подібна до ходячого словника сленгу»…» 
[https://genius.com/Ben-jonson-every-man-out-of-his-
humour-introduction-annotated].

Як бачимо, наведена нами характеристика 
англійського літературознавця однаково добре 
пасує для капітана Фальстафа та капітана Тукки. 
І таке запозичення – це не якийсь виняток 
у творчості Джонсона: «Драйден сказав 
про нього: «Він не був лише сповідником 
наслідування Горація, але й ерудованим 
плагіатором всієї решти, який вистежував 
її повсюди… Але грабував він так відверто, 
що було помітно: він не боїться, що його 
притягнуть до відповідальності за законом. 
Він вривається у твори інших авторів, як 
монарх, і те, що для інших поетів вважалося 
б крадіжкою, для нього воно – лише «перемога 
власної оригінальності»…» [https://genius.com/
Ben-jonson-every-man-out-of-his-humour-introduction-
annotated].

Очевидно, Джонсон чудово усвідомлював, 
що Фальстаф є сатирою на Вальтера Релі – 
саме тому він, вслід за Шекспіром, показує 
як основну рису свого сатиричного героя – 
прагнення збагатитися за рахунок інших людей. 

Так, Лускон (Вільям Шакспер) говорить про 
нього: «Лускон - О ні; а там був божевільний 
скеледрінґ (фінансовий шарлатан) капітан, 
з оксамитовими рукавами, готовий схопити 
за рукав кожного зустрічного: той, хто тисне 
на кожну людину, яку зустрічає, прохаючи з 
клятвою позичити йому гроші й плаче: «Ти 
не повинен так чинити, старий хлопчику, 
оскільки ти людина, людина поклоніння!» 

Овідій Молодший - Пантилій Тукка?» (Дія 
І. Сцена 1).

Згадує Джонсон у цій п’єсі й про графа 
Оксфорда 17-го – знову вкладаючи репліку про 
нього у вуста Лускона: «Овідій - Ні, я можу 
опинитися під їхнім арештом (з міркувань 
достатньої безпеки) прочитайте мою Елегію, 
перш ніж він прийде.

Лускон - Боги зі мною! Що робити? 
Чому, юний Учителю, ти не Кастальський 
Божевільний, Лунатик, Франтик, Відчайдух?» 
(Дія І. Сцена 1).

Епітет «Кастальський Божевільний» має 
значення: «той, хто збожеволів на ґрунті поезії» 
(Кастальське джерело – джерело поетичного 
натхнення). «Лунатик» – прізвисько Оксфорда, 
наявне в «Корієтових абсурдах» (в панегірику 
Джона Санфорда), а Джон Донн називає 
Оксфорда 17-го «великим лунатиком» прямим 
текстом. Як бачимо, кількома словами тут 
змальований індивідуальний портрет графа 
Оксфорда 17-го. Шакспер жалкує, що Ретланд 
– не Оксфорд, позаяк Ретланд на той час 
перебував у катастрофічному становищі (як тут 
сказано, його могли щохвилини заарештувати), 
а Оксфорд залишався фаворитом королеви.

•••••••
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8. Буффоне й Пунтарволо – ідея «Дон Кіхота»
В основній частині цієї праці (Розділ 8) я так 

писав про одну із п’єс Б. Джонсона: «Як цікаву 
паралель, нагадаю, що 1600 року Бен Джонсон 
видав свою п’єсу «У кожного свій гумор», 
у якій зобразив селюка-блазня Соґліардо, 
який купляє собі шляхетський герб за 30 
фунтів (аналогія з тридцятьма срібниками 
Юди Іскаріота). Тут же висміюється і його 
девіз: «Не без гірчиці». Справа у тому, що в 
геральдичній документації до герба Вільяма 
Шакспера додавався девіз: «Non sanz droict» 
(«He без права»). Англійські дослідники давно 
вже помітили, що відповідна алюзія досить 
прозоро натякає на шляхетські претензії 
Вільяма Шакспера. Втім – не лише Шакспера. 
На гербі Соґліардо зображений вепр. А це – 
характерна риса герба графа Оксфорда 17-го».

Йдеться про п’єсу, яка на мові оригіналу 
має назву: «Every Man out of His Humor» 
та про її персонажа Sogliardo, якого у 
слов’яномовному світі прийнято називати за 
італійською транскрипцією – як «Сольярдо». 
Аби не провокувати плутанини серед читачів, в 
подальшому  буду  дотримуватися  цієї  традиції.

До даної теми я змушений знову повернутися 
саме з тієї причини, що серед авторів, 
які дотримуються Ретландівської теорії, 
трапляється версія, яка абсолютно безпідставно 
ототожнює одного із героїв даної п’єси із 
Роджером Ретландом. Йдеться про версію 
Марини Літвінової, яку я спробую спростувати 
в усіх її аспектах. Але насамперед ознайомлю 
читача із позицією стратфордівського 
шекспірознавства з цього питання: «Персонаж 
Сольярдо, якого Джонсон включає в свою 
загальну сатиру на честолюбних дурнів, 
– сільський невіглас, новачок у місті, який 
хвалиться нещодавно купленим ним гербом, 
який, коли він описує його кольори, нагадує 
строкатий одяг дурня. Інший персонаж 
пропонує Сольярдо використати девіз «Не без 
гірчиці». Деякі критики витлумачили це як 
посилання на недавно придбаний герб Вільяма 
Шекспіра зі золотим кольором та його девізом 
Non Sans Droit, що перекладається як «Не без 
права»...» [https://en.wikipedia.org/wiki/Every_Man_
out_of_His_Humour].

Як бачимо, думки шекспірознавців-
академістів у даному питанні не є одностайними 
– одні згодні із тим, що тут криється сатира 

на Вільяма Шакспера, а інші утримуються від 
того, аби висловитися з цього приводу. Але сам 
Вільям Шакспер, очевидно, сприймав цей образ 
як сатиру, спрямовану проти його особи, що є 
помітно за його відмовою брати участь у виставі 
цієї п’єси: «Коли п’єса була перевидана у збірці 
фоліантів Джонсона 1616, був доданий список 
акторів оригіналу постановки 1599 року. 
Звідси відомо, що провідними акторами були 
Річард Бербедж, Джон Хемінгес, Генрі Конделл, 
Августин Філліпс, Томас Поуп та Вільям 
Слай. Шекспір не брав участь у постановці, 
хоча роком раніше він грав у п’єсі «Кожен у 
своєму гуморі»...» [https://en.wikipedia.org/wiki/Every_
Man_out_of_His_Humour].

Звернімо увагу також і на той факт, що 
театральна труппа, пайовиком якої був Вільям 
Шакспер, не відмовилася від цієї п’єси – попри 
наявність у ній сатири на одного зі своїх членів. 
Цей факт свідчить про те, що статус Вільяма 
Шакспера у своїй труппі був не достатньо 
високим. Тим часом – висміювання Вільяма 
Шакспера  у  п’єсі  виявилося  доволі  некоректним.

Але до цього питання ми повернемося згодом. 
Наразі ж ознайомимо читача із аргументами 
М. Літвінової, викладеної нею у публікації: «М. 
Литвинова. «Метаморфозы мифа» [http://www.w-
shakespeare.ru/library/istinniy-shekspir-biograficheskoe-
priklyuchenie10.html]. 

На думку, Літвінової, Р. Ретланд є прототипом 
лицаря Пунтарволо: «В этой сцене беседуют     
два персонажа, прототипы которых 
Шекспир-Ратленд и Стратфордец Шакспер. 
Но главная мишень сатиры Джонсона – его 
поэтический соперник Пунтарволо, Летающее 
острие. Джонсон осыпает насмешками его 
вычурную самовлюбленную речь, неумеренную 
любовь к собакам и кошкам».

Нашого читача уже має насторожити та 
деталь, що Джонсон висміює Пунтарволо, 
наділяючи його схильністю до самозакоханих 
промов, до яких насправді був схильним 
прототип дона Армадо та Дон Кіхота – граф 
Оксфорд 17-й, але аж ніяк не Роджер Ретланд, 
який ще раніше за Джонсона висміював цю рису 
графа Оксфорда у «Марних зусиллях кохання».

Але до честі Літвінової слід зауважити, 
що вона, очевидно, помітила низку 
невідповідностей між образом Пунтарволо 
– з одного боку, та характером, біографією й 
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манерами Роджера Ретланда – з іншого. Адже 
цитує дослідниця оригінал таким чином, аби 
ці невідповідності переважно не потрапляли 
на очі її читачу (це мало свій зміст, позаяк ця 
п’єса на російську та українську мови – не 
перекладена). Зокрема, вона вибірково цитує 
характеристику Пунтарволо, яку Джонсон дає 
у передмові «Характери ПЕРСОН»: «…говорит 
о нем: «Тщеславный рыцарь, перелагающий на 
английский свои путешествия»…». 

В оригіналі це буде так: «a vain-glorious 
knight, over-englishing his travels». Правильний 
переклад: «марнославний лицар, надто-
англійський у своїх подорожах». Літвінова 
(професійний перекладач з англійської) не 
подумала, очевидно, про те, що перекласти на 
англійську свої подорожі можливо лише тоді, 
якщо хтось їх описав на іншій мові.

А в цілому характеристика даного героя, 
яку наводить Джонсон, є досить влучним 
описовим портретом графа Оксфорда 17-го: 
«ПУНТАРВОЛО, марнославний лицар, надто 
англійський у своїх подорожах і повністю 
присвячений власній винятковості… сер, 
який дожився до того, щоб побачити наслідки 
революції часу на левовій частці свого одягу. 
Він настільки марнославний і схильний 
сприймати нещирі лестощі, що через 
відсутність підлабузників він віддає себе на 
глузування членів власної сім’ї.

Він має справу з поверненням боргів, власними 
дивними діями дозволяючи піддавати себе 
загальному висміюванню, незважаючи на це, 
дотримується своїх манер, фраз та жестів» 
(Характери ПЕРСОН).

Тут автор натякає і на зубожіння графа 
Оксфорда, коли йому доводилося носити одяг, 
пошкоджений міллю, і на його манію величі, і на 
його численні борги.

Якби таке Джонсон написав про Роджера 
Ретланда – це було б даремною справою – жоден 
із сучасників не зрозумів би, кого стосується 
відповідна сатира. Але Джонсон не був дурнем 
у питаннях власних інвектив і чудово розумів, 
що він пише – сучасники ж чудово впізнавали 
кожну із його драматично-літературних жертв.

У п’єсі ми бачимо, що Пунтарволо всецілісно 
залежить від гаманця своєї дружини, коли 
виникає гостра необхідність заплатити борги 
кредиторам: «Пунтарволо - Ні, мені потрібно 
ще якихось п’ятнадцять чи шістнадцять 
сотень фунтів, але моя леді, моя дружина,   

«не в собі» – вона наразі не приходить.
Буффоне - Не приходить? То як же бути?» 

(Дія ІІІ, сцена 1).
У 1591 р. Оксфорд (який після смерті 

Анни Сесіль у 1588 р., овдовів) одружився із 
Елізабет Трентам. Цей шлюб врятував його від 
остаточного зубожіння та дозволив заплатити 
деякі борги.

Всі джерела описують Оксфорда 17-го як 
екстреміста й самодура. Джонсон – також: 
«Пунтарволо - Братику, візьми-но мого 
плаща, а ти, сер пройдохо, йди поближче 
за мною. Якщо ти загубиш мого собаку, ти 
помреш собачою смертю – я тебе повішу!» 
(Дія ІІІ, сцена 1).

Що ж ввело Літвінову в оману? Думаю, 
що таким фактором насамперед виявився 
зв’язок у п’єсі між Пунтарволо та Сольярдо. 
Але цей зв’язок не є таким тісним, яким був 
зв’язок між Ретландом і Шакспером. Нагадаю: 
завдяки протекції Р. Ретланда, В. Шакспер 
отримав шляхетський герб і титул есквайра. 
За створення герба, природно, він заплатив 
якісь кошти. Але Джонсон переосмислює цей 
факт таким чином, ніби йшлося про купівлю 
Сольярдо (Шакспером) самого шляхетства:

«Пунтарволо - …коли ви востаннє бачили 
сеньйора Сольярдо?

Буффоне - Я був у нього, але тепер він 
перебуває у конторі герольдмейстера…

Пунтарволо - А чи він купив собі герба?
Буффоне - Так, і доволі рідкісного – на 

ньому стільки кольорів, скільки вам, коли б 
там не було, доводилося побачити їх на одязі 
блазня…» (Дія ІІІ, сцена 1).

Але найліпшим чином відповідність образу 
Пунтарволо щодо історичного графа Оксфорда 
17-го є помітною із наступного епізоду:

«Сольярдо - Ні, я зміг домогтися цього – я 
рішуче налаштувався на це. Відповідно до 
цього пергаменту, джентельмени! Я так 
намордувався з цими повіями, що ви собі 
цього навіть не уявляєте! Вони розмовляють 
жахливою мовою і виставляють перед 
чоловіком найбільш тяжкі умови для його 
гаманця, про які ви лише колись чули.

Буффоне -  Але чи маєте ви герба, чи є у вас 
герб?

Сольярдо -  Подяка Небу, тепер я можу 
підписуватися джентельменом – ось мій 
патент, це коштувало мені тридцять 
фунтів, уявляєте?
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Пунтарволо - Світле покриття. Чудове 
оформлення і вдосталь зброї.

Сольярдо - Ні, у ньому стільки ж 
різноманітних кольорів, скільки ви бачили на 
покритті; як вам гребінь, сер?

Пунтарволо - Не розумію, що це таке.
Сольярдо - Як же так, сер, та це ж ваш 

лютий вепр без голови. Вепр без голови – це 
дуже оригінально.

Буффоне - Та ще й нестримний! Чесно 
кажучи, я в захопленні від дотепності 
герольдмейстера – він чудово його 
розшифрував: свиня без голови, без мозку, 
дотепності та всього іншого, яка скотилася 
до аристократизму. Ви могли б дописати й 
решту, сеньйоре, могли б чи ні?

Сольярдо - Так, я з таким наміром написав 
це тут. Це вартувало мені два шилінги, о, 
шарлатани!

Буффоне - Послухаймо, послухаймо!
Пунтарволо - Це найбільш паскудний, 

дурний, безглуздий і кумедний герб, який 
тільки бачили колись мої очі…

Сольярдо [читає] - «Гіронія з восьми 
частин; блакитний і червоний шеврони між 
трьома тарілками з гравіюванням в клітинку 
і горностаї; на головному сріблі, між двома 
хутрами соболя, власне голова вепра».

Буффоне -  Як це на головному сріблі?
Сольярдо [читає] – «на головному сріблі – 

голова вепра між двома хутрами соболя».
Буффоне - Неправда, це свиняче рило і 

пудинги на олов’яному тлі.
Пунтарволо - Додайте девіз: «Не без гірчиці», 

позаяк ваш герб дуже оригінальний.
Буффоне - Пательні, що на його гребені, 

бракує пари» (Дія ІІІ, сцена 1).
Перш, ніж ми перейдемо до аналізу наведеного 

уривку, розглянемо думку Літвінової стосовно 
«вепра без голови» на гербі Сольярдо: «Верх 
герба графов Ратлендов украшен павлином. 
Так что слова Солиардо «ваш вепрь» 
относятся не к гербу Ратленда, здесь «ваш» 
имеет не конкретное значение, а обобщающее. 
Вепрь украшал гербы Фрэнсиса Бэкона, сэра 
Филиппа Сидни, графа Оксфорда».

Нагадаю читачеві, що Джонсон не був дурнем 
– особливо таким, яким намагається показати 
його Літвінова – у п’єсах Джонсона не було 
безголових вепрів із «обобщающім значєнієм». 
Все у цих п’єсах мало конкретне значення. Це –   
по-перше. А по-друге: на гербі не лише Філіпа 

Сідні, але й усіх його предків – вепр відсутній 
[https://grants.fnl.org.uk/sites/default/files/sidney_pedigree_
copy.jpg]. Таким чином тут простежується 
алюзія до герба Е. Оксфорда 17-го чи Ф. Бекона. 
Оскільки ж Пунтарволо не схожий жодним 
чином на Бекона, залишається до уваги тільки 
граф Оксфорд.

Пригадаймо, як Пунтарволо (Оксфорд) реагує 
на герб Сольярдо (Шакспера). Спочатку він 
його хвалить: «Світле покриття. Чудове 
оформлення і вдосталь зброї». Але згодом 
Буффоне просвітлює його розум: «…я в 
захопленні від дотепності герольдмейстера 
– він чудово його розшифрував: свиня без голови, 
без мозку, дотепності та всього іншого, яка 
скотилася до аристократизму».

Думаю, читач розуміє, що Джонсон не мав 
жодних підстав написати таке про Вільяма 
Шекспіра, але мав усі підстави написати це про 
Вільяма Шакспера.

Оскільки ж ці слова Буффоне стосуються 
вепра без голови на гербі Сольярдо, то й не 
дивно, що Пунтарволо відразу ж змінює свою 
думку про цей герб: «Це найбільш паскудний, 
дурний, безглуздий і кумедний герб, який 
тільки бачили колись мої очі».

Як бачимо, безголового вепра на гербі 
Сольярдо лицар Пунтарволо розглядає тепер, 
як образу його гербового вепра, що має голову.

На реальному гербі Вільяма Шакспера 
прообразом безголового вепра є лицарський 
шолом із закритим забралом – намальований 
дещо незграбно і малозрозуміло.

Інший фактор – із тих, що ввели в оману 
Літвінову – це помилкова інтерпретація імені 
«Пунтарволо». Вона цілком слушно ділить його 
на два композити: «puntar» та «volo».

Перший із них, на її думку, походить від 
італійського слова «punta» («вістря чогось 
гострого»), або від дієслова «puntare» (зі 
значенням: «наносить колющий удар любым 
оружием»). А другий («volo») має значення: 
«летать, летающий».

У підсумку дослідниці цього виявляється 
достатнім для такого висновку: «Таким 
образом, главный персонаж этой комедии, 
которого Бен Джонсон осмеивает, назван 
им на итальянский манер – «Летающее 
острие», другими словами  – «Потрясающий 
копьем»…».

Як бачимо, для Літвінової слова «літати» і 
«трясти» – синоніми. Але для простих смертних 
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– для філологів – це не зовсім так, адже те, 
що полетіло – його вже не потрясеш, а те, що 
трясеш – воно (під дією сили земного тяжіння) 
може полетіти лише тобі під ноги – якщо погано 
триматимеш у руці. Знову Літвінова намагається 
безпідставно виставити Джонсона дурнем, 
який не розуміє різниці між семантикою двох 
різних дієслів. І це тим більше, що слова «спис» 
та «вістря» – це також не одней те ж саме, адже 
вістря є лише часткою списа.

Крім того – дослідниця не враховує й інші 
значення згаданих двох композитів. Так, 
італійська лексема «puntare» має такі значення: 
«Поставити, зробити ставку, скерувати, 
вказати, націлитися» [https://context.reverso.net/
перевод/итальянский-русский/puntare]. А лексема 
«volo» у перекладі з латини має ще й значення: 
«бажати, хотіти» [https://translate.academic.ru/volo/
la/ru/]. Отож, антропонім Пунтарволо може 
означати: «Той, хто хоче зробити ставку» і 
вказувати авантюриста.

А ось характеристика, яку Джонсон дає герою, 
що уособлює Вільяма Шакспера: «СОЛЬЯРДО, 
справжній клоун, брат Сордідо, але так 
закоханий в назву джентльмена, що він 
отримує її, нехай і шляхом купівлі. Він 
намагається за кожної нагоди вчитися 
палити тютюн та стежити за примхами 
моди. Він почувається у власній тарілці, коли 
перебуває в компанії, де з нього можна добре 
посміятися» (Характери ПЕРСОН).

Тут (і взагалі в п’єсі) жодним словом не 
сказано про те, що Сольярдо має якийсь 
стосунок до драматургії. Чи курив Шакспер 
тютюн? Відповісти на це питання наразі 
неможливо. Зате відомо, що у сміттєвих ямах 
внутрішнього подвір'я його будинку археологи 
знайшли 24 файки кінця 16-го ст. зі слідами 
маріхуанни [https://www.express.co.uk/news/uk/1281573/
archaeology-news-william-shakespeare-macbeth-hamlet-holy-trinity-
new-place-spt]. Очевидно, Джонсон не знав, що саме 
той палить – тютюн чи маріхуанну?

А тепер спробуймо усвідомити, чи могла б 
труппа «Люди королеви» (труппа Бебеджа) 
поставити прем’єру цієї п’єси у своєму 
театрі, якби псевдонімом «Вільям Шекспір» 
підписувався граф Оксфорд 17-й? Це означало б 
зіпсувати з великим драматургом стосунки раз і 
назавжди. Адже для нього було б принизливим 
співпрацювати й надалі з театром, який 
виставив його на сміх.

Для порівняння наведу приклад із п’єсою 
«Поетастер», де наявна сатира на Роджера, 

графа Ретланда – її труппа Бебеджа відмовилася 
ставити на своїй сцені – попри те, що у той 
час граф Ретланд 5-й був позбавленим свого 
високого становища і свого багатства та попри 
те, що Джонсон також співпрацював із цієї 
труппою.

Про оприлюднення комедії «Поетастер» 
читаємо: «…вперше була опублікована у 
кварто 1602 року книготорговцем Метью 
Лоунсом. На титульному аркуші першого 
видання зазначено, що виставу поставили 
«Діти капели», одна з найпопулярніших на 
той час труп хлопчиків-акторів» [https://
en.wikipedia.org/wiki/Poetaster_(play)]. Йдеться про 
дитячу труппу «Діти капелли», яка орендувала 
театр Блекфрайарс. Керував нею Натаніель 
Джайлз, композитор і театральний діяч, 
підпорядкований безпосередньо королеві 
[https://en.wikipedia.org/wiki/Nathaniel_Giles].

Насамкінець з’ясуймо, хто є прототипом 
Карло Буффоне, який брав участь у полілозі із 
гербом Сольярдо. Про цього героя Джонсон 
пише у передмові: «…публічний, вульгарний 
і безбожний блазень, швидший за Цірцею, 
із в’їдливим порівняннями, будь-кого може 
показати виродком. Добрий хорт, що має 
чудовий нюх на бенкети, який почує запах 
вечері за три милі від вас… Він із тих, хто 
сидить на веслах, коли його перевозять на 
галері. Раб, який володіє екстраординарним 
талантом догоджати своєму смаку і з’їдає за 
однією трапезою більше продуктів, аніж усі 
їдці взяті разом. Його релігія – висміювання, 
а його висловлювання – вульгарні» (Характери 
ПЕРСОН).

Вислів «Він із тих, хто сидить на 
веслах, коли його перевозять на галері» має 
значення «каторжник». А в цілому наведена 
характеристика змушує читача пригадати 
шекспірівського Фальстафа, Вальтера Релі та 
героя більш пізньої п’єси Джонсона – капітана 
Тукку.

Карло Буффоне (В. Релі) у п’єсі є незмінним 
супутником лицаря Пунтарволо (Е. Оксфорда 
17-го). На перший погляд – здається, що ця 
деталь наштовхнула Роджера Ретланда на думку 
написати роман про спільні пригоди цих його 
сучасників і політичних ворогів – роман про Дон 
Кіхота і Санчо Пансу. Але згодом виявиться, що    
й ця тема – запозичення Джонсона у Ретланда.

При цьому всьому – Пунтарволо (Е. Оксфорд 
17-й) та Буффоне (В. Релі) постійно кепкують 
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із Сольярдо (В. Шакспера). Особливо сказане 
стосується Буффоне.

Наш читач знає, що насправді Шекспір 
кепкував із Вальтера Релі – в образі Фальстафа 
(пригадаймо «дощ із солодкої картоплі» та інші 
незаперечні алюзії), що це Шекспір кепкував із 
Оксфорда 17-го – в образі герцога Армадо. І, 
якби Шакспер був справді Шекспіром, Джонсон 
нізащо б не зробив Шакспера об’єктом кпинів 
Оксфорда та Релі, адже це було б неймовірно 
безглуздою справою.

Зауважмо, як інший герой п’єси – Мачиленті 
– характеризує стосунки між Буффоне та 
Сольярдо:

«Фастидіонус Бріск -  Пане, он там лицар 
Пунтарволо.

Сордідо - І, здається, мій двоюрідний брат 
Сольярдо.

Мачиленті - Так, і його фамільяр, який 
переслідує  його,  диявол  із  усміхненим  обличчям.

Сордідо - Дай їм спокій, не помічай їх.
[Сольярдо, Пунтарволо і Карло Буффоне 

йдуть разом]» (Дія ІІІ. Сцена 1).
Як бачимо, «фамільяром Сольярдо» Мачіленті 

називає саме Карло Буффоне. Що означає слово 
«фамільяр»? У наш час, у нашій країні воно не 
вживається, але в Англії доби Ренесансу його 
знав кожен, позаяк йшлося про фольклорний 
феномен. Вважалося, що кожна відьма має свого 
фамільяра – злого духа у вигляді якоїсь тварини, 
який допомагає їй у злих справах. В існування 
фамільярів вірив навіть такий видатний світоч 
медицини як Вільям Гарвей. Відомо бо, що у 
1632 р., під час подорожі у Ньюмаркет король 

доручив йому провести експертизу відьомських 
здібностей однієї жінки. Гарвей запитав її, чи 
має фамільяра? Вона виставила блюдце молока 
й відразу ж з’явилася жаба, яка його випила. 
Гарвей послав жінку з дорученням, а тим 
часом розітнув жабу і виявив, що це звичайна 
земноводна істота, яка не є духом. Таким 
чином він дійшов висновку, що ця жінка не 
може вважатися відьмою, а лише займається 
шарлатанством [https://en.wikipedia.org/wiki/William_
Harvey#Witchcraft_trials].

Джонсон порівнює Буффоне із фамільяром 
Сольярдо у зв’язку із тим, що перший із них 
підтримує всі негативні схильності останнього. 
До негативних схильностей Сольярдо належить 
паління тютюну (нагадаю, що в Шакспера 
насправді це був не тютюн, а опій). Нагадаю 
також, що в тогочасній Англії тютюн та 
картоплю пов’язували із йменням Вальтера Релі, 
який першим привіз їх із Нового Світу. А тютюн 
– ще й тому, що він першим почав його палити              
і прилучив до цієї негативної звички багатьох, 
зокрема, графа Нортумберленда 9-го.

Стосовно ж Сордідо – можливо, його 
прообразом слід вважати Гільберта Шакспера 
– рідного брата В. Шакспера, молодшого від 
нього на два роки, який торгував у Лондоні 
галантерейними товарами. За словами 
Джонсона, Сордідо є «жалюгідним невігласом, 
який розважається читанням альманаху» 
(Характери ПЕРСОН). Гільберт Шакспер умів 
не лише читати, але й, на відміну від інших 
членів своєї родини, добре писав, про що 
свідчить його єдиний підпис під документом. 

9. Богемія – на Апеннінах
Кожен дослідник, якщо він не є науковим 

шарлатаном чи самозакоханим Нарцисом, 
мусить чесно визнати власні помилки. Тим 
більше пасує зробити це мені – досліднику, 
позбавленому претензій на власну 
непомильність, який усвідомоює обмеженість 
власних знань.

Одним із численних «каменів спотикання» 
для шекспірознавців є епізод із «морським 
узбережжям Богемії» у «Зимовій казці» 
Шекспіра. Об цей «камінь» довелося спіткнутися 
й мені – в основній частині цієї праці було 
висунуто чергову помилкову версію стосовно 
відповідного питання. І нехай читач не вважає 
це за виправдання, коли скажу, що геть усі 

версії шекспірознавців стосовно питання 
про шекспірівську «Богемію» виявилися 
помилковими. Про це судити наразі стало 
досить легко, позаяк лакуна, як виявилося, вже 
давно заповнена, а докопатися до істини тут 
пощастило ученому, який шекспірознавцем 
себе ніколи не вважав. Йдеться про німецького 
хіміка Едмунда Оскара фон Ліппмана, автора 
фундаментальної праці праці «Entstehung und 
Ausbreitung der Alchemie», який вивчав історію 
переважно в контексті історії алхімії [https://
en.wikipedia.org/wiki/Edmund_Oscar_von_Lippmann]. 

А позаяк першовідкривач не ставив собі за 
мету детально обґрунтувати своє відкриття, 
шекспірознавці його не взяли до уваги. І все ж 
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версія Ліппмана – не загубилася: «У 1891 Едмунд 
Оскар фон Ліппманн зауважив, що «Богемія» 
– це також колись була рідкісна назва Апулії 
на півдні Італії» [https://en.wikipedia.org/wiki/The_
Winter%27s_Tale#The_seacoast_of_Bohemia].

Інша причина ігнорування відкриття 
Ліппмана фахівцями полягає у тому, що чеське 
королівство Богемія шекспірознавці добре 
знають, але вони ніколи не чули про королівство 
Апулія. А тим часом таке королівство – існувало. 
Йдеться про Неаполітанське королівство, про 
яке читаємо: «Це королівство було незалежним 
під владою Анжуйської династії з 1282 до 1442 
р., потім було частиною Арагону до 1458 р., 
після чого воно знову було незалежним… до 1501 
року». [https://en.wikipedia.org/wiki/Apulia#History].

Апулія являла собою головну частину 
цієї невеликої монархії: «Територія 
Неаполітанського королівства відповідала 
нинішнім італійським регіонам Кампанья, 
Калабрія, Апулія, Базиліката, Абруццо, 
Молізе.

Термін «Неаполітанське королівство» 
майже повсюдно застосовується істориками, 
але офіційно урядом він не використовувався. 
Оскільки анжуйці залишилися при владі 
на італійському півострові, вони зберегли 
первісну назву Сицілійського королівства 
(regnum Siciliae). По закінченні Сицілійської 
Вечірні, мир (1302) передбачав, що назва 
острівного королівства буде Тринакрія 
(regnum Trinacriae). Однак це використання 
не прижилося… Королівство на півострові 
стало відомим як Sicily citra Farum або al di 
qua del Faro (на цьому боці Фаро), а острівне 
королівство було відоме як Sicily ultra Farum 
або di la del Faro (на іншому боці Фару).

До пізнього Середньовіччя Королівство 
Сицилія citra Farum стало відоме у розмовній 
мові як Неаполітанське королівство (regnum 
Neapolitanum або regno di Napoli). Іноді його 
навіть називали "regno di Puglia", королів-
ством Апулія. У 18 столітті неаполітанський 
інтелектуал Джузеппе Марія Галанті 
стверджував, що «Апулія» було справжньою 
«національною» назвою королівства» [https://
en.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_Naples].

Як бачимо, королівство Сицілія та королівство 
Апулія (Богемія) мали тісну спільну історію, 
отож, є природним, що королі цих королівств у 
«Зимовій казці» підтримували між собою тісні 
дружні стосунки – хоч і до певної часової межі.

А тепер з’ясуймо, чому і коли Апулія отримала 
назву «Богемія»?

Насамперед слід згадати, що Апулію у добу 
Давнього Риму населяли іллірійські племена 
япігів [https://it.wikipedia.org/wiki/Japigia]. Іллірійські 
племена мешкали також на території сучасної 
Румунії та Албанії. Мешканці цих країн часто 
є подібними за своєю антропологією до певної 
частини представників циганського етносу.

На цю особливість апулійців звернули увагу 
нормандці, коли прибули в Апулію… 

Втім, про це потрібно розповісти більш 
докладно. 

Графство Апулія було засноване норманами 
1043 р., але воно проіснувало лише 16 років  
[https://it.wikipedia.org/wiki/Puglia#Origini_del_nome].

У квітні 1071 року син нормандського барона 
Танкреда Отвіля – Роберт Гвіскар, який прибув 
до Італії на чолі війська нормандців, захопив 
столицю Апулії – Барі і став згодом першим 
герцогом Апулії. 

Місцеве населення нормандці-завойовники 
називали словом «bohémiens» – у зв’язку із 
тим, що воно їм нагадувало своїм виглядом 
циганський етнос. На той час нормандці 
(на відміну від своїх родичів норманів) вже 
розмовляли французькою мовою, у якій така 
назва циганів збереглася принаймні до початку 
ХІХ ст.: «Одна з назв циганського народу 
в французькій мові – bohémiens, тобто 
«богемці», мешканці Богемії, регіону (країни) на 
території нинішньої Чехії, де в Середньовіччі 
було дуже поширеним циганське населення» 
[https://ru.wikipedia.org/wiki/ Богема].

Тут слід зауважити, що нормандське 
панування в Італії тривало не надто довго – до 
1194 року. Отож, назва «Богемія» – стосовно 
Апулії – траплялася переважно в історичних 
джерелах ХІІ століття. Причому – в джерелах 
французьких, а не англійських.

Справді, наявність у «Зимовій казці» 
морського узбережжя Богемії можна вважати 
черговим ребусом Роджера Ретланда, позаяк 
мало хто з його сучасників знав, що Апулія 
колись була королівством (1282 – 1442 рр.) і 
також мала назву «Богемія». Тим більше – про це 
не міг знати Вільям Шакспер. Читачі та глядачі, 
які пов’язували «Зимову казку» з його йменням, 
мали б вважати «морське узбережжя Богемії» 
– за помилку драматурга. Але рано чи пізно – 
істина мала б з’ясуватися…
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10. Кабан Ф. Бекона з місяцем богині Діани
Ще раз пригадаймо слова Кента із «Короля 

Ліра», звернуті до Освальда: «for, though it 
be night, yet the moon shines; I’ll make a sop o’ 
the moonshine» («Хоч зараз ніч, та місяць 
світить. Я приготую із тебе нарізане м’ясо із 
яєчнею»).

Розглядаючи це висловлювання в основній 
частинці цієї праці (с. 180), я писав про те, що 
тут йдеться про національну англійську страву 
бекон з яєчнею, що є алюзією до прізвища 
Френсіса Бекона, яке має семантику «свинина». 
Тоді як згадку про місяць я пов’язував із 
королевою, яка мала прізвисько «Діана» (богиня 
Місяця).

Наразі вважаю, що така інтерпретація є 
цілком слушною, але – не повною. Очевидно, тут 
автор – аби не виникло непорозумінь стосовно 
питання, про якого саме Бекона йдеться у п’єсі 
– вдався до алюзії, яка зображує основний 
символ на гербі Френсіса Бекона – вепра зі 
зображенням місячного серпа (див. фото) – 
[https://www.fbrt.org.uk/wp-content/uploads/2020/05/
Bacon_Heraldry.pdf]. Якщо провести паралель між 
словами Кента та верхньою частиною герба 
Бекона, де зображене «живе м’ясо» (вепр, із 
якого роблять бекон), на якому знаходиться 
«moon» (місяць), в англійця відразу ж виникає 
асоціація останнього слова із «moonshine» 
(яєчня).

Позаяк Ф. Бекон сам був автором свого 
герба (автором його задуму), можна було б 
припустити, що він же є й автором репліки 

Кента, а відтак – і автором «Короля Ліра», а 
звідси – й автором всіх творів Шекспіра. Але 
тут слід пригадати, що Освальд, на адресу якого 
виголошена репліка Кента, є досить яскравим 
антигероєм-негідником, і можна вважати 
цілковитим безглуздям навіть найбільш 
обережне припущення, ніби Ф. Бекон створив 
таку дошкульну сатиру на власну особу. Це була       
б така ж нісенітниця, як і припущення інше: 
ніби образ Слая, чесальника вовни із Бертон-
Гіту – ця нещадна сатира на Вільяма Шакспера 
– була створена ним самим.

Насамкінець не буде зайвим спробувати 
з’ясувати, що означає місяць, зображений на 
боці гербового вепра Френсіса Бекона? Щоб 
відповісти на це питання, потрібно звернути 
увагу, що серп місяця на боці вепра зображений 

Діана Кореджо

Верхня частина герба Ф. Бекона
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таким чином, що його ріжки обернуті догори, 
чого не трапляється у природі. Звідки ж Бекон 
запозичив цей ракурс?

Погляньмо на зображення Діани, якими 
вони постають на полотнах живописців із 
часів Ренесансу. На цих зображеннях Діана 
має на голові прикрасу у вигляді місячного 
серпа ріжками вгору. Скажімо, Діана на фресці 
церкви Святого Павла (розпис 1519 – 1520 
рр.), художник – Антоніо Аллегрі, відомий як 
Корреджо (1489 - 1534), Монастир Сан-Паоло, 
Парма [http://www.culturaitalia.it/viewItem.jsp?language
=it&case=&id=oai%3Ascalarchives.com%3A0108822]. Чи 
скажімо, картина Джузеппе Чезарі «Актеон і 
Діана», створена 1602 чи1603 р. [https://it.wikipedia.org/
wiki/Cavalier_d%27Arpino].

Подібних прикладів можна навести безліч. 
Вони свідчать про те, що місячний серп 
ріжками вгору символізував богиню Діану – 
покровительку мисливців. У цьому й ключ до 
герба Ф. Бекона – його вепр із місяцем символі-
зує самого Ф. Бекона – як «священну тварину 
Діани», на яку не дозволено нікому полювати, 
окрім самої богині (королеви Єлизавети). 
Таку ідею Бекон запозичив у давньогрецькій 

Діана Джузеппе Чезарі. 1603 р.

міфології. Один із 12-ти подвигів Геракла – це 
знешкодження Еріманфського вепра, який 
спустошував Аркадію, виконуючи волю богині 
Діани [https://en.wikipedia.org/wiki/Erymanthian_boar]. 
Геракл впіймав вепра і зв’язав ланцюгами та 
приніс до царя Евристея.

Як бачимо, автор «Короля Ліра» добре розумів 
цю символіку беконівського герба і нещадно її 
висміяв у наведеному нами уривку.

•••••••

11. Про конфіденційне джерело «Бурі»
В основній частині цієї праці я згадував 

про п’єсу Шекспіра «Буря» лише в контексті 
паралелей між її основними героями та героями 
вигаданої розповіді Доротеї із «Дон Кіхота». Але 
ця п’єса вартує особливої уваги також у зв’язку 
із її деякими іншими аспектами. Зокрема, 
Роджер Ретланд вклав в образ Просперо занадто 
багато особистісного, щоб це не було помітним 
«неозброєним оком».

Так, його стосунки із молодшим братом 
Френсісом яскраво відображені у 2-й сцені 
Першого Акту. Наприклад, у цьому випадку:  
«Просперо - Мій брат і дядько твій – // 
Антоніо на ймення. // Наскільки ж бо, пізнай, 
// підступним рідний брат // буває у житті – 
// кого любив я щиро…» (Дія І, сцена 2).

А також – тут: «Просперо - Володарем тоді 
єдиним був Просперо // Славетний гідністю, 
славетний у мистецтвах, // І рівного не мав 
собі в науці, // Коли ж правління я поклав на 
брата… // Неначе плющ він дерево обплутав і 
сік мій виссав…» (Дія І, сцена 2).

Окрім основної теми висловлювання, 

тут Р. Ретланд дає собі цілком відповідну 
характеристику.

А також – тут: «Просперо - Допоки я, далекий 
від марноти, // свій розум для науки усамітнив, 
// яка, коли б була відкрита людям. // 
усім народом вельми б цінувалась, // мій брат 
природі злій своїй дав волю – // й моє довір’я 
пробудило в браті // його підступність і 
заволодів він // джерелами усіх моїх прибутків, // 
які мені давав герцога титул» (Дія І, сцена 2).

А в наступному випадку вже простежується 
алюзія того способу, який було обрано Зірковою 
палатою у 1601 році, аби згубити Роджера 
Ретланда, не беручи на себе відповідальності за 
його смерть (у зв’язку із великою славою його 
драматичних та поетичних творів): «Міранда - 
То чому ж, батьку, вони не вбили нас?

Просперо - Питання слушне. // Не хотіли 
кров’ю пролитою накликати на себе // народу 
гнів (який мені знав ціну) // а справи злі 
вершили в таємниці» (Дія І, сцена 2).

Ця ж тема простежується у «Гамлеті», де 
король говорить про Гамлета своїм придворним: 
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«Суворо з ним розправитись не можна – // 
Простолюд бо його шанує пильно…» (Дія ІV, 
сцена 2).

Важливі книги для Просперо є дорожчими 
за королівську владу: «Просперо - Дещицю 
їжі та води питної // Гонзало, знатний 
неаполітанець // (його володар вбивцею 
призначив) // дав з милосердя, а такóж – і дещо 
// з вбрання й білизни, все це нам згодилось. 
//А головне – це книги дав потрібні, // які мені 
дорожчі є за владу // над королівством…» (Дія 
І, сцена 2).

Чи міг би сказати таке про себе Вільям 
Шакспер, у власності якого не було жодної 
книги (навіть молитовника чи Бібілії) у 1616 
році – судячи з його духівниці?

Неймовірно правдоподібний опис потужного 
шторму на морі у п’єсі «Буря» змусив 
літературознавців шукати його джерела. Це 
виявилося не надто складним завданням, 
позаяк у драмі згадані Бермуди: «Аріель - Відвів 
я до безпечної затоки // легеньким вітром 
королівське судно, // де посилав мене ти 
опівнóчі // колись росу збирати на Бермудах» 
(Дія І, сцена 2).

У 2013 р. британський історик Семюел Веллс 
писав на цю тему: «Флот із семи кораблів 
на чолі зі своїм флагманом «Sea Venture» 
залишив Плімутську бухту 2 червня 1609 
року, вони прямували до Джеймстауна, 
штат Вірджинія... Через шість тижнів 
після того, як вони покинули берегову лінію 
Девона, судна потрапили в епіцентр лютого 
шторму. Флагман «Sea Venture» опинився у 
владі цього натиску, не в змозі впоратися зі 
стихією та втримати курс. «Sea Venture» 
розбився об скелясті рифи острова Бермуд. 
Команда опинилася на безлюдному острові, як 
у шекспірівській п’єсі. Характерно, що всі 150 
осіб, що були на борту, пережили катастрофу 
корабля і опинилися на живописному, але 
безлюдному острові. Багато хто з тих, хто 
був викинутий з «Sea Venture» на карибський 
острів, дійсно померли від голоду або хвороб, 
але команда, що залишилася, побудувала два 
імпровізовані кораблі, зібравши частини 
уламків... двоє членів екіпажу опублікували 
захоплюючу розповідь про свою битву 
за виживання… Сільвестр Джордан та 
Вільям Стрейчі опублікували свої розповіді 
у 1610 році, лише через кілька місяців після 
повернення до Лондона» [https://www.express.
co.uk/news/world/1284127/william-shakespeare-shipwreck-

deserted-island-bermuda-triangle-play-tempest-bbc-spt].
Семюел Веллс тут припустився деяких 

помилок. І це не дивно, позаяк він повторює 
те, що прочитав у працях англійських 
шекспірознавців ХХ ст., виявивши до їхніх 
даних надмірну довіру – замість того, щоб усе 
перевірити.

По-перше, кораблі були збудовані переважно 
із місцевого бермудського кедра (а не з уламків). 

По-друге: публікація розповіді Самюеля 
Джордана «Відкриття Бермудських островів», 
яка вийшла у Лондоні, у жовтні 1610 року 
містить досить скупий опис бурі – тут йдеться 
лише про те, що команда протягом трьох діб 
відкачувала з трюму воду побутовим посудом, 
але це не давало ніякого результату й люди були 
змучені цією працею. Капітан корабля Джорж 
Сомерс весь цей час сидів на кормі «без м’яса 
і майже без сну» і віддавав потрібні накази. На 
щастя, корабель не потонув, а застряг між двома 
скелями рифів [https://quod.lib.umich.edu/e/eebo2/A0
4690.0001.001/1:3?rgn=div1;view=fulltext]. Оце й увесь 
опис бурі, з яким читач може ознайомитись в 
оригіналі за наведеним вище посиланням. Хто 
читав «Бурю», зрозуміє, що в описі шторму 
це джерело Шекспір не використовував, хоч, 
можливо, використав його в описі безлюдного 
острова, але й це не є очевидним фактом.

По-третє: достовірно відомо, що Вільям 
Стрейчі взагалі ніколи не публікував своєї 
розповіді – його відповідний лист було 
опубліковано іншою особою у 1625 році (а не в 
1610-му).

Наведу докази свого останнього твердження, 
вдаючись до цитування кількох джерел: 
«…«Правдивий Звіт», це є звіт Стрейчі про ці 
інциденти, вперше опублікований у 1625 році… 
«Правдивий звіт» був джерелом для Шекспіра 
через помічені паралелі в мові, інциденті, 
темі та образах» [https://en.wikipedia.org/wiki/True_
Reportory].

«Стрейчі написав промовистого листа 
від 15 липня 1610 року «чудовій леді» з Англії, 
ймення якої не називає, про катастрофу 
«Sea Venture», у тому числі звіт про хисткий 
стан колонії Джеймстаун. Позаяк лист 
був критично налаштованим стосовно 
керівництва колонії, він був засекречений 
компанією Вірджинія. Після розпуску 
компанії лист був опублікований у 1625 р. 
Семюелем Пурчасом як «Правдивий звіт про 
катастрофу корабля і порятунок сера Томаса 
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Гейтса Найта». Зазвичай вважається, що це 
одне з джерел шекспірівської «Бурі» – через певну 
словесну, сюжетну і тематичну подібність» 
[https://en.wikipedia.org/wiki/William_Strachey].

«Ця історія досягнула берегів Англії у вересні 
1610 року і стала справжньою сенсацією. 
Про експедицію було написано багато 
оповідань та спогадів; найвідоміша розповідь 
– «Правдивий звіт про катастрофу корабля 
та порятунок сера Томаса Гейтса» (так 
званий «Лист Стрейчі»). Її автор Джеймс 
Стрейчі був одним з учасників експедиції. 
Датовано «Лист Стрейчі» 15 липня 1610 
року, але опублікований він був лише через 
п’ятнадцять років після його написання – у 
1625 році. Втім, раді директорів Вірджинської 
компанії, впливовим членом якої був Невілл, 
«Лист Стрейчі» був відомим у рукописі» [http://
www.w-shakespeare.ru/library/shekspir-bez-maski66.html].

«Директорами Вірджинської компанії» 
два сучасні англійські дослідники (Б. Джеймс 
і В. Рубінстайн) називають основних трьох 
акціонерів даної компанії, серед яких був і Генрі 
Невілл, але – не лише він. Хто ж іще? Про це 
вони мовчать, позаяк повна інформація може 
зашкодити правдоподібності їхньої версії. 
Але цю повну інформацію ми легко можемо 
знайти в одному із джерел стратфордівського 
напрямку шекспірознавства. Дві інші перші 
особи компанії – Вільям Пембрук та Роджер 
Ретланд [http://www.w-shakespeare.ru/library/frenkel-
zagadka-shekspira9.html].

Жоден із цих трьох керівників компанії не 
був зацікавленим у тому, щоб «Звіт Стрейчі» 
прочитала якась стороння особа, зокрема, і 
Вільям Шакспер. Останній теоретично ніяк 
не  міг бути ознайомленим із цим документом, 
позаяк не мав жодної акції Вірджинської 
компанії. Отож, щоб пояснити, яким чином 
він його прочитав, шекспірознавцям-
стратфордівцям довелося б вигадати якусь 
детективну історію, де Шакспер зі своїми 
друзями по театру – Бебеджом, Гемінгесом 
і Конделлом – зробив нічний наліт на офіс 
компанії, зламав замки, викрав «Звіт Стрейчі» 
(документ із 24 тисяч слів) і щасливо втік від 
поліції, а, прочитавши лист в домашніх умовах, 
зробив новий нічний наліт на офіс компанії, 
зламав замки і поклав «Звіт Стрейчі» на місце 
та щасливо уникнув переслідування поліції.

Усе це виглядало б вкрай комічно, зате – не 
менш (хоч і не більш) правдоподібно, аніж версія 

тих послідовників Томаса Луні, які стверджують, 
що граф Оксфорд 17-й інсценував свою смерть 
у 1605 році, після чого прожив ще до 1612 року, 
написавши решту творів Шекспіра. 

Розуміючи ці речі, про які я щойно написав, 
деякі шекспірознавці висловлюють таку думку: 
мовляв, дуже ймовірно, що Шеспір використав 
«Звіт Стрейчі» під час написання «Бурі», але ми 
не маємо доказів, що це справді так. Є й такі, 
що списують низку відповідних паралелей на 
«випадковий збіг», але це вже інша крайність, 
що суперечить здоровому глузду вже з 
протилежного боку.

А тепер спробуймо з’ясувати, коли автор 
шекспірівської «Бурі» щонайраніше зміг 
ознайомитися зі «Звітом Стрейчі»?

Потерпілі від катастрофи корабля прибули 
до Вірджинії у червні 1610 р.: «Коли два нові 
кораблі були побудовані, більшість тих, що 
вижили, вирушили в плавання 10 травня, 
завершивши свою подорож до Джеймстауна 
8 червня 1610 року» [https://en.wikipedia.org/
wiki/History_of_Bermuda]. Джеймстаун – перше 
поселення англійців в Америці (сучасна 
територія США).

А чи не міг Стрейчі після цього відразу 
ж повернутися до Англії? Не міг, позаяк він 
зробив це значно пізніше: «Стрейчі залишався 
в Джеймстауні менше року, але за цей час він 
став секретарем колонії після смерті Метью 
Скрівенера, який втопився у 1609 році. Він 
повернувся до Англії, ймовірно, наприкінці 
1611 року» [https://en.wikipedia.org/wiki/William_
Strachey].

На мою думку, Стрейчі повернувся до 
Англії дещо раніше, аніж тут сказано, позаяк 
мав відплисти із Джеймстауна принаймні 
дещо раніше за 8 червня 1611 року (інакше 
б він пробув тут цілий рік). Але це не є надто 
важливим, позаяк «Звіт Стрейчі» прибув до 
Лондона раніше за свого автора – на кораблі 
Самюеля Арґалла, навесні 1611 р.: «Арґалл 
повернувся до колонії Вірджинія влітку 1610 
року, коли королівський губернатор Томас 
Уест, 3-й барон Де Ла Варр зміцнив оборону 
англійців від туземців. Де Ла Варр настільки 
захворів, що навесні 1611 він відплив додому 
до Англії» [https://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_Argall].

А ось свідчення про те, що Де Ла Варр 
відплив до Англії з Арґаллом: «Лорд Де Ла Варр 
заразився малярією та захворів на цингу в 
1611 році. Щоб вилікуватися, він залишив 
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колонію на кораблі під командуванням сера 
Семюеля Арґалла» [https://en.wikipedia.org/wiki/
Thomas_West,_3rd_Baron_De_La_Warr].

Спробуймо з’ясувати, скільки часу вимагала 
така подорож? Порівняймо дві наступні цитати: 
«Де Ла Варр набрав і спорядив контингент 
зі 150 чоловік, спорядив три кораблі власним 
коштом і відплив з Англії у березні 1610 року» 
[https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_West,_3rd_Baron_
De_La_Warr].

«Пасажири «Sea Venture» очікували 
знайти процвітаючу колонію, тож взяли з 
собою не багато їжі та припасів. Колоністів 
у Джеймстауні врятувало лише своєчасне 
прибуття через три тижні місії постачання 
на чолі з Томасом Вестом, 3-м бароном Де Ла 
Варром, більш відомим як «лорд Делавер» [https://
en.wikipedia.org/wiki/Virginia_Company#1609–1612].

Як бачимо, лорд Де Ла Верр прибув до 
Джеймстауну через три тижні після 8 червня 
(дата прибуття до Джеймстауну на двох кораблях 
з Бермудів колишіх пасажирів та команди 
фрегату «Sea Venture»). Кажучи інакше, Де Ла 
Верр прибув сюди 29 червня (а вибув з Англії у 
березні). Отож, його подорож тривала не менше 
трьох місяців, а скоріше – дещо більше.

Таким чином потрібно дійти висновку, що до 
Англії кораблі Агралла повернулися не раніше, 
аніж у середині червня 1611 року. До першої 
вистави п’єси «Буря» залишалося приблизно 
чотири місяці часу (можливо, на два тижні 
більше): «Існує запис про те, що «Бурю» грали 
«Слуги короля» (шекспірівська трупа) у 
палаці Вайтхолл напередодні Дня усіх Святих 
1 листопада 1611 року» [https://ru.wikipedia.org/
wiki/Буря_(пьеса)#Известные_постановки]. «Вперше 
«Бурю» було поставлено у придворному 
театрі 1 листопада 1611 року» [http://www.w-
shakespeare.ru/library/shekspir-bez-maski66.html].

А позаяк лорд Де Ла Верр (четвертий 
потужний акціонер Вірджинської компанії) 
прибув до Лондона як пасажир корабля 
Агралла, випливає висновок, що «Звіт Стрейчі» 
був переданий саме ним (в іншому випадку цей 
документ не потрапив би в архів компанії, але 
дійшов би до адресата – до невідомої нам леді, 
чиє прізвище Стрейчі не називає).

Щоб так-сяк розучити ролі, акторам потрібно 

було не менше місяця часу – «Бурю» було 
написано не більше, аніж за три місяці, позаяк її 
задум виник за читанням «Звіту Стрейчі»…

У шекспірознавстві існував такий період, 
коли «Буря» вважалася «раннім» твором 
Шекспіра, позаяк, як і «Зимова казка» 
(створена у першій половині 1611 р.), ця п’єса 
написана із величезним поспіхом – вона не 
настільки викінчена, як «Ромео і Джульєтта», 
«Дванадцята ніч», «Гамлет», «Венеціанський 
купець», «Отелло», «Король Лір», «Як вам 
це сподобається», «Макбет», «Віндзорські 
жартівниці». Зауваживши це, у 1614 році, в 
інтермедії до «Бартоломеївського ярмарку» 
Бен Джонсон зневажливо згадує «казки, бурі 
та різні дурниці», адже автор цих творів на той 
час уже помер і не міг його поставити на місце. 
Але читач наш пам’ятає, що «Зимова казка» 
містить важливі докази проти версії авторства 
Шакспера, тоді як «Буря» містить докази того,  
що справжній автор п’єси був одним із керівників 
Вірджинської компанії, а водночас – мав рідного 
брата, який зазіхав на його високе становище 
і саме його життя. Очевидно, відчуваючи 
небезпеку для власного життя, Роджер Ретланд 
поспішав залишити якомога більше доказів 
свого авторства написаних ним творів. Крім того, 
пригадаймо, у 1611 році вийшло продовження 
«Корієтових абсурдів» («Odcombian Banquet») 
і, скоріше за все, ще продовжувалася праця 
над Другим томом «Дон Кіхота». А відтак – ми 
можемо переконатися у тому, що не існувало 
«останнього періоду творчості Шекспіра – 
як періоду відносного занепаду», про що 
пишуть окремі шекспірознавці, що насправді 
існував найбільш інтенсивний останній період 
творчості справжнього Шекспіра – період, 
коли автор не все встигав викінчити належним 
чином, коли він в останніх трьох п’єсах 
(«Цимбеліні», «Зимовій казці» та «Бурі») не 
викреслював жодного рядка. І ніхто тепер не 
розуміє Бена Джонсона, коли той записав це 
свідчення акторів, доповнивши його власним 
зауваженням: «Краще б він викреслив тисячу 
рядків». Ці слова означали: «краще б він не 
загинув завчасно і встиг викінчити свої останні 
твори так, як він робив це зі своїми творами 
попередніми».

•••••••
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12. Про спробу узгодити наукові міфи із фактами
Насамкінець слід згадати про спробу, 

здійснену в рамках стратфордизму, узгодити 
цей пануючий напрямок шекспірознавства із 
численними фактами, які з ним не можуть бути 
узгоджені за самою своєю природою.

В основній частині своєї праці (розділ 6) 
чотири роки тому я писав: «Якби Вільям 
Шакспер був графом, а Роджер Ретланд – на 
диво освіченим стратфордським плебеєм, 
який потрапив до Лондона в пошуках щастя, 
не видалося б фантастичним і припущення 
про те, що Ретланд був консультантом 
Шакспера із питань латино-франко-
італійської літератури, італійської 
топоніміки та данської антропонімії. Але в 
протилежному випадку – жоден кримінолог не 
взяв би цієї гіпотези до уваги – не міг бо на межі 
ХVІ – ХVІІ століть один із найбільш знатних 
аристократів Англії, який далеко не був 
бідняком, стати професійним прислужником 
значно біднішого за себе плебея, що займався 
дрібним лихварством».

Коли писалися ці слова, їх автор навіть 
уявити собі не міг, що колись знайдеться такий 
стратфордівець, який би без жодної тіні іронії 
написав працю, у якій намагається вирішити всі 
проблеми стратфордівського шекспірознавства 
у такий спосіб – мовляв, Роджер Ретланд був 
консультантом і, можливо, навіть помічником 
Вільяма Шакспера. А тим часом, як виявилося, 
вже тоді існувала книга російського автора М. 
Френкеля «Загадка Шекспіра», опублікована 
вперше у 2013 р. у Ростові на Дону. Йдеться про 
книгу, де трапився саме такий неймовірний 
феномен спроби з’ясування багатьох загадок, 
що мають стосунок до  Шекспірівського 
питання.

Я не буду говорити про те, що автор цієї 
книги проектує реалії міжлюдських стосунків, 
характерні для сучасного демократичного 
суспільства, на епоху феодалізму – цим часто 
грішать й деякі інші шекспірознавці – значно 
більш авторитетні за нього. Зауважу лише, що 
М. Френкель враховує лише окремі аргументи 
Ретландівської теорії – із числа тих, які йому 
пощастило прочитати у відомій праці Іллі 
Гілілова. При цьому він ігнорує низку фактів, 
що не підлягають жодному сумніву і водночас 
– унеможливлюють саме припущення, ніби 
Вільям Шакспер був причетним до створення 

п’єс Шекспіра. Не буду їх повторювати – 
читач їх пам’ятає – це і літературний феномен 
Крістофера Слая, і осуд скупщиків зерна в 
«Коріолані», і осуд лихварства, і багато іншого. 
Крім того – існує опис ідеального поета, який 
належить перу Д. Стівенса, несумісний із 
біографією Шакспера, але відповідний біографії 
Ретланда. Не може дати М. Френкель відповіді 
й на таке питання: ким насправді є подружжя 
найбільших поетів Англії, про яке писав Вільям 
Броун (1590 – 1645), називаючи його умовними 
іменами: Ремонд і Дорідон? Якщо припустити, 
що тут йдеться про Вільяма Шакспера та його 
дружину Енн Хатауей – то як вона могла стати 
поетесою, бувши неписьменною? А тим часом 
про Ретланда як поета свідчать документи, а 
про Елізабет Сідні як про талановиту поетесу 
свідчить Бен Джонсон у своїх записах, а також – 
її спадковість – як дочки відомого поета Філіпа 
Сідні та племінниці відомої поетеси Мері 
Пембрук.

Окрім усього мною зауваженого у трьох 
частинах цієї праці, можна знайти значну 
кількість свідчень сучасників про Шекспіра, 
несумісних із соціальним статусом Шакспера. 
Наприклад, у тому випадку, коли йдеться про 
поетичну збірку «Пристрасний пілігрим»: 
«"Пристрасний пілігрим". Збереглися лише 
два аркуші з першого видання цієї збірки 
поетичних творів, опублікованої, ймовірно, 
1599 р. На титульному аркуші другого 
видання, випущеного того ж року Вільямом 
Джаггардом, стояло ім’я Вільяма Шекспіра. 
Серед двадцяти віршів наявні спотворені 
версії шекспірівських сонетів 138 і 144, а 
також три уривки з його «Безплідних зусиль 
кохання».

Про деякі твори збірки достовірно відомо, 
що їх авторами були інші поети, і жоден із 
віршів не може бути з упевненістю приписаний 
Шекспіру. У виданні 1612 р. з’явилися дев’ять 
віршів Томаса Гейвуда. У передмові до своєї 
книги «Апологія акторів» (Apology for Actors), 
датованої також 1612 р., Гейвуд протестував 
проти «відвертої образи», завданої йому 
видавцем, який опублікував його вірші «у 
меншому обсязі, під ім’ям іншого автора, 
внаслідок чого може створитися враження, що я 
їх у нього (Шекспіра) вкрав... Але я повинен 
визнати, що мої рядки не варті патронату 
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того, під чиїм ім’ям вони були опубліковані. 
Я вважаю, і сам автор ображений тим, як 
безсоромно містер Джаггард без його відома 
розпорядився його ім’ям». Ймовірно, саме після 
цієї заяви титульний лист видання 1612 р. 
був замінений іншим, на якому ім’я Шекспіра 
вже не стояло» [https://dic.academic.ru/dic.nsf/
shakespeare/549/Страстный].

Чи міг малограмотний (у кращому випадку) 
Вільям Шакспер бути патроном Томаса 
Гейвуда – поета й драматурга, який навчався 
у Кембриджському університеті (у коледжі 
Еммануеля) [https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_
Heywood#Romances]? 

Відомо бо, що патронами літераторів (зокрема 
й поетів та драматургів) у відповідну епоху були 
винятково аристократи. А тим часом Гейвуд 
зауважує, що він зі своїми віршами навіть не 
вартує патронату (patronage) Вільяма Шекспіра. 
І це було сказано у 1612 році – ще до появи 
третього видання «Пристрасного пілігрима» 
у тому ж році, а відтак – було це сказано ще за 
життя Роджера Ретланда.

Про Шакспера сказати такі слова Т. Гейвуд не 
міг, позаяк той не був меценатом і аристократом 
– шекспірознавці до цього часу не можуть 
висунути якоїсь правдоподібної версії стосовно 
появи слова «patronage» у відповідному 
контексті й намагаються обходити цю деталь 
мовчанкою.

Про Френсіса Бекона сказати такі слова Гейвуд 
не міг – той не був ні поетом, ні меценатом 
взагалі.

Про графа Оксфорда сказати такі слова Т. 
Гейвуд не міг – той помер ще за сім років до 
цієї події. А ще раніше за Оксфорда загинув 
Крістофер Марло, який, крім того, не був 
ні поетом (не рахуючи його білого вірша в 
драматургії), ні меценатом.

Не міг такого сказати Т. Гейвуд і про Генрі 
Невілла – останній не був меценатом. 

Ось таким чином не залишилося жодного 
претендента на авторство творів Шекспіра, 
окрім Роджера Ретланда, про кого б Т. Гейвуд міг 
сказати те, що він сказав у своїй книзі «Апологія 
акторів».

•••••••
13. Заувага стосовно видання 1-го Фоліо

У поемі-мініатюрі «Пам’яті мого улюбленого 
автора містера Шекспіра», написаній Беном 
Джонсоном для 1-го Фоліо творів Шекспіра 
(1623 р.), наявна двозначність, яку я розглядав в 
основній частині цієї праці (с. 116). Йдеться про 
цей рядок: «Of Shakespeare’s mind, and manners 
brightly shines», який може бути перекладеним 
так: «Розум Шекспіра і Меннерса яскраво 
сяє». Або ж – так: «Розум Шекспіра, і Меннерс 
яскраво сяє», що є більш правильним, зважаючи 
на наявність розділового знаку (коми).

Більшість шекспірознавців не визнають це за 
двозначність, позаяк слово «manners» написане 
з малої літери. Але в офіційних панегіриках 
Джонсон уникав натяків, позбавлених 
двозначностей, тоді як слово «manners» у 
даному контексті, написане з великої літери 
(і надруковане в такому вигляді у 1-му Фоліо) 
являло б собою цілком однозначний натяк на 
Роджера Меннерса, графа Ретланада.

Чому ж Бен Джонсон вдається саме до 
такого вислову: «і Меннерс яскраво сяє»? Щоб 
відповісти на це питання, слід пригадати, 
який біблійний вислів з’явився на титульних 
сторінках комедії Шекспіра «Сон літньої ночі» 
(1600 р.) та роману Сервантеса «Дон Кіхот» 

(1605 р.). Нагадаю переклад цього вислову 
з латини: «Після темряви – світло». Отож, 
вислів Джонсона «і Меннерс яскраво сяє» є 
логічним продовженням попереднього. Разом 
це буде так: «Після темряви – світло і Меннерс 
яскраво сяє».

Бен Джонсон не був єдиним автором, який 
присвятив свої вірші пам’яті Шекспіра («To 
the Memory…»). Також це вчинили два інші 
поети, заголовки поезій яких розпочинаються 
словами: «To the Memorie…». Обидва ці вірші 
були опубліковані в 1-му Фоліо. Перший з них 
– Леонард Діґґес (1588 – 1635), а другий – його 
товариш Джеймс Маббе (1572 – 1642). Обидва 
це зробили у 1622 році [https://en.wikipedia.org/wiki/
Leonard_Digges_(writer)]. Очевидно – у січні 1622 
року, адже видрук 1-го Фоліо розпочався у 
лютому 1622 року [https://en.wikipedia.org/wiki/First_
Folio].

Позаяк від дня смерті Вільяма Шакспера на 
той час минуло шість років, писати і публікувати 
вірші пам’яті поета було недоречним – шість 
років не вважаються ювілейними, а з іншого 
боку – подія п’ятирічної давності – не є 
достатньо свіжою, аби настійно згадувати про 
смерть автора, чиї твори публікуються. 
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Перший (найменший) ювілей, як відомо – це є 
десятиріччя. Випливає висновок, що автор, чиїм 
псевдонімом було «Вільям Шекспір», помер у 
1612 році (за 10 років від 1622 року). Нагадаю, 
що 1612 рік не є роком смерті для жодної 
історичної особи – із тих, які розглядаються в 
якості справжнього автора творів Шекспіра –  
за винятком Роджера Ретланда.

Про Леонарда Діґґеса відомо, що він був 
молодшим рідним братом Дадлі Діґґеса, який 
майже весь свій капітал вклав у Вірджинську 
компанію [https://en.wikipedia.org/wiki/Dudley_Digges]. 
Таким чином він став одним із важливих 
акціонерів цієї компанії. Нагадаю, що трьома 
найбільшими акціонерами Вірджинської 
компанії були Роджер Ретланд, Вільям Пембрук   
та Генрі Невілл. Ось який зв’язок має Леонард 
Діґґес із Роджером Ретландом та Вільямом 
Пембруком.

Щодо Джеймса Маббе – він був чудовим 
перекладачем з іспанської на англійську. 
Зокрема, переклав на рідну мову деякі новели 
Сервантеса [https://en.wikipedia.org/wiki/James_
Mabbe]. На мою думку, Дж. Маббе був одним із 
помічників Джона Флоріо у його перекладі «Дон 
Кіхота» (написаного Р. Ретландом) із англійської    
– на іспанську.

Цікаво, що Бен Джонсон використовує варіант 
написання прізвища Шекспіра як «Shakespeare». 
Леонард Діґґес, вслід за ним, застосовує цей 
варіант у заголовку свого вірша, але у самому 
вірші він відмовляється від цього варіанту 
повністю і двічі застосовує дефісний варіант 
«Shake-speare». Джеймс Маббе застосовує 
винятково останній із двох варіантів.

Вірш Джеймса Маббе, позаяк він є коротким, 
ми наведемо в оригіналі (без відхилень у 
написанні літер):  «To the memorie of M. W. Shake-
speare. We Wondered, Shake-speare, that thou 
went'st so soonc / From the World's Stage, to the 
Grave's-Tyring-roome // We thought thee dead; but 
this thy printed worth // Tells thy Spectators, that 
thou went'st but forth // To enter with applause. 
An Actor's Art // Can dye , and live to act a second 
part: // That's but an Exit of Mortality, // This a 
Re-entrance to a Plaudite». Ось його переклад: 
«Пам’яті містера В. Шекспіра. Ми дивувалися, 
Шекспіре, що ти пішов так рано // Зі Cцени 
Cвіту – в Кімнату Могильного відпочинку 
// Нам здавалося, що ти помер, але цей 
друкований скарб // Свідчить перед твоїми 
глядачами, що вийшов ти вперед – // Під 
аплодисменти. Акторське мистецтво // може 

померти, а може й жити, аби грати вторинну 
роль: // Це є лише крок до безсмертя – // це є 
Повернення до Аплодисментів».

У відповідну добу смерть у 52 роки (1564 – 
1616) не вважалася занадто ранньою, аби 
викликати здивування. Отож, зауважуючи, що 
Шекспір пішов із життя занадто рано, автор вия-
вляє своє знання справи, адже Роджер Ретланд 
помер у 35 років, не доживши до свого 36-ліття 
три місяці. Разом з тим автор оцінює творчість 
Шекспіра – як не залежну від акторського 
мистецтва – воно може померти взгалі і ця 
творчість нічого не втратить, воно може жити 
й далі, але при цьому гратиме вторинну роль. 
Це, до речі, перша в історії офіційно засвідчена 
оцінка творчості Шекспіра – як явища 
самодостатнього  –  не залежного  від  театру.

Окрім того – Джеймс Маббе (на відміну 
від ще молодого Леонарда Діґґеса) стосовно 
Шекспіра не вживає слово «Maister» («містер»). 
Натомість він застосовує літеру «М.») – замість 
традиційного скорочення: «Mr.» («містер»), яке, 
скажімо, використовує Бен Джонсон у заголовку 
до своєї згаданої поеми-мініатюри.

Ця літера «М.» тут може означати прізвище 
«Меннерс».

У лютому 1616 року у королівському палаці 
– за участі короля Джеймса 1-го – відбулося 
нагородження Бена Джонсона лавровим вінком 
як найкращого сучасного поета Англії [https://
archive.nytimes.com/www.nytimes.com/books/00/02/13/
bookend/bookend.html?_r=1]. 

Крім того король призначив йому до кінця 
життя пенсію в 100 фунтів стерлінгів на рік і 
бочку канарського вина – щороку.

Вільям Шакспер на той час ще був живим. 
А тепер пригадаймо, як ставився король 
Джеймс до Шекспіра; «And make thofe flights 
vpon the bankes of Thames // Thas did take Eliza, 
and our lames!». Це є свідчення того ж Бена 
Джонсона – рядки із його поеми-мініатюри 
«Пам’яті Шекспіра…». Джонсон стверджує, 
що на берегах Темзи Шекспіра радо зустрічали 
«Еліза і Джеймс», коли він туди навідувався. 
Якщо Шакспер і Шекспір – це одна особа, то 
чому ж король Джеймс не увінчав Вільяма 
Шакспера лавровим вінком? Хіба ж усі геть 
при дворі не розуміли, що Джонсон – лише 
бліда тінь Шекспіра? Згодом лавровим вінком 
був увінчаний і Майкл Дрейтон. А Шекспір, 
як відомо, ніколи не був удостоєний цієї честі 
– чи не тому, що для графа така честь була 
немислимим приниженням?
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14. Про авторство віршів музичних збірок

Як стверджує британський дослідник 
музичної культури Англії доби Шекспіра – Патрік 
Т. Конноллі – деякі англійські шекспірознавці 
вважають, що анаграмою Вільяма Шекспіра 
був знак «АА», який він називає: «Double AA 
Headpiece». Їхні аргументи є такими: «Він 
надрукований на сторінці присвяти Генрі 
Різлі, графу Саутгемптону у виданні поеми 
«Венера і Адоніс» 1594 року. Він надрукований   
у виданні Кварто 1602 «Трагедії короля   
Річарда ІІІ». У «Трагедії Гамлета, принца 
Данського» (1604 р.). Він надрукований на 
першій сторінці "Сонетів" (1609 р.)»

[ http : / /home.att .ne . jp/blue/patchan/NewJones/
1stBooke/1stBook05.html].

Тут П. Т. Конноллі припускається деякої 
неточності – внизу сторінки присвяти 
Саутгемптону стоїть знак «А 2», який може бути 
лише натяком на анаграму «АА».

Але, все ж, потрібно погодитись, що 
значення цього знаку («А 2») та анаграми «АА» 
для шекспірологів залишається абсолютно 
незрозумілим, позаяк в Англії шекспірівської 
доби не було жодної відомої особи, яка б 
увійшла в історію і при тому мала ініціали 
«А. А.», окрім Анни Арундел, графині Говард. 
Але графиня Говард була автором величезної 
кількості опублікованих під її ім’ям віршів 
та прозових творів [https://en.wikipedia.org/wiki/
Anne_Howard,_Countess_of_Arundel]. Отож, жоден 
дослідник, якщо не помиляюся, не розглядав 
її особу в якості кандидата на авторство творів 
Шекспіра.

Проте анаграма «АА» може являти собою 
зображення великої літери «М». У такому 
випадку вона вказує на прізвище «Меннерс». 
Тут простежується щось подібне до першого 
лісабонського видання «Дон Кіхота», про що я 
вже писав у Другій Частині цієї праці.

Така інтерпретація має свою підставу – 
прецедент на сторінці посвяти у поемі «Венера   
і Адоніс». В останньому випадку знак «А 2» 
може мати ще й інше значення: «Адоніс 2-й». 

Пригадаймо, що Річард Ковел пише про 
Шекспіра у «Полімантеї»: «Літаючий Адоніс, 
спадкоємець Ватсона», маючи на увазі Томаса 
Ватсона (1552 – 1592), який був видатним 
англійським поетом і видатним мандрівником, 
що сім років провів на континенті, зокрема, 

у Франції та Італії [https://en.wikipedia.org/wiki/
Thomas_Watson_(poet)]..

Патрік Т. Конноллі знайшов анаграму «АА» 
також на одному з видань збірки пісень-айрес 
в п’яти книгах композитора Роберта Джонса 
(1577 – 1617) під назвою: «The First Booke of 
Songes or Ayres» (Лондон, 1600; 1601; 1605; 1609, 
1611 рр.). Він повідомляє про це так: «Моє 
відкриття полягає у тому, що в Table listing 
видання цієї 4-ї книги ми знаходимо Double 
AA Headpiece» [http://home.att.ne.jp/blue/patchan/
NewJones/1stBooke/1stBook05.html].

Дехто із дилетантів пише про те, що, мовляв, 
Роберт Джонс був автором не лише музики, але 
й слів тих пісень та мадригалів, які він видав у 
своїх збірниках. Але фахівці знають, що Джонс 
не був поетом (на відміну від свого сучасника 
– композитора Томаса Кемпіона). Тим часом у 
збірках пісень та мадригалів Джонса чомусь не 
вказані прізвища поетів – авторів слів, музику 
до яких він написав [https://de.wikipedia.org/wiki/
Robert_Jones_(Komponist,_um_1577)].

При цьому слід мати на увазі, що деякі вірші, 
що увійшли до збірки мадригалів Р. Джонсона, 
виданої ним 1607 р. (присвяченої Р. Сесілю), 

«Венера і Адоніс». Сторінка з посвятою 

Роберта Джонса
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публікувалися вже раніше під іменами своїх 
авторів: «…окремі вірші належать Томасу 
Кемпіону (1567 – 1620), серу Джону Девісу 
(1569 – 1626), Френсісу Девісону (бл. 1575 – бл. 
1621), Вальтеру Девісону (активний до 1602 
р.), Ентоні Мандею (1560 – 1633) і серу Філіпу 
Сідні (1554 – 1586)» [https://de.wikipedia.org/wiki/
Robert_Jones_(Komponist,_um_1577)].

Про це також читаємо в іншому довідковому 
виданні: «Роберт Джонс використав сім віршів 
братів Френсіса та Вальтера Девісонів, 
згрупованих у розділі «Сонети, оди, елегії та 
мадригали», для своєї «Першої збірки мадри-
галів» (1607)» [http://versemiscellaniesonline.bodleian.
ox.ac.uk/texts/poetical-rhapsody/].

До речі, батько згаданих поетів Френсіса та 
Вальтера Девісонів –  Вільям Девісон –  доводився  
родичем Філіпу Сідні [http://versemiscellaniesonline.
bodleian.ox.ac.uk/texts/poetical-rhapsody/].

Але, на відміну від власної збірки мадригалів, 
у своїх п'яти збірках пісень для віоли (пісень-
айрес), Р. Джонс використав вірші невідомих 
поетів, що ніколи не публікувалися до цього.

Патрік Т. Конноллі наводить ще один 
доказ стосовно причетності Шекспіра до 
створення віршів, на які Джонс написав 
музику: «У шекспірівській «Зимовій казці» 
наявна ремарка, що далі має бути пісня «У 
Шервуді мешкав міцний Робін Гуд». Це була 
єдина пісня про Робіна Гуда, з тогочасних 
приблизних публікацій і цей факт змусив 
дослідників припустити, що ця пісня – 
написана Шекспіром» [http://home.att.ne.jp/blue/
patchan/NewJones/1stBooke/1stBook05.html].

Йдеться про ХІХ пісню із 5-ї книги Р. Джонса, 
слова якого, як стверджує Коннолі, написані на 
високому художньому рівні. Остання стофа цієї 
пісні містить автобіографічні рядки Роджера 
Ретланда. Наведу прозовий її переклад:

Тепер ідемо ми додому, відважний Робіне Гуде,
Залишаймо ліс позаду,
Коханню неможливо чинити опір,
Кохання скрізь нас знайде.
Я жив у полі і в місті, і він – теж, 
Доля привела мене до лісу, 
й моє кохання пішло за мною.
[http : / /home.att .ne . jp/blue/patchan/NewJones/

1stBooke/1stBook05.html].

Тут йдеться про наступний факт із біографії 
Роджера Ретланда: «14 червня 1600 р. став 
констеблем Ноттінгемського замку і 

наглядачем Шервудського лісу» [http://www.
luminarium.org/encyclopedia/rutland5.htm].

Нагадаю, що в основній частині цієї праці я 
вже наводив таку цитату із книги Гілілова: «У 
1619 р. Бен Джонсон говорив Драммонду про 
написану ним пастораль, де він під вигаданими 
іменами зобразив себе, а також Люсі Бедфорд, 
Мері Сідні-Пембрук, Єлизавету Ретланд, її 
двоюрідну сестру Мері Врот (у незакінченій 
єдиній пасторальній п’єсі Джонсона «Сумний 
Пастух» вони прямо названі «поетами 
Бельвуарської долини») та інтригуючу проти 
них чаклунку Катерину Сеффолк та її дочку» 
(Розділ «Літературні сучасниці Шекспіра»). 

При цьому Гілілов дає посилання на спогади 
Драммонда: [Jonson's Conversations with Drummond. 
L. 399 – 406]. У цих спогадах згадана Гіліловим 
пастораль називається «Майський Лорд», що 
відповідає одному із фольклорних імен Робін 
Гуда і що дозволяє ототожнити цей твір із 
п’єсою Джонсона «Сумний Пастух». 

Далі Гілілов пише: «За низкою переконливих 
ознак відомий англійський історик літератури 
Ф. Г. Флей ідентифікував головних героїв 
п’єси [«Сумний пастух»] і ототожнив їх з 
графом та графинею Ретланд – Роджером та 
Єлизаветою» (Розділ «Поети Бельвуарської 
долини»). Йдеться про книгу Ф. Г. Флея «Хроніка 
лондонської сцени 1559 – 1642 рр.» (1892 р.).

Тут слід пояснити, що головні герої п’єси 
Джонсона «Сумний Пастух» – це Робін Гуд та 
його кохана Меріан.

Про Роджера Ретланда у розмові з Драмондом 
Бен Джонсон не згадав із тієї причини, що, як це 
помітив І. Гілілов, він завжди уникає згадувати 
прізвище Ретланда. А у тих випадках, коли 
вкрай необхідно було це зробити, вдається до 
вислову: «її чоловік» (маючи на увазі Елізабет 
Сідні). Причини цього замовчування можуть 
бути різними. На мою думку, найбільш 
ймовірна з них полягає у тому, що Джонсон 
полюбляв випити зайве і в стані алкогольного 
сп’яніння іноді називав Ретланда «Шекспіром». 
Зауваживши за собою таку особливість, він 
вирішив уникати відповідної теми і не називати 
відповідну особу на ім’я.

Таким чином є помітним, що Бен Джонсон 
знав про авторство пісні «У Шервуді мешкав 
міцний Робін Гуд», надрукованої у збірнику 
Роберта Джонса, як написаної Роджером 
Ретландом – пісні, у якій автор порівнює себе 
з Робін Гудом (для такого порівняння існувала 
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ще одна причина, про яку ми згадаємо згодом). 
І це наштовхнуло Джонсона до написання про 
Роджера Ретланда (як про Робін Гуда) п’єси-
пасторалі казкового змісту («Сумний Пастух») 
– попри те, що кілька років до цього (у 1614 р.) 
він зневажливо відгукувався про п’єси Шекспіра 
казкового змісту; «…«казки», «бурі» та інші 
дурниці…» (Інтродукція до «Бартоломеївського 
ярмарку»). 

Додаткова ж причина для порівняння 
Роджера Ретланда із Робін Гудом, про яку я ще 
не згадав, полягає у тому, що у відповідну добу 
була популярною п’єса Ентоні Мандея «Падіння 
Роберта, графа Гантинґдона» (1598), у якій 
Робін Гуд постає графом [https://en.wikipedia.org/
wiki/Robert_Fitzooth].

У згаданій нами першій книзі пісень-айрес 
Роберта Джонса «The First Booke of Songes or Ayres» 
(Лондон, 1600 р.) вартує ще більшої уваги пісня 
«Farewell, dear love» («Прощавай, дороге моє 
кохання»). Англійський музикознвець-медієвіст 
Девід Грір писав про неї: «Разом з деякими 
мелодіями Доуленда це була одна з найбільш 
успішних пісень англійських лютністів» [http://
home.att.ne.jp/blue/patchan/NewJones/1stBooke/1stBook05.
html].

У комедії «Дванадцята ніч» Шекспір 
використовує цю пісню, розбивши деякі її 
рядки на полілог, у якому беруть участь Тобі 
Белч, служниця Мері, Мальволіо, Блазень 
(Дія ІІ, сцена 3). Цю ж пісню Пороховщіков (у 
повному обсязі) сфотографував у Бельвуарі 
перед ІІ Світовою війною – як рукопис, у якому, 
поза жодним сумнівом, розпізнається почерк 
Роджера Меннерса, графа Ретланда 5-го.

У довідковому виданні, присвяченому 
біографії Роберта Джонса, читаємо: «Вільям 
Шекспір процитував його пісню «Прощавай, 
дороге моє кохання» у «Дванадцятій ночі»…» 
[https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Jones_(composer)].

«Дванадцята ніч» ставилася 6 січня 1601 
р. [Hotson, Leslie . The First Night of Twelfth Night (First 
ed.). New York: Macmillan, 1954 // https://www.worldcat.
org/title/first-night-of-twelfth-night/oclc/353282]. А відтак 
– була повністю написаною не пізніше початку 
листопада 1600 р. (потрібен був час на вивчення 
п'єси цензором, на переписування театральним 
писарем її частин для кожного з акторів та на 
розучування ролей), тоді як збірка  Р. Джонса 
вийшла у світ приблизно в цей же період (1600 
р.). При цьому було б наївним вважати, що 
цю чудову комедію в п’яти діях, яка на сцені 
ставиться за півтори години, автор написав за 

кілька днів. Позаяк йдеться про Третю Сцену 
Другого Акту – було б розумним припустити, 
що ця частина п’єси була написаною приблизно 
наприкінці серпня 1600 р. і ніяк не раніше.

Наведу спільні рядки, наявні у трьох  
джерелах, першим із яких буде «Дванадцята 
ніч» (W. S.), другим – пісня Роберта Джонса (R. 
D.), третім – рукопис Роджера Ретланда (R. R.):

W. S. Farewell, deere heart, since I must needs be 
gone.

R. D. Farewell dear loue since thou wilt needs be 
gone.

R. R. Farewell, dear love, since thou wilt needs 
be gone;

W. S. His eyes do shew his dayes are almost done.
R. D. Mine eies do shew my life is almost gone.
R. R. Mine eyes do shew my life is almost gone.

W. S. But I will never dye.
R. D. Nay! I will never die so long as I can spy.
R. R. Nay I will neuer die.

W. S. Shall I bid him go, and spare not?
R. D. Why, then, let her go: I care not.
R. R. Why then let her goe I care not.

W. S. O no, no, no, no, you dare not.
R. D. O no no no no I dare not.
R. R. Oh, no, no, no, no, no, I dare not.

Жирним  шрифтом  тут  виділено  спільні  місця.
Випливає попередній висновок, що Шекспір 

нібито й міг використати видання Р. Джонса, 
але – з малою ймовірністю. Разом з тим – не міг 
його використати і Роджер Ретланд, позаяк його 
відповідний вірш має п’ять строф (по вісім рядків 
у кожній) – на три строфи більше – у порівнянні 
із даним виданням Роберта Джонса, де пісня 
містить лише дві строфи (по шість рядків 
у кожній). Наводжу текст пісні з рукопису 
Р. Ретланда (цитую за Бобом Спархемом – 
шекспірознавцем стратфордівського напрямку 
із Ботесфорду [https://www.bottesfordhistory.org.uk/
content/people/historic-people/lady-elizabeth-countess-of-
rutland/the-countess-of-rutlands-poesie-3-farewell-dear-love]):

Farewell dear loue since thou wilt needs be gone
Mine eies do shew my life is almost gone
Nay I will neuer die
So long as I can spie
There be many mo
Though that she doe go
There be many mo I feare not
Why then let her goe I care not.
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Farewell, farewell, since this I finde is true
I will not spend more time in wooing you
But I will seeke elsewhere
If I may find her there
Shall I bid her goe
What and if I doe ?
Shall I bid her goe and spare not
Oh no no no no I dare not.

Ten thousand times farewell, yet stay a while
Sweet kisse me once, sweet kisses time beguile
I haue no power to moue
How now, am I in loue ?
Wilt thou needs be gone ?
Go then, all is one
Wilt thou needs be gone? oh hie thee
Nay, stay and doe no more denie mee.

Once more farewell, I see loth to depart
Bids oft adew to her that holdes my hart:
But seeing I must loose
Thy loue which I did chuse:
Go thy waies for me
Since it may not be
Go thy waies for me, but whither ?
Go, oh but where I may come thither

What shall I doe? my loue is now departed
Shee is as faire as shee is cruell harted
Shee would not be intreated
With praiers oft repeated
If shee come no more
Shall I die therefore
If shee come no more, what care I ?
Faith, let her go, or come, or tarry.

Як бачимо, Боб Спархем цитує лише п’ять 
строф (із десяти) пісні рукопису Р. Ретланда – 
лише половину від загальної кількості. І це не та 
половина, фото якої вміщене в основній частині 
цієї праці (с. 222). З останньої наведу лише два 
рядки:

Farwell: yet when I first did heare thee speake
and had but songe Ianuell, my hart would break…

Кажучи інакше, у строфі видання Джонса 
– чотири середні рядки перших двох строф 
об’єднані в два рядки (тому в нього замість 
восьми рядків у строфі – шість). З цього є 
помітним, що композитор об’єднав по два рядки 
– в один – із метою пристосування вірша до 
своєї мелодії. Пісня, яка у Ретланда має вигляд 
діалогу між закоханими, – у виданні Джонса 
стала монологом.

Головне ж – Пороховщіков сфотографував у 
Бельвуарі й помістив у своїй книзі дві відповідні 
світлини – перша із них є чернеткою пісні 
«Farwell, dear love» – чернеткою, у якій 
відображений творчий процес автора над 
твором, а другий – більш відомий чистовий 
варіант цієї пісні (якби Роджер Ретланд 
запозичив цю пісню в когось іншого – він би 
не мав потреби в чернетці й не мав би потреби 
писати її продовження). Нагадаю: «Серед 
документів, що зберігаються     у Бельвуарі 
– записи на двох аркушах старого паперу 
із текстами поеми про кохання із десяти 
строф… Вона розділена на дві частини – по 
п’ять строф кожна. Перша, написана від 
імені чоловіка, друга – від імені жінки. Текст 
на двох окремих аркушах написаний тією ж 
рукою, але перша частина – поспіхом виконана 
чернетка, а друга – зразок «вишуканого 
письма»...» [Shakespeare – Unmasked, 1940, р. 
286].

Щоправда, наведений факт свідчить лише про 
те, що Роджер Ретланд є автором «Farwell, dear 
love». Проте залишається відкритим питання 
про «запозичення» окремих рядків цієї пісні 
автором «Дванадцятої ночі», адже незначну 
можливість такого її запозичення зі збірника 
Роберта Джонсона нами ще не спростовано. 

А тим часом є помітним, що наведені рядки 
«Дванадцятої ночі» у повній мірі відповідають 
рядкам рукопису Ретланда, а не рядкам пісні у 
виданні Джонса (У Джонса: «I will never die so 
long as I can spy»; у комедії та в пісні Ретланда: «I 
will never die»). Кажучи інакше, Вільям Шакспер, 
запозичуючи окремі рядки із пісні «Farwell, dear 
love», наявної у збірці Джонса, мав би «обрізати» 
один із них у відповідності до оригіналу Р. 
Ретланда, що видається вкрай малоймовірним.

Також припустимо, що Вільям Шакспер 
написав не лише «Дванадцяту ніч», але й 
самостійно створив згадані рядки із цієї комедії        
– чи міг би у цьому випадку використати    
Роджер Ретланд згаданий полілог із 3-ї сцени 
(Акт ІІ) для своєї пісні «Farwell, dear love»?

Таке припущення виходить геть за рамки 
здорового глузду, адже у цьому неймовірному 
випадку Р. Ретланд мав би пропустити низку 
реплік, наявних між відповідними рядками 
комедії, а вибирати лише окремі з цих рядків, 
які б, як виявилося, римуються між собою. 
Кажучи інакше – це був би поетичний ребус 
Шекспіра, який розгадав Роджер Ретланд і вдало 
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його доповнив. Але повторюю – така можлива 
(але ще не існуюча) версія далеко виходить за 
межі реалій, кажучи інакше – є божевіллям.

Згадані факти, які наводить П. Т. Конноллі, та 
наведений мною попередній аналіз історичних 
обставин – змушують дійти висновку, що всі 
п’ять збірок пісень-айрес на музику Роберта 
Джонса, написані на вірші анонімних поетів, 
мають двох основних авторів текстів – певна 
частина цих віршів належить перу Роджера 
Ретланда, а решта – перу його дружини Елізабет 
Сідні та ще одного автора, про якого мова 
буде попереду. Про поетичний дар графині 
Ретланд свідчить не лише Бен Джонсон (про 
що я вже згадував), але й книга Вільяма Ковела 
«Полімантея», у якій письменник прозоро 
натякає на талант 12-річної поетеси: «Тисячі 
об’єктів можна знайти, у яких ваша муза з 
високим духом може піднятися на недосяжну 
висоту і, подібно до Фенікса, спалити себе 
Сонцем до попелу безсмертя. Таким єдиним 
чином ви повинні жити вічно, бо у дітях буде 
жити муза божественного Сідні» [https://quod.
lib.umich.edu/e/eebo/A19462.0001.001?rgn=main;view=full
text].

Тут йдеться саме про Філіпа Сідні – батька 
Елізабет (його єдиної дитини), який мав 
поетичне прізвисько «Фенікс».

А позаяк вірші Елізабет Сідні зникли 
безслідно, слушним би було припущення, що   їх  
частина  публікувалася  за  її  життя  анонімно.

З іншого боку – не міг Роберт Джонс вірші 
Ретланда підписати йменням Шекспіра, а вірші 
Елізабет Сідні – опублікувати без прізвища 
автора – це б створювало певну дисгармонію    
та непотрібний ажіотаж навколо аноніма.

Із 1600 до 1611 року Роберт Джонс видав 
сім музичних збірників, після чого жив 
щонайменше ще шість років (помер – після    
1617-го, але не відомо у якому році), але вже не 
видав абсолютно нічого (ситуація приблизно 
така ж, як і з Вільямом Шакспером – різниця 
лише в тому, що Роберт Джонс не був підстав-
ною особою, а справжнім автором музики 
виданих ним книжок). Щоправда, до першої 
збірки (1600 р.) він додав дещо із мелодій Томаса 
Морлі, які переклав для лютні таким чином,  
щоб пристосувати їх до певних віршів. Але 
зробив він це, отримавши від Т. Морлі його згоду 
[https://www.cpdl.org/wiki/index.php/The_First_Booke_of_
Songes_or_Ayres_(Robert_Jones)].

На мою думку, ініціатором не лише згаданих 
видань, але й композиторської роботи Р. Джонса 

над піснями для віоли, був Роджер Ретланд, 
якому бракувало оригінальних пісень для 
вистав своїх (шекспірівських) п’єс. Зі смертю Р. 
Ретланда закінчилася і музична кар’єра Р. Джонса, 
позаяк більше замовників не траплялося. 
Щоправда, першу його збірку, теоретично 
можливо, що спонсорував також Роберт Сідні, 
якому вона була присвячена [https://en.wikipedia.
org/wiki/Robert_Jones_(composer)]. Але, скоріше за 
все, ця присвята являла собою подарунок від 
Елізабет Сідні (дружини Роджера Ретланда) 
своєму дядькові – Роберту Сідні (рідному 
братові Філіпа Сідні). Адже Роберт Сідні (1563 
– 1626), судячи з усього, більше жодного разу 
не спонсорував композиторську та видавничу 
діяльність Роберта Джонса. Окрім того – з 1588 
до 1603 р. Роберт Сідні перебував у Флашингу 
(Нідерланди), позаяк був призначений його 
губернатором.

Прізвище «Джонс» – походить з Уельсу, де 
воно трапляється найчастіше. Зокрема, з Уельсу 
походив і відомий архітектор Ініго Джонс (1573 
– 1652), який, перш ніж стати професійним 
архітектором, деякий час перебував на службі 
у Роджера Ретланда. Зокрема, проектував сади 
біля його будинку в Лондоні та в Бельвуарі.

Як пише у своєму трактаті учень Ініго Джонса 
– Джон Веб, кілька років його учитель навчався 
в Італії малюванню, зокрема, у Венеції. Але 
достовірно відомо, що вже у 1603 р. він отримав 
10 фунтів стерлінгів від Роджера Ретланда за 
виготовлення картин [https://ru.wikipedia.org/wiki/
Джонс,_Иниго].

Ймовірно, що до Італії послав Ініго Джонса 
той же граф Ретланд «бувши під враженням 
від якості його ескізів» [https://en.wikipedia.org/wiki/
Inigo_Jones]. Це сталося 1598 року – разом з Ініго 
подорожував до Італії молодший брат Роджера 
Ретланда – Френсіс та Роберт Даллінґтон, який 
перебував на службі у графа Ретланда [https://
en.wikipedia.org/wiki/Francis_Manners,_6th_Earl_of_
Rutland].

Отож, досить ймовірно, що Ініго Джонс був 
старшим братом чи двоюрідним братом Роберта 
Джонса (хоч про походження останнього не 
відомо нічого – навіть рік його народження 
наводиться приблизно).

Втім, якщо я навіть у цьому помиляюся – 
якщо насправді Роберт Джонс та Ініго Джонс 
лише з причини випадкового збігу мали спільне 
прізвище – навіть у цьому випадку ніщо не 
зміниться, позаяк доказів на користь зв’язків 
Роберта Джонса із Роджером Меннерсом, 



431

графом Ретландом є більш, аніж достатньо.
Насамкінець у цьому розділі було б доцільним 

приділити деяку увагу музичним збіркам 
Джонса, зокрема, навести власний прозовий 
переклад вірша № 18 із Четвертої книги пісень-
айрес Роберта Джонса (1609 р.) під назвою 
«Хотів би я щось сказати»:

Хотів би я щось сказати, але побоювання її 
образити

Змушує мене йти геть і вражено стояти,
Все ще дихаючи смутком у безплідній мовчанці,

Тоді як мій бідний олень убитий її чудовими 
руками.

Воістину чудові ці руки, що спрямовують стрілу, 
Яка з її очей націлилася в моє серце.

Ці очі – два діаманти з вістрями – викарбували 
в моєму серці істинну живу форму милої святості, 

за якою я відчуваю найбільшу ностальгію,
чия відсутність змушує мене сумувати невтішно

і, зітхаючи, себе запитати: чи знає вона про моє 
кохання,

про мої страждання? Можливо, вона про це 
здогадається.

Але, коли б вона знала, то що було б, якби його 
відкинула?

Тож краще було б померти від її солодкого фатуму,
Щоб вона могла збагнути ціну моєї істинної любові,

Аніж жити у жебрацтві невідомості.
Хоч, можливо, по смерті вона б сказала:

Надмір його любові призвів до того, що його життя 
– погасло.

Для тих, хто добре володіє англійською, 
наводжу й оригінал:

Faine would I speake but feare to giue offence,
Makes mee retires and in amasement stand,
Still breathing forth, my woes in fruitlesse silence,
Whilst my poore hart is slaine by her faire hands :
Faire hands indeed the guiders of the dart
That from her eyes were leueld at my heart.

Those eyes two pointed Diamonds did engraue,
Within my heart the true and liuely forme,
Of that sweet Saint whose pitty most I craue,
Whose absence makes me comfortlesse to mourne,
And sighing say (Sweet) would she know my loue,
My plaints perhaps her mind may somewhat moue.

But if she knew, what if she did reiect,
Yet better twere by her sweet doome to die, 
That she might know my deare loue true effect,
Then thus to liue in vnknowne misery,
Yet after death it may be she would say,
His too much loue did worke his liues decay.
На мою думку, тут чітко виявляє себе і 

шекспірівська ментальність, і шекспірівська 

майстерність, і шекспірівський стиль, і суто 
шекспірівська метафоричність.

Наведу також власний поетичний переклад 
пісні «В Шервуді мешкав міцний Робін Гуд» (із 
того ж збірника):

Відважний лучник Робін Гуд,
Яким пишається Шервуд,

Стрільцем був вельми вправним,
Надійним був у нього лук,

Дзвінким – його тятиви звук,
І постріл – вельми славним.

Та хибив, все ж, і він не раз –
Хай правда буде без прикрас –

Помилки нам властиві,
Але несхибно б’є Ерот

В серця, що бились без турбот
І тим були щасливі.

(Приспів)

Веселий Робіне, привіт!
Веселий Робін Гуде,

Кохання нам закриє світ –
Кохання з нами буде!

Часу, Ероте, ти не гай –
Мерщій лети в зелений гай!

Шляхетним був ватаг стрільців
І мудрим був достоту –

Таких на витівки митців
Ще світ не бачив зроду,

Та світ таких іще не знав,
Щоб хтось Ерота ошукав.

Немає злодія хитріш
Ніде за Купідона –

Пропадеш в нього – не за гріш –
В очах кохання втонеш,
В очах дівочих Маріан

Знаходить доля твій талан.

(Приспів)

Ізгоєм був цей Робін Гуд –
Життя його не знало пут,

Не знало застороги.
Та радо пута він прийняв

І на кохання проміняв
Розбійницькі дороги.

Він зневажав людський закон
І не творив з вельмож ікон,

Але скоривсь любові
І радо Мері борг платив

І гніт кохання – не гнітив –
Лиш міряв дні чудові.
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(Приспів)

Тож, залишивши геть Шервуд,
Додому рушив Робін Гуд –

Кохання невблаганне…
Я жив у мандрах і містах

І був я вільним, наче птах,
Та вільним був – намарне.

У ліс зелений йду від бід
Й кохана йде за мною вслід.

Тут слід зауважити, що у збірках Роберта 
Джонса чітко виявляє себе стиль двох основних 
авторів. Більшість пісень написані автором, 
схильним до численних повторень, стиль якого 
є бідним на філософську думку та на метафори. 
У прозовому перекладі ці твори втрачають 
всю свою художню вартість. Гадаю, що ці пісні 
належать перу Елізабет Сідні. Другий автор – 
Роджер Ретланд. Його віршів у збірках значно 
менше, зокрема, у Другій книзі мадригалів Р. 
Джонса – лише один (№ 9 «Що це є Любов?»). 
Це й зрозуміло, оскільки ця книга вийшла у світ 
1601 року – найбільш тяжкого в житті Роджера 
Ретланда.

Також не є неможливим, щоб цей вірш 
належав перу Елізабет Сідні. У цьому випадку – 
це найдосконаліша річ із того, що вона написала           
і що було надруковане. Наводжу власний 
прозовий («білий») переклад відповідного 
вірша:

Що це є Любов? – прошу тебе, скажи.
Це є те джерело і та криниця,
Де мешкають насолода з покутою.
Можливо, це той дзвін,
що дзвонить до раю, або ж – до пекла.
І це є Любов, як я знаю.

Що ж це є Любов, прошу тебе, скажи?
Це є праця для святого дня.
Грудень з травнем – поєднані,
Коли крові бажання зодягається в нове вбрання
Й чує їхні забави за десять місяців,
І це є Любов, як я знаю.

Що це є Любов, скажи, прошу я тебе?
Це сонце змішане із дощем.
Це ніжний приємний біль;
Квітка, яка вмирає й знову розквітне.
Це неможливість повного щастя.
І це є Любов, як я знаю.
Отож, що таке є Любов, прошу, покажи?
Річ, яка вислизає від нас, і втекти не може.
Нагорода, яка приходить і зникає,

І той, хто дослідить її, виявить, що так воно є,
І це є Любов, як добре це знаю.

Зате пісня № 9 із Четвертої книги пісень-айрес 
Роберта Джонсона може належати лише перу 
Шекспіра (Р. Ретланда) і нікому іншому. Про це 
можна судити вже із двох перших рядків: 

How should I shew my loue vnto my loue,
But hide it from all eyes saue my loue eyes:

(Як мені з’явити свою любов своїй любові,
Але сховати її від усіх очей – заради очей 

коханих:).
Наведу також власний поетичний переклад 

цілого відповідного вірша:
О, як мені відкритися любові –
Любов сховавши від очей чужих,
Як передати всі тони чудові,
Аби не викрив правду жоден з них?

За ревністю пізнає погляд шпига,
Що міткою стає для серця мук –
Глуха цікавість – ця холодна крига –
Лише луни далекий чує звук.

Для почуттів твоїх – шляхи відкриті.
Не бачиш ти для ревнощів підстав,
І шепіт твій над вухом – в цілім світі
Найбільш гучним мені для серця став.

Папір – зрадливий, й погляди – помітні,
Ерота світло сяє бо у них,
Тож будь відверта, як підсніжник в квітні,
Й смілива будь в речах оцих земних.

Хто є благим – хай буде також щирим,
Дорожча благість  за усі скарби –
Відвага, все ж, душі не знайде миру,
Її бо сутність – деспот боротьби.

Зі щирістю змішай кохання світло –
Аби таємно щастя в серці квітло.

Порівняймо це із 1-ою строфою сонету № 102 
Шекспіра:

My love is strengthen'd, though more weak in seeming;
I love not less, though less the show appear:
That love is merchandized whose rich esteeming
The owner's tongue doth publish every where.

(Моя любов стає все міцнішою, хоч, з 
вигляду – зменшується, // Люблю не менше, 
хоч це стає все менш помітним для інших: // 
Та любов стає продажньою, яку, в прагненні 
поваги, // Язик  господаря  оприлюднює  всюди.).

Разом з тим було б помилкою припустити, що 
у збірниках пісень-айрес Роберта Джонса немає 
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жодного вірша, який би не належав подружжю 
Ретланд. Цілком очевидно, що такі вірші тут 
трапляються – хоч їх і не так багато. Один 
із них дослідник Патрік Т. Коннолі пов’язує 
із атрибуцією Ентоні Мандея («Красуня 
купалася біля джерела» Пісня № 2 із Третьої 
книги (1605 р.)) – [http://home.att.ne.jp/blue/patchan/
NewJones/3rdBook/3rdBook01.html]. На мою думку, це 
є помилкова версія. Гадаю, що третім автором 

віршів, надрукованих у збірниках Р. Джонса був 
Вільям Пембрук – двоюрідний брат Елізабет 
Сідні, графині Ретланд. Вільям Пембрук також 
був поетом, деякі із його сонетів свого часу 
публікувалися під його власним йменням.    
Його віршам властива схильність до епічності 
та темпераментність, яка виявляє себе в крутих 
висловах. Художня вартість їх, здебільшого, не 
є високою.

15. Про авторство вірша «Flow My Tears»
Тема, яку хотів би дослідити у цьому 

короткому розділі, нічого суттєвого не додає 
до Ретландівської теорії, але позаяк це питання, 
все одно, мало б бути висвітленим колись у її 
світлі, спробую започаткувати це висвітлення.

Найпопулярнішою піснею єлизаветинської 
доби вважається музичний твір Джона Доуленда 
«Струмком мої сльози падають», яка вперше 
була опублікована 1596 р. як інструментальна 
п’єса під назвою «Lachrimae Pavane». Але 
популярність цьому твору принесли слова 
пісні, з якими автор музики опублікував її 1600 
року. «Вважається, що текст було написано 
спеціально для музики і, можливо, написано 
самим Доулендом» [https://en.wikipedia.org/wiki/
Flow,_my_tears].

Таке припущення виникло на тій підставі, 
що Доуленд не повідомляє читача про автора 
відповідного вірша. А з іншого боку – цей 
найкращий англійський композитор відповідної 
доби залишається невідомим як ймовірний 
поет. 

Спробую пояснити, чому Доуленд не міг бути 
автором відповідного вірша. По-перше він сам 
іноді репрезентує себе, як автор цього музичного 
твору: «…він іноді підписувався своїм ім’ям 
"Jo: dolandi de Lachrimae"» [https://en.wikipedia.
org/wiki/Flow,_my_tears]. Як бачимо, Доуленд іноді 
підписується як автор «Lachrimae Pavane», 
вживаючи для своєї найбільш популярної пісні 
її стару «інструментальну» назву, з якою вона 
ще не стала популярною, а не більш відому її 
назву «Flow My Tears», яка є першими словами 
відповідного вірша.

По-друге: слова цієї пісні є відвертою 
автобіографічною сторінкою її автора. У цьому 
легко переконатися, коли з ними ознайомишся 
– вони написані із глибини душі – у стані 
юнацького відчаю – внаслідок розчарування у 
коханні. Судіть самі:

Струмком мої сльози падають із твоїх джерел,
Вигнаному навіки, дозволь мені себе 

оплакувати,
Там, де чорна нічна птаха співає свою сумну 

пісню,
Дозволь мені жити на самотині.

Згасли ви, надаремні світильники, і вже не 
світите,

Немає ночі, достатньо темної для тих, 
Хто у відчаї оплакує втрачене щастя,

Й світло лише робить видимим їхній сором.

Ніколи біда моя не буде втішеною,
Оскільки всіляке милосердя зникло.

І сльози, і зітхання. і стогони 
наповнили сумом дні мої і радості всієї 

позбавили.

З найвищої вершини щастя мого
До прірви щастя моє скотилося.

І страх, і скорбота, і біль самотності
Стали мені надією, позаяк надії уже немає.

Послухайте-но, тіні, що живете у темряві,
від світла навчилися ви ховатися,

Щасливі ви тим, що у себе в Тартарі
Страждання світу цього пізнати невзмозі.

У 1600 р. Доуленду виповнилося 37 років – 
вік достатньо зрілий для того, щоб йому не була 
властивою юнацька романтичність з властивим 
їй безмежжям інтимних почуттів.

 З 1598 до 1606 р. Доуленд був придворним 
композитором короля Данії, за що отримував 
500 фунтів стерлінгів на рік. Ці сім років 
вважаються найбільш щасливими у його 
біографії…

На мою думку, слова до цієї пісні були 
написані Роджером Ретландом у 1599 році. Тоді 
ж було написано й трагедію «Троїл і Крессіда». 
Пригадаймо про Троїла – у своїй розмові з 
Крессідою, – її дядько Пандар зауважує: «Йому 

•••••••
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ще й двадцяти трьох немає…» (Дія 1; Сцена 
2). Позаяк прообразом Троїла є сам автор, а 
23 роки Роджерові Ретланду виповнилося 6 
жовтня 1599 року, випливає висновок, що ця 
трагедія написана до вересня 1599 р. 

Щоправда, сучасне довідкове видання 
вказує на дату одруження Роджера Ретланда 
з Елізабет Сідні як на 5 березня 1599 р. 
[http://www.thepeerage.com/p1590.htm#i15892]. Проте, 
виявляється, що це є помилкою, позаяк Роуланд 
Вайт пише своєму лорду Роберту Сідні у 
жовтні 1599 р. про це одруження, як про подію, 
що сталася останнім часом. З цього приводу 
І. Гілілов зауважує: «В эти же дни в жизни 
Рэтленда происходит важное изменение – он 
становится мужем Елизаветы Сидни. Судя  
по письмам Роуланда Уайта, это происходит 
где-то между 1 сентября и 16 октября 1599 
года».

Роуленд Вайт постійно щомісяця писав        
листи Роберту Сідні. А одруження племінниці 
Роберта Сідні не було для останнього 
другорядною подією, про яку можна повідо-
мити його через півроку.

Тема «Троїла і Крессіди» – розчарування 
в коханні. Тема пісні «Струмком мої сльози 
падають» – розчарування в коханні. Збігається 
й період написання. Головне ж – слова пісні 
містять ту шекспірівську магію привабливості, 
яка є неможливою для створення посереднім 
поетом. Кажучи іншими словами, у відповідну 
добу так написати не міг ніхто, окрім Спенсера 
і Шекспіра, тоді як Спенсер помер 13 січня 1599 
року, а його ймення як поета було настільки 
славетним, що у Доуленда не існувало підстав 
для його затаювання.

•••••••
16. Про авторство та алюзії Парнаської трилогії
Хто вигадав епітет «Ingenioso» для Дон 

Кіхота? Нагадаю, що йдеться про епітет, 
відображений у назві оригіналу цього роману. 
Складається перше враження, що Роджер 
Ретланд його запозичив у драматурга-
аноніма студента (чи колишнього студента) 
Кембриджського університету – під час вистави 
сатиричної п’єси «Проща на Парнас» чи її 
продовження – «Повернення з Парнасу», де 
трапляється персонаж із таким йменням [https://
en.wikipedia.org/wiki/Parnassus_plays#:~:text=The%20first%20
play%2C%20The%20Pilgrimage,a%20lover%2C%20and%20
Ingenioso%2C%20a].

Як стверджує відомий шекспірознавець 
Чембес, перша із цих п’єс ставилася 1599 року –                            
до початку роботи над «Дон Кіхотом» [http://www.
epwr.ru/quotauthor/txt_8.php]. 

Тут слід пригадати, що Сервантес також 
написав поему «Подорож на Парнас» («Viaje del 
Parnaso»), видану 1614 року. Але написання цієї 
поеми – хронологічно більш пізня подія.

Кембриджська п’єса «Повернення з Парнасу» 
складається із двох частин. Таким чином 
йдеться про драматичну трилогію, яка пародіює 
«парнаську» трилогію італійського драматурга 
Чезаре Капоралі (1531-1601): «Viaggio di 
Parnasso» (1 – 2 частини); «Advisi di Parnaso» 
(«Подорож до Парнасу» та «Повідомлення з 
Парнасу»). Перша з цих п’єс була опублікована 
1582 року [https://it.wikipedia.org/wiki/Cesare_Caporali].

Отож, близько 1614 року Сервантес зробив 
те ж саме, що й анонім із Кембриджського 
університету – написав травестію на трилогію 
Чезаре Капоралі. Але анонім цю роботу 
повністю виконав до 1602 року [http://www.epwr.
ru/quotauthor/txt_8.php].

На думку Іллі Гілілова, цим анонімом були 
аж два автори, перший з яких – Джозеф Холл. 
Академічні шекспірознавці цілком слушно 
вважають. що автор трилогії є один. Деякі 
з них схиляються до думки, що скоріше за 
все – це драматург єлизаветинської доби 
Джон Дэй (1574–1638?). Але з їхнім баченням 
не погоджується решта шекспірознавців (з 
баченням Гілілова – тим більше). Не погоджуся 
з цією гіпотезою і я, позаяк Дей був виключеним 
із коледжу за крадіжку книги і його п’єси, 
очевидно, не мали б тут ставитися [https://
en.wikipedia.org/wiki/John_Day_(dramatist)]. 

А чи не написав ці п’єси Вільям Шакспер? – 
запитає себе читач, який знає, що у цій трилогії 
ймення Шекспіра згадано не менше, аніж 95 разів 
[https://en.wikipedia.org/wiki/Parnassus_plays#:~:text=The%20
first%20play%2C%20The%20Pilgrimage,a%20lover%2C%20
and%20Ingenioso%2C%20a].

Проте Вільям Шакспер був актором і він ніяк 
не міг написати такі слова, наявні в «Поверненні 
з Парнасу»: «Як це можливо, щоб такі мавпи 
сцени насмілювалися опікуватися людьми 
науки. Нещасний світ, що вшановує таких 
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блазнів, принижуючи реальних поетів… З 
віршами, народженими в інших головах, вони 
купляють майно і герби» [Бостельман, 1911, 
с. 49]. Тим більше, що останнє висловлювання 
має прямий стосунок до Вільяма Шакспера як 
«манекена» шекспірівських творів («З віршами, 
народженими в інших головах»), який купив 
собі шляхетський герб з титулом есквайра, 
будинок Нью-Плейс (за 60 фунтів – у 1597 р.) та 
велику ділянку землі (107 акрів – за 320 фунтів – 
у 1602 році) – («купляють майно і герби»).

Гілілов так обґрунтовує свою думку: 
«Дослідниками XIX і XX століть були 
висловлені різні припущення про те, хто міг 
бути авторами "парнаських" п’єс (всі три 
явно написані не однією і тією самою рукою), 
але питання залишається відкритим. У 
пролозі до першої частини "Повернення" є 
хитромудра алюзія на ім’я автора, яке нагадує 
про назву гатунку сиру, що виготовляється     
в Чеширі (тобто це ім’я швидше за все – 
Честер або Чешир). Студента з таким 
відповідним ім’ям в університетських списках 
другої половини 90-х років XVI століття 
знайти не пощастило. Але автор (один з 
авторів) міг навчатися в Кембриджі і раніше, 
зберігши зв’язки з університетом і після його 
закінчення (випадок зовсім не рідкісний). 
Тоді нам слід згадати про головного автора 
честерівської збірки «Жертва Кохання» – 
про самого Роберта Честера. Він навчався у 
Кембриджі (у Трініті-Коледжі) у середині 1580-х 
років. Його маєток у Ройстоні знаходився за 
кілька миль від Кембриджу,..» (Гілілов, Розділ ІІІ 
(1) Кембриджські ігри навколо помешкання муз).

Кривить душею Гілілов, стверджуючи: «всі 
три явно написані не однією і тією самою 
рукою». Навпаки – стверджувати щось подібне 
не існує найменших підстав. Тут слід нагадати 
читачеві, що Гілілов помилково вважав автором 
Честерівського збірника Роберта Честера із 
Ройстона (тоді як Карлтон Браун – Роберта 
Честера із Ллевені). Якщо не помиляюся, мені 
пощастило переконливо довести помилковість 
обох цих версій в основній частині цієї 
праці (Розділ 14. Таємниця Честерівського 
збірника). Нагадаю, що Честерівський 
збірник є алегоричним посланням до графа 
Саутгемптона, ув’язненого в Тауері – посланням, 
основним автором якого є Роджер Ретланд. 
А псевдонім «Роберт Честер» він вибрав саме 
тому, що існувало два літератори з такими 

антропонімічними даними, тож жоден з них 
не мав жодних підстав офіційно відмовитися від 
авторства.

Позаяк перша частина «Повернення з 
Парнасу» створювалася Роджером Ретландом 
приблизно в той же час, що і його поема «Плач 
Розалін чи Жертва кохання» (основна поема 
Честерівського збірника), тож і не дивно, що 
алюзія в пролозі до цієї п’єси вказує на ім’я 
автора – як на «Честера».

Важливе місце у «Прощі на Парнас» займають 
два взаємозалежні персонажі – Галліо та 
Індженіозо («Ingenioso») – на іспанській це 
ймення звучатиме як «Інґеніозо». У розділі 8. 
«Буффоне й Пунтарволо – ідея «Дон Кіхота»» 
я зауважив, що Бен Джонсон запозичив у 
Роджера Ретланда ідею сатири на двох друзів – 
графа Оксфорда 17-го і Вальтера Релі. Тоді я мав 
на увазі, що, якби у 1599 р. Ретланд не зобразив у 
«Прощі на Парнас» графа Оксфорда як Галліо і 
Вальтера Реллі – як Індженіозо, малоймовірно, 
щоб Джонсон здогадався б створити образи 
Пунтарволо та Буффоне. Щоправда, в «Дон 
Кіхоті» Ретланд епітетом «Ingenioso» нагородив
не Санчо (прототип – Релі), а Дон Кіхота 
(прототип – граф Оксфорда). Але й Бен 
Джонсон вдався до деякої castling (рокіровки) 
– блазень у нього – не Пунтарволо, а Буффоне 
(Buffone – в перекладі з італійської – «блазень»). 
І це почасти було виправданим – обидві ці 
історичні постаті (та відповідні герої) – попри 
власну протилежність, мають багато спільного 
– в аспекті комічного.

У своїй єдиній відомій книзі Ілля Гілілов 
намагається довести, що першу частину 
парнаської трилогії написав Джозеф Холл, і, що 
Галліо – це сатира на Ретланда. Попри крайню 
безпомічність цієї гіпотези – відповідна тема 
є однією із найбільш цікавих у книзі Гілілова 
– як докладний переказ відповідних епізодів. 
Зокрема, Гілілов пише: «У першій частині 
"Повернення" з’являється новий, несподіваний 
та надзвичайно інтригуючий персонаж. 
Індженіозо наперед попереджає всіх: зараз 
вони побачать блазня! Новий персонаж 
носить ім’я Галліо (від англійського gull – 
блазень, паяц), але це особливий вид блазня – 
аристократ, франт, балакун. Особливо він 
полюбляє розповіді про себе. Він хвалиться 
мечем, купленим не десь, але в Італії, в Падуї! "Це 
чиста толедська сталь, і чимало поляків, німців 
та фламандців знайшли від неї свою смерть...". 
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Виявляється, повернувшись додому – лише 
півроку тому, – він уже встиг спровадити на 
той світ одного нечемного кембриджця. А до 
цього встиг побувати в Космополісі (ймовірно 
Венеція)» (Гілілов, Розділ ІІІ (1)).

Саме згадка про Падую стала для Гілілова 
«пасткою», до якої він і потрапив, гадаючи собі, 
що тут йдеться про навчання у Падуанському 
університеті Р. Ретланда. Але граф Оксфорд 
17-й також відвідав Падую під час подорожі до 
Італії, що відображено в «Корієтових абсурдах». 
Щоправда, Гілілов вважає літературного Корієта 
сатирою Ретланда на самого себе (а не сатирою     
на графа Оксфорда), очевидно, уявляючи собі 
його якимось моральним мазохістом.

Крім того, є добре відомим, що граф Оксфорд 
17-й побував у Сієні та Венеції: «У січні 1576 
року Оксфорд написав лорду Берлі з Сієни 
про скарги, що дійшли до нього... Він залишив 
Венецію в березні» [https://en.wikipedia.org/wiki/
Edward_de_Vere,_17th_Earl_of_Oxford].

Єдиний прямий шлях із Сієни до Венеції 
лежить через Падую. У Венеції граф Оксфорд 
перебував досить довго (близько двох місяців) 
– він встиг тут купити будинок. Таким чином 
випливає висновок, що в січні чи на початку 
лютого 1576 р. граф Оксфорд побував у Падуї, 
де, очевидно, й встиг купити ексклюзивного 
меча. 

Нагадаю, що Санчо часто кепкує з Дон Кіхота. 
Скажімо, одного разу він назвав себе «ослом». 
Та відразу ж почав у цьому каятись, вдаючись 
до образливого натяку: «Мушу зізнатися, що 
ви маєте рацію, ваша милість, а я осел, –       
сказав Санчо. – Ось тільки я не знаю, навіщо 
в мене з язика зірвалося слово «осел», – адже 
в помешканні повішеного про вірьовку не 
говорять» (Частина І, розділ  XXV). Мовляв, 
я не хотів вас образити, сеньйоре Дон Кіхот, 
натяком, що ви є ослом.

Подібно до Санчо Панси, який натяками 
кепкує з Дон Кіхота, Індженіозо постійно кепкує 
із Галліо: «Слухаючи розповіді Галліо, його 
співрозмовник Індженіозо весь час відпускає – у 
бік, для глядачів – глузливі ремарки і випитує 
Галліо про предмет його кохання – Лесбію. 
Галліо повідомляє, що він написав сонет 
про білочку, що належить Лесбії, а також 
епітафію на смерть її улюбленої мавпочки; 
коли він цим займався, то на ньому був 
зодягнутий розкішний камзол, розшитий 
золотом, і це вбрання обійшлося йому в 200 

фунтів... Галліо продовжує розповідати про 
себе та свої звички: коли він перебуває при 
дворі, то протягом дня перевдягає вбрання аж 
двічі – "інакше я почувався б заблошеним", – а 
взуття змінює кожні дві години! Індженіозо, 
втім, звертаючись до глядачів, висловлює 
сумнів, що весь цей дорогий одяг та взуття 
вже оплачені цим придворним кавалером» 
(Гілілов, Розділ ІІІ (1)).

Тут граф Оксфорд висміюється як придворний 
поет, що догоджає королеві Єлизаветі («Лесбії»). 
Існує повідомлення, що остання мала мавпу 
– шимпанзе, навченого прислуговувати – 
підносити тацю з продуктами [https://queryblog.
tudorhistory.org/2015/05/question-from-jon-elizabeth-i-pet-
monkey.html].

Також тут граф Оксфорд висміюється як 
марнотратник, який живе на широку ногу, 
проте постійно не оплачує власних замовлень 
на пошиття одягу. Про відповідну рису графа 
свідчить такий факт: «28 квітня 1599 року 
вдова його кравця подала на графа Оксфорда 
17-го до суду за борг у розмірі 500 фунтів 
стерлінгів – за послуги, надані її чоловіком 
приблизно двома десятиліттями раніше» 
[https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_de_Vere,_17th_Earl_
of_Oxford].

Не другорядним слід вважати й питання про 
те, хто така Лесбія? Самé це ймення є вигадане 
автором – утворене від назви острова Лесбос, 
де жила найбільш відома лесбіянка всіх часів –    
давньогрецька поетеса Сапфо, яка організувала 
першу в історії школу лесбіянок. Але Лесбія 
Галліо – не є звичайною собі лесбіянкою; позаяк 
вона є коханкою Галліо, то слід її вважати 
представницею виду бісексуалів – виду, до якого 
належав і граф Оксфорд 17-й (позашлюбний 
син Єлизавети 1-ї Тюдор).

Гілілов про це не пише, але з інших джерел 
відомо, що Індженіозо вмовляє Галліо 
поступитися йому своєю коханкою Лесбією 
[https://en.wikipedia.org/wiki/Parnassus_plays#:~:text=The%20
first%20play%2C%20The%20Pilgrimage,a%20lover%2C%20
and%20Ingenioso%2C%20a].

Чи була у графа Оксфорда та Вальтера Релі 
спільна коханка? Їхні сучасники вважали, що 
на це питання можна відповісти ствердно, 
про що я вже писав у основній частині цієї 
праці. Йдеться про королеву Єлизавету. 
Стосовно Релі – він сам безліч разів натякає на 
відповідні стосунки із «Діаною» в своїх віршах. 
Стосовно Оксфорда – це не так очевидно, але 
є така гіпотеза, висловлена в окремих працях 
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прихильників оксфордської теорії. Також 
пригадаймо відповідний натяк у «Дон Кіхоті» 
про чинення розпусти Дон Кіхота з королевою 
(«con la reina folgar»), про що йдеться у 1-й 
Частині роману – на початку ХІХ розділу. Отож, 
для нас не є важливо, як воно було насправді – 
важливою є лише думка про це питання автора 
п’єси (він же й автор «Дон Кіхота»).

Чи надавала королева Єлизавета підстави 
своїм сучасникам вважати себе лесбіянкою 
бісексуального штибу? Так, такі підствави вона 
надавала, позаяк не дозволяла своїм незаміжнім 
фрейлінам виходити заміж – так само, як і своїм 
фаворитам. І дуже болісно реагувала у тих 
випадках, коли вони порушували її заборону. 
Чимало з них потрапляли прямо в Тауер за цей 
непослух. Особливо цікавим у відповідному 
аспекті був випадок із Мері Шелтон (1550 – 
1603), яка, за обов’язком своєї посади фрейліни 
опочивальні королеви, спала в одній кіматі з 
Єлизаветою Тюдор. Коли ж на початку 1574 
року виявилося, що з місяць тому 24-річна 
Мері Шелтон вийшла заміж за прославленого 
лицаря свого часу Джона Скадамора, королева 
оскаженіла від люті й почала її нещадно 
лупцювати. Заспокоїлася вона лише тоді, коли 
зламала їй палець на руці [https://en.wikipedia.org/
wiki/Mary_Scudamore].

А тепер пригадаймо, що граф Оксфорд 
безперервно був фаворитом королеви із 1571 
до 1581 року, коли на два роки його вигнали з 
королівського двору за роман з Анною Вавасур 
(до червня 1583 р.). Того ж 1581 року Вальтер 
Релі прибув до королівського двору з Ірландії й 
став новим фаворитом королеви. Таким чином 
простежується естафета цих двох фаворитів.

Пригадаймо факт, згаданий мною в основній 
частині цієї праці: 22 січня 1589 року у 
Вестмінстері відбувся турнір, у якому граф 
Оксфорд брав участь під іменем «Лицаря Дерева 
Сонця». А 1592 року граф опублікував брошуру 
(«Plato, Axiochus»), у якій описав учасників 
турніру і оголосив, що саме він став переможцем. 
Очевидно, його справді вшановували тут як 
переможця – хоч і безпідставно – так само, 
як було це 1571 року: «До 1571 Оксфорд вже 
був фаворитом Єлизавети. У травні він 
брав участь у триденному турнірі та в 
кінних змаганнях з бар’єрами, у яких, хоч він 
і не виграв, проте йому були надані головні 
почесті» [https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_de_
Vere,_17th_Earl_of_Oxford].

Алюзія до подібних подій простежується і в 
даній п’єсі: «Індженіозо хвалить вишуканий 
літературний стиль свого співрозмовника, 
порівнює його зі стилем промов Ціцерона. 
Галліо відповідає, що як справжній 
джентльмен, він завжди буде першим – і в 
поезії, і на лицарському турнірі» (Гілілов, 
Розділ ІІІ (1)).

Риторичний літературний стиль Галліо (про 
який відомо зі слів Індженіозо, як про подібний 
до творінь оратора Ціцерона) – також відповідає 
стилю графа Оксфорда 17-го як поета – таку 
думку висловлюють англійські літературознавці, 
про що ми читаємо: «Мей каже, що поезія 
Оксфорда була «вкладом однієї людини в 
риторичний мейнстрім єлизаветинської 
поетики…», її неможливо відрізнити від 
«творінь його посередніх сучасників середини 
століття»… К. С. Льюїс писав, що його поезія 
демонструє «мало таланту», але «здебільшого 
є посередньою і багатослівною»…» [https://
en.wikipedia.org/wiki/Edward_de_Vere,_17th_Earl_of_
Oxford].

Далі Гілілов пише: «Галліо стверджує, що 
в нього багато спільного з Філіпом Сідні, з 
тією різницею, що "у мене приємніше обличчя 
й міцніші ноги". Але Галліо явно має на увазі 
не тільки – і не стільки – зовнішню, фізичну 
подібність: "Його «Аркадія» чудова – так само 
як і мої сонети. Він був у Парижі, а я – в Падуї,               
і він і я брали участь у битвах. Він загинув 
у бою в Нідерландах – гадаю, що те ж саме 
станеться й зі мною… Він любив товариство 
вчених людей, я теж допомагаю їм, і прикладом 
тому є ти сам, бо без моєї підтримки та 
допомоги ти давно б пропав… Я допомагаю 
й іншим вченим і письменникам: коли я 
з’являюся у своїх кімнатах в Оксфорді, на мене 
вже чекає дюжина вітальних промов усіх цих 
геніїв та їхніх обірваних компаньйонів"…» 
(Гілілов, Розділ ІІІ (1)).

І всі перелічені тут особливості також 
відповідають біографії графа Оксфорда. 
Відомо бо, що величезну частину свого майна 
граф розтратив як меценат-марнотратець. 
І неможливо назвати зовсім безпідставною 
думку англійського літературознавця Стоуна 
«…Вер не надаремно витратив понад 70 
000 фунтів, які він отримав від продажу 
свого майна, отриманого в спадок… зате 
де Вер набув блискучої репутації мецената 
мистецтв і наук» [https://en.wikipedia.org/wiki/
Edward_de_Vere,_17th_Earl_of_Oxford].



438

Тонкі в литках ноги графа Оксфорда 17-го 
– також були предметом жартів. Пригадаймо 
іронічний полілог із комедії Шекспіра «Марні 
зусилля кохання» (Дія V. Сцена 2), у якому 
йдеться про герцога Армадо (прототип – граф 
Оксфорд):

Лонгвіль: Його ноги товстуваті для 
Гектора.

Дюмен: Особливо ж у литках.
Бойе: Ні, він стрункіший.

Також відомо, що Едвард де Вер, граф 
Оксфорд писав сонети, використовуючи 
форму англійського сонета, яку ми називаємо 
«шекспірівською», але зробив її популярною 
Генрі Говард, граф Саррі (1517 – 1547). Ось один      
із сонетів Оксфорда:

Love is a Discord  
Love is a discord and a strange divorce
Betwixt our sense and rest, by whose power,
As mad with reason, we admit that force
Which wit or labour never may divorce (?):
It is a will that brooketh no consent;
It would refuse yet never may repent.

Love's a desire, which, for to wait a time,
Doth lose an age of years, and so doth pass
As doth the shadow sever'd from his prime;
Seeming as though it were, yet never was;
leaving behind naught but repentant thought
Of days ill spent of that which profits nought.

It's now a peace and then a sudden war,
A hope consumed before it is conceived;
At hand it fears, and menaceth afar;
And he that gains is most of all deceived.
Love whets the dullest wits, his plagues be such,
But makes the wise by pleasing dote as much.

Далі Галліо вдається до натяку на епігаму-
епітафію Уївера, яка прямим чином не 
стосується графа Оксфорда – у якій йдеться про 
іншого блазня (Галліо) – розбійника, повішеного   
в Тайберні разом зі всією ватагою:

«Тут спочиває вгодований Галліо, який 
Корчився на мотузку всією своєю вагою. 
Його приятелі залишилися на Тайберні
Року тисяча п’ятсот дев’яносто восьмого.
Ту його частину, що не встигла зжерти французька
хвороба, тепер споживають земляні хробаки».

Але Галліо-Оксфорд розцінює цю епіграму – 
як натяк на його особу, позаяк він також став 
жертвою «французької хвороби» (сифілісу), 
про що ми вже згадували із відповідними 
посиланнями.

На цю тему Гілілов пише так: «Отже, 
Галліо не лише поет, а й відомий (під цим 
ім’ям, зрозуміло) меценат, патрон учених і 
письменників. Він продовжує: "Нещодавно мене 
прославив у своїй епіграмі один кембриджець, 
Уівер, мій шкільний товариш (fellow). Я звелів 
йому більше не намагатися тлумачити 
мої чесноти, але я оцінив його старання і 
удостою вдячности при наших зустрічах". 
Дуже важлива реалія – Галліо (точніше – той, 
хто ховається за цією блазенською маскою) 
є шкільним товаришем поета Джона Уївера 
(1576-1632)!» (Гілілов, Розділ ІІІ (1)). 

Далі цей же автор уточнює свою думку: 
«Джон Уівер навчався в коледжі Королеви з 
1594 по 1598 рік і ні за коледжем, ні за часом 
перебування в Кембриджі ніяк не може 
вважатися однокласником Саутгемптона» 
(Гілілов, Розділ ІІІ (1)).

Слово «однокласник» Гілілов вживає не 
коректно – лексема «fellow» може означати: «той 
хто навчався у спільному навчальному закладі», 
але її основні значення: «товариш, колега, 
приятель» [https://context.reverso.net/ перевод/
английский-русский/fellow]. Роджер Ретланд також 
не був однокласником Уївера – коли останній 
вступив у стіни Кінґс-Коледжу (Куїнс-Коледжу), 
Ретланду лишався рік до закінчення Крісті-
Копус-Коледжу, а в Кінґс-Коледжі він навчався 
з 1587 до 1588 року, звідки перейшов до Крісті-
Копус-Коледжу.

Як пише шекспірознавець Алан Нельсон, 
у 1564 році королева Єлизавета відвідала 
Кембридж із офіційним візитом – була у церкві      
та в Кінґс-Коледжі (Коледжі Королеви). На честь 
цієї урочистості 12-річний граф Оксфорд, який у 
Кембриджі не навчався жодного дня, отримав 
вчений ступінь магістра мистецтв Кінґс-
Коледжу. [https://books.google.com.ua/books?redir_es
c=y&hl=ru&id=ax36vm1CW08C&q=1564#v=snippet&q=
1564&f=false]. На цій підставі він міг вважатися 
«fellow» Уївера – особливо – в сатиричній п’єсі, 
де інформація про себе надходить від нього 
самого.

Щодо гіпотези "Галліо-Саутгемптон" – вона   
так само надумана, бездоказова і безпідставна, 
як і гіліловська гіпотеза "Галліо-Ретланд".

Пригадаймо монолог «Дон Кіхота», який 
він виголошує у ту хвилину, коли його чує 
лише Санчо: «Тут, у цьому куточку, від 
вологи моїх очей розіллється цей струмок, 
а від щохвилинних моїх глибоких зітхань не 
перестане коливатися листя гірського лісу 



439

– на знак і свідчення того, як сумує змучене 
моє серце. Хто б не були ви, о сільські боги, що 
населяють цей пустельний край, прихиліть 
слух до стогонів нещасного коханця, якого 
довготривала розлука і ревниві мрії тягнуть 
у ці ущелини нарікати і скаржитися на 
жорстоку вдачу чарівної мучительки, що 
являє собою вершину і межу земної краси! О, 
німфи й дріади, що мають звичай селитися 
в порослих лісом горах! Хай не тривожать 
солодкий ваш спокій швидконогі та хтиві 
сатири, втім, – закохані у вас – безнадійно, 
ви ж заплачте разом зі мною над сумною моєю 
долею або, принаймні, невпинно прислухайтеся 
до мого плачу. О Дульсінеє Тобоська, день моєї 
ночі, насолодо страждань моїх, шляхопровідна 
зірко долі моєї! Хай нагородить тебе небо 
щасливою долею і нехай пошле воно тобі все, 
що ти в нього не попросиш; ти ж, благаю, 
подумай про те, в якому місці і в якому стані 
я перебуваю через розлуку з тобою, і вірності 
моїй належне віддай – за її заслугами!..» 
(Частина І, розділ XXV).

А тепер порівняймо цей монолог із наступним 
епізодом п’єси «Проща на Парнас», де Галліо 
звертається з промовою до Лесбії у ту мить, 
коли вона його не чує, а чує лише Індженіозо: 
«Індженіозо повертає Галліо до розмови 
про предмет його кохання, і той пропонує 
Індженіозо зображати його прекрасну леді ("як 
інколи дерев’яна статуя зображує богиню"), 
щоб Галліо міг потренуватися у проголошенні 
інтимних, куртуазних промов. Далі йде 
найцікавіший і надзвичайно важливий для 
нашого дослідження діалог:

"Галліо: О, вибач, пречудова леді, що 
збожеволілий Галліо звертається до тебе, як 
сміливий кавалер.

Індженіозо (вбік): Зараз ми отримаємо не 
щось інше, а самого Шекспіра та уривки поезії, 
які він [Галліо] підібрав у театрах”…

Галліо: О, вибач мене, моя кохана, оскільки 
я – джентльмен. Богиня Місяця у порівнянні 
з твоєю яскравою красою – просто повія, 
Антонієва Клеопатра – лише ефіопка-
селючка, а Єлена Троянська – потвора.

Індженіозо: Погляньте-но – "Ромео та 
Джульєтта"! Який жахливий плагіат! Чекай-
но, він ще процитує перед нами цілу книгу 
Семюела Деніела» (Гілілов, Розділ ІІІ (1)).

Насамперед порівняймо останні слова Галліо 
із наступними словами «Дон Кіхота», наявними     

у тому ж розділі: «…і з нею не зрівняється Єлена 
[Троянська], і до неї не підніметься Лукреція і 
жодна інша зі славних жінок минулих століть      
– рівної їй не знайдеш ні у греків, ні у латинян,     
ні у варварів» (Частина І, розділ XXV).

Богиня Місяця, про яку згадує Галліо – це 
Діана. «Діаною» ж сучасники називали королеву 
Єлизавету. Гумор тут в тому, що Галліо ніби 
говорить: «Королева Єлизавета у порівнянні з 
собою самою – як коханкою Вальтера Релі – є 
просто повія».

До речі, в трагедії Шекспіра «Ромео і 
Джульєтта» жодного разу не згадується богиня 
Діана, Клеопатра та Єлена Троянська. Отож, 
зауваження Індженіозо про плагіат Галліо 
– зовсім безпідставне, але – не скажеш, що 
недоречне. Автор п’єси показує невігластво 
Індженіозо, який плутається у загальновідомих 
речах так само, як і Санчо Панса (інша сатира  
на Вальтера Релі). 

До останньої цитати з п’єси «Проща на 
Парнас» І. Гілілов дає помилковий коментар: 
«Як і попереджав Індженіозо, Галліо говорить 
словами Шекспіра – це друга строфа з "Венери 
та Адоніса", лише трохи змінена ним в одному 
місці. І Індженіозо реагує адекватно: "О, 
солодкий містере Шекспір!"…».

Насправді в поемі «Венера і Адоніс» жодним 
словом не згадані Клеопатра та Єлена Троянська. 
І не могли вони тут бути згадані, позаяк сюжет 
поеми – міфологічний (історія богів, а не гроїв).

Судячи із цього місця, у п’єсі, граф Оксфорд 
та Вальтер Релі вважали, що автором 
шекспірівських творів є Вільям Шакспер і 
високо його цінували (про що Ретланд пише з 
іронією). Зокрема, Галліо говорить ще й таке: 
«О, солодкий містере Шекспір! Я повішу його 
портрет у моєму кабінеті при королівському 
дворі!». 

Власний кабінет у королівському палаці міг 
мати лише один із фаворитів королеви, до яких 
належав граф Оксфорд 17-й. 

Наступна тема є ще більш цікавою – це є 
тема привласнення графом Оксфордом плодів 
чужої творчості. Він цитує чужі твори і видає 
їх за власні:  «Далі Галліо демонструє неабиякі 
знання англійської поезії, цитуючи рядки 
Спенсера, Кіда, Марло, пояснюючи захопленому 
Інженіозо: "У той час, як інші кавалери 
дарують своїм дамам серця коштовне 
каміння та золото, я пропоную їм діаманти 
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мого розуму, моєї уяви, цінність яких воістину 
невимірна"...» (Гілілов, Розділ ІІІ (1)).

Якщо не помиляюся, історія не зберегла 
до нашого часу інформації про зв’язки 
графа Оксфорда 17-го із двома друзями-
драматургами – К. Марло та Т. Кідом. Томас 
Кід і Крістофер Марло свого часу разом 
винаймали одну кімнату, у якій було знайдено 
гностичний антихристиянський трактат. Кід 
сказав, що трактат належить Марло. Марло 
невдовзі загинув і Кіда випустили з в’язниці. 
Його слова видавалися схожими на правду, 
позаяк Марло був відомим представником 
содомського виду Homo sapiens – виду, який, як 
правило, негативно ставиться до християнства. 
З тогочасу на репутації Кіда залишилася 
пляма «атеїста». Нагадаю, що Говард та 
Арундел також звинувачували в атеїзмі графа 
Оксфорда. І схоже, що їхнє звинувачення не 
було безпідставним, позаяк їхнє свідчення про 
педофілію графа Оксфорда знайшло чимало 
історичних підтверджень [https://en.wikipedia.org/
wiki/Edward_de_Vere,_17th_Earl_of_Oxford].

Стосовно згадки у цьому контексті про 
Спенсера – тут йдеться про те, що у 1590 р. 
Едмунд Спенсер свій третій вступний сонет 
до «Королеви фей» присвятив графу Оксфорду 
як видатному меценату. Це було доречно, 
позаяк сама ця поема була присвячена королеві 
Єлизаветі. А з іншого боку – граф щедро платив за 
подібні вірші, написані на його честь.

Тема привласнення графом Оксфордом плодів 
чужої творчості на цьому не вичерпується. Як 
відомо, Вальтер Релі був досить не поганим 
поетом – значно більш талановитим за графа 
Оксфорда. Автор п’єси натякає на те, що деякі 
вірші Оксфорда написані ним за допомогою 
Релі: «Галліо поспішає на званий обід, де на 
нього чекають приятелі – якась графиня та 
лорди. Тому він доручає Індженіозо написати 
йому інтимний вірш:

"Індженіозо: Моє перо – ваш вірний васал – 
чекає ваших наказів. У якому вигляді треба 
вам написати?

Галліо. Не в одному вигляді... напиши у двох 
або трьох різних виглядах, як у Чосера, як у 
Гауера, як у Спенсера і як у містера Шекспіра» 
(Гілілов, Розділ ІІІ (1)).

Індженіозо справді пише вірша на 
замовлення, чим ще раз підтверджує свою 
тотожність із Вальтером Релі: «Хоча 
Інженіозо часто дозволяє собі саркастичні 

репліки на адресу Галліо, його поетичних вправ 
він не осміює. Більше за це – він виконує наказ 
Галліо (бо той дійсно не просить, а наказує) 
написати для нього вірші про його даму 
серця та діалог між нею та Галліо. "Потім я 
повернуся, – каже Галліо, – і перегляну ці вірші, 
підправлю та доведу до досконалости"…» 
(Гілілов, Розділ ІІІ (1)).

При цьому відвертий плагіатор Галліо 
продовжує хвалити себе як поета:   
«Неодноразово Галліо говорить і про власну 
поезію, слава про яку, за його словами, вже 
розповсюдилася по всій країні!» (Гілілов, 
Розділ ІІІ (1)).

Гілілов також цілком слушно звертає увагу 
на той факт, що ставлення автора парнаської 
трилогії (на його думку – «другого» автора 
трилогії) до відомих драматургів було далеко 
не шанобливим, а виняток становив лише 
Шекспір: «Обидві частини "Повернення з 
Парнасу" містять безліч як відкритих, так 
і завуальованих алюзій на літературне та 
театральне життя того часу; п’єса набуває 
рис сатиричного огляду, автор якого не 
надто панькається з тими, про кого у них 
заходить розмова. Особливо дістається 
письменникам та драматургам. Бен 
Джонсон охарактеризований як "сміливий 
виродок, найдотепніший муляр в Англії". 
Про Марстона, який тоді був відомий лише 
як сатирик, сказано, що він "задирає ногу і 
обгиджує цілий світ". Томас Неш (він закінчив 
коледж Св. Йоана за півтора десятка років до 
того) оголошений літературним наймитом. 
І нарешті, дійові особи, які настільки 
фамільярно і нешанобливо відгукуються про 
всіх письменників, виявляється, не тільки 
чудово знають творчість Шекспіра, а й 
високо його шанують» (Гілілов, Розділ ІІІ (1)).

Тим часом в англійському літературознавстві 
існує спроба ототожнити Індженіозо із 
Томасом Нешем. На цю думку відповідних 
фахівців насамперед наштовхує згаданий 
епітет «літературний наймит» – на його адресу 
(що є випадковим збігом), а також одна хибно 
витлумачена ними алюзія, про яку читаємо: 
«Вважається, що на той час, коли було 
написано останню частину, автор, можливо, 
більш-менш ототожнював Індженіозо  
з Нешем, хоча персонаж спочатку не був 
задуманим з таким наміром... У третій 
частині Індженіозо… йде геть, сказавши: «
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Тепер я вирушаю на Іль-догс (Ile of doggs)» 
[https://en.wikipedia.org/wiki/Parnassus_plays#:~:text=The%20
first%20play%2C%20The%20Pilgrimage,a%20lover%2C%20
and%20Ingenioso%2C%20a].

Це є відвертий натяк на спільну п’єсу Неша та 
Джонсона «Собачий острів» («The Isle of Dogs»), 
яка є відвертою сатирою на королівський двір, 
який тут змальований у вигляді острова собак. 
За цю п’єсу обидва автори мали значні 
неприємності від влади… Стосовно ж 
цитованого вислову Індженіозо – Вальтер Релі 

справді мав підстави сказати: «Я вирушаю до 
королівського двору» («Собачого острова»), 
позаяк 1592 р. він впав у немилість за своє 
одруження і його становище фаворита 
відновилося лише 1600 р., коли королева 
прийняла його у своєму палаці й призначила 
його губернатором острова Нью Джерсі. До 
того ж і реальний острів Нью-Джерсі стало 
можливим назвати «Островом собак» – після 
того, як його губернатором зробився Вальтер 
Релі («Індженіозо»).

•••••••
17. «Залізний» аргумент шекспірознавця Анікста
А. Анікст пише в одній зі своїх праць: 

«Смешны и нелепы сомнения в авторстве 
Шекспира. Ведь известно даже, как он писал.    
Об этом свидетельствуют его друзья-
актеры, издавшие первое собрание пьес 
Шекспира, Хеминг и Кондел: «Его мысль всегда 
поспевала за пером, и задуманное он выражал 
с такой легкостью, что мы не нашли в его 
рукописях никаких помарок»…» [http://www.epwr.
ru/quotauthor/txt_8.php].

Як собі гадає наш читач, чому актори 
труппи «Слуги лорда камергера» не знаходили 
в рукописах Шекспіра жодних закреслень? 
Той, хто сам не займався творчою працею над 
художніми творами, може собі уявити такого 
собі генія, який пише найкращі у світі п’єси, 
нічого у них не змінюючи – може уявити і 
може повірити в існування такого генія, як у це 
повірив А. Анікст і, можливо, повірили Гемінґ   
з Конделом. Але митець, який сам знає творчий 
процес із власного досвіду, ніколи не повірить   
у такий міф. Окрім того – ми знаємо, що Перше           
й Друге Кварто «Гамлета» написані однією 
рукою, а тим часом – між ними є велика різниця 
у текстах. 

- То, що ж, виходить актори свідчать 
неправдиво? – Запитає читач. Я ж на це відповім, 
що жодним чином не сумніваюсь у щирості 
їхнього свідчення. Актори отримували чистові 
варіанти п’єс Шекспіра і жодного разу в житті       
їм не доводилося бачити його чернеток. 

Чистові ж варіанти з’являлися в результаті  
переписування чернеток Роджера Ретланда 
його секретарем.

Так чинити було дуже доречним, позаяк    
твори Шекспіра містили величезний пласт 

політичного підтексту, який є малозрозумілим 
для наших сучасників і дещицю якого я 
витлумачив у своєму дослідженні. Іноді 
деякі твори Шекспіра видавалися настільки 
небезпечними, що їх доводилося спочатку 
друкувати без імені автора. Так, видання 
хроніки Шекспіра «Річард ІІ» 1597 року не 
містить імені автора (див. фото титульної 
сторінки). А позаяк влада спочатку не звернула 
на цю п’єсу особливої уваги, наступного 1598 
р. вийшло її нове видання із позначенням імені 
автора («Shake-speare»).

Перш, ніж п’єса потрапляла до театру, її читав 
головний цензор, який доводився родичем 
королеві Єлизаветі – Едмунд Тілні. Цю посаду 
він займав протягом трьох десятків років – до 
1610 року – до своєї смерті. У випадку появи 
чогось підозрілого, сер Тілні приносив п’єсу 
Вільяму Сесілю чи самій королеві, а вона мала 
чудову пам’ять і добре знала почерк кожного 
видатного аристократа. Якщо ж мова йде про 
Роджера Ретданда – то й сам Вільям Сесіль 
чудово знав його почерк, позаяк свого часу мав 
статус його опікуна.

Одним словом, п’єси, написані почерком 
Роджера Ретланда, жодним чином не могли 
з’являтися на очі цензору Едмунду Тілні, 
а відтак – й акторам Кенделу та Гемінґу. А 
тим часом почерк Роджера Ретланда був 
досить розбірливим та особливо не мінявся, 
принаймні, від 1591 до 1599 року (судячи з його 
листа до матері та рукопису пісні «Farwell, dear 
love») і для вправного секретаря не становило 
особливих труднощів ідеально вивчити цей 
почерк, щоб  переписувати п’єси графа Ретланда 
без жодних помарок.
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Ось таким чином А. Анікст, гадаючи, 
що наводить «залізний» аргумент на 
користь авторства Вільяма Шакспера, навів 

переконливий аргумент, який унеможливлює 
це авторство.

•••••••

18. Вільям Шакспер – перший ілюстратор 

У Другій Частині цієї праці ми розглядали 
феномен миттєвої появи перших видань «Дон 
Кіхота» в різних куточках Іспанської імперії. 
Зокрема, звертали увагу на особливості 
титульної сторінки лісабонського видання 
Родрігеса 1605 року, де, нагадаю, є таке 
позначення місця видання: «EM LISBOA», де 
перші дві літери я інтерпретую як ініціали, 
що вказують на справжнього автора: «Граф 
(Earl) Меннерс» (у зв’язку з тим, що видання 
вийшло на іспанській мові, відповідно до якої 
це позначення мало бути таким: «EN LISBOA»). 
Але я недостатньо приділив уваги цій титульній 
сторінці – попри те, що складалося враження, 
ніби її малюнок був створеним у Лондоні. 

 «Дон Кіхота»?
Хто є автором цього зображення (гравюри 
на дереві) – я не можу впевнено сказати до 
цього часу. Проте, проаналізувавши стиль, 
дійшов висновку, що автор є той самий, який 
створив гравюру на дереві, зображення якої 
прикрасило титульну сторінку видання 1615 
року «Іспанської трагедії» Томаса Кіда.

За певну кількість років, які, можливо, 
відмежовують ці його дві роботи, майстер не зміг 
вдосконалити власний хист – його характерні 
недоліки залишилися з ним. Насамперед це 
вкрай невміле характерне зображення пальців 
на руках, відкритих очей та характерне 
порушення пропорцій: дуже короткий тулуб 
людських постатей, дуже коротка шия та    

Гравюра з титульної сторінки лісабонського видання Родрігеса «Дон Кіхота» 1605 р.
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задовгі ноги – відносно тулуба. Землю під 
ногами людських постатей цей майстер-
примітивіст малює також у вигляді горбочків, 
схематично переданих паралельними 
напівовальними штрихами.

Разом з тим цей художник-графік має й 
свої характерні переваги. Зокрема, він добре 
передає фігури у русі – його малюнки дуже 
динамічні. На обох зазначених гравюрах ми 
бачимо людську постать із виставленою вперед, 
зігнутою в коліні ногою, тоді як інша – опірна 
нога – є випрямленою.

Ще одна спільна деталь для обох гравюр – 
великі закручені вгору вуса однієї із фігур.

В цілому стиль обох гравюр є настільки 
подібним, що в історії графіки неможливо 
знайти його аналогів – які б належали іншому 
майстрові – попри те, що цікавих примітивістів 
у всій історії графіки не так вже й багато і їхні 
роботи легко запам’ятовуються.

Позаяк стиль обох гравюр, що цілком 
очевидно, є спільним, представники акаде-
мічної сервантистики мали б на це сказати, 
що португальський графік, який ілюстрував 
титульну сторінку лісабонського видання «Дон 
Кіхота» 1605 року, здійсненого Родрігесом, 
згодом перебрався до Лондона, де продовжив 
свою працю гравера. Проте у такому випадку 
були б відомі й інші його праці. А тим 
часом залишається загадкою для науки те, 
хто ілюстрував обидві відповідні титульні 
сторінки (лісабонського «Дон Кіхота» 1605 р. 
та «Іспанської трагедії»). Про останню з них 
читаємо: «Ця ілюстрація стала приводом 
для багатьох дискусій» [https://www.jstor.org/
stable/43499547].

З усього помітно, що це не був професійний 
ілюстратор – такий висновок випливає і з 
кількості його відомих робіт, і з рівня його 
майстерності.

Гравюра з титульної сторінки «Іспанської трагедії» 1615 р. видання. Фрагмент
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Про вкрай низький відсоток примітивів у 
книжковій графіці Англії відповідної доби 
можна судити за дослідженнями Едварда 
Годнетта, про які читаємо: «Едвард Годнетт 
охарактеризував титульні сторінки 
«Іспанської трагедії» та «Доктора Фауста» 
як «примітивні», але цінні візуальні ресурси 
в історії книжкової ілюстрації: «Ці гравюри 
на дереві технічно наївні, але вони є 
проникливими ілюстраціями, оскільки вони 
проникають в суть п’єс…» [https://www.jstor.org/
stable/43499547].

При цьому йдеться про два зовсім різні за 
стилем зразки графіки, які належали різцям 
різних майстрів – майстрів, один із яких виявляє 
себе цілком професійним гравером.

На загал, ситуація із ілюструванням 
титульних сторінок п’єс у відповідну добу в 
Англії була такою: «Публікація популярних 
п’єс в Англії широко розпочалася на початку 
1590-х років. Якщо збережені тексти п’єси 
є репрезентативними, то включення 
ілюстрацій на дереві, що розглядають 
певний аспект п’єси – сцену чи портрет – 
з’явилися на роки пізніше. Окрім алегоричної 
сцени у виданні 1590 року «Трьох лордів і 
трьох лондонських леді», наступний випадок 
ілюстрованої титульної сторінки з текстом 
п’єси відбувся в 1605 році – п’єса Гейвуда «Якщо 
не знаєш мене, то нікого не знаєш»…» [Diane K. 
Jakacki. "Canst paint a doleful cry?": Promotion and Performance 
in the Spanish Tragedy Title-Page Illustration // Early Theatre 13.1 
(2010)].

Фахівці припускають, що перші ілюстрації 
на титульних сторінках англійських видань 
п’єс відповідної доби – ілюстрації, що мають 
безпосередній стосунок до сюжету – являли 
собою відбитки тих гравюр на дереві, які до 
цього вже використовувалися для видруку афіш, 
створених для відповідних вистав: «Тіффані 
Стерн вважає, що такі титульні сторінки 
містять посилання на відсутні афіші, що 
рекламують вистави п’єс» [Diane K. Jakacki. "Canst 
paint a doleful cry?": Promotion and Performance in the Spanish 
Tragedy Title-Page Illustration // Early Theatre 13.1 (2010)].

Вимоги до художників, які ілюстрували ці 
афіші, не можна вважати надто високими. 
Правильніше сказати – невисокими були вимоги 
до рівня майстерності художника. Але їхні 
гравюри виявилися доцільними для подальшого 
використання при публікації відповідних п’єс 
саме з тої причини, що чимало потенційних 
покупців свого часу були глядачами вистав цих 

п’єс. Кажучи інакше – афіша успішної вистави 
ставала своєрідним брендом, відмовлятися від 
якого видавцям стало недоцільно.

Труппа Стренджа ставила «Іспанську 
трагедію» 16 разів у 1592 році. Після чого вона на 
деякий час була забутою театрами. У 1597 році 
її знову ставили «Слуги адмірала» та «Слуги 
лорда камергера» [https://kids.britannica.com/students/
article/Thomas-Kyd/328683]. 

Отож, автором відповідної афіші, очевидно, 
був один із театральних художників, які 
працювали в цих двох останніх труппах. Про 
те, що такі художники у відповідну добу вже 
існували, свідчить насамперед щоденник 
Генслоу, про що пише А. Анікст: «У переліку 
інвентарю Генслоу згадується полотно зі 
зображенням «міста Риму», яке, ймовірно, 
слугувало для однієї зі сцен у «Фаусті» К. 
Марло» [http://svr-lit.ru/svr-lit/anikst-teatr-epohi-
shekspira/glava-sedmaya.htm].

Трагедія Марло «Трагічна історія Доктора 
Фауста» вперше ставилася у жовтні 1594 року, 
після чого до 1597 р. включно – ставилася ще 23 
рази тією ж труппою («Слуги лорда адмірала»). 
Позаяк п’єса стала досить популярною, труппа 
могла замовити декорацію для неї у фахового 
художника, який не входив до її складу.

Але набагато вигідніше було мати таких 
художників серед своїх акторів. І нам є відомим, 
що в труппі «Слуги лорда камергера» такі два 
художники були. Один із них (Вільям Шакспер) 
виконував роботу графіка, а другий (Роберт 
Бебедж) – виконував роботу маляра. Принаймні, 
така співпраця між ними зафіксована 
бухгалтерським документом видатків у 1613 
році, коли кожен із них отримав по 44 шилінги 
за спільне виготовлення імпрези для Френсіса 
Меннерса, графа Ретланда 6-го [http://www.lib.ru/
SHAKESPEARE/shks_dictionary.txt].

Отож, існує висока ймовірність того, що 
гравюри для афіш своєї труппи виготовляв 
Вільям Шакспер. А відтак – саме він може 
виявитись автором гравюри, яка прикрашує 
титульну сторінку «Іспанської трагедії» 1615 р. 
видання.

Чи це є справді так, а чи ні – питання не 
принципове. Важливо лише те, що гравюру 
для ілюстрації, яка оздоблює титульну 
сторінку першого лісабонського видання 
«Дон Кіхота» 1605 р., виготовив англійський 
графік, пов’язаний із театром, і виготовив він її, 
зрозуміло, у Лондоні, а не в Лісабоні.
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Наш читач може докорити авторові цієї 
праці, мовляв, існує ж якась, нехай і незначна, 
ймовірність, що відповідний художник у 1605 
році працював у Лісабоні. Щоб сказати напевно, 
чи така теоретична можливість справді існує, 
слід проаналізувати саму відповідну ілюстра-
цію на предмет її змісту та зв’язку із романом 
«Дон Кіхот». 

Насамперед звернемо увагу на те, що піший 
воїн зі списом та мечем на задньому плані 
зовсім не нагадує собою Санчо Пансу. Це може 
бути озброєний слуга лицаря, який сидить 
на міфічному єдинорозі (а не на коні). У тому, 
що «кінь» цього лицаря є дійсно єдинорогом, 
наш читач переконається у тому випадку, 
якщо уважно придивиться до кількості вух 
даного «коня». На перший погляд здається, 
що відповідний могутній «кінь» (зовсім не 
схожий на шкапу Росінанта) має три вуха. Але, 
виявивши дещицю уважності, побачимо, що 
нижнє «вухо» цього «коня» є суцільно чорним 
та прямим. І знаходиться воно у нього на чолі – 
саме там, де має бути ріг єдинорога.

На гербі графа Оксфорда 17-го єдинорога ми 
не знайдемо, але знайдемо у нижній частині 
цього герба (зліва від глядача) великий косий 
хрест Святого Апостола Андрея з квітами 
будяків, який, як відомо, є символом Шотландії 
(див. фото герба графа Оксфорда на стор. 49 
цієї праці). Тим часом і геральдичний Єдинорог 
також є символом Шотландії: «Лев символізує 
Англію, а єдиноріг – Шотландію» [https://
en.wikipedia.org/wiki/The_Lion_and_the_Unicorn].

У другій книзі алегоричної лицарської поеми 
Едмунда Спенсера «Королева фей» зображено 
бій лева та єдинорога. Єдиноріг атакує лева, 
нахиливши голову, а лев спочатку стоїть біля 
дерева і під час атаки єдинорога відскакує убік, 
внаслідок чого єдиноріг застрягає своїм рогом   
у стовбурі.

Цікаво, що характерне дерево бачимо й 
на відповідній гравюрі. Щоправда, воно має 
зрізану вершину, але з його стовбура 
здіймаються вгору три галузки, вкриті листям.

При цьому простежується зв’язок лицаря із 
деревом, позаяк обтяті галузки з того ж дерева 

висять на його мечі. Якщо не помиляюся, так 
художник зобразив лавр.

А тепер ще раз пригадаймо: 22 січня 1589 
року у Вестмінстері відбувся турнір, у якому 
граф Оксфорд брав участь під іменем «Лицаря 
Дерева Сонця» [Nelson, Alan H. (2003), Monstrous 
Adversary: the life of Edward de Vere,17th Earl of Oxford, 
Liverpool University Press. p. 261]. Нагадаю, що 
«деревом Сонця» та «деревом Аполлона» (бога 
Сонця) в античній міфології називався лавр 
(див. основну частину цієї праці – с. 165).

На мою думку, цю гравюру виготовив Вільям 
Шакспер – на замовлення Роджера Меннерса, 
графа Ретланда, який і був автором задуму всієї 
композиції – зі всіма її деталями.

Принаймні, зі змісту гравюри є помітним, 
що аналогія із графом Оксфордом 17-м для 
художника була першочерговим завданням. 
З цією метою він навіть вдається до елементів 
сюрреалізму (який не існував у відповідну 
добу). Я маю на увазі видиму для глядача ногу 
лицаря – у ділянці гомілки. Ця нога зображена, 
ніби в розтині – металеві лати вкривають її 
таким чином, що вона здається масивною – 
із розвинутою литкою. Але в середині цього 
металевого панцира художник зобразив  
реальну ногу лицаря – тонку, без литки, схожу 
на кістку-гомілку. Ще раз пригадаймо іронічний 
полілог із комедії Шекспіра «Марні зусилля 
кохання» (Дія V. Сцена 2), у якому йдеться про 
герцога Армадо (прототип – граф Оксфорд):

Лонгвіль: Його ноги товстуваті для 
Гектора.

Дюмен: Особливо ж у литках.
Бойе: Ні, він стрункіший.

Така серія дивовижних алюзій ніяк не може 
вважатися випадковим збігом – тим більше, що 
гравюра – судячи з усього – була виготовлена в 
Англії. А відтак випливає висновок, що перше 
лісабонське видання «Дон Кіхота» 1605 р. було 
видрукуване в Лондоні, а незначна частина 
його тиражу – перевезена до Португалії і 
передана книготорговцю Родрігесу. Кажучи 
інакше – простежується щось подібне до історії 
міланського видання «Дон Кіхота» 1610 року.
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19. Джон Е. з Ланкастеру – автор п’єси Шекспіра 
П’єса Шекспіра «Генрі IV» (1-а частина)

 вперше була опублікована у 1598 році – 
анонімно (без імені автора на титульній 
сторінці. Наступного (1599) року цю п’єсу 
знову опублікували – без жодних змін, але 
цього разу на титульній сторінці було написано 
таке: «Newly corrected by W. Shake-speare» 
(«Нещодавно виправлено В. Шекспіром»). 
Кажучи інакше – цього разу також ім’я автора 
не повідомляється. Але повідомляється ім’я В. 
Шекспіра – як редактора даної драми. Хто ж 
був автором п’єси? Відповідь на це питання нам 
може дати її рукопис – попри те, що цей рукопис     
не є оригіналом, що він є копією, створеною у 
1623 році, яка належала серу Едварду Дерінгу 
та була створеною за його участі і на його 
замовлення. 

Едвард Дерінг є відомим науці насамперед     
тим, що він став першим покупцем Першого 
Фоліо Шекспіра, купивши відразу два 
примірники (які коштували далеко не дешево). 
На основі цього випадку шекспірознавці дійшли 
висновку, що Дерінг був одним із найбільших 
шанувальників творчості Шекспіра [https://
shakespeareandbeyond.folger.edu/2020/04/14/edward-dering-
amateur-private-performance-shakespeare-play/].

Про рукопис Дерінга всі англійські відповідні 
довідкові видання пишуть приблизно таке: 
«Рукопис Дерінга – найбільш ранній з 
рукописних текстів будь-якої п’єси Вільяма 
Шекспіра. Рукопис об’єднує частину Першу
та частину Другу «Генрі IV» у єдину 
редакцію п’єси. На думку вчених, рукопис 
був відредагований на початку 17 століття 
сером Едвардом Дерінгом… Дерінг вирізав 

близько 3000 рядків шекспірівського тексту 
(включаючи значне скорочення сцен з 
Фальстафом) і додав близько 50 рядків 
свого власного винаходу разом із численними 
незначними втручаннями.

Рукопис Дерінга являє собою невеликий 
фоліант (11,75 x 7,75 дюйма) з 55 аркушів...

Дві руки зробили свій внесок у виготовлення 
Рукопису Дерінга, відомі як Рука-I та Рука-II. 
Рукою-І написано першу сторінку рукопису... 
Рука-II завершила частину тексту, що 
залишилася. У рукописі також наявні 
численні модифікації та виправлення роботи 
Руки-II, виконані Рукою-I. Стилістичні: 
різницю між ними показують, що Рука-I була 
непрофесійною рукою, а Рука-II належала 
професійному переписувачу. Рука-I була 
ідентифікована як рука Едварда Дерінга… 
Рука-II належить писареві, людині на ім'я 
Семюел Карінгтон, прізвище якого з’являєть-   
ся в «Книзі витрат» Дерінга на початку 1623 
за «написання п’єси Генрі Четвертого»…» 
[https://en.wikipedia.org/wiki/Dering_Manuscript].

Титульна сторінка «Генрі ІV». 1599 р. Фрагмент Титульна сторінка «Генрі ІV». 1598 р. 
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Про призначення цього рукопису довідкові 
видання пишуть так: «Вчені-шекспірознавці 
сходяться на думці, що Рукопис Дерінга 
(Dering MS) є редакцією, підготованою 
приблизно в 1623 році, можливо, для сімейного 
або аматорського спектаклю, Едвардом 
Дерінгом… Декілька незгодних стверджують, 
що Dering MS може вказувати на те, що твір 
«Генрі IV» Шекспіра спочатку був окремою 
п’єсою, яку драматург пізніше розширив та 
розбив на дві частини» [https://en.wikipedia.org/
wiki/Henry_IV,_Part_1#The_Dering_Manuscript].

А тепер поміркуймо, хто тут має рацію – 
наукова більшість, чи наукова меншість?

Здоровий глузд говорить нам про те, що 
домашні аматорські вистави не могли тривати 
довше за вистави професійні. Навпаки – їхній 
сценарій мав би бути скороченим варіантом 
певної популярної п’єси. При цьому все 
найбільш цікаве мало залишитися, а найменш 
цікаве – мало бути вирізаним. А тим часом, 
виявляється, Е. Дерінг вирішив об’єднати дві
частини п’єси Шекспіра в одну, аби його 
домашня вистава була довшою за професійну. 
Ще більш безглуздим видається подібне 
припущення у тому випадку, коли ми 
дізнаємося, які актори брали участь у домашніх 
виставах Дерінга. Разом з рукописом «Dering 
MS» зберігся і клаптик паперу, на якому Дерінг 
перелічує вісім акторів-аматорів – виконавців 
вистави «Іспанський священник» Флетчера 
та Месінджера. Виявляється, це все були 
представники родини та прислуги Дерінга.

Крім того, якщо вважати, ніби Дерінг 
скоротив обидві частини п’єси, виявиться, що 
вчинив він це вкрай невдало: «Незважаючи 
на популярність персонажа Фальстафа у 
сучасної публіки, Дерінг піддає сцени із ним 
значному скороченню» [https://en.wikipedia.org/wiki/
Dering_Manuscript].

Кажучи інакше, Дерінг (всупереч здоровому 
глузду) скорочував текст за рахунок найбільш 
цікавих епізодів – такий ось висновок 

випливає із гіпотези, яку підтримує більшість 
шекспірознавців.

У тому, що лише їхня меншість не 
погоджується з такими висновками більшості, 
немає нічого дивного, позаяк є відомим, 
що загальний відсоток людей, наділених 
логічним мисленням, не є високим. І було б 
великою наївністю вважати, що в середовищі 
шекспірознавців цей відсоток є дещо більшим.

А тепер пригадаймо, що перше видання 
«Генрі IV» (1598) не повідомляло прізвища 
та імені автора п’єси. А друге таке видання 
(1599) містило лише такі слова: «Нещодавно 
виправлено В. Шекспіром». І в цьому випадку 
виникає питання: що ж було виправлено 
Шекспіром? І де те першоджерело, яке він 
виправив? 

Заголовок Рукопису Дерінга (із позначенням псевдоніма автора над ним: «John E. of Lancaster»)

Перша сторінка Рукопису Дерінга («Генрі ІV»)
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Я наполягатиму на тому, що «Рукопис 
Дерінга» є копією цього першоджерела, а саме 
першоджерело було використане Шекспіром  
(не плутати з Шакспером) для його розширення. 
Зокрема, Шекспір додав до даного тексту 
близько 3000 рядків і вирізав із нього близько     
50 рядків (таким чином у своїй помилковій 
гіпотезі шекспірознавці поміняли рядки
реально вирізані – на додані, а додані рядки – на 
вирізані). 

Хто ж був автором першоджерела «Рукопису 
Дерінга» (первинної версії хроніки «Генрі IV»)? 
Дещо дізнатися про цього автора ми можемо із 
самого «Рукопису Дерінга». Як бачить читач, над 
заголовком («King Henry») стоїть позначення 
автора – як «John E. of Lancaster» (Джон Е. з 
Ланкастеру). Чому на ці антропонімічні дані 
не звернули увагу шекспірознавці? По-перше: 
це є одним із фактів-спростувань авторства 
В. Шакспера. По-друге: такого драматурга як 
Джон Е. з Ланкастеру – історія не знає. А позаяк 
історія його не знає – декому здається, що можна 
це питання проігнорувати.

Тим часом не важко зрозуміти, що тут 
написано рукою Дерінга псевдонім автора 
відповідного рукопису – рукопису, який Дерінг 
отримав від якоїсь невідомої нам особи в 
тимчасове користування – для створення його 
копії, призначеної не для театральних вистав, 
як дехто собі гадає, але для колекціонування.

Ми вже знаємо, що за псевдонімом Вільям 
Шекспір («W. Shake-speare») стоїть історична 
постать Роджера Ретланда, який у виданні 
1599 р. постає як редактор відповідної п’єси, 
отож, буде помилкою вважати, що Джон Е. з 
Ланкастера – це псевдонім Роджера Ретланда. 
Здається, й сам власник «Рукопису Дерінга», 
який власноруч переписував першу сторінку, 
зокрема й заголовок – не знав, про кого йде  
мова. Позаяк він спробував це уточнити, але 
згодом відмовився від своєї версії й закреслив 
кількома лініями гіпотетичне прізвище 
ймовірного автора.

На мою думку, цим невідомим автором, який 

підписувався: «John E. of Lancaster», був Джон 
Меннерс, граф Ретланд 4-й. 

Ім’я, як бачимо, не зазнало жодних змін, а 
замість прізвища з’явилася лише літера-ініціал 
«Е.», яка може мати значення: «Earl» («граф»). 
Проте прізвище-псевдонім «Ланкастерський» 
(«of Lancaster») вказує на те, що скоріше за 
все, його взяв собі не сам Джон Меннерс, а ним 
наділив свого батька його син Роджер. 

Поясню свої міркування. Пригадаймо, 
що п’єса «Генрі IV», за своїм сюжетом, є 
хронологічним продовженням п’єси Шекспіра 
«Річард ІІ», яка має відомий політичний 
підтекст. А тим часом за правління Річарда ІІ 
існувала баронська опозиція цьому королю 
з содомськими відхиленнями, яку очолював 
Томас, граф Ланкастер (1278 – 1322). Він 
підняв повстання проти короля і загинув у 
битві під Боробріджем. Джон Ретланд також 
загинув не внаслідок якогось випадку, але 
як історична постать, що протистояла владі. 
Таким чином у Роджера Ретланда існували 
певні підстави для ототожнення свого батька 
із Томасом Ланкастером, адже Річард ІІ (ворог 
Т. Ланкастера) асоціювався із королевою 
Єлизаветою, що, нагадаю, визнавала й вона 
сама.

При цьому слід пригадати, що Перша частина 
хроніки Шекспіра «Генрі V» була також, 
що найбільш ймовірно, написана Джоном 
Меннерсом.

А тепер пригадаймо еволюцію образу 
Фальстафа. Спочатку він був сером Ольдкастлом 
– сатирою на історичного Джона Ольдкастла. І 
тут виявляє себе задум Джона Меннерса та його 
католицькі переконання. Згодом Роджер Ретланд 
ознайомлюється із перепискою своєї далекої 
родини (Пастонів) і дізнається характерні деталі 
із життя сера Фастольфа, збагачуючи цей образ 
відповідним чином (це питання ми висвітлили 
у розділі «Загадкова шекспірівська «Кабаняча 
голова»»). А вже у «Віндзорських жартівницях» 
Фальстаф виявляє алюзії, які в’яжуть його із 
Вальтером Релі.



449

Частина перша
Передмова до другого видання ..........................................................................................................................................   3
1. Шакспер і Шекспір  ............................................................................................................................................................... 4
2. Шакспер – фаворит Св. Георгія? ........................................................................................................................................ 5
3. «Автограф» Р. Ретланда на сторінках «Гамлета» .......................................................................................................... 24
4. Деякі цікаві місця із трагедії Гамлет ............................................................................................................................... 32
5. Кембриджський слід Шекспіра .......................................................................................................................................... 37
6. Про цікаві факти та їхню традиційну інтерпретацію ................................................................................................ 41
7. Про окремі деталі сонетів Шекспіра .............................................................................................................................. 42
8. Художник з двома лівицями ............................................................................................................................................ 45
9. Джентльмен Фортуни і лицар Діани ............................................................................................................................. 53
10. Перший слід «Смаглявої леді» ....................................................................................................................................... 56
11.  Прообраз Жака-Меланхоліка ....................................................................................................................................... 63
12. Чи міг бути Шекспіром Вільям Шакспер? ................................................................................................................... 64
13. Про поему «Фенікс і Голуб» ............................................................................................................................................ 67
14. Таємниця Честерівського збірника .............................................................................................................................. 68
15. Честерівські алюзії Бена Джонсона .............................................................................................................................. 78
16. Розповіді портретів ........................................................................................................................................................... 79
17. «Троїл і Крессіда»: новий слід «Смаглявої леді» ........................................................................................................ 95
18. Роджер Ретланд і Бен Джонсон ...................................................................................................................................... 96 
19. Хто написав Дон Кіхота? ................................................................................................................................................. 99
20. Чи мав Роджер Ретланд співавтора? .......................................................................................................................... 115
21. Таємниця Томаса Корієта ............................................................................................................................................. 123
22. Таємниця Томаса Корієта.  (Продовження) .............................................................................................................. 129
23. Зустріч Роджера Ретланда із Гаспаром Вайзером та її наслідки ........................................................................ 138
24.  Роман «Дон Кіхот» присвячений прототипові Дон Кіхота  (графу де Веру) ...................................................141
25. Перекладач «Дон Кіхота» на іспанську ..................................................................................................................... 153
26.  Перекладач «Дон Кіхота» на іспанську. (Продовження) .................................................................................... 159
27. Циганський вульгарний осел із ртуттю у вухах .......................................................................................................165
28.  Роман «Дон Кіхот» та інші твори Роджера Ретланда ............................................................................................168
29. Образ Лабео «козир» беконіанців ............................................................................................................................... 172
30. Пошук чорного кота у темній кімнаті ....................................................................................................................... 173
31. Загадковий анахронізм у хроніці «Річард ІІ» ............................................................................................................. 174
32.  Чи міг Френсіс Бекон бути Шекспіром? ................................................................................................................... 176
33. Шекспіріана й Італія ....................................................................................................................................................... 184
34. Образ Зими та Весни в комедії «Марні зусилля кохання» ...................................................................................187
35. «Козирна карта» стратфордизму .................................................................................................................................196
36. З історії позитивного антистратфордизму .............................................................................................................. 203
37. «Слабкі» місця ретландівської теорії ......................................................................................................................... 210
38. Таємниця «Ейвонського Лебедя» ................................................................................................................................ 214
39. «Головний актор у всіх п’єсах» ..................................................................................................................................... 218
40. У якому році помер Вільям Шакспер? ....................................................................................................................... 223
41.  Про об’єктивність витоків антистратфордизму .................................................................................................... 225
42. Вино Нарциса з келиха Весни ...................................................................................................................................... 227
43. Майстер, який намалював емблему для першого видання «Дон Кіхота» ....................................................... 234
44. Портрет Томаса Овербері? ............................................................................................................................................ 246
45.  Вигадана історія про лікування .................................................................................................................................. 247
46. Євангельські вартості у творчості Шекспіра .......................................................................................................... 248
47. Замість післямови .......................................................................................................................................................... 250
Авторецензія до Частини першої ................................................................................................................................... 255

ЗМІСТ



450

Частина друга. Пролог до Частини 2-ї  ................................................................................................................ 259
І. Англійські алюзії роману «Дон Кіхот» ...................................................................................................................... 260
1. Королева Елізабет – в «Дон Кіхоті» .............................................................................................................................. 260
2. Томе Сесьяль – Томас Сесіаль – Томас Сесіль .......................................................................................................... 266
3. Загадковий Шелтон  ......................................................................................................................................................... 269
4. Магістр Джозеф Холл – прототип ліценціата Перо Переса .................................................................................. 272
5. Як антропонімічні дані Сервантеса сприймалися англомовним читачем? ....................................................... 277 
ІІ. Іспанські реалії і роман «Дон Кіхот» ........................................................................................................................ 278
1. Інвектива проти Сервантеса в Першій частині «Дон Кіхота» ................................................................................278
2. Єврейське походження Сервантеса ............................................................................................................................. 280
3. Ексклюзивна міфологія в «Дон Кіхоті» та у двох комедіях Шекспіра .................................................................. 292
4. Таємниця міланського видання «Дон Кіхота» 1610 р. .............................................................................................. 300
5. Парадокси брюссельських видань «Дон Кіхота» ....................................................................................................... 302
6. Перші піренейські видання «Дон Кіхота» – цікаві факти ...................................................................................... 306
7. Хорватський вузол Сервантеса і Шакспера .................................................................................................................. 312
ІІІ. Каталог бібліотеки Бельвуару ................................................................................................................................... 316
1. Про деякі особливості, зафіксовані у Каталозі ........................................................................................................ 316
2. Про дві праці Ніколо Макіавеллі з бібліотеки Роджера Ретланда ........................................................................ 318
3. Огляд Каталогу .................................................................................................................................................................. 320
4. Рефлексії «Історії» Геродота – в «Дон Кіхоті» ............................................................................................................. 324
5. Огляд Каталогу (продовження) ..................................................................................................................................... 326
6. Про те, як Сервантес зробив Катона із Назона .......................................................................................................... 328
7. Рейнальдо – в «Дон Кіхоті» і граф Оксфорд 17-й .................................................................................................... 329
8. Огляд Каталогу (продовження) ..................................................................................................................................... 331
9. Огляд Каталогу (додаток) ................................................................................................................................................ 338
10. Висновки до огляду бібліотеки Р. Ретланда ............................................................................................................... 343
ІV. Факти, за якими стоять таємниці ............................................................................................................................. 345
1. Чи навчався Сервантес у Кембриджі? ..........................................................................................................................345
2. Першоджерело «Дванадцятої ночі» ..............................................................................................................................347
3. Згадка в «Дон Кіхоті» про «літературне сміття» ........................................................................................................ 349
4. Кельтська міфологія у творчості Шекспіра ................................................................................................................. 350
5. Як кельтська міфологія змогла проникнути в в твори Шекспіра? ............................................................................ 353
6. Граф Есекс свідчить про Ретланда як літератора ...................................................................................................... 355
7. Джон Флоріо і Роджер Ретланд ...................................................................................................................................... 357
8. Промовисті алюзії ..............................................................................................................................................................363
9. Ляпсуси  Сервантеса,  спровоковані  «Дон Кіхотом»  і  не  лише  ним ......................................................................368
10. Офіційна відмова Сервантеса від авторства «Дон Кіхота» ................................................................................. 373
11. «Магічна» голова з «Дон Кіхота» ................................................................................................................................ 377
12. Загадковий вплив Есхіла на Шекспіра ...................................................................................................................... 381
13. Загадкова шекспірівська «Кабаняча голова» ........................................................................................................... 381
V. Деякі підсумки – стосовно Шекспіра, Сервантеса і Шакспера ......................................................................... 385
VІ. Додаток, якого могло й не бути ................................................................................................................................. 388
Частина третя. Пролог до Частини 3-ї  ................................................................................................................. 389
1. Аргументи опонентів – на нашу користь  .................................................................................................................. 390
2. Сімейне  передання Шакспера – про його кар’єру................................................................................................... 395
3. «Цезар без причини – не скривдить!» ......................................................................................................................... 396
4. Шекспер як «дерев’яна підставка» – у посвяті видання сонетів 1609 р. ............................................................. 397
5. Два сонети Шекспіра, поєднані змістом і прізвищем автора ............................................................................... 398
6. «Водяниста Зірка» у «Зимовій казці» .......................................................................................................................... 401
7. Алюзії «Поетастера» ......................................................................................................................................................... 405
8. Буффоне й Пунтарволо – ідея «Дон Кіхота»  .............................................................................................................. 412
9. Богемія – на Апеннінах ................................................................................................................................................... 416
10. Кабан Ф. Бекона з місяцем богині Діани .................................................................................................................. 418
11. Про конфіденційне джерело «Бурі» ........................................................................................................................... 419
12. Про спробу узгодити наукові міфи із фактами ...................................................................................................... 421
13. Заувага стосовно видання 1-го Фоліо ........................................................................................................................ 422
14. Про авторство віршів музичних збірок Р. Джонса ................................................................................................. 424 



451

15. Про авторство вірша «Flow My Tears» ........................................................................................................................... 431
16. Про авторство та алюзії Парнаської трилогії ............................................................................................................. .432
17. «Залізний» аргумент шекспірознавця Анікста ............................................................................................................ 439
18. Вільям Шакспер – перший ілюстратор «Дон Кіхота»? ............................................................................................... 440
19. Джон Е. з Ланкастеру – автор п’єси Шекспіра  ............................................................................................................. 444

•••••••

Титульна сторінка «Річарда ІІ». 1598 р.  Авторство Шекспіра - вказане



Наукове видання

Віктор КИРІЙ

ТАЄМНИЧИЙ АВТОР «ГАМЛЕТА» І «ДОН КІХОТА» 
Частини Перша – Третя

В авторській редакції

Верстка та художнє оформлення – авторські

Підписано до друку 25. 01. 2022 р.
Папір офс. Офс. друк. Формат  60х84/8

Гарнітура Minion Pro
Наклад 50 примірників

Ум. друк арк.  35,34
Замовлення №1536

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи
до державного реєстру видавців, виготівників і

розповсюджувачів видавничої продукції –
Серія ДК, № 2509 від 30.05.2006 р.

Видавець і виготовлювач - ПП «Посвіт»
вул. І. Мазепи, 7, м. Дрогобич, Україна 82100

email posvitdruk@gmail.com


