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ПЕРЕДМОВА. 

І. Час написаНА "Коріо"яна". "ТраІ'едил 
Коріоляна" ПОЯВИjJU ся у-перве в першім повнім 
видаою Шl;кспірових творів іл fulio 1623 р. Дяя 
080аченя часу її написаuя маємо не богато даних. 
Викінченє мови, віршової форми і драматичпої 
КОllПО3ИЦИЇ покааує, що сеи твір був плодом Шекс
пїрового І'еоїя в добі його наивисшої доврілости. 
Факт, що осповою траІ'едиї було оповіданє Плю
тарха, яке в анtлїйськім перекдадї Норта появило 
ся у-перве 1595, потім 1fЮ3 а нареlllТЇ 1612, не 
дав нїякої певної вкааівки. 'Гроха тїснїйше стяга
ють хронольоІ'ічпу межу ось які уваги. 11 ри кінцї 
1603 р. відбув ся голосний У цїлій .А.пІ'лїї ПРОЦ6\: 
одного а найвианачпїliших героїв 6лисаветинської 
епохи, Вальтера Ралєн, сьмілого войовника, що 
здобув для Анfлїї Тупну, щасливо воював в Ішпа
нївю і відкрив Вірджінїю, оскарженого аа араду 
краю і ва пакладаоє в fшuанївю. На основі вовсїм 
недостаточних дока:Jів його васуджено па смерть, 
але вироку пе виконано, тілько вамкнено його 
в тюрмі і держано там довгі роки. Сей Ралєй, гор
дий lІаІ'нат, що в привирством дивив сн на простий 
люд, виступав у парляментї против вакона про вни-
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женв цїни на хлуб і був ненависний нароДови яко 
державець винної монополїї, послужив ПО всякій 
правдоподібности живим прототипом для геройської 
фіІ'ури КоріОJlяна. Ще далї веде нас Кемденова 
книжка "Remains concerning Britain" , видана 
1605 р. 3 сеї книжки Шекспір увив ширшу, ІОві-
6ВУ версию притчі про жолудок ісустави, наяе
деної у Плютарха лише в дуже короткій фОРIllі. 
Се одинокий бувсумнївно певний граничний камінь: 
раньше Кемденової книжки "Коріолян" певне не 
був написаний. Але коли саме? Дl3икі критики 
(Брандль) вупиняють ся на. тім же 160б-і:и роцї. 
Иньші (Брандес) пригадуючи, ику велику ролю 
в траІ'едиї грав lІати - "найгордїйша і найбільше 
викінчена постать матери, яку лише сотворив Шекс
пір" (Brandes, Shakespeare, 761), ввертають 
увагу на правдоподібність, що для сотворени сеї фі
І'ури Шекспір покористував ся постатю свовї власної 
_атери. Ся постать MOrJla в повній силї ожити в ior.o 
памити як раа тодї, коли ся мати вмерла, а се 

стало ся 9 вересuи 1608 р. Шекспір без СУМНЇВУ 
був на її похоронї і поті. іще пробув пару неділь 
у Стратфордї; ще 1 б жовтня він був ва ку_а у о
дного стратфордського міщанина. 3 сего ВИВОДЯТЬ, 
щО тодїж, під вражінв_ .атериної смерти, був на
писаний "Коріолин" . Неясний натяк на одну ре
плїку в сеї траtедиї хотіли деякі критики віднайти 
в одній драмі Бен Джонвона, виданій 1609 р. Та 
не хибло й таких критиків, які на основі ще дрі
бнїйших обставин (одного слова в Нортові. пере
кладї llлютар:х:а, що в виданю в 1612 р. мав форму 
відмінну від старших видань, а ідентичну з тою, 
яка в у Шекспіра в тім місцУ) догадували си, що 
"Коріолян" написаний аж по 1612 році, отже був 
найпіанїйшии Шекспіровим твором. Хоча сей погдяд 
8 ріжни! причин не може бути принитий, то все 
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1'&КИ лишаєть ся досить широкий простір часу 
1605-1608 яко правдоподібна пора наоисаня 
Коріоляна ". Копець 1608 року ВИ,'J,аєть ся нам 

:ай6ільшt> правдоподібпим. 
11. Жерела "КоріОЛRна". Шекспір увяв основу 

ДХЯ своєї траr'едиї а оповіданя грецького писателя 
IIJIютарха про житє римського г('роя в початків 
републїки Кнея (не Кая) Марцін провваного Коріо
.Іивом. Повіііша історіotрафія вика'lала повну 
веісторичпість сеї фіr'урп і лєtендовість його мни
_ої історії, от тим то ми не маємо можности анї 
потреби дошукувати ся верна дїйсности в Шексні
ровій траr'едиї. Що Шекспір не мав на метї писати 
історичну траr'едию, се ро(!умїєть ся само собою 
при всїх його творах; тут се ТИМ lІенше можливе, 
60 "Коріо;JЯН" - твір наскрізь тенденциЙниЙ. На
віть той лєr'епдовий скелєт, який Шекспір найшов 
у Плютарха, він дуже (!начно перемінив, для до
годи СВОЙОllУ поглядови па героя і юрбу, який він 
хотїв перевести в драмі. Ми пода,1И в ПОlIснепях 
докладні витяги в Плютархового опові;щпя пара
Л6ЛЬНО в ІІІекспіРОВИМІІ сценами і чита'І може 
8 них мати добрий обра(! того, як переllінював 
і прикроював Шекспір своє жерело, деколи - pi;~
ше -- для самої драматичної будови, а деколи -
частїйше - для тендеНllИЇ. Ся тенденция була -
виявити своє прищрство для юрби, для ПРОСТОГО 
JlЮДУ, а пошапу. навіть (!акохане обожанв для ви-
8иачиих одиниць, для героїв. Свойого героя Корі
оляна вретушував він далеко поиад той ріст, який 
дає ЙОllУ оповіданє Плютарха. Віо при6ільшив ііого 
хоробрість, (!аставившп його вовсїм самого вбігтп 
в брами .коріолї, колп тим часом у Плютарха вів 
вбігає а невеличкою купою РИМЛЯН і не дає аам
квути ва собою брами; прибільшив його гордість, 
ваставивши його підчас кавдидовапя ва консульство 
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випрошувати ся від обовявку говореня до народа, 
ваставивши його далї говорити кандидатські про
мови уриваними словами і вгіРДНИDl ТОНОМ, но пока
вувати своїх ран, на перекір llлютархови, який 
виравно каже, що Марцій па ринку покавував свої 
рапи j прибільшив ЙОГО правдомовність. а радше 
неровумну лайливість - ровуміє ся, тілько супроти 
плєбеїв, а не супроти патрициїв; надав йому чару
ючу си;]у особистого впливу, що мигом привертає 
ДО него серця не тілько ПРИllтелїв (пор. промови 
Мененїя стор. 42, Волюмнії стор. 43, НРУl'а 45--
46, посланця 48, другого отамана 49, Комінїя 52 
-53, нятого і шестого міщанина 60-61), але 
Й найванеклїйших ворогів (пор. промову Авфіда 
стор. 112-1]3 і ровмову слуг 113 -1]5). НаТО
місь його противників трибунів він аробив дурнями, 
іН1'РИІ:'антами, вавидливими честолюБЦIIМИ, що під
цьковують народ, а самі раді би вигородити себе, 
ОДНИМ словом, демаtо:r'ами найнившої проби. Та 
найбільшу потопу свойого гнїву і призирства вил
ляв Шекспір на ПРОСТИЙ парод, на "юрбу", оту 
темну, вмін'іИВУ, легковірну і недовірливу, трусливу 
в не6евнецї, непостійиу і вахланну юрбу, що нїколи 
не думає власним міаком, не вробить нїчого в ма
сної аастанови, що потонула в найниаших матері
альпих іптересах і вміє любити тїлько рівних собі 
та таких, що підлещують ся їй, але пенавидить ТИХ, 
хто вдібністю, васлугами і силою волї стану в вис
ше неї, хоч би він бу в і найбільшим добродїєм 
народа. До сеї юрби Шекспір 1I0'lYBil8 іuстинктове 
обриджене не так може ва погані прикмети її 
характеру (аристократична "юрба" буває не 
много лїпшою від плєбейської), як радше ва її 
брудні лица, неВИDlиті вуби, ВОНЮ'іі шапки, непри
ємне диханє і т. и. Все те проявляє й Шекспірів 
герой внеспиненою рівкістю, проявлають і ииші 
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персонажі траtедиї (тай не лише сеї одної), як 
ОСЬ Мененїі, Волюмнїя, навіть отаман, що вастелює 
ПОАуmки на лавицях у Капітолї. 

ІІІ. Особисті ремінісценциТ. Що м~~л~ до
вести Шекспіра до такого погляду на гepolВ 1 юр
бу? Що могло довести в його душі до такої нечу
ваної інтенвивности обожанє ДШІ одних, а погорду 
і обридженв для другої'( Хоч і як мало ми внаємо 
про Шекспірове ЖИТЄ, але з самого тексту його 
Ворів, а особливо в "Коріоллна" ми можемо врову
_іти, що ті ПОЧУТЯ У него не вироаум:увані, не 
удані ad hoc, але проривають ся велєментарною 
силою в глубини його душі, виявляють себе такими 
конкретними рисами, що ми мусимо бачити в них 
особисті ремінїсценциї автора, виплоди ЙОГО житя 
і тих відносян, серед яких роавивала ся ЙОГО 
t'ворчість. 

Поперед усего треба внати, що якогось "істо
ричного вмислу" У Шекспіра не було. Старі рим
ські, чи старі анtлїйські чи які будь иньші часи 
він малював такими фарбами, яких достарчувала 
101lУ сучасна його дїЙсність. У "Гамлвтї" при ко
ролівських віватах стріляють в гармат, а в "Коріо
ЛКRЇ" римські плєбеї говорять "амінь", як анtлїй
ські иурітане. І ~Ial'алом римські плєбеї - ее не 
ті повнохарактерні, хоч не повноправні Римляне, 
що дали перший у історїї, блискучий приклад дов
rOBiKoBOЇ, упертої і консеквеuтної боротьби ва 
права, - се льондонська юрба, брутальна, неоте
оава, а головно та її часть, нку Шекспір що ве
'Іера бачив на партері свойого театру, якої гамір 
лриглушував найкращі місця його творів, якої 
сонуХ вдавлював його груди. Що та юрба працює 
на хлЖб для себе - се він внав, анав навіть, що 
ираця - її перший обовявок. Але ЩО СІІ юрба 
свовю працею годув і абогачув героїв і що праЦIІ 
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повинна давати також відповідні права в гро_аді 
- про се у Шекспіра не находимо ніякого 
натяку. 

І се не тяжко винснити. Шекспір нк актор 
був слугою в раву анtлїіського маІната, потіІІІ ко
ролн і привик обертати свій вір вавше в гору, до 
тих наівпсших сфер, у котрих бачив своїх протек
торів. ПОХОД'l'Jи в ваможвої родини і доробивши сн 
аКТОРСТВОІІІ і писатеЛЬСТВОІІІ ввачного маєтку він не 
богато внав про бідованє тої "юрби" і не lІІав ДЛН. 
него СПОЧУТН. 3авиавши приявии деяких маІнатів 
Bi1l бачив у них дїйсні основи суспільности, а його 
історичні відомости, черuані а хронік та Плютархо
вих біоtрафій, 1ІІ0ГЛИ й утвердити ЙОГО в тіlll поглндї, 
що людськість жиє і роввиває ся 1'ЇЛЬКО нечислен
ними веЛИКИIІІИ ОДИНИЦНІІІИ, чи то, нк влучно каже 

Брандес, що та маеа не складає СН в одиниць, 
але тілько в немногих великих цифер і мілїонів 
нуль. Чуючи й себе одною в тих великИХ цифер, 
і гірко відчуваючи своє упослїдженє, свов НИlІьке 
становище в суспільно сти, Шекспір ТИІІІ живіііше 
відчував великі траtедиї великих героїв, що поги
бали в конфліктї З людською вавистю, непостійністю 
та пиаьким честолюбством. Приклади таких героїв 
мав Шекспір у себе перед очима, а наияркіЙШИIІ був 
бев сумніву вгаданий уже Вадьтер Ралвіі, що сво
ЇМИ вавойовапями прославив і збогатив АнI'JIіЮ, 
а нкого про те в падолистї. 1603 р., коли його 
переВQжено в одної тюрми до другої, ровлючена 
льондоньска юрба lІІало не ровірваn:а на вулицї. 
Той саlll Ралєї - НК Коріолян хоробрий, пишний, 
гордий та неподатливий супроти юрби, нк Коріо
ляп зневавиджений ВИВЬКИІІІИ, оклеветавий і васу
джепий ва зраду краю, хоч її не допустив СН, 
СИlllпати'lВИЙ був Шекспірови ще й в иньшого боку. 
Вік був протеКТОРОI артистів, приятвJIеl поетів, 
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в тім числї й Шекспірового друга Бен Джоквопа., 
і сам навіть складав не погані лїричні поевиї, -
отже й тут деяка анальоtія до Коріоляна, якого 
Плютарх навиває одним ів найлїпших РИ_СЬКИХ бе
сїдників. 

Коли справедлива догадка деяких критиків, 
що постать Волюмнїї утворена під впливом власних 
споминів поета про свою матїрь, то ми 1ІІали би 
в тій постатї важний причинок до 1:арактеристики 
lІатери нашого поета. Те, що ми внаємо про неї, 
велить догадувати ся, що се була справдї невви
чайна жінка. Мері Арден належала до одної в най
старших і найповажнїйших шляхетських фамілїй 
rрафства, що виводила свій рід аж ів часів короля 
Едварда Вивнавця. "В Шекспіровій сїм'ї вона ре
превентувала гордий, шляхетський елємент; її 
предки 3 давен давна були гербоцою шляхтою."*) 
В промові Волюмнїї до Коріоляна (стор. 141) є 
одно місце, що 1ІІоже служити характеристикою 
відносин Шекспірової 1ІІатери до сина; се вірші, 
яким нема нїякої анальоtіі у Плютарха, додані 
Шекспіром ів власного досьвіду, нїжні і Ішгкі, 
lІайже не до лиця гордій і твердій РИlИлянцї: 

А яж то, бідолаШНJI КЕ очка, мавши 
Тебе одинчика, єдину втїху, 
І на війну виквоктувала сина, 
І по війнї його витала в лаврах. 

Ті слова далеко скорше до лиця матери по
ета, що догадув ся про велич свойого сина, та 
виушена жити оддалїк від него, тілько в ряди
roди може витати його, коли вертав до рідного 
мста аі свойого побуту в широкім сьвітї. 

IV. Арт.истичие оброблеиє "КоріОllяиа". 
З погляду артистичного обробленя - композициї 

*) Brandes, Shakespeare, 760. 
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і будови драми, характеристики дїєвих осіб, богац
тва ідей і мови, красоти віршованя »Коріолян" 
належить до найкращих творів Шекспірових. Бу
дова драми проста іпровора, експовиция ясна від 
першої сцени, характери дїєвих осіб проведені ру
кvю великого майстра. Дїя роввиваєть просто і ши
роко; автор певний усюди своєї руки, не спішить 
до кінця, бо внає, що всюди зуміє вацїкавити, ва
хопити нас. Він ввертає особливо пильну увагу на 
вирисуванє характерів і творить на канві, даній 
умілою рукою грецького писателя, бевсмертні фі
tури Коріоляна, Волюмнїї, Мепенїя і обох трибунів, 
фіtури ле стілько римські, скілько вага.льпо люд
ські, типи великих людських пристрастей, а в Ме
иенїю бевсмертпий тип погідпого прихильника воло
тої середини, скептика в .міру і ентуаіаста в :міру, 
гуморисТR, фільовофа, тпп, ДЛЯ: якого У Плютарха 
Шекспір пе виайшов :майже нїIJКИХ даних, але який 
списав con атоге, беручи для него богато рисів 
.мабуть - ів себе са.мого. Те, що :ми внаємо 
про приватне житє Шекспіра, особливо про його 
відносини до товаришів, покавує аж надто богато 
рисів вближених до тих, якими автор надїлив 
Мепепїя. 

Варто піднести ріжницю в поглядах на харак
тер Волю:мнїї. lIольський критик (р. Тарновський 
бачить у тій фіtурі сам чистий патріотив:м, сам ро
вум, саму моральну висшість над усїми фіtурами 
драми, сам чистий і благородний аристокративм 
(див. його студию про Коріолянit); нато:місь Бран~ 
дес справедливо добачує в її характері пориви 
жорстокости і несправедливости супроти люду, вна
чить, ті са:мі хиби, що вгубили їі сина, а її ради 
синови, щоб до часу вдавав смирного і покірного, 
поки не вахопить повної власти в руки, не :можна 
вважати внаЕО.м високої lоральности, хоча бевпе-



ХІ 

репо вони належать до катехівму аристократичної 
політики. 6 неконсеквенциї і в фііурі Коріоляна. 
Справедливо піднїс ір. Тарновський, що зрада віт
чини даєть ся йому якось завадто легко. Він, що 
при першім 8акидї трибуна, ЯКИЙ закидав ЙОМУ 
араду, спалахнув нечувано острим вибухом (стор. 
95), швидко потім поповнює зраду - і анї одної 
рефлєксиі, авї сл їду моральної боротьби, ваганя, 
нїч:ого. І ще одна неконсеквенция. Він, загорілий 
арістократ і консерватист, виголошує в пориві отвер
тости погляди крайнього поступовця про старі 
ВБичаї: 

А як ми звичаю у ВСЇМ покірні, 
'1'0 й пил старий нїколи не 8мітаєсь, 
І блуді в накопичують СІ! гори, 
Що й правду нам на віки закривають. 

Здаєть сл нам, що се не арістократ КоріОЛJlН 
говорить, а демократ Спенсер, що та реплїка вир
вава 3 його нарису про "Звичаї і обичаї", де ска-
8ано _іж ИНЬШИll: "Старі віруваня роблять ся в кін
ці мертвими формулами, що не сприяють розвоєви 
хуха, але викривлюють і зупиняють його". Але ся 
веконсеквенция, то не знак слабости, а радше 8Hal\ 
іеніяльности. Шекспір і його Коріолян - tеmяльні 
одиницї, що носять У своїй душі в СУllіш добутки 
ІИНУВШИНИ і зароди будущини, що боронячи ста
рого, сьвіДО1l0 чи несьвіДО1l0 ПрО1l0ЩУЮТЬ дорОl'у 
НОВОIlУ. 

Ів. Франко. 



ІСОРІОЛЯН. 



DRAМATIS PERSONAE. 

К&Й Марцій КоріОJ[ЯВ, РИК
ський пав. 

. } гетькави Тит . ~арЦlЙ проти BOJ[b-
КОМІВЇй сІОв. 

Мененїй А1ріппа, р;руг КО-
ріо.lЯнів. 

СИЦИНЇЙ виют} нарор;нї 
ЮнІй Брут трибуни. 

МОJ[ОР;ВЙ Марцій, Коріо.lЯ-
нів синок. 

РИИСЬКВЙ вістун. 

ТУ.l Авфід, rетьиан у Вo.rь-
сІОв. 

Накавний Авфідів. 
Змовники 8 Авфідои. 
Міщаве 8 Анціюм. 
Два BOJ[bcRi чатівники. 
ВОJ[ЮИНїЯ, КоріО.lянuва 

иати. 

Вірn.lїЯ, КоріОJ[янова 
жона. 

Ва.в:вріа, подруга BiptiJ[їi. 
Дворянка, прибічници Вір-

1иїї. 

РиисьКЇ та BOJ[bCbKi сенатори, паТІИцИї, еДИJ[И, .Іїктори, 
ВОЇНИ, иіщане, поианцї, Авфідові С.lУГИ і ицьщі прибічники. 

Сцена по части в Римі, а по части в веМJlЯХ ВОJlьсвів 
та АНЦИІІН. 



АМТ ПЕРВИЙ. 

Сцена перва. 

РИМ. ВУJ[ИЦІІ. 

Ввіходить купа. 8бунтованих міщан з кі.lН6М, КQ:ІІИІІ 
і иньmии внаридви. 

Пер в и й ВІ і ща н ин. ПОКИ рушимо даль
ше, ось слухайте, що я BaltI скажу. 

Ус ї. Кажи, кажи. 
Пер в ийм j ща 11 ин. Чи всУ ви наважu

лись лучче вмерти, нУж голодувати? 
у с У. Наважились, наважились. 
Пер в ийм і щ ани н. Перш усього зкаЙ· 

те, що Кай Марцій 1) головний ворог народовн. 
у с ї. ее мп знаємо, се мп знаємо. 
Пер в ийм і ща н п н. ХодУмо-ж убиймо 

його, то й буде нам хлІб по нашій власній 
цінІ. Добре розсуджено? 

у с І. НІчого більше й балакати про ее. 
Так тому й бути. Гайда, гайда! 

Другий міща·нин. Одно слово, ЛIQде 
.добрі. 

Пер в ийм і ща ни н. Нас кличуть: "бідні 
.JIюде"; патрициїв "добрі«. Те, що спадав від 



-4-

рота наШИІІІ зверхникам, нам вистало-б на 
житє. Колп-б вони оддали нам тільки зайве, 
докіль не зопсувалось, ІІІП вже гадали-б, що 
вони годують нас по людськи. Та 'ім здавть ся, 
що й того ми не стоїмо. Нас сушить l'ОЛОД, 
нас Усть нужда, а вони по тим знакаІІІ мов по 

інвентару вичитують свов богацтво. Наша біда -
то Ух роскіш. Помстим6 св-ж на них списаIl1И, 
докіль самі не поробимось спичкаn1И. Бо зна
ють боги, що се я кажу з голоду, а не з попусти. 

Д р у г ийм і щ ани н. І ви хочете осо
бливо кинутись на Кая Марція? 

у с У. На його перш усього. ее справдУш
нУй собака до народу. 

Д ру г ийм і щ ани н. А зміркували ж ви, 
які він послуги 2) зробив кравви? 

Пер в ийм і щ ани н. Вельми добре. І 
вконтентували б його за Ух похвалаn1И, тільки 
що він МІН собі платить гордощами. 

Другий міщанин. Ну, годї злорічпти! 
Пер в ийм і ща н ин. Кажу тобі: що він 

учииив славного, то все для того. Нехай собі 
благенькі простаки провадять, що то було для 
краю; він те ЧИНИВ, догоджаючи матері та 
своУм гордощам 3). А в його стільки-ж гординУ, 
як і заслуги. 

Др у l' ийм і ща н и н. ЧОГО він не здолїв 
перемінити в своУй натурі, у тому ви його ви
нуватите. Та вже-ж нУяк не скажете, щоб він 
був зажерливий. 

Пер в ийм і щ ани н. Хоч і не скажу, 
так не бідкатимусь винуваченвєм. Хиб у його 
стільки, що втомиш ся л'ічивши. (Гук із ва сцени.) 
Що се за гук такий ? Устав ДРУГИЙ куток 
nІіста. Чого ми тут стоУмо балакаючи? До Ка
пітоля! 4) 
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Усі. ХОДіDІU, ходJ"мо. 
Пер в ийм і щ а вив. Стійте. Хто се йде 

сюди? 
Ввіходить lfененїй Atpiuua. 

Др у г и и мі щ а ви в. Достойний Мене ній 
Аtріппа. б) Сей завсїди любив нарід. 

Пер в и й DI і ща н и н. Він таки геть чес
вий. Колnб і всї були такі І 

Мененій. 
Гей, земляки! що се в вас за робота? 
Іtvди йдете 3 паЛИЧЧ!>DІ та киями? 

• Пер в n й мі ща н и н. Наша спрана знана 
добре й сенату. Про свою ДУD1КУ вже тижнїв 
80 два натякали ми їм словаDШ, а тепер вил
IJИМО дїлами. Вони кажуть, що у вбогих про
сителів чути з рота; тепер не те скажуть, як 

почують наші руки. 
Мен е ні й. 

Панове, друзі, чссниї сусіди, 
Чи BaltI отсе погибелі схотїлось? 

Пер в и й DI і щ ани н. Се неDlОжлuве, до
бродіЮ: мп вже погиблп. 

Мен еніЙ. 
Кажу вам, ДРУЗЇ, щО про вашу нужду 
Патрициї напмилостивше дбають. 
А що до нинїшньої голоднечі, 
Т., кидати килми против неба 
Усе одно, що бити НИD1И старших. 
3 свого путя вони для вас не звернуть, 
І скрушять тисячі завад ще більших, 
НУж ті, що зробите 'iDI вашим БУНТОDІ. 
Се не патрици)', боги зробили голод, 
І ве руками мусимо спасатись, 
А молитвами, ва колУна впавши. 
Ой деле! з одної біди та в другу, 
Ще гіршу, вас повергло лихоліттв. 
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Ви клеплете на стерників держави, 
Що, як батьки, про вашу вужду дбають, 
А ви 'іх кленете, як лиход'і'ів. 

Пер в ийм і щ ани н. Дбають про нашу 
вужду? ... Еге, ЯК раз ,... НУколи вови про нас 
ве дбали. Мп перед ними В~ІИраємо, а 'іх ко
мори аж тріщять від жита. Становлять право 
на лихву, піД[JО~lагаючи лихваРЯI\I; що-дпя від
суджу ють яку небудь установу проти богатого 
і вимудровують ще важчі статути, щоб скувати 
і скрутити вбогого. Коли ве війни вас поже
руть, так вони. От і все uіклуваннє 'іх про нас. 

Менен'іЙ. 
Або ти СІО\! себе, як ЗЛЮКУ, винуватиш, 
Або·ж ДУРВИl\l тебе вважати І\ІУШУ. 
Ось слухайте: яроскажу ва1\1 прит'JУ 6). 
Вже може ви не раз Ті чували, 
Та сей случай під неї так підходить, 
Що хочу вам 'іі напоltlЯВУТU. 

П ср ш u й мі ща н и в. Добре, послухаємо, 
доброд'ію j тільки не ДУl\Jай забавити наші зли
дн'і казкою. Та вже, коли охота, кажи. 

М.еuен'іЙ. 
Було колись, ЩО всУ частини т'іда 
у стали против живота, та й кажуть: 
Що вів, мов та безодня серед т'іла, 
Лежвюв та гуляє без робоrи, 
А тілько звав страву пожирати, 
Не помагаючи робучим членаl\l. 
Ті бачять, чують, мислять, ходять, роБJJЯТЬ, 
Підпомагаючп оДво одному, 
І догоджають вс'ім потребам тУла, 
А вів ОДвв марвує та гайнує. 
Тоді живіт оаветь сл та й промовив : ... 

Пер в ийм і щ а в в н. А ну-ж, добрClДУЮ, 
що промовив живіт? 
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Мен е нУЙ. 
Ось слухай, пане. - 3асьміявсь так якось, 
Не а серця йшов той сьміх, а так собі 
(Бо, бачте, як у мене він говорить, 
То може й усьміхать ся) тай мовляв 
Зневажливо тим бунтівливим члевам, 
Що тілько бачять, як вів страву травнть -
Зовсїм як во севаторів поважнох 
Злословите, що вами не вродились. 

Пер в ийм і щ ани н. 
То се такий живіт розумний в тебе? 
Ге, ге! То й голова в вінцї царСЬКОl)ІУ, 
І бистре око, і порадник-серце, 
І РУRи-воІни, і ноги,ковІ, 
І тулумбас-язик, і всякі uньші 
ІІОТУЖНИRЙ і підсусУдки тУла, 
То в тебе всУ вони ... 

М ененїЙ. 
Чого-ж спіткнув ся? 

От ва»1 речник І Ну, що-ж вони? кажи вже. 

Пер в ийм і щ а и и н. 
!!рвгиІчені тим паном пузом, 
Що в тїлї лиш помийниця, кльоака ... 

М ененїЙ. 

Ну, що·ж іще? 

Пер в ийм і щ а вив. 

Добре. 

Колв-б сУ трудолюбцУ 
ЗагомонІли, що-б вів Ї»І одвітвв? 

М евевіЙ. 
Я. вам скажу, ось дайте лиш менІ 
Хоть трошки того, чого в вас так мало 
Терпцю, то вчувте його одповідь. 

Пер в ийм і щ ани в. 
Да й ти,ж бо тягвеш довго. 
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Мен е нї й. 
Знай же, друже: 

Твоє поважне пузо мало розум, 
Не так як ті осудники крикливі, 
І так рекло 'ім стиха: "ІІравда, друзУ, 
Що спільна харч іде найперш до мене, 
І се гаразд: бо я комора ваша. 
Та тілько-ж бо про те собі зміркуйте: 
Я по річках крові ЇУ спускаю, 
у двір - до серця, у сенат - до lнізку, 
У всі місця од висших та й до низшпх, 
Нехай усе живе й працює добре. 
І хоть ви всУ, моі сердечні друзУ" .. . 
Се все так пузо те рече поважно .. . 

1I ер в ийм і Щ ани и. 
Ну, добре вже, нехай. 

Ме н е нУП. 
"І хоть усї ви 

Не бачите, чим я кого обмислю, 
Та я вам доведу се в очевидьки, 
Що борошном усїх я вас годую, 
Собі ж саму полову зоставляю". 
Ну, що ви скажете? 

Пер в ийм і щ ани н. 
Гаразд мовляло. 

Та що нам за наука з сього буде? 

Мен енїЙ. 
Сенатори у Рнмі - добре пузо, 
А ви міщане -- члени бунтовливі. 
Бо зважте ради їх, зміркуите працУ, 
Та розберіть гарненько кожне дїло, 
З чого і як добро і зло виходить, 
Тоді й самі вбачатимете добре, 
Що всякі блага, все громадське щаств 
Від вих, а ве од вас са~IИХ походить. 
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Ну, ти, великий пальче у грОltІадї, 
Що ти ва сю менї відкажеш притчу? 

Пер в и й ltI і Щ ани н. 
Великий пальче? Як же се я палець? 

Мен е нї й. 
Затим, ЩО ти, найнизший, наіібіднїЙШИЙ, 
у тім премудрім бунтї первий преш ся j 
Ти ледарь, слабосилий, без поваги 
Біжиш ва вдо.бич, передувш добрим. 
Ну, що-ж, давайте палицям рабату; 
Рвм буде битись як мишей дві орди, 
Аж одна одну перебв. (Ввіходить Кай lIIарцїЙ). 

Здоров був 
Мій чесний Каю! 

Марцій. 
Спасибі. Що се, бунтовлива дедарь? 
Чого се чухаєте ви сверблячку 
Паскудних ДУМОБ:, докідь та свербля'.ша 
Розчухавть ся у гидку коросту '( 

Пер в ийм і Щ ани н. 
Від тебе доброго діждеш ся слова. 

МарціЙ. 
ПРОDІОВИВШИ дО тебе добре слuво,7) 
Зогидиш ся лестивістю на віки. -
Чого ви гарчите, дихі собаКlI, 
Що ні війнн ве любите, нї МИРУ? 
Війна - ви надимавтесь пихою, 
А мир - терявте і стид і COpODI. 
Спустись ва вас - замісь левів одваЖIJUХ 
Побачиш вас лякливими заЙцяlt1И. 
Де мусїли-б лисицями звернутись, 
Там ви гусьми клекочете дурнш~ІП. 
Надежні ви -- як на льоду жарина, 
Або як град на сонцї серед лїта. 
у вас така у серцї доброд'ітель, 
Щоб славити покараний переступ 
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І проклинати мудре пра.восудє. 
Ненависний вам муж, великий духом; 
Ви прихиляєтесь до хвз:сого підлизи, 
Що вас веде на вічную погибель. 
Мов хворий той з попсованим ЖО.'ІУДКО~I, 
Бажаєте того, що вам шкодливе. 
І хто у вас шукає заПОl1IОГИ, 
Той оловяними lIлаВЦЯl1Ш плавле, 
Соломою дубовий гай рубає. 
Ідїть, повісьтесь! Як вам віри няти? 
Міняєте ви думку що хвилини: 
Сьогоднї злюка, завтра благородний; 
CborOAH'i добрий, завтра вже падлюка. 
Падлюка в вас і зараз буде чесний, 
Ненавнсвий - і зараз буде любий. 
Чого се ви по майданах громадських 
Гукаєте против батьків народнїх, 
Сенаторів і старцїв благородних? 
1'а'ж се вони, під вічнUl\1И богами, 
Держять вас, лютих, у спасеннім страсї, 
А ТІ)-б давно брат брата ви пожерли. 
Чого вони в патрицпїв канючять ? 

Ме ненїй. 
Щоб хлїб Їl1l був ПО їХ же власних цїнах: 
Бо в город'і його, мовляв, багаЦі ко. 

Марцій. 
Мовляв! Мовляв! На шибеницю клятих! 
Сидять собі коло вогвю тай звають, 
Що д'івть ся у нас у Капітол'і; 
Хто в гору йде, хто в виз, хто править l}IИРОМ ; 
3бірають нас у Факци'і й союзи; 
3ятїв і невісток нам вибирають; 
Котору схочуть партию підносять, 
А другу стоптаним оБУВЄl1l топчуть. 
Вови говорять, що богацько хл'іба? 
Хотїв би Я, щоб можні перестали 
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Ha~ ввмв плакатись та вБО.71'івати. 
Нехай ~али-б мечу мойому волю, 
Я б їм ваклав nІясива сих гультвїв 
Так високо, що й списом в верх не свгнеш. 

Мен ен 'ій. 
Ну, с'і вже й так до розуму вернулись: 
Бо хоч і вк вони несуть св в гору, 
А при тому без міри полохливі. 
Ну, а та друга купа що там ко'іть? 

Мар ц'ій. 

Розлїзла ся. Ті гайда!)lаки кляті 
Кричали знай, що з голоду здихають, 
І сипали дурними примівками : 
UЦo голод ламле й ст'іпи камянп'іj 
UЦo і собак та треба годувати; 
UЦo страва знай для рота й рот для страви; 
UЦo хл'іб ве для багатих тілько родить ..• 
Так бідкались вони перед сенатом, 
І даво 'ім чого вони прохали, -
ДaJIИ таке, що серце рветь св щире 
І щоки в мужества з жалю біл'іють. 
Тодї давай шапки шпурлять у гору, 
Мов на рогах у міСЯЦfJ хот'іJIИ 
Повішать їх, і з ГУКО!)1 розійшли св. 

Менен'іЙ. 
Що-ж даво? В чім вволили волю черпї? 

М арц'і й. 

ІІатьох трвбунів, ввборнвх громадських, 
UЦоб їх мужицьких думок пильнували. 
Се Ювlй Брут, і ще Велют СиЦИП'lй, 
А ще які, сього вже я ве знаю 8). 
О пекло І мотлох сей у мене перше 
З бу~ивків крвші позривав би в Римі, 
НІж се одержав од батьків наРОДВЇІ. 
Колвсь вови Ba~ властю візьмуrь гору, 
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І будуть більшого ще допевнятись 
Та бунтами грозити. 9) 

Мевен'іЙ. 
Се чудне щось. 

Мар ці й. 
Ну, що-ж? геть по домівках, CbnliTT6! 

(Ввіходить ПОСJIапець) 

11 о с л а в е Ц ь. 
Де Марцій Кай? 

МарціЙ. 
Ось він. Ну, що таПІ? 

П о сл а н е Ц ь. 
На нас ідуть війною Вольски, пане. 

Мар ці й. 
Я рад сьому. Тепер провіТРИl\l трохи 
Скарбівнї наші затхлі. Ось батьки йдуть. 
ВвіХОДІІТЬ Коміпїй, ТИТ Ларцій і ипьші сепатор"; Юнїй 

Брут і СиципІй ВеJIЮТ. 

Пер в и й сен а тор. 

Ти, Каю, правду на:11 казав, щО ВОЛЬСІШ 
В' оружились. 

Марциh. 
І ниnш Тул гетЬ1tJaНИТЬ, 

На прозвище АвФід.10). Сей дасть вам чосу. 
Хоть гріх менї, а я його зависнш~, 
І будь я иньший хто, не я, не l\Iарціи, 
Я тілько ним хот'ів би народитись. 

Комі н'іЙ. 
Ти вже не раз із сим АВФіДОnІ бив ся. 

М ар цій. 
Коли б зеnІЛЯ розпашtсь на дві части, 
І він стояв ва нашій половин'і, 
Я-б перейшов до наших супостатів, 
Щоб тілько з ним помірятось nІечаnш. 
Се лев; за 'Іесть пійшов би я на нього. 
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Пер в и й сен а т о р_ 
То що-ж, достойний Марцпв? Збирай ся 
На сю війну з КОnІінївl\I. l1) 

Ком і нУ Й. 
ТН, Каю 

Вже й обіцяв ся. 
Марці й. 
Та!; і здержу слово. 

Ти, Ларцив,12) ще раз nleHe поба'lИЩ 
Як Тулови Я аазирну у вічі. 
як! тв нездужавш? не пійдеш? 

Тит Лар цій. 
НУ, Каю, H~! Сlюрійш я обіllРУ сл 
На 1tJИЛИЦЮ та буду воювати, 
А нїж зостанусь дома. 

Менен'lЙ. 
Щире серце! 

Пер в и й сен а тор. 
Ход~nlО в Капітоль. ТаПІ, знаю добре, 
Нас ждуть найкращі друзі. 

Ти т Л ар ці й. 
Ну, веди-ж нас. 

Іди за ним, Комін~й; ми за вами, 
Найпершими з нас. 

КОПІ і н їй. 
Благородний Ларцій! 

Пер в и й сен а тор (ДО міщан). 
Геть! по ДОnІах! розходьтесь! 

Ма р цій. 
Нї, нехай бо 

Ідуть за нами. В Вольсків хлїба nШОГО: 
Возьмімо сих nшшей туди на їх комори. 
Достойниr бунтовникп, ХОДІМО: 
Там процвите хоробрість ваша! Просим! 

(ВИХОДИТЬ сенатори, Комінїй, Б. }Іарцїй, Тит Ларцій 
і }ІененїЙ. Міщане тихцем РОЗХОДИТЬ сл). 
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о иц и нїй. 
Чи був коли такий на сьвітї пинда, 
Як сей Кай Марцій ? 

Брут. 
Не було такого. 

О ици НУЙ. 
ЯК вибрано нас у громадські 1)1ужі .•. 

Брут. 
Чи ти вважав, як він, стуливши губи, 
О'lима зиркав? 

ОИ ЦИНУЙ. 
Нї, як насьміхав ся. 

Брут. 
Він гордуватиме й богами з серця. 

О и Ц и НУЙ. 
І з місяця тихого насьмівть ся. 

Брут. 
Війна ся пожере його: бо вельми 
Пишавть ся своУм лицарСТВОl)І славним. 

Оици нї й. 
Як доля пощастить такому пишакови, 
То й тінь свою зневажить о полуднУ. 
Дивуюсь вельми, як се він зневолив 
Свою гординю під реймент КомінУя. 

Брут. 
Та слава, про котру він тільки й дбав, 
Котрою й так уже окрив ся добре, 
Найбільше сяє в старшого під боком. 
Бо тільки де йому не поталанить, 
XO'la-б віи був найкращий воєвода, 
Хибка помовка зашумить про Кая: 
"О, що-б було його обрать гетьманом І" 

Сицин Ій. 
Коли-ж поход щасливо закінчить ся, 
То суд людський, слУuуючи до Кан, 
КомінУю заслуг надполовинить. 
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Брут. 
О, се вже так! Хоч би іі не жав з НИ1\1 Марцій, 
А СJIавиими подУлить ся снопами. 
BcY-ж помилки його прибавлять Каю чести, 
Хоча-б того не був він гідний зовсім. 

Св цинї Й. 

Ходїм, послухаЙl\lO всього порядку, 
І ЯК він виступить, і ще яке дивацтво 
Покаже нам перед походом. 

Брут. 
Добре. (Биходнть). 

Сцена друга. 

КоріОJ!Я. Сенатський будинок. 

Входнть Ту .. Авфід і сенатори. 

Пер в D Й сен а тор. 

Дак ти, АвФідіє, такої ДУl\lIШ, 
Що задум наш пронюхалu Рпмляне? 

АвФід. 

А ви не думаєте так? Чи був же 
у нас такий случай, щоб ми свій задум 
До дУла довестн зуміли потай Риму? 
Четвертий день уже, як маю звістку, 
Та ось і JIПСТ із Риму. От що пишуть. (Читав). 
"В'оружплись, та ще нїхто не знає, 
Чи на восток, а чи й на захід рушать. 
Страшенний rOJIOA; бунти почали ся. 
е чутка, що КомінУй та Кай Марцій 
(Його тут ще більш нУж у вас не люблять) 
Та Ларцій Тит, найхоробрійший во'ін, 
ОУ троє поведуть потуги римські, 
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Куди-ж - ве знаю; може що й на Вольсків. 
Про се ЗnJіркуЙте". 

Пер в и й сен а тор. 
Наше військо в полї 

А що Римляне нам готові до одвіту, 
Се знана річ у нас, NШ не суnшuлись. 

Ав Фід. 
Затим то й думаєм: чого таїтись? 
Із думками од РИМУ не сховатись. 
А РИПІ іще тодї про них довідаюь, 
Як ми на них сидїли, мов на яйцях. 
Тепер уже шкода нам сподіватись, 
Як думалось, позабврати в РИnlа 
Вкраінні ГОРОДИ, закіль ще дійде чутка 
До римського сенату, що nJИ в полї. 

Д р у r и й сеп а тор. 
АвФіде, наш гетьмане благородний, 
Прийми свою Rомісию, і спішно 
Рушай до свого вііісь!\а, nШ вже будеnl 
Самі обороняти Коріолю. 
Коли обляжуть нас, тоді на одсїч 
Ти військо приведи свое. Та тілько, 
Н думаю, вони ще не готові. 

А в Фід. 
О, не сумни Ся в тім! Се певно. 
Ще й надто: знайте, деякі когорти 
Вже виступили і до нас прямують. 
Прощайте, милостивиі панове. 
Ми з Марцием обидва покляли ся, 
Зустрівши ся аж поти битись, 
Докіль один не вибєть ся із сили. 

у сі. 

Нехай тобі щастять боги в поході І 

А в Ф і д. 
А вас хранять ! 
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Пер в и й сен а тор. 

Прощай. 

Др у г и й сен а тор. 

Прощай. 
УсУ. 

Прощай. (ВИХО/lIІТЬ). 

Сцена третя. 

РИМ. СьвіТ.lИЦIІ В Марциевіи 1\01lі. 

ВвіХО/llІТЬ ВО.llIOмнїя та ВірtіJJЇН, СЇ/lаІОТЬ на /lВОХ НИЗЬКИХ 
ОСJIінчиках і ШИЮТЬ. 

в о л ю мнУ я. Прошу тебе, дочко, співай j 
або-ж говори хоть трошки веселУЙmе. Коли-б 
мій син був моУм мужем, я більше-б радува
лась, що одлучивсь із домівки, здобувати слави, 
нУж обнУмаючись із ним на ложі, де-б дозна
вала його любови. Як він іще був маленьким 
:хлопчиком і єдиним сином моєї утроби; як 
його юність і врода брали в кожного очи j як 
иньmу матУрь і царь за ц'ілий день не вблагав 
би випустити його з під свого любування на 
одву годину, - і тодї Я міркувала, як би то 
слава скрасила його подобу, і що він, не ожи
влений бажанєм хвали, тілько картина, щоб 
красуватись на СІ'ЇНУ. ТИМ то Я й дозволяла 
ЙОDlУ шукати небезпек там, де спод'івав ся знай
ти славу. На жорстоку війну я послала його, 
і вів вернув ся 3 чолом обвитим дубовим листєм. 
Кажу тобі, дочко, ве так я стрепевулась у ра
дощах, почувши, що вродила хлопчика, як по

бачивши його мужеІН. 13) 
В і Р t і л ї я. А коли-б вів полУг, що-б тодї? 
КоріОЛIІН. 2 
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В о л ю м н ї 8. Тод'і-б його добра слава 
зробилась мо'ім сином. Слухай, щиро тобі ви
знаю: будь у мене дванаЦ8ТЬ синів і люби я 
кожного однаково і не nlенш, 8К твого і мого 
дорогого Марція - ЛУ'lче нехай би одинацять 
із них благородно полягло за свій край, ніж 
би один купав ся лежнем у роскошах. 

Входить дворянка. 

Д В О Р Я н к а. Панї доброд'ійко, пан'і Ва
лврія прийшла одвідати вас. 

В ір t і л 'і 8. Благаю вас, дозвольте менї 
одійти. 

Волюмн 'ія. 
О, н'і! сього бо ти не вчиниш. 
Мен'і здавть ся, чую тулумбаси 
І бачу, як твій nlУЖ вхопив АвФіда, 
І за волоссв повалив на землю. 
А Вольски, мов дїтвора од ведмедя, 
Ровбігли ся від нього. Чую голос 
Мого героя; "Стійте, легкодухи! 
Ви тремтцте, хоть і родились в Римі". 
І піт обтерши на чол'і I~piBaBinl 
Правицею, оБКQваною сталлю, 
Іде він дал'і, мов той жнець трудящий, 
Щоб вижать все, або втеР8ТИ плату. 

В ір t і л 'і8. 
Крівавім ... О Юпітере! не треба. 

Волюмн'і я. 
Мовчи, дурна! Се мужови більш личить, 
Н'іж волото його трофеям славним. 
Яв: Гектора Гекуба годувала, 
Не тав: Уі були принадні груди, 
Як на його чолі високім рани, 
Що кровю на мечі плювали грецькі. 
Вітай Валврію, нехай увійде. (Виходить ДВОРlІнва). 
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в ір t і л ї я. 
Нехай боги боронять мого nJужа 
O~ лютого, страшенного АВФіда! 

Вол ю мп їя. 

Він голову АвФідову пригн~ 
Аж до кол'ін, на карк ногою стане. 

Вертавть СЯ двnряпка 8 Ва.llврівю й ії UРИC.llугою. 

В а л 8 рі я. Благородним паням добридеиь. 
В о л ю м н'і я. Люба пан'і добродійко ... 
В і р t і л 'і я. Рада вбачити твою nшлость. 
В ал 6 р і я. Що ви тут у двuх робите? 

Справдешн'і доматорки. Що се таке ви шиете? 
Гарна забавка, нїчого сказати !... Ну, що-ж твій 
синок? 14) 

В і р t і л 'і я. Сuасибі твоій милости, зцоров. 
В О Л Ю М Н Ї я. Усе-б дивив ся на мечі та 

слухав тулумбаса, а до свого вчителя не так
то горнеть СЯ. 

В а л 6 рі я. Чесне мово, батьків синак. 
Хоть забожитись, гарний хлопчик. Далебі, в ту 
середу я тїшилась ним із пів години. Таке 
якесь у нього статочне 06ЛИЧЧ6. Я бачила, як 
вів ганяв ся за золотим метеликом. ПіЙnlавши, 
пустив ва волю, і знов за ним; спіткнув ся, 
простягсь, скочив і піймав. Тод'і чи розсердивсь, 
що впав, чи що таке, сцїпив отак зу6и і розір
вав його. О, коли-б ви бачили, як вів його 
шарпав! 

В о л ю м н Ї я. Батьківська завзятість. 
В а л в р і я. Справд'і так. Благородна ди

тина. 

В ір t і л Ї я. Пустун, добродУйко. 
В а л в р і н. Год'і вже тобі шити. СЬОГОДНЇ 

я хочу повеселитись із тобою, як із лїнивою 
rосподинею. 
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в і Р t і л У я. нУ, добра моя панУ. Я не вий-
ду з rосподи. 

В а л в рі я. Не вийдеш із господи І 
В о л ю мнУ я. Вийде, вийде. 
В і р t і л ї я. Справдї нУ; уваж менУ. Не 

переступлю й через поріг, докіль мій пан ве 
вернеть ся з війни. 

В о л юм В У я. Фі! Се божевільна річ так 
зачинятись. Ходім, одвідаймо добру сусїдку, 
що лежить уполозУ. 

В і р t і л ї я. Бажаю їй скоро одужати 
і одвідаю Уі молитвами, а туди ве піЙду. 

В о л ю м В ї я. Чом-же, скажи менУ? 
В і Р t j л У я. І не з лУновщів і не з велю

бови. 
В а л в р і я. Тобі хочеть ся бути другою 

Пенельопою ; та кажуть, що вся вовна, котру 
вона по пряла, як не було Улїса ДОВІа, тілько 
наповнила всю Ітаку міллю. Слухай: я-б хо
тУла, щоб твов полотно було таке чутливе, як 
твоУ пальцУ, то ти перестала·б його проколю
вати з жалощів. ХодУм бо таки з нами І 

В і Р t і л у я. НУ, люба пан'і добродійко, ви
бач ВІен'і; не пійду справдУ. 

В а л в р і я. Отже таки ходїмо : яроскажу 
тобі rapHi новини про твого мужа. 

В ір t і л у я. О, люба панУ доброд'ійко! ще 
не можна Ум бути. 

В а л в р і я. Справдї, я не жартую з то
бою: прийшли від нього новини сУвУ ночи. 

В ір t і л У я. Невже-бо, пані добродУйко? 
В а л в р і я. Далебі правда. Я чула, як роз

казував один сенатор. Ось що: Вольски висту
пили В поход. Гетьмав Комінїй пійшов против 
них З одною частю РИМСЬКО'і сили, а твій пан 
із Титом ЛаРЦИ6М стоять під городом Коріолею. 
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Не сумнять ся, що опанують його і скінчять 
війну неаабаром. Се правда, К.7lянусь честю 
моєю. Ну, ходїмо-ж тепер з наnІП. 

В і Р t і .7l Ї я. Вибач менї, .7lюба пан'і добро
д'іЙко. Опісля послухаю тебе у всьому. 

В о л ю м Н 'і я. Не чіпай 'іі, добродійко. Вона 
сьогоднї така, що засмутить і наш веселий дух. 

В а л в рі я. Я таки й сама думаю, що за
смутить. Прощай же! Ходїмо, люба, дорога 
пані добродїЙко. -- Прошу бо тебе, Вірtіл'іЄ, 
випхай твою поважні сть за двері, та ходїмо 
з нами. 

В і Р t і л 'і я. Нї, шкода говорити, пані· до
бродїЙко. Н'іяк не можу. Бажаю вам весело'і 
забави. 

Валерія. Ну, прощай же. (ВИХОДИТЬ). 

Сцена четверта. 

Перед RоріОJlею. 

ВХОДИТЬ з ТУJlумбасами та иороrвами Кай Марцій, ТИТ 
Ларцій, отамави та воїни, потім ПОСJl&нець. 

Марцій. 
Ось і новини. В наклад, що вже бють ся . 

. ?Іа р цій. 
Оддам коня, щО НІ. 

Марцій. 
А я, що бють ся. 

ЛарціЙ. 
3rоджаюсь. 

Марці й. 

Ну кажи, чи пан КОI'Іінїй 
Уже зійшовсь у полї 3 ворогами? 
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11 о сл а н ец ь. 
Стоять готові, тільки ще не бились. 

Ла рціЙ. 
Ну, добрий кінь менІ достав ся! 

Ма рціЙ. 
я викуплю. 

Ла рці й. 

І не продаJ)І аа гроші 
І не верну, а хочеш - да"І в позику 
Хоть на півсотнІ літ. Труби до Вольсків t 

Марцій. 
А далеко од нас вони зійшло ся? 

Ларці й. 
Миль 3 півтори. 

Марцій. 
То чу ТИІ)JeJ)1 Ух галас. 

Вони також ПО'lують, що бвмо ся. 
Тепер зроби пас, Марсе, похіпними, 
Щоб ми постигли на піДJ)ЮГУ нашим, 
ДИJ)ІУЮЧИ кровавими мечаJ)Ш! 
А ну, витрублюй бурю-хуртовину! 

Трубдить вивов. На мурах 15) ВИХОДИТЬ Ава сенатори 
ів іншими. 

Чи Тул АВФідій тут У мурах 3 вами? 

11 е рви й сен а тор. 
Нема. Та й нУ один з нас не боїть ся 
Тебе більш, нУж бп він тебе бояв ся. 
Злякались ми тебе так, як нїкого. (Омадекв ryK). 
Чи чуєш гук? Се наші тулумбаси 
Скликають наших юнаків до бою. 
РаднУйш самі зруйнуєм ваші мури, 
ВУж би вони виивили вас від бою. 
Ми комишем засунули ворота: 
Розчинять ся вони самі собою. 

(Чути бойовий ra.lac ома.lеJШ). 
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А ее вам чути? ее АВФід гукає, 
ее ваше вііісько він під ноги топче. 

Марцій. 

Ого! вони вже й бють ся. 

Ла рціЙ. 
ее наш галас. 

Агов, драбин! 
Входять ВОJlЬСКИ і переходять через сцепу. 

Вони нас не боять ся, 
І безл'і'l а мурів висипали в поле. 
Тепер щJtти сво'і поставте перед серцем, 
І вдарте серцем від щита твердїЙшим. 
Рушай, хоробрий Тите, на заваятих І 
Вони гордують нами ще й над думку, 
І я від ярости потїю, ])10В од працУ. 
Наступим, друзУ! Хто назад поrкнеть ся, 
Того вважатиме мій меч за Вольска. 
(Бють ся і бючись виходять РИМJlяне й ВОJlЬСЬКИ. РИМJlНН 

відперто до їх коша). 

Вертавть ся РОЗJlютований Марцій. 

Марцій. 

Нехай на вас ударять бо.лїстУ полудня! 
Ви сором Рима! Що-б нелюдські струпи 
Окрили вас од голови по пяти! 
Щоб гидували вами перш н'іж зуздрять, 
І проти вітру ще на цїлу ])lИлю! 
Ви, душі гусячі в людському вид'і І 
І обізяни сих побили-б хлопів, 
А ви втекли від нихl Плутоне й пекло! 
Із заду рани, спина червон'ів, 
А лиця побілїли з переляку! 
Назад І бий сьміло: бо кляну св ГРОМО])І, 
Не ворогів, а вас крішити буду! 
Оглянь ся І стій' удармо, браттє, дружно І 
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Ми до жінок проженезlО їх миттю, 
Так лк вони прогнали нас до шанців І 
(3вов бють СП. ВОJlЬСКИ і РИМJlпве вертають СЯ і пово
вJ[юють битву. ВОJlЬСКИ уступають до КоріОJlї, Марцій 

жене їх до воріт). 

Ага, ворота настїж І Покажіте-ж, 
Що а вами в купі можна воювати І 
Не втїкачам ее доля пощастила: 
Се нам вона ворота відчинила. 
На мене дивлячись, рушай аа мною! 

(Входить у ворота. Його причинено). 
Пер в и й в о ї н. 

Дурне аавалттв І Ні, л не полїзу. 

Нї л. 
Д р у г н Й В О У н. 

Тре т ї й В о ї н. 
Дивітесь, він один у мурах. (Битва кипить). 

у сї. 

Тепер він там мов у горшку, Уй Богу! 

Входить Тит ЛарціЙ. 

Де Марцій? 
Лар ций. 

у сї. 

Вбито І Певно, що вже вбито. 

Пер в и й в ої н. 
3а втїкачами він угнавсь у мури, 
І ворітьми його заперто аараз. 
Тепер один він бєть ся а цїлим міСТ031. 16) 

Ла рціЙ. 
О благородний друже мій І І nІеч мій 
Скорійш погнеть ся, нїж твій дух великий. 
Покинуто тебе самого, Каю І 
Коли-б рубін був завбільшки іа тебе, 
І він тебе не стояв би цїною. 
Ти воїн був як раа такий, якоrо 
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Бажав КатонУ) Ти був страшний ярий 
Не силою самою, нї, а зором 
І голосом таким, як грім небесний. 
Перед ТОQОЮ вороги тремтїли, 
Неначе сьвіт увесь трясеть ся в трясцї. 1S) 
(Ворота відчиняють ся. Виходить Марцій поранений; йоrо 

тїснить неприятель). 

ІІ е рви й в о ї н. 
Дивите ся, доброд'ію І 

Лар ці й. 
Се Марцій І 

РЯТУЙl\lО, чи ПОЛЯЖI\Ю З ним У купі! 
(Бютr. ся і ВGирають ся в місто). 

Сцена п.ята. 

у містї, ВУJlИЦЯ. 

Входять РИМJlяпе зі здобичю. 

Пер в и й Рим Л Я Н П н. Н повеау се в Рим. 
Др у г и й Рим Л яни н. А я отсе. 
Тре т ї Й Рим Л яни н. На його все зле

лихеl Н думав, се срібло. (ОддаJlеки все ще чути битву). 
Входять Кай Марцій та Тит Ларцій 8 трубачем. 

Ма рці й. 
Дивись, як сі старц'і теряють время 
Задля старої драХI\Ш І Наші бють ся, 
А сї раби ледачі вже волочять 
Перини, ламане гаЛУЗ0, дрантє, 
Що поховав би й кат по злодїяцї, 
І всякую миаерию ... Стuнай їх ! ... 
Чи чувш, як гетьман наш галасує ? .. 
До нього! Там душі моі'й противний 
Авфід Римлян me'leM cї'le та топче. 



- 26-

Хоробрий Тите, обгорнись народом 
Та обезпечуй місто, я-ж із тими, 
Хто чув в серцї духа, на під:ногу 
Комінїю лечу! 

ЛарціЙ. 
Достойний пане, 

Вже а тебе кров даЮРЧИІЬ, j вже доволі 
Великого ти совершив сьогодн'і. 
НУ, не пускайсь у другу добу битви. 

Мар ціп. 
Шкода, доброд'ію, Ііlене хвалити. 
Ще в битві я и не розогрів ся добре. 
Прощай! ее кров тече Ііlен'і на uільгу, 
А не на шкоду. Так явлюсь перед АВФіда 
І попобюсь із НИDl. 

Л ар цій. 
О, накохай ся-ж 

В тобі богиня дивная Фортуна 
І одведи від тебе чаром вдар крівавий, 
А чурою uехай тобі Удача служить! 

Ма рці й. 
Нехай же і тебе вона окрив щаствnl, 
Як тих, кого на висоту возносить! 
Прощай! (Виходить). 

ЛарціЙ. 
О предостойнпй Марцій І. 

Іди, труби в твою трубу на ринку, 
Взивай туди все отаманнв ІіІЇське. 
Ми їм обявим нашу волю. Миттю! (Виходить). 

Сцена шеста. 
КО.!lО Ііомінїевоro таБОру, 

Входить Комінїй ін військом, уступивши. 

Ком і нїй. 
Оддиште, друз'і. Бились ви, яЕ личить 
РВМЛБнаnf: наступали без запалу, 
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А відступали стиха і без страху. 
Панове nlO.,одц'l·, я добре знаю, 
Що вдарять знов на вас. Ще як стояли, 
Приносив вітер HalH воєнні крики. 
О римськії боги! даруйте нашим 
Побіду на враги: нехай ми з ними 
Ізійдемось до жертви ваПІ у купі! 

Входить ПОСJlанець. 

Які новини? 
п ос ла в ец ь. 

Вийшли КоріольцУ 
І з нашими під мураnш зчепились. 
Я бачив, як під шанцї гнали наших, 
І кинувсь геть. 

Ком інїЙ. 
Хоч ти і правду кажеш, 

Та не гаразд. Давно воно так сталось? 
П о сл а вець. 

3 годину буде, nшлостивпй пане. 
Комі вУй. 

Тут менше милУ: чути тулумбаси. 
То се ввійшов ти n1Плю за годину 
І опізнивсь із вістю? 

По сл анець. 
Вольські шпіги 

3а мною гнались; nJycYB я оббітти 
Три чи чотири nшлУ кругу. Доси- б 
Давно вже новнну принїс вам, пане. 

Входить Марцій. 

Ко мін ї й. 
А хто-ж се йде, мов шкуру з нього знято? 
Боги! На Марція похожий станом. 
я: Марціа вбачав таким кріваВИnJ. 

Марці й. 
Невже пристпг до вас я надто пізно? 
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Ком ін'іЙ. 
Не так пастух у полі розпізнав 
Од бубна грім, як я сей голос дивний. 

Марці й. 
Невже спізнивсь? 

Ком і н їй. 
Коли се не чужою, 

А власною облив ся, то й спі:JНИВ СЯ 
Ма рц ій. 

О, дай я обійму тебе руками, 
Міцними, як за часу женихання, 
І палко пригорну тебе до серця 
Веселого, з яким я наближав ся 
При факелах до ложа I)IОЛОДО'і І 

К 01)1 і нІй. 
О квіте воlнства! А що-ж Твт Ларцій? 

Марцій. 
Тит Ларцій декретув: смерть, впгваввє, 
Оплату, милость, чи страхавнв казню: 
Вся Коріоля в риltlСЬКОГО гетьмана 
Мов на смичу хортиця. То притягне, 
То знов смича попустить побідиrель. 

КомінІй. 
Де-ж той ледачий раб, що HaltI довосив, 
Що вас відперто аж до ваших шавц'ів? 
Де вів? нехай іде сюди. 

Мар ці й. 
Спокій ся. 

ДОВlС він істину. Опріч вас значних, 
Поспільство наше (щоб воно пропало! 
Ще 'ім трибунів?) -- l\ІИШ так не вт'ікала 
Від кішки, як вони метнулись різно 
Від гіршого ще, нїж самі, гультайства. 

Ко мі нї й. 
То як же ви взяли без черн'і гору? -



- 29-

Марц ій. 
Тепер не час на військові балачки. 
Де Вольски? Хто панує полем битви? 
Коли не ви, то чом іще не бились? 

Ко мі ній. 
Ми бились поти, поки духу стало, 
І відійшли, щоб тим певвУйш подужать. 

Марц ій. 
Який Ух роаклад? Де їх луччі люде? 

Ко ~IiH Їй. 
Із переду, адаєть ся, Анціяне, 
БойцУ найлуччі, і між них АвФідій, 
Гетьман їх, серце Ух і вся надУя. 

Марці й. 
Прошу тебе, благаю й ааклинаю 
у сУми битвами, в яких ми бились, 
І кровю, що У купі проливали, 
І клятвами сьвятого побратимства, 
Постав мене як раз против АвФіда, 
І більш не гаючись авї хвилини, 
Нехай сповнять списи з мечами воадух: 
Попробуймо у сю годину щастя. 

Ком і нУй. 
Раднїйш би я повів теБР. у баню, 
І облУпив тобі бальзамом тїло; 
Та я нУ в чім тобі не супротивлюсь. 
Сам вибірай, кого до боку візьмеш, 
Проміж таких, що раді йти з тобою. 

Марцій. 
НаЙJJуччі ті, котрі найбільше раді. -
Коли тут є такі, (а гріх сумнитись), 
Кому мої румвнЦУ найлюбійші, 
Кому неслава гірша злоУ смерти 
І чесна смерть худої краща жианї, 
А рідний край дорожше й живнУ й щаств, 
Нехай він саПІ, а.бо а такими-ж вкупі 
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Махне оттак, щоб знав його я думку, 
І йде слїдом за Марці6М за Ка6М. 

(У сї тукають і махають иечами; беруть його на руки 
и кидають у гору шапками). 

Ну, год'і-ж! не робіть lняча із мене. 
Коли ЯСУ6те ви се по правді, 
То Вольсків кожен чотирьох ЗВОЮ6 
І кожен з вас против Авфіда вийде 
3 таким, як і в його, щитом твердющим. 
Спасибі вс'ім, а виберу не многпх. 
Нехай вс'і зайві бють ся в иншій битві, 
Яку 'ім вкаже час і нужда. Гайда t 
Я зараз виберу собі підмогу. 

Комі п'ій. 
Гайда, товариші! З'ясуйте дїлоJtІ 
Ознаку сьмілости, і все в вас буде рівне. 

(ВИХОДf!ТЬ). 

Сцена ее_а. 

3а ворітьми в Коріодї. 

Тит Ларцій, покинувши задогу в Коріодї, виходить в буб
нами і ТУJlуибасами на зустріч Комінїю та Кавви Марцію; 

ва нии ідуть наказний, почет воїнів та проводирі. 

л арці й. 

Воріт щоб як найлучче пильнували. 
у всІм справляйсь по МОЙО;ИУ наказу. 
Коли пришлю, то щоб негайно вислав 
Центурі'і ти нам на поміч; решти-ж 
ДОВОЛ'і буде на недовгий догляд; 
А як втеРЯ6М поле, вдержим Вlісто. 

Н а казни Й. 
Не клопочи ся про мою дбайливість. 
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Лар цій. 
Рушай! Засовуйте ворота добре. 
Ти, провідник! веди нас в римськнй табор! 

(ВИХОДІІТЬ). 

Сцена осьма. 

Боєве nOJle між табора)/И РИIlIJlIІН і BOJlbcsiB. 

Битва. ВХОДИТЬ Кай Марцій і Авфід. 

Марцій. 

Не бюсь нУ з ким, з ОДНИ"І тобою тілько: 
Бо більш тебе ненавиджу, нїж зраду. 

АвФід. 
Обидва nш ненавидим однако. 
Не знайдеть ся і в Африц'і гадюки, 
Гидко'і, як твол веЛИ!!R слава, 
Котрій завидую. Постав же ногу твердо. 

Ма р цій. 
Хто первий дасть на втеІШ, щоб умер топ 
Неволь ником другому, а навпослї 
Нехай його боги як знають судлть. 

АвФід. 
Коли я, Каю, побіжу, нацьковуй 
Тво'і хорти на мене, як на зайця. 

Мар ций. 
АвФіде, я один недавно бив сл, 
Як всть один, у мурах Коріолї, 
І там робив, що сам собі вподобав. 
Ся кров, що нею, бачиш ТИ, облив сл, 
Се не мол. За неІ відомстити 
Ти мусиш вс'іми силами твоїми. 

АВФі д. 
Коли-б ти був саПІ Ге[{тор той троянський, 
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Що бичував тво'іх хвастливих предків, 19) 
Ти не влизнув би і тодї від мене. 
(Вют ь ся; деикі в Вольскїв ПРИХОДИТЬ ва підмогу Авфідови). 

Послужливі, та не хоробрі. Год'і 
Соромити мене н'ікчемним бовм. 
(ВИХОДИТЬ бючись. Rай "Мррцій жеве ЇХ УСЇХ. Воввий ГУК. 
Трублять ва відступ. Тулумбаси. Входить 8 OABoro боку 

Комівїй та РИJIIJ[яве, а в другого Кай Марцій 8 перевява
вою рукою і инші РИМJlяве). 

Ко мін їй. 
Коли-б тобі я мусїв розказати 
Про подвиги тво'і в сей день великий, 
Ти не повірив би дїяннлм власним. 
Та я 'іх оповідувати буду 
Там, де сенатори веселий усьміх 
Мішатимут'Ь із слїами на обличчі; 
Там де патрициї пер во вельможні 
3двигаючи плечима пон'іміють; 
Де значні жони серцем ізжахнуть ся 
І тут же 3 радощів тремтУти будуть; 
Де нависнj трибуни, що їм слава 
Твоя ненависна, як і тим смердам, 
Наперекір самим собі промовлять: 
"Подякуіімо богам, що в нас у Римі 
Такий воУтель об'явивсь преславний 1" 
Входить Тит Ларцій ів своїм військом, вернувшись ів поrовї. 

А ти до нас прийшов іще й вечерять. 
Дарма, що до схочу на'івсь в обіди. 

ЛарціЙ. 
Ой нї, геТЬ])lане І Ось хто кінь сьогодн'і, 
А ми були до него тільки рядом. 
Коли-б ти бачив! 

Марцій. 
Годї! ПанУ матка, 

І та мене досадує хвалами, 
Хоч має й право кров свою хвалити. 
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Зробив я те, що ви й самі б зробили. 
Зробив що зміг для рідної краУни, 
Що й ви обов любите так само. 
Хто виповнив, що саПІ собі задумав, 
Той все мов аж надто пере важив. 

:к о мін ї й. 
Нї, ти своУх заслуг не поховавш: 
Хай знав Рим цїну того, що мав. 
Се буде втайка більша від кра;tУЖки, 
Як про дУла твоУ мовчати будем, -
Про ті дУла, що воз неси як хочеш, -
Все-ж похвалив, здаватиметь ся, мало. 

Тим я прошу, не щоб для нагороди, 
Дай військові дУла твоУ сказати. 

МарціЙ. 
Як ти зачнеш про них оповідати, 
у мене ранн розболять ся гірше. 

:к о мін їй. 
А як умовчу, рани загниють ся: 
Невдячність їх до смерти допровадить. 
Набрали ми тут коней у нарядї, 
Набрали золота в кошу і в листЇ. 
1з здобичі сУвУ десятину 
Візьми собі, що до вподоби вбачиш, 
Дохіль усе ми будем паювати. 

Ма рціЙ. 
Спасибі, наш гетьмане благородний; 
Та ті.пько взять за добрнй меч мій плату 
Не дасть мен·і мов лицарське серце. 
3рікаю ся такоУ нагороди. 
Візьму я пай не більший, як і ті з нас, 
Що ва бої дивили ся не бившись 20). 
Aoвro l'f'lRTL ТУ.lухбаси. КРИЧllТь: Марціl! Марцій І ки

!lі!оlOТЬ У ropY шапками й ратищами. Коміиїй і Jlарцій 
стоать без шапок). 

О, щоб на вік замовкли тулумбаси, 

ХоріОJIJIИ. 3 
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Коли вони лсстивцяnJВ зробились! 
Нехай двори і гuроди пустують, 
Коли залїзо стало мякше шовку! 
Нехай-же ті шовкові словодзвоuи 
Боронять нас під час війни страшної! 
Кажу вам; год'!! 
Що я не вnшвсь, я~ з носа кров побігла, 
Чи шпигонув якого там тїмаху, 
Як се і всУ без огласу чинили, 
То ви мене превознесли над міру, 
Мов-би моє маленьке я харчилось 
Присмаками, заuравлениnш лжею. 

Ко оо ін 'ін. 

Ти надто низиш ся вже. Ти гордуєш 
Своєю славою ще більш, нУж нами, 
Що воздаєм ЇУ тобі по правдУ. 
Нехай же внають всї, що Каюс Марцій 
Вінок носитиме вjііни сУєї. 
На знак того, коня йому зпід себе, 
у війську знаного усїм, дарую, 
Як єсть він в боєвіnІ своїм нарядї. 
І від сього часу ва те лицарство, 
Яке явив сьогодн'! в КоріолУ, 
Нехай воветь СІІ в нас Коріоляном. 
Носи придомок сей на віки з честю 121) 

(Труби та бубни 8 ту,/[умбасами). 

Усї. 

Кай Марцій хан живе! Коріолян! 

Кор і о л JJ н. 

ІІійду та вмию ся, щоб ви вбачали, 
Чи я почервонїв. Ну, та спасибі. 
Конем твоїм l'УЛЯТПМУ по полю, 
І всїми силами старатись буду 
Се гарне прозвище носити чесно. 
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Ком і н'і й. 
Тепер ми по наметах розійд't"мось, 
І перш ніж відпочнем по добрій працї, 
Напиmем в Рим про нашу перемогу. -
Верни ся, Ларціє, у Коріолю 
Та вишли на!}І до Риму найзначнїйших, 
Щоби про мир із ними трактувати. 

Л а р цій. 
Іду, мій пане. 

Корі оля н. 
Боги вже з мене почали сьміятись. 
Я зрік ся дорогих заслуг лицарських, 
Та й маю вже про що просить гетьмана. 

:К о мін ї й. 
Бери, усе твоє. Чого ти хочеш? 

Ма рці й. 
Колись давно в жив у :Коріол't" 
у вбогого якогось чоловіка, 
І добрий був до мене мій господарь. 
Тепер він вязнем закричав до !}Іене. 
Та в мене був Авфід перед очима, 
І від гніву замовкло милосердє. 
Благаю, дай менУ його свободу. 22) 

КомінїЙ. 
Проханвв благородне І Хоч нехай би 
Він сина вбив мого, він був би вільний, 
Як вітер в полі. Видай, Тите, ввзнв. 

Ко ріолан. 
Клянусь Юпітером, забув, вк звати. 23) 
Втомив св добре і ослабла память. 
:Коли· б вина! 

:Ко мін 'ій. 
ХодУмо до намету. 

у тебе кров іас'ілась на обличчі. 
Пора тобі перевязати рани. (Виходить). 
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Сцена дев.ята. 

Табір ВО.llьсків. 

Труб.llЯТЬ роги. ВХОДИТЬ ТУ.ll Авфід, скріваВ.ІІениЙ, 3 двома 
чи трьома во1нами. 

А в Фід. 

Здобуто город! 
Пер в и й в о 'і н. 

Його нам вернуть, і на Вltюві добрій. 
Ав Ф j д. 

На вмові! ... 
Хот'ів-би й сам JI РИМЛJIНИНОМ бути: 
Бо, бувши Вольском, JI не ItЮЖУ бути 
Тим, ЩО JI єсть... Ти кажеш, добра вмова! 
Яка-ж умова у тому трактат'і, 
Де ми здались на милость Р ... ПJIТЬ раз бились 
Ми, Марців, з тобою, і - даремне. 
1\оли-б ми сходились так часто битись, 
Як їсти, B~e таки ти брав би гору ... 
1\ЛJIНУСЬ стихіJIМИ, коли зустрінусь 
Іще з ним борода із бородою, 
Або ПОЛJIже він, або JI ЛJIЖУ. 
Тепер йому завидую без чести, 
Не так нк перш. Я думав одолїти 
Його мечем та свлою мовю. 
Тепер мені й досада і лукавство, 
І все годить сн, тілько-б одолїти. 

Пер в и й в ої н. 
Се ДJIВОЛ. 

АвФід. 
Ще сьмілїйший, та не хитрий. 

Тепер отровна мон хоробрість: 
Він СПЛJIмував Уі. Вона зре'lеть сн 
Й себе самоУ, і НЇЩО не втїнвть 
Ненависти мовУ: вУ СЬВJIТИНJI, 
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НУ сон, нУ вбога нагота, нУ болУсть, 
НУ храм, нї Капітоль, нї молитви 
Жерців, нУ гимни й жертвоприношення, 
Що всяку злість і Фурію гамують. 
СУ ветхі прівілеУ і звичаї 
Не оборонять Марція від мене. 
Де-б нї спіткав його, хоч би в господУ, 
Хоч би стеріг його мій брат єдиний, 
Зломлю й сьвятий гостеприїмства звичай, 
Що б затопить йому ножа у серце. 
Іди у місто та розвідай добре, 
Яка залога, і кого обрали 
Послать до Риму на заруки мира. 

Пер в и й в о ї н. 
А сам, сподарю, ти не пійдеm в місто? 

Ав Фід. 
Я буду з людьми в кипариснім гаї. 
Туди будь ласко принести новини, 
Як сьвіть іде, що-б знав н, що чинити, 
І що почати. 

Пер в и й в о У н. 
Все зроблю, мій пане. (ВИХОДИТЬ). 



A~T другий. 

Сцена перва. 

РИМ. Громадський майдан. 

Входить Меневїй, Сицивїй та Брут. 

Мен е нУ й. АВіур каже, що в ночц ма
тимемо вовиви. 24) 

Б рут. Добрі, чи лихі? 
Ме в е в У й. Не по молитвах народу: бо 

він Марціа не любить. 
С и ЦИН 'Ій. Природа у'шть і зьвірів знати 

своїх друзїв. 
Мен е н У й. Скажи-ж, будь ласко, кого 

любить вовк? 
СицинУ й. Овечку. 
Мен е н '! й. Еге, що-б іззУсти, НК і го

лодні плєбе'! взУли-би блаl'ОРОДНОГО Марція. 
Б рут. Він справд'і овечка, тільки реве 

ведмедем. 

Мен е ній. Він справд'! ведмідь, тільви 
живе овечкою. Обидва ви старі люде. Скажіте 
менУ про одву річ, що JJ в вас поспитаю. 

О б D Д В а т р D б У н и. А ну-ж, доброд'lю. 
Мен е н У и. На який черезмір Марцій 

убогий, а ви багаті? 25) 
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Б рут. НІ на один черезмір він не вбо-
гий. Ню'ромаджено в НЬОГО всяких. 

С и цин У Й. А найбільш на гордощі. 
Б рут. А ІІСЬОГО бі.'lЬШ на величаннв. 
Мен е н У й. Се дивна річ. Чи ви знавте, 

чим дорікають вам у город'і, - я розумію, 
такі люде, як ми, значні? Знаєте? 

О б и Д в а три б У в и. А ну-ж, чим дорі
кають вам? 

М еве в ї й. Що ви отсе DІОВЛЯЛИ про гор
дощі ... Чи не буде вам гв'івно? 

О б и Д в а. три б У ни. Ну, ву, добродУю, 
кажи. 

Ме в е н'1 й. Се ве велика річ. Бо й ма
ленький З.'lодУячка случай украде в вас МНОГО 
терпеливости. Попускайте-ж попуск вашій уда
чі, сердьте ся собі до схочу, -- по крайнУй мірі, 
коли вам угодно сердитись. Ви судите Марція 
за гордощі? 

Б рут. І не одні ПІВ, добродУю. 
Мен е в ї й. я знаю, ви ма '10 що робите 

одні, бо в вас помічників много; а то-б в ва
ші дїла були на вдивовижу Dla.'leHbKi. Ваші 
здібвоети ще вадто хлопячі, що-б вам робити 
МВОI'О самим. Говорите про гордощі. О, коли-б 
ви погляву,пи ва торби за плечима в себе та 
роздивились гарненько у серединУ в себе са
мох! О, КО.'lи-б то ви ее змогли І 

Б рут. Що-ж тоді, добродУю ? 
Ме в е в У й. ТодУ-б ви зуздріли пару таких 

ведостойних, l'ОРДИХ, завзятих, невстріЙ.'lИВИХ 
диtнїтарів (a1ias дурнУв), які тілько є в Римі. 

С и цин 'l й. Менен'1в, тебе вже добре зна-
ють. 

Мен е н Їй. Мене знають яко жартов,пиво
го патриція, охотника до чарки доброго вина,26) 



- 40-

без краплУ ТпбровоУ води. Кажуть, що Я й хиблю, 
потураючи пяницям; що Я собі похіпливий та 
палкий як губка, аби що заворушилось; такий, 
що більше знавть ся з задом ночі, нУж із чо
лом дня. Що в мене на YnIi, те й на язицї. 
Злість моя тратить ся на слова. Спіткавши та
ких громадян, як ви (правду сказати, не ЛУ
куріів), пю те гірке, чим ви шануєте мій смак, 
та кривлюсь випивши. Не кааати-ж менУ, що 
ваші славетности вислебеаували вашу справу 
добре, коли а вбачаю осла в більшій частинУ 
вашого слебезування. І хоть переношу мовчки, 
як про вас ГОВОРЯТЬ, щО ви JІюде шановні й по
важні, та здорово ті брешуть, хто каже, нїби 
в вас гарні обличчя. І):оли ви бачите ее ва 
мапі Moro мікрокозма, то хиба з сього вихо
ДИТЬ, що мене добре знають? Яку-ж хибу ви
читала ваша сл"іпа прозірливість у моїй удачі, 
Коли мсне добре знають? 

Б рут. Ну, НУ, доброд'ію; ми знавмо тебе 
геть добре. 

Мен е н ї й. Не знавте ви нї мене, нї себе, 
та й нїчого. Вв пишавтеr.ь шапкуваннвм та по
КJ.Iонами вбогої ледарі. Ви цїлий ранок трати
те ва те, що-б вислуховувати змаганнв між 
перекупкою помаравчів та виноградним кра
марем, та й відрочувте справу варто~ти трьох 
денежок на зас'іданнв другого дня... Як під 
час вашого СУДУ зако.'1С вам у ЖИВОТЇ, ви кри
вите собі пики, мов ті блазнУ, внставлявте крі
вавий прапор против усякої терпеливости і ре
ВУЧИ про кімнатн"ій горщик одпускавте посва
рених, ще більш заплутавши їх справу, а вми
ротворювте хиба тим, що й одну й ДРУ1'У СТО
рову взивавте ледащом. Ви пре'lудна пара. 
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в рут. Годі вже, годУ. Се добре знана 
річ, що ти хороший жартівник за столом, та не 
вельми потрібний лавнпк у Капітолї. 

Мен е н ї й. І самі жерці наші почали-б 
глузувати, коли-б зустріли таких сьмішних 
людей, як ви. І тодУ як говорпте найдоладнУйш, 
не стоїть ваша мова хитання бороди, а бороди 
ваші не заслужують і такоУ, як віхотникова 
подушка або ослиний вюк. Ви кажете, що Мар
цій гордий. Та КОЛIl-б його цУнувати й дешево, 
так він варт усїх ваших предків, від самого 
Девкаліона, 21) хоть може луччі з них були з діда
прадУда катами. Доброго вечера вашим сла
ветностям! Поговоривши з вамн ще яваразив 
би свій мізок: бо ви скотарі плвбейськоУ че· 
реди. 30сьмілюсь попрощатись ів вами. 

(Брут із Сицинїєм виходить на sаднїй плин сцени). 

Входить ВОЛЮІІІНЇ/J, Вір1iJIїя та Валерія. 

Як живете, мої гарні, благородні панУУ? І cal)I 
місяць, родись він на землУ, не був би благо
РОДНЇЙШНl\I. Куди се ви так поривавте О'lи? 

В о л ю м н 'і я. Шановний Менен'ів, мов ча
до Марцій набдижувть ся. Ради любови до 
Юнони, не зупиняй нас. 

И е нен і й. Га І Марцій вертавть ся? 

В о л ю м н і я_ Так, достойний Мененїв, 
і в найвисшою заслугою. 

Мен е н'і й. Прийми-ж, Юпітере, мою 
шапку І Дякую тобі. Го! го! Марцій вертавть ся? 

Д в і пан і 'і. Та правда-ж, правда. 

В о л ю м н 'і я. Дивись, ось лист од нього. 
у сенату другий, а в його жони ще о;{ин. Та, 
8давть ся, в й до тебе лист у тебе дожа. 

Мен е н 'і і й. Та я ваставлю й саморо бу
диика танцювати CЬ~ГOДHЇ ••• ДО мене лист? 
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в ір f і л у я. Так, так. в лист до тебе. 
Я бачила. 

М еве в У Й. ДО меве лист? Та він меої 
прибавить ва c'il)l лїт здоровля, і ввесь сей час 
в перекривлятиму лfкаря. Найлучче лїкарство r алена ~8) в мене бовтанка, і в порівнянвю до 
сього презервата не лучче кіньського заливання. 
Чи його не ранено? Він звик вертатись до до
му раненим. 

В і Р t і л їв. О, нї, вУ нУ! 
В о л ю м В ї я. О, його поранено! Дякую 

за се богам. 
М еве н 'і й. І я також, коли не дуже. То 

отсе весе побіду в кишевї? Рани йому до 
лиця. 

В о л ю ltl н'і л. До чола, Мевев'ів. Се вже 
в трейтв вертавть ся до дому в дубовоltlУ вівку. 

Ме в е в'і й. А добре провчив АВФіда? 
В о л ю м В 'і Я. ТИТ Ларцій пише, що вови 

бились, та АВФід утік. 
Мен е н їй. І В самий час для себе; ру

чаюсь вому в цім. КОJ1и-б вів ще постояв, в-б 
ве схот'ів, що-б меве Ta~: з'авФідовано за вс'і 
СКРИНЇ коріодьські і за все золото, що в в них. 
Чи сенат уже знав про се? 

В о л ю м В У Я. Ходімо-ж, мої любі. А як 
же, а як же, а як же І Севат одержав лист 
од гетьмана, в котрому він усю славу с'ів'і 
війни оддав І)ЮЙОМУ синови. У цім поход'і вів 
переважив сво'і попередн'і подвиги у двов. 

В а л в р 'і я. Справд'і, про нього правлять 
чудеса. 

Ме в е в У й. Чудеса, так я BaltI ручаюсь, 
j без усяко'і видумки. 

В і р f і л 'і я. О, коли-б во во було все правда! 
В а л в р і я. Правда! овва, овва! 
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Ме в е нУ й. Правда? Я заприсягву, що 
правда. У що-ж його поранено? (до трибунів, 
що наБJlИЖУЮТЬ ся.) Спаси Боже ваші славетвостп ! 
Марцій вертаєть ся до дому. Тепер ще більше 
мав права пишатись. У що його поравено? 

Волюмвїя. У плече і в лУну руку. Му
сять бути широкі шрами, що-б показати варо
Дови, як допевнятиметь ся свого місця. Як ви
гаввли ТарквінУя, його равено аж сїм раз 29). 

Ме в е в У й. Раз у шию та двій чі в сте
гво, - девять раз, скілько язваю. 

В о л юм В ї я. Перед СИ1\І ПОХОДОМ ва вїм 
було аж двацять і пять рав. 

Ме в е в ї й. Тепер їх двацять і сУм. Кожва. 
рана була ДО1\ІОВИНОЮ ворога. (Гук і труби). Чу-
8те І труби! 

В о л ю 1\1 В Ї я. 
Се Марцієві вістники ! 
В перед себе він посилав розгук, 
Позад себе він зоставляє сльози, 
А смерть, сей чорний дух, в руцї у нього: 
Прийшов, махнув, і люде помірають. 

Яса. Трубний гук. ВХОДЯТЬ Коиінїй і Тит Ларцій; між 
ниии КоріОJlЯН у lIубовіи вінку, 3 отаманнвм, воїнами та 

герольДом. 

r ер ол ь д. 
Звай Риме, що твій Марцій бивсь один 
У коріольських мурах, і в придачу 
До Кая Марція зд()був иридомок, 
Преславне прозвище Коріоляна. 
Витай-же славного ЕСоріоляна! 

УсУ. 
Витавм славного Коріоляна ! 

ЕС ор і о ля Н. 
ДоволУ вже. МеllУ вово противне. 
Прошу вас, годУ. 
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В:о м і н'і й. 
Глянь, і мати вийшла •.• 

В: о р і о л я Н, на ВRО,/lїшках. 
О, знаю, ти усіх богів благала, 
Що·б пощастили. 

В олю мн'ія. 
Нї, мій добрив воїн, 

Мін любив Марцію, 1)Іій .'1юбuЙ В:аю, 
Чи як те куплене ділами l'итло ... 
Мій дорогив В:оріоляне.. так? 
Устань. Ось і жона твоя. 

В: о р і () л я н. 
О любе 

Моє мовчаннв І Віват І Ти-б сьмінлась, 
В:оли-б вернувсь я в домовин'і? га? 
Чого-ж ти плачеш на мо'і1\1 тріумФі? 
Нехай тепер у В:оріолї плачуть 
Удови, мат'ірки, дУтвора, сестри. 

Ме н ен 'ій. 
Нехай боги тебе во вік вінчають! 

В: о ріол в н. 
А ти ще жив? (до ВаЛGрії). 

Ой, панУ, вибачай же! 
Вол ю мн'ін. 

Не знаю, до кого мен'і в витатись. 
Витавмо, гетьмане! Вс'іх витавм! 

Менен'іЙ. 
Витавм, безлїч! Разом і сьмію ся 
І плачу; легко на душі і важко. 
Витавмо! Бехав у саме серце 
Той буде проклнт, хто тобі нерадив ! 
Вас трьох боготворити треба в Римі. 
Та 6 в нас, добре знаю, дике ПНЯЧЧ6, 
ЩО не прищспиш сьвіжої любови, 
Не звеселиш своїм торжествуваНН6М. 
Ну, та витавмо вас, вої слави: 
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Кропива-ж буде в нас по вік кропива, 
І дурнУ дурнями так і погинуть. 

І' о мін У й. 
Все він однакий. 

Ко р іоля н. 
Наш Мененїй все однакий. 
Ге р о л ьд. 

Дорогу І Чуеrе? 
Коріолян. 
Дай, мамо, руку. 

Вірtілїв, дай руку! Докіль прихилю ся 
До рідноУ родини, мушу добрих 
Патрициїв одвідати в господах. 
Вони мене витали щирим серцем 
І шаною високою окрили. 

ВолюмнУя 
SI дожила, що блаNродні мрії 
І серця щврого мого бажання 
Сповнили ся перед очима в мене. 
Не достав ще OABoro, та знаю, 
ЩО РИ))І тебе колись і тим звеличить. 

Корі оля и. 
ПаНЬnlатко, знай, що я раднїйший буду 
Служити Ум СВОУ))І звичавм власним, 
НУж ними правити Ух робом. 

Комі н їй. 
ДалУй І 

До Капітоля ! (Гув і труби. Виходить усї опріч трибунів). 
Брут. 

Всї язпки про нього тільки плещуть. 
Що·б подввптись ва Коріоляна, 
Сліпі хапають ся за окуляри, 
А мати говірка, про крик дитини 
Не дбаючи, вітав на все горло; 
Ва й дівчина кухонна, у ганчірцї, 
На мур дереть ся, що·б його побачить. 
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Скрізь голови стирчять З дверей і вікон j 
Скрізь криші й виступи народу повні; 
Скрізь димарі осУдлані й причілки і 
І все те пнеть ся, що-б його побачить. 
Ба і женці, що рідко де Ух зуздриш, 
І ті штовхають ся проміж народом. 
А панянки, в серпанках білоснУжних, 
Забувши нїжити своУ обличчя, 
Дають Їх жарко цїлувати Фебу. 
Так наче бог який зійшов із неба, 
Ввійшов тихцем в земну його поставу, 
І дав йому велично-пишний образ. 

С и цин ї й. 
Гледи, ще й консулом його окличуть. 

Брут. 
ТодУ наш сан, докіль його владання, 
Нехай собі іде ЛJ:lГ8в спаrи. 

Сици н їй. 
Незгіден він смирятuсь у гонор ах 
І, як почав, щасливо закінчити. 
Втеряв й те, чого допняв t'я. 

Брут. 
Правда. 

В СЬОnІУ одна й одрада, пане брате. 
Сици нУ й. 

а знаю, чернь, котру ПІП підпиравм, 
Забуде всї нові його заслуги 
З старої злости, дай їй лиш притоку; 
Притоку-ж їй подасть він сам, ее певно, 
Так як і те, що ще й пишатись буде. 

Брут. 
а сам чув, як покляв ся він богами, 
Що хоч би і схотїв консулювати, 
До віку не появить ся на ринку 
В Dокірливій, приношеній одежі j 
До віку посполитим не покаже 
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Тих ран, що ввесь в боях окрив св ними, 
Що-б випросити в вих вонючу згоду. 

С ици в'іЙ. 
Се добре. 

Брут. 
Так казав вів слово в слово. 

О! скорше він зречеть ся диl'вітарства, 
А ніж його прийняти не від звачввх, 
110 просьбі вс'іх патрициїв вельможних. 

Сици в їй. 
Н'і'101'0 так йому я не бажаю, 
Що б він стояв проти народу опір. 

Брут. 
О, певно вів свого додержить слова! 

С и ци в'ій. 
То сам собі й погибель ваготовить. 

Брут. 
Хоч вів, хоч наша власть погибвуть мусить. 
Оттим-то ми товкти повинні чернї, 
Як нею він ненависно гордує, 
Як рад би він ї'і зробити бидлом, 
ЯК речникам 'і'і роти заткнув би 
І вв'івечив усю ї'і свободу, -
Товкти, що він не ставить черні висше 
у вс'іх людських д'іяннsх іпорядках 
Над тих верблюдів, що в походах носять 
Великі тягари, та й більш в'і'10ГО. 
За се 'ім харч злиденну вистачають, 
А хто впаде, киями підіймають. 

С пци п'іЙ. 
Оттак як раз нам говорити треба. 
Таке слівце під слушний час пробовкни, 
Та й жди, а він і сам Hal\1 допоможе: 
Бо вапустить його ва чернь так легко, 
Як підцькувать собаку на овечку. 
Хай гордощами допече голот'і j 
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Тод'і вона мов той огонь запаЛІІТЬ. 
Сухий хворост простацького завзяття, 
І пана закурить ва віки ДИМОМ. 

ВХОАИТЬ ПОС.llанець. 

А що тобі? 
Брут. 

Пас л а н е Ц ь. 
Вас КЛИ'Іать в Капіталь. 

Там Марція у консули готовлять. 
Я ба'ІИВ, як глухі туди тиснулись, 
Що.б подивитись на його зблиаенька, 
І як сліпі проміж HapO~OM перлись, 
Важаю'ІИ його ПО'Іути голос. 
Матрони кидали йому рукави'ІКИ, 
А панї й панно'ІКП хустки й серпанки. 
Де він ішов, хилились можні люде, 
Мов то була 3евесова статуя; 
А 'Іернь у гору кидала шаш.амп 
І криками під небо гоготала. 
Такого ще н'іколи я не бачив. 

Брут. 
Ход'імо в Капіталь, вес'імо вуха 
Та О'ІИ ваlllі про сей час, а наші 
Серця про иньші нагоди. 

Сицвн'ій. 
Ход'імо. (ВИХОДІІТЬ), 

Сцена друга. 

Тамже. Капіто.ilL. 

ВХОДІІТЬ два отамани та РО8К.ІІаj\УЮТЬ подушки. 

Пер в и й о там а н. Боржій, баржі й : вони 
вже мало й не тутеньки. А скілько допеввявть 
ся Rовсулювавня? 
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Др у г и й о там а в. Кажуть, тров; та всУ 
так думають, що воно впаде Коріолянови. 

П ер в и й о там а н. ее бравий козак; та він 
страшенно гордий і не любить простого народа. 

Д р у г и й о там а н. Дак що-ж? Багацько 
було великих людей, що лащились до поспіль
ства, а воно Їх не любило; а багацько й та
ких, котрих воно любило не знаючи за що. 
Коли-ж воно любить, не знаючи 8а що, то 
й ненавидить так само. Тим і КоріолSJН не 
дбає, чи воно його любить, чи нУ. Видно, що 
добре знав МУЖИЦЬRУ вдачу, і з благородним 
не~бальством виявлює себе ясно. 

Пер в и й ота])1 ан. Коли-б йому було 
байдуже, чи вони його люблять, чи нУ, він би 
й не вважав на них, і не робив би нароДови 
ну добра, нї зла; а то він так допевнявть ся 
в них ненависти, що вони не здолУють і вдоволь
нити його, і все так робить, ЩQ-б внали, який 
він 1])1 противник. Ну, а дратувати людей, що-б 
вони лютувалн та ремствували, се таке-ж не

хороше ДЇЛО, як ненавидна йому лестивість та 
впаданнє перед ними. 

Др у г и й о там а н. Прислужив ся сво
йому краєво велико. Пійшов у гору не такими 
легкими сходами, як ті, котрі вміли тільки 
ласкавенько розмовляти з поспільством та шап
кувати, і нїчим більш не заслужили в нього 
поваги і поголоски. НУ, він так укоренив свою 
славу в очах народу, а своУ подвиги в 'іх сер
ЦЯХ, що коли-б 'іх язики мовчали і не виявлю
вали так голосно, дак се БУJJа-Б невдячна на
руга з него. Пускати иньшу ПОГОJIОсКУ, се бу
ло-б злоріченнє, j воно, завдаючи само собі 
брехн'і, викликало б на себе. докір ікараннє 
в кожного, хто слухав би. 

KopiO.l!IIH. 
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Пер в и й о там а н. Bї'loro й казати, до
стойний 'lоловік; Дорогу! Ось ВОНИ йдуть. 
Яса. ВХОДІІТЬ, 3 Jlїкторами по перед себе, Комінїй, КОНСУ.ІІЬі 
Мененїй, КоріOJІПН, многі иньші сенатори, Сицинїй і Брут. 
Сенатори сїдають по своїх .lIаВИЦIlХ. Трибуни також сїдають 

бі.ІІ1l них 

Ме ненїй. 
Ми вже декретували справу Вольсків, 
І Тита Ларція у Рим BepTaenl. 
Тепер найголовнУйше дїло ваше -
Надгородити благородну службу 
Того, хто так стояв за край свій рідний. 
Отсе-ж зволУте, високоповажні 
Старійшини, так нк того бажав 
Наш консуль і гетьман побідовосвий, 
Нехай він сам хоть коротко з' ясує 
ДУла Кай Марція Коріоляна, 
Котрого дякувать ми тут зібрались 
І 'lестию вінчати по заСЛУЗІ'. 

Пер в п й сев а тор. 
Віщай, Комі нїй, благородний пане, 
І не скорочуй повісти своєї. 
Аби снаги у государства стало, 
Готові ми надгородить героя. 
А вас, громадські мужі, просим слухать, 
І з ласки вапюї поспільству радить 
Згодити ся на те, що постановим. 

Сици нїй. 
Закликано сюди нас трактувати 
Про діло любе нам, і ми готові 
Звели'lИТИ, хто нас ізвів до купи. 

Брут, 
Булп-б ми ще раднУйші се В'lинити, 
Коли-б він висше цУнував поспільство, 
Нїж се являв і досУ, 

Мен е нїй. 
От вже й не до ладу! 
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Мовчав би лучче ти собі, та Й годі. 
Чи не вволиш Комінія послухать? 

Брут. 
3 охотою; та тількі більш до ладу 
Я натлкнув, нїж ти Інене наставив. 

Мен е нї Й. 
Ilоспільство ваше любить наш вої тель, 
Та тілько-ж бо сього не дuпевняйтесь, 
Що-б він і спав у купі із посаіЛЬСТВ03І. 
Ну говори-ж, Ко:мініЙ благородний. 

(KopioJlHH устав і хоче вийти). 

Ні, ВЇ, зостань ся. 
I~ о мін Ї й. 

Сядь, КоріОЛJJне:, 
І не сором ся слухати опо~сть 
Про те, що ти звершив великодушно. 

Кор і о л ян. 
Ні, високоповажне паньство, лучче 
Мені і знов залічуваТIl рани, 
Нїж ('лухатп, як я на них здобув ся. 

Брут. 
Добродїю, зосьмілюсь уповати, 
Що в лавицї піднявсь не через мене. 

Корі оля н. 
Ні, ні, добродію, та тілько часто 
Стояв я під мечем, ТІкав од слова. 
Ти не лестиш менї, то й не вражаеш. 
А ваш народ люблю я по заслузі. 

Мененій. 
Прошу-ж с'!дати. 

Корі ол я н. 

Ні, скорійш згоджу ся, 
Що-б хто мен'! в головці ськм на СОНЦЇ, 
Як протрубили битву, нїж сидіТIІ 
Та слухати наД!)Іірні перехвали. 3О) (Виходить). 
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Мене нrй. 
Громадські мужі, нк же він лестив би 
ТИПІ купам мuтлоху (що серед него 
Один із тиснчі удасть ся добрий), 
Коли, ви бачите, він лучче т'іло 
Усе одважить у бою для слави, 
Нrж ухо для хвали! Комінrй, далїй. 

Ко мі иїй. 
Де взяти голосу мен'і такого, 
Що-б подвиги Коріоляна славить ? ... 
Хоробрість, кажуть, висша добродїтель, 
І висше всїх величв'іЙ муж хоробрий. 
Коли се правда, то Коріоляну 
Не 1)1ав рівного у вс'ій вселенній. 
Ще мав він тілько л'іт шіснацять зроду, 
Як підступи в під Рим Тарквін із військом, 
І вже тодї ус'іх він переважив. 
Диктатор наш тод'ішн'ій знаменитий, 
Котрого н хвалив не нахвалив сн-б, 
Вбачав, нк він, з ДЇВОЧИl\1 підборіД6l\1, 
Перед собою гвав усаті губи; 
.нк вів когось переступив вогою 
І боровив, аж покіль трьох подужав. 
Ступив сн далї він з самим Тарквіном, 
І впав Тарквів, бючи ся, ва кол'іво. 
Ще вів би міг жінок ва сценr грати,S1) 
А вже нк муж прославив ся у ПОЛІ, 
І голову ввівчав віВКО!\1 дубовим. 
Оттак вмужнївши у лїтах хлопячих, 
Він ріс, нк море, і сїмнацять битов 
Мечі кріваві перед ним схилило. 
А що звершив при гордій І\оріолї 
І потім сам у коріольських мурах, 
Сього не вмоготу менї з' нсвити. 
Він ва бігу Спинив собою військо, 
І ДИВНО страх його звернув на жарти. 
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ЯК гич під кораблем на морі тоне, 
Що повен парус вітер надував, 
Так никло перед ним вороже віЙСЬІИ. 
Своїм мечем усюди смерть він сїяв, 
І ввесь крівавий улетїв у мури, 
Один вломивсь У Сl\lертяні ворота, 
Ро;)малював їх долею страшною, 
Пробивсь назад і;) пекла без піДl\10ГП 
1 мов комета, обгорнувшись жаХОl\l, 
Влетїв ізнов у брами коріольські. 
Усе вого, як чув віще ухо 
Далекиit гук і стогни ТУЛУnІбасів. 
Тодї вкреrlИВ ослабле тУло духом, 
І полетїв на ин ше боЙовпще. 
Димуючи горячою крівцею, 
Впхрув він серед людської жп;)нї, 
Що мов вона його судьбова здобич. 
І до кіль мп своїми не назвали 
І города, і поля, не віддихав. 

Ме нен їй. 
Достойний муж! 

Пер в и й сен а тор. 
І саме тілько в міру 

Гонорів тих, що ми йому ГОТОВІІМ. 

КомінїЙ. 
Він здобич нашу відопхнув од себе; 
На всї скарби так як на грязь дивив СЯ, 
І взяв таке, що дарував би й скнара. 
Він сам себе надгородив дїлами, 
Веселячись, що зміг їх довершити. 

Мен енї й. 
Отсе воно, справдїшнв благородство! 
Просїть його перед сенат ЯВI:lТИСЬ. 

Пер в и й сен а т U р. 
Кликнїть до нас Коріоляна. 
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о тама н. 
Ось він! 

Вертаеть сл КоріОJlЛИ. 

Мене н Їй. 
Радїючи, Коріоляне славнии, 
Тебе сенат у консулї ЙмеНУ6. 

Кор і олян. 
Вся жизнь моя ЙОDІУ на службу буде. 

Мене нЇ Й. 
Тепер іди поговори З народом. 

Коріол ян. 
Благаю вас, ДОЗВОЛЬ'l'е перескочить 
Менї сей звичай: бо я не здолїю 
Надїти вретище, стояти ГОЛИDІ 
І ранами моїnш їх благати, 
На консульство менї голосувати. 
Зволїть мене від сього слобонити. 

С и ци нї й. 
Добродїю, народ свій голос мав 
І нехтувать звичаєм не дозволить. 

Ме 11 е н ї Й. 
Не сердь його, уваж народнїй звичай, 
Зроби по предківськи, прошу, блаl'аю, 
Прийми своє достоїнство по Формі. 

Корі оля н. 
ее роль така, що ItІУЖУ червонїти. 
Годилось би одняти се у черн'ї. 

В рут. 
Чн чувте? 

Ко р іол ян. 

Хвалитись перед ними: 
Зробив я те і те ... і давнї рани, 
Котрі· б ховати був раднїйший, 
Покааувать, неначе я здобув їх, 
Аби людське диханнв закупити ... 
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Мен е н ї й. 
Не становось бо опір! Ви, трибуно, 
Реконмендувм Ba~l наш добрий задум, 
А консулю достойному бажаЄ~1 
Усяких радощів і почестой до віку. 

Сенатор о. 
Усяких радощів Коріоляну ! 

(Труби. Виходить сенатори). 

Брут. 
От бач, який він буде до народу. 

С иц о нїЙ. 
Коло-б вони постерегли! Він буде 
Просити їх гордуючи, ~10B просить 
Такого в них, що конче дати мусять. 

Брут. 
Ходїм, РОЗRаже~l їм, що 'І'ут робилось. 
Я знаю, що воно qекають нас на ранку. (Виходить). 

Сцена третя. 

Там же. РИНОК. 

Входить дехто 3 міщан. 

Пер в ийм і ща н и Н. Одно слово; коли 
він бажатиме наших голосів, ПІП не можемо 
ЙОnlУ відмовити. 

Др у г ийм і ща н и н. Можемо, добродї"ю, 
як схочемо. 

Тре т ї Й мі ща н и н. Ми-то маємо на се 
право, тілько-ж бо се таке право, що не маємо 
права так зробити. Адже коли він покаже НМІ 
свої рани та розкаже про сво'! подвиги, то нам 
доведеть ся всунути CBvi язики В ті рани і го
ворити аа них. Отсе-ж розкаже нам про свої 
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дїла великодушні, то вам також треба бу де 
виявити йому ваше ВCJlикодушне признаНН6. 

Невдячність дивоглядна, і коли народ був би 
нев~ячний, то був би він народ дивоглядний, 
а nIН, бувши його членами, зробились би чле
наl)lИ дивоглядами. 

ІІ е рви й оо і ща н и н. А що-б нас не 
вважали такими, не треба багацько. 32) Адже як 
ПІВ встали були за хдУб, не злякав ся вів зве
личати вас МНОl'оголовою гидрою. 

Тре т У й оо і щ а вин. І не один він так 
угивав вас, та й не за те, що инший з нас 
чорноголовий, инший русявий, той рудий, а той 
лиснй, а за те, Щu в нас рuзум не однакої 

масти. І справдї л думаю, що коли-б усї наші 
розуми та вийшли з одного черепа, вони поле
тУли-б на восто", на захід, на північ і ва НО
лудне, і згода їх про одву дорогу була·б тільки 
в тому, ЩО вови зараЗОDl були-б на всїх ПУН
ктах компаса. 

Др у г и й Dl і ща н и Н. ТИ так дума6Ш? 
Якою-ж дорогою, по ТВОЙDIУ, полстїв би Dlій 
розум? 

Тре т ї й 1\1 і щ ани в. Ну, твій не вибрав 
ся-б так хутко: бо його міцно гагнано в DЩ
коти ру. А коли-б вибравсь, то як раз полетїв би 
ва полудве. 

Др у г в й 1)1 і щ а вин. Чого-ж на полудве ? 
Тре т ї й 1)1 і ща н и н, Що-б зникнути в ту

манї. Там три чвертї його взялись би отруйними 
росами, а четверта, посовістившись, вервулась 
би, що-б помогти тобі знайти жінку. 

Д ру г и й оо і щ а вив. Ти нїколи не обіЙ· 
дет CJI без жартів. Ну, добре, добре. 

Тре тї й 1)1 і ща н и н. Так 8И наДУLtІались 
дати ваші голоси? Та про ее байдуже. Бі~!Jьша 
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часть дав. Я вам скажу, коли-б він ПРИХИЛ8ВСЬ 
дО поспільства, не було-б чоловіка ДОСТ(JИНЇЩОl'О. 
(Входять Коріо,[ян та МепенїЙ). Ось і він саl\1, н смир
ній одежі. Помічайте ЙОГО поставу. Та не 
стіймо всї у купі, а проходьмо, таПІ де він 
стоіть, по одинцю, ПО двов і ао ТІ)()6. Нехай 
просить у роздріб, то кожен з нас маТИlне 
свою честь, даючи йому свій голос власним 
язиком. Отсе-ж ід'і'те за І\ІНОЮ, то Jl да ~I лад, 
8К іти поуз його. 

Ус ї. Гаразд, гарац. (Виходить). 
Ме н енї й. 

НУ, ні, добродію. Та ее річ знана. 
Найдостойнїйші люде так чинили. 

Кор і 0.'1 Я н. 
Щ '~Д '"б " о-ж тут казати .... " руже мlИ, .1аI'ЗЮ ... 

Геть к бісу! Не здалію так ламати 
Собі язик.'. "Добродїю, споглянь лиш ... 
Ось рани... я з~обув на службі краю, 
Як декотрі із наших утїка.'lIl 
Від лускоту своїх же ТУЛУl\lбасів" ... 

МененїЙ. 
Ой Боже І в'І', такого не РОJКазуй! 
Кажи таке, що- б вагадать про себе. 

Ко рі 0.'1 Я н. 
Про себе вагадать ? Що б ЧОРТ узяв Їх! 
Нехай вони про nleHe всї забудуть. 
Як про добро, що ЇМ жерці товкмаЧIiТЬ. 

Менен'іЙ. 
Ти зопсувш усе. lIiйду від тебе. 
Благаю, говори до нпх ласкаво. (Відходиrь). 

ВХОДИТЬ два міщане. 

Коріолян. 
Скажи, що-б повмивалп перше пики, 
Та що-6 роти собі пополоскалп. -
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А, ось ДВОЙКО! Пан()ве, ви вже певно 
Довідались, чого стою sl тута. 

Первнй l.\Ііщанин. 
Та знавмо-ж, добродїю. А що-ж ее 
Тебе примусило? 

Кор і о л sl Н. 
Мої заслуги. 

Др у г и й 1\1 і ща н и н. 
Тв01 заслуги? 

Кор і олSl Н. 
Певно не бажаннв. 

Пер в ийм і щ ани н. 
Як се? Ти не бажав сього нїколн? 

К о рі о л sl н. 
Нї, пане, не бажав sl ще н1колп 
у вбогого прохати милостинУ. 

Пер в ийм і щ ани н. 
Не забувай, що даючи що-небудь, 
ВповаЄl\1О одержати й від тебе. 

Кор і о лSl В. 
Скажи-ж менУ, що консульство КОШТУ6? 

ІІ е рви й l\1 і щ ани н. 
Коштує просьби, прияаноУ просьби. 

К ор і о л sl Н. 
Приязної! Прошу-ж тебе, 1\Jій пане, 
Даруй менї його. Я й рани показав би 
На самот1. Доброд'ію, твій голос І 
Що скажеш? 

Др у г ийм і щ ани н. 
Дам, мій пане благородний. 

Ко р і ол н н. 
Ну, сторгувались. Випрохав я пару 
Достойних голосів. Я вже одержав 
Од ва.с двоїх мізерне подаSНlІ6. 
Прощайте-ж. 
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Пер в ийм і щ а вив. 

Пре-чудне щось він проваДIJТЬ. 

Др у г ийм і щ ани н. 

Коли-б ізнов давати ... Ну, та що вже? 
(ВИХОДІІТЬ два міщапе). 

ВХОДIlТЬ два ипьші міщапе. 

Ко р і о л я н. Ну, прошу нас, коли се йде 
в ~ДHY ноту З вашими f'олuеами, нехай J:! буду 
консульом. Бачте, я надУв звичаєву одежу. 

Тре т ї Й ltl і щ ани в. Заслужив єси бла
l'ОРОДНО дяку в свого краю, та й не заслужпв 
благородно. 

Кор j о л я н. Що ее за загадка? 

ТретУй міща,вин. Ти був бичеltl Д.'lя 
ворогів його; ти бун різкою для його друзїв. 
Не любив єси нїколи простого вароду. 

Кор і о л я н. Тим ви мусите ще більш 
уважати ItJeHe аа добродїтельного, що я не був 
простим у моїй любови. Я буду, добродУю, де
стити мойому побратимови, народови, що-б здо
бутись у нього Н8 луччий задум про Іllене: 
тільки так підійдеш йоlt1У під .'.Іаску. Він такии 
премудрий, що моя шапка йому любійша від 
мого серця; то я ВЧИТ1llНУСЬ, як під його під
ходити киваввєм голови, і вироблятиму перед 
вим усякі вихиляси. Се, добродУю, значить, 
перейматиму причаровуванвє в де-яких попу
ллрників, і вдовольню вСЇх до схочу. То-ж 
то й благаю вас, зволУте на моє консулюваuвє. 

Ч ет в е р т и Й ltI і щ а вин. Сподіваємось, 
що бу дсш нашиltІ приятелем, тим і даЄltІО тобі 
ваші голоси від щирого серця. 

Тре т У й м j Щ а в в н. Здобув єси багацько 
рав аа нашу країну. 



- 60-

Кор і о л JJ н. То JJ твого знаття не с~ріп. 
лятиму й показуваНН611І. Вель:nи високо ЦіНую 
ваші голоси; ТИ]}І і не турбую вас більше. 

О б и два. Нехай боги посилають тобі ра
дощі, доброд'ію, - від серця. (Відходить). 

О любі голоси ! ... 
Кор і о ля Н. 

Вже лучче вмерти ЧI1 голодувати, 
А нїж випрошувати, що ми перше 
Запрацювали. Що-ж lIтенї стояти 
у сїй-ось вовчі й тоаї та благатп 
Про непотрібні голоси якогось 
Харка чи Дороша, що lIIUМОЙТИlllе? 
Еге, бо так велить чинити звичай. 
А як ми звичаю у вСЇlll покірні, 
То й пил старий н'іколи не Зl11іта6СЬ, 
І блудів накопичують ся гори, 
Що й правду нам на віки вакривають! 
Як так мен'і хилятись, дурнеІІІ бути, 
Нехай і честь і сан високий візыlеe 
Такий, котрому ио нутру плюгавство ... 
Та вже пройшов я череа половину, 
То видержу як небудь і другую. 

Входить ще три міщане. 

Ось голоси іще! -
Давайте голоси. За них 11 бив ся; 
За них я чатував; ва них два рази 
Дванацять ран одержав, трицять шість 
Батал'ій бачив, і зробив пре,~ноl'О 
Великих і lналеньких дУл. Давайте ж, 
Давайте голоси. Я справдї хочу 
Консулювати. 

П SJ т и Й 1)1 і щ ани н. Він подвизав ся бл а
l'ОрОДНО, і н'і ОДИН чесний ЧО.'Іовік не відмовит" 
йому голосу. 
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Ше сти Й ІН j Щ ани н. Ну, так і нехай 
ковсулюе. Даруйте ЙOlИУ боги радощі j зробjте 
його ДPYГO~1 народу. 

у сі. 
Амінь, a~liHЬ. 33) 
Бувай щаслив, наш консуль благородний! 

(Виходять міщане). 

Кор і о л ян. 
Достойні голоси І 

Вертають ся Мененїі1 ів Брутом та СицинїЄм. 

Мен е н УП. 
Ти вистояв по припису, трибуни 
Об'являть голоси тобі народні. 
Тепер надївь свою одежу значвю, 
Та йди в сенат. 

Ко р j о л в н. 
То вже воно скінчилось? 
Сици н'ій. 

Тв виповнив уже прохальний звuчаЙ. 
Народ згодив св, і його зазвали, 
UЦо-б консульом тебе проголосити. 

Де·ж? у сенатї? 
Корі-оля н. 

Сицнн'і й. 
Там, Коріолвне. 

К'оріолвн. 
Тепер сю одїж скинути в можу? 

Св ци нї й. 
О, можеш, пане! 

К ор і о л в н. 
Так скину зараз і, собою ставши, 
Явлюсь в сенат. 

Мен енУй. 
Іду з тобою. Ви також із намв? 

Брут. 
Ми ще ждеnю народу. 
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С и цин Їй. 
Ну, прощайте. 

(Виходять КоріОJlЯН та МененїЙ). 

Добивсь таки, і по очах здаєть ся, 
РадУє вельми. 

Б рут. 
а гордим серцеПІ С1\ШРНУ 

Носив він одУж. Се народу скажеш? 

ВХОДIIТЬ міщане. 

СицинУй. 
Ну, що, панове? вибрали собі ви пана? 

Пер в ийм і щ ани и. 
Так, голоси дали йому, сподарю. 

Брут. 
Нехай боги його достойним зроблять. 

Др у г ийм і ща н ин. 
Амінь, сподарю. Тільки, по ДУРНО1ну 
Мойому розуму, він 3 нас СМlіяв ся, 
ак голосів прохав у нас для себе. 84) 

Тре l' ї й М і ща н и н. 
Да й так таки, що глузував із вас. 

П ерв ий мі ща ни н. 
НУ, се така у нього вдача. Де-ж бак! 

Др у г и й 1\1 і ща н и в. 
Та хто ж із нас, опріч теб~, не скаже, 
Що він знущавсь із нас? Иому-б годилось 
Знаки заслугп, рани показати, 
Що він здобув ся служачи ОТ'lизнї. 

сицицїй. 
І певно-ж він показував вам рани? 

у сї. 

Та нї-ж бо, нї, вУхто їх і не бачив. 

Тре l' ЇЙ мі ща н и н. 
Він тільки -хаже: "Ось я маю рани, 
На самотї то може й показав би". 
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А потім став отак нам шапкувати: 
"Я хочу бути консуль()м", МОВ.'lяв HanI, 
пТа стародавнїй звичай не пускає 
Без ваших голосів, то подавайте-ж". 
А як дали, пробовкнув : "Ну, спасибі 
За ваші голоси ..• спасибі .. , любі вель!)IИ .. . 
Тепер їх маю... нї про що HanI більше" .. . 
Хиба-ж се не наруга? 

Си ци н їй. 
Се вп чули 

І чуючи були такі благенькі, 
Що й голоси дали? 

Б рут. 
Було-б казати, 

ЯК ми навчили вас: що і без влаСТll, 
Ще бувши пбспільним слугою краю, 
Він був ваПІ ворогом, і озивав ся 
Проти тих вольностей і l1рівілеїв, 
Що посполита рі ч ваПІ дарувала; 
А ставши зверхником, мовляв, і бувши 
Таким-же злющим, зробить він що схоче, 
І вашими-ж побв вас голосами. 
То вам було-б у його вимагати, 
Що хоч його заслуги і не нижчі ТОГО, 
Чого він допевняв ся, тільки-ж nrусить 
З своєї вдячливої вдачі дбати 
Про те, що ваші голоси дали ви 
Не дармо, а що-б з ворога лихого 
ПриятелеnІ його своїм зробити, 
І що-б він був до вас прпхильнuм паНО!)I. 

Сици н їй. 
Коли-б ви, як вас учено, сказали, 
То ви-б його ва серце вколупали 
І, що у нього на душі, відкрили. 
Тодї·б або яку обіцянку ласкаву 
у нього вирвали-б, щоб при нагодї: 
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Як трапилась би справа, пригадати, 
Або-ж стрівожили його понуру вдачу, 
ЩІ) примусу не переносить з роду, 
І злість його гарненько розбісившп, 
Ви ве дали· б йому консулювати. 

Бру т. 
Та-ж ви постереглп, що і під нужду, 
Як вашої запобігав він ласки, 
Він кепкував із вас і HacbnlixaB ся. 
А що·ж зневага ся із вами зробить, 
Як маТИnlе вів силу вас RРУШИТИ? 
Чи серця в вас 'Іортма у тїлї ЗОВСЇІІІ, 
Чи ваші ЯЗИІШ ІІа те в вас тільки, 
Що б зверхністю ума поневіряти? 

С и цин ї й. 
Хто в вас прохав, TOl\JY ви ОДnЮВЛ8ДП, 
А ось не просить, ГЛУ1НИТЬ ся над ва1\lИ, 
І - ва тобі, бери без договору! 

Тре т ї Й 1\1 і ща н и н. 
Ще вів не втверджений, іще нам nюжна 
Його :й зректись. 

Др у г и:й оо і щ а в п в. 
І зречемось. У мене буде 

Пять сотевь голосів 6диностаЙнвх. 
Пер в и й оо і щ а вив. 

А в меве в ДВО6, крі1\l їх піДСУСЇДRів. 
Брут. 

Ідіте-ж зараз та Rажіте вашим, 
Що консуля поставлено таноl'О, 
Що в сі їХ ВОЛЬНQСТИ У них одніме 
І дасть їм права стіЛlRИ, як собакаl\l. 
Собак держять для гавкання по дворах, 
Собак і бють за raBKaHH6 частенько.35) 

Си цп ві й. 
Неха й же їХ СКЛDЮІЮТЬ в чорну раду, 
Та й знехтуите дурний свій вибір зараЗ. 
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Пригадуйте, яка пиха у нього, 
ЯК він ненавидить поспі.71ЬСТВО наше, 
ЯК зневажав свою одежу смирну, 
Як просючи із вас же насьміяв ся. 
Скажіть, що ви, його заслуги знавши, 
Не вважили, вким він робом ходить, 
І байдуже, яким важким він духом 
На все поспільство і простоту дише. 

Брут. 
Зверніть вину на нас, своїх трибунів. 
Що ltJИ нїчого не СХОl'Ули С.71ухать, 
І в вас його вибору домагались. 

С и цинїй. 
Скажіть, що се не ви його обрали: 
А підневільвість нам, ГРОnlадським мужам; 
Що ви, мовляв, на те вважали тільки, 
Аби обрать, а не на те, що·б добре 
Обрать, і нехотя зголосували 
Його у консулї, На нас звернїте. 

Брут. 
Не жалуйте нас і скажіть, що ми вам 
Усе товкмачили про- те, як рано 
Почав служити він свойому краю, 
Як довго він служив, і від вкого 
КолУна він походить, - з Марціянів, 
З {(отрих і Вумин внук пійшов, Марк Анкус, 
Що царював після Гостіля Туля. 
3 того- ж, мовляв, колУна був і Публїй, 
І Квінт, що провели найлуччу воду, 
І Цензорін, любимець чернУ 
(Цензорував він двічі по два годи, 
За те і прізвище таке), і той був 
Його прапрадїд.86) 

сицпиїй. 
Тим же то кажіте, 

Вважаючи на рід його великий 

KopiO.lIlH. 5 
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І на його заслугн много важні, 
Ми вам його горячо поручали. 
Та ви, розваживши його учинки 
І давнїй рід його на добрих шалях, 
Побачили, що він - ваш лютий ворог, 
Тим і знесли свій необачний вибір. 

Б ру т. 
На те найбільш вам налягати треба, 
ЕЦо ви його нІколи не обрали-б, 
Колн-б ми вас не змусили до того. 
А потім rолоси перел'ічивши, 
Ідїте в Капітоль. 

Міщане. 
Так, так, се правда. 

Ми кавмось усї, таки й усІ ми, 
ЕЦо вибрали його. (ВИХОI\НТЬ мїщане). 

Бру т. 
Нехай буяють! 

Нам лучче зараз бунт забунтувати, 
НУж ждати, що-б страшне із сього виЙш.7ID. 
~оли відмова ся, що й мусить бути, 
Иого здосадув і розлютув, 
Ми виглядим собі щасливу хвилю. 

СицинУй. 
ХодІмо-ж в Капітоль, покіль не ринув 
Туди народ. Тод'і воно так здасть ся, 
ЕЦо се він сам бунтувть ся, не з наших 
Шдцьковин, та воно так трохи й справдІ. 

(ВИХОI\НТЬ). 



А1СТ ТРЕТЇЙ. 

Сцена перва. 

Тамже. У ЛИЦІ!. 

СУРМJШТЬ суремки. ВХОДІІТЬ КоріО.ilIIН, МененїЙ, КомінїЙ, 
Тит Ларцій, сенатори та патрициї. 

Кор і ол SJ н. 
Так Тул АВФід ізнов дереть ся в гору? 

Ла р цій. 
Він дравсь, l\lій пане; тим ми й поспішили 
Зійтись на мир. 

Ко р і о л я н. 
То Вольски знов, як перше, 

СТОЯ!rЬ готові, тілько визирають 
Случаю доброго на нас ударить? 

ЛарціЙ. 
НУ, пане консуле, вони вже хирні, 
І ми навряд уже коли побачим, 
Як вольскі корогви у полї мають. 

Корі оля н. 
А бачив ти АвФіда? 

Ларці й. 
Він одержав 

Од мене лист залїзний і прибувши 
До мене, проклинав страшенно Вольсків, 
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Що город нам так підло уступили. 
Тепер він в Анціюм переселив св. 

Кор і ол я н. 
Чи згадував про мене? 

Л арці й. 
Так, ltlій пане. 

Кор і о ля н. 
Що-ж віи казав? 

ЛарціЙ. 
Казав про те найбільше, 

Як часто меч його з TB01nl стрічав ся, 
Як він ненавидить тебе: н'ікого 
Henla і в сьвіт1 злїйшого до тебе. 
Він заложив би вс1 св01 маєтки, 
Хоть би й не мав надї1 на Їх викуп, 
Що-б побідителем тв01м назватись. 

Кор і о л я н. 
Так в Анціюм тепер він перебрав ся? 
Хот1в би я і там його спіткати, 
Що-б иаСЬnlіятпсь із його завзяття. (до Ларція). 
Вітаємо-ж тебе в домівц'і ... 

(Входять Сицивїй та Брут). 
Дпвись: ото ідуть сюди трибуни. 
Се язики ротів мужицьких. Я гидую 
До нестерпу дуриим їх велвчаНВ6М 
Своєю властю. 

Сп ц ин1Й. 
Стій, анї ногою І 
Кор і олян. 

Га І що се таке? 
Брут. 

Для тебе дальше буде небезпечно. 
Кор і о ля Н. 

ЩО се за переміна? 
MeHeHHt. 

Що там сталось? 
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Комін'іЙ. 
Хиба він не пройшов і в нас 

Комїне, ні. 
Брут. 

в чернУ? 

Кор і оля н. 
Так то бу ла дїтвора? 

Вона давала голоси? 
Ое на то р и. 

Трибуни, 
Дорогу! він на ринок пійде зараз. 

Брут. 
Народ лютує, сердить ся па нього. 

О нци нУЙ. 
Отій, бо повстане все. 

Кор і оля н. 
От ваше стадо! 

Їм право голосу давати, ДУРНЯМ, 
ЩО подають і зараз відій1\lають! -
Що-ж ваш уряд? Ви язики мужицькі; 
Чому-ж не правите мужицькими зубами? 
Ое чи не ви 'іх так і збунтували? 

Менен'і й. 
Опокій СЯ, друже, о, спокій ся! 

Коріоляв. 
Ое наперед укоєно; се з 1\10 оа 
На нас патрициїв, що-б нас зігнути. 
Удасть ся 'ім, тодУ живіть з такими, 
Що правити громадою не В1\lіють, 
І підлягати вміючвм не хочуть. 

Брут. 
Не змова се. Народ кричить на тебе, 
Що ти а пихн гордуєш вс'ім поспільством. 
Недавно ще, як хлУб йому давали 
Беа плати, ти проти сього озвав ся. 
Ти лаяв тих, що за народ прохали, 
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Взивав підлизами та лестниками, 
ПатрициУв лихими .ворогами. 37) 

Корі оля н. 
Та се-ж була річ знана. 

Брут. 
Нї, не всїм ЇМ. 

К оріо л ЯН. 
Дак ти тепер їм об'явив? 

Брут. 
Я? я-б то? 

КОI\ІінїЙ. 
ТИ велыии здатен до такоl справи. 

Брут. 
а здатен хоч на те, що б вас навчити. 

Кор і 0.71 ян. 
Чого-ж менУ тепер консулювати? 
Клянусь отими хмарами, дай тілько 
]dенї до тебе знизитись, то зараз 
Зроблюсь твоїI\І товаришеl\І трибуном. 

С и ци н їй. 
ТИ надто виставллєш те, що бурить 
Народ. Коли пройти туди бажаєш, 
Куди надумавсь, то питай ДОРОГИ, 
З котрої збивсь, із лекшим трохи духом: 
А то нУ консуля ТИ не заслужиш, 
Анї ярма триБУНСЬRОГО ііЗ Брутом. 

]d е нен а. 
Спокійтесь бо! 

Комін а. 
Народ обманено... Як І 

Таке єхидство РИl\lОВИ не личить. 
І оттаку терпіть Коріоляву 
Наругу за дїла великодушві ? 

Коріол я Н. 
l[евУ про хлїб нагадувати сьміють! 
Так, я казав, і знов скажу те-ж саме. 
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Менен'іЙ. 
В'і, не тепер. 

Пер в и й сен а тор. 
Не під таку мінуту. 
Ко ріоля н. 

Тепер, як SJ живу, тепер. Шановні 
МоУ ви друзї, вибачайте ... 
А мотлох сей вонючий та зрадливий 
Нехай се знає, що я щиросердий, 
І сам себе в МО'[М побачить слові. 
Я знов кажу: що ми 'i1,l потураєм, 
То тілько СИМ кукіль розводим бунту, 
Безстидства та завзяття. Бо самї-ж ми 
Посіяли його, ca1'Ii й Koxae1'l. 
А чим? тим, що рівияєм ЇХ із нами, 
Поважним станом, що ні добродїтель, 
НУ власть у нас во вік не ОСКУДЇІі, 
Опріч того, що подали ми нищим. 

Ме не нїЙ. 
Ну, добре-ж, тільки год'і. 

Сен ат ори. 
Годі, год'і І 

Корі о ля н. 
Як! годУ? Ні! Як я за рідну землю 
Кров проливав і не боявсь нікого, 
Так і слова чеканити 11 буду, 
Докіль снаги, против отсих паршивих, 
Що ми гидуsмо об них торкнутись, 
І все те робимо, що-б заразитись. 

Брут. 
Говориш так ти про народ, неначе 
Ти бог, що- б за гріхи його карати, 
А ве людина із П гріхами. 

С и ц ив'іЙ. 
Ми добре зроби1'ю, оповістивши 
Про ее. 
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Менен1Й. 
Як! про слова в такі;\І запалї? 

Корі олян. 
В вапалї! Нї, коли-б я був тихенький, 
Як о півночі сон, клянусь 3евесом, 
Я-б і тодУ так думав. 

О иц и нїй. 
Отся ДУ1)ша 

Лишитись 1)]УСПТЬ як замкнута трута, 
Щоб не затроювати иньших. 

К ор і оля н. 
Мусить t 

Чи чуєте сього Трітона над ковБЛЯl\IU? 38) 
Чи вважили, як властно рік він "мусить"? 

К ом і нУ й. 
Ое Їх звичайна мова. 

Ко р іо ля н. 
"Мусить" ! 

О добрі, необачні ви панове, 
Оенатори поважні та безпечні! 
Як гидрі ви дозво,nили обрати 
Отамана, що, бувши тільки РОГОІІI 
Та ревом звіря, отси 1)] своїм "мусить" 
PeQe, що спустить вашу річку в багна. 
І ложе річки вашої присвоїть? 
Коли він так 1)IОГУТНЇЙ, нахилїтесь; 
Коли-ж у вас ще сила, схаменїтесь! 
е в голові в вас царь -- не спочивайте; 
Нема -' із мотлохом рядком сУдаЙте. 
Ви плєбс, коли вони сенаторую.ть: 
Вони-ж бо й єсть нУqИ1)1 од вас не нижчі, 
Бо переважують вас голосами. 
Вони самі собі становлять старших, 
Та ще таких, як сей, що оглашає 
Те своє "мусить", оте хамське "мусить", 
Против такоУ лавицІ, що в Греків 
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Не супилась нїколи поважн'іЙша. 
Клянусь самим 3евесом, се ганьбув 
І консульство. Душа моя сумув: 
Бо ввав, що між двох властей однаких 
Втискавть ся усобиця крівава, 
І їх обох одну другою губить. 

I~ о оо і н ~ и. 
Ну, годї вже, хоДї!но веї на ринок. 

Ко р і ол я н. 
Хто-б то не був, що наliІ тодї пораяи 
Давати хлїб скарбовий чернї gratis, 
Як ївоДУ робили се і Греки -

Мен е нї и. 
Та годї-ж бо про се вже споминати! 

Кор і од ян. 
Хоть там поспільство більше власти Dlало, 
Я вам кажу, вш згодували буйство 
Руїну краю. 

Брут. 
І народ захоче 

Того обрати, хто таке провадить? 
Кор і о л ян. 

Послухайте моїх резонів, браттв: 
В них більш ваги, нїж в голосах IilУЖИ<JIIХ. 
Народ се внав, що ми не в відплату 
Дава.'ІИ хлїб: бо знав дуже добре, 
Що він сього не заслужив д·ілами. 
Як на війну ми кликали посаільство, 
На ту війну, що І~рай за пуа хапа.1а, 
Воно не вийшло навіть за ворота. 
Ся послуга не варта хлУба gratis. 
А стоячи у полУ, бунтувалось, 
І мужество являло тіЛЬІИ в бунтах: 
За се також не личить похваляти. 
А що сенат бувало винуватить 
Химерними своїми Rлевстами, 
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То се чудна причина до відплати. 
Та ще побачите, як пере варить 
СлУпа ся купа ввічливість сената: 
Нехай ще виречс, і певно ось як: 
.Ми допевнялись; нас далеко більше; 
Злякавшись нас, вволили нашу волю". 
Так ми свою впослУджувl\lО постать, 
І наше дбаннв 11\1 зда€ть ся CTpaXOl\I. 

Колись воно в сенат відчинить двері, 
І ворони орлів клювати будуть. 

МененУЙ. 
Ну, буде вже, ходїм. 

Брут. 
І надто буде. 

Корі оля н. 
НУ, ще не все. Візьміте закіпчаннв, 
І що воно правдиве, я кляну ся 
у сУм СЬВЯТИnl і на зеnІЛУ й на небі. 
Ся власть двояка, де одні по правдї 
Впосл1джують і зневажають ХЛОl1СТВО1 
А другі, без розсудку і резону, 
Ненавидять і оскорбляють панство; 
Де рід високий, диtвїтарство, розум, 
Без голосу многоголоспх дурнів, 
Не можуть радить, нУ декретувати, -
Ся власть двояка змусить нас забути, 
Що на потребу нам, і дасть дорогу 
Безладньому, ШКОДЛИВОI\ІУ недбальству, 
Перепинивши так собі все добре, 
Не зможете ви доброго чинити. 
Тим вас благаю, вас, не боязливих, 
А надто вже дбайливих та обачиих, 
Що любите більш основні ЗВВ'lаї, 
Нїж боїтесь якоУ в них одміни; 
Що висше ставите лУта короткі 
у благородних подвигах над довгі; 
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Що волите й страшні прийняти лУки, 
Коли без них надійде смерть ВИДИІна, 
О, вирвіть той язик гилястий В чернУ! 
Нехай солодкої не лиже трути. 
Збезчещеннв калїчить вю\! розсуДок, 
І не дав з'едночити ся царству. 
Нема в вас сили що зрuбити добре, 
Бо вас лихе раз по раз контролюв. 

Брут. 
ДОВОЛ'і він сказав. 

Сици н 'ій. 
Се зрада, 

І одвічатиме він яко зрадник. 
Кор і о л я н. 

Нехай тебе побе lИОН погорда! 
Про що с'і лисиї трибуни черн'і? 
Підвладня 'ім, вона не хоче знати 
І лавицї найвисшоі в сенат'і. 
Їх вибрано колись під бунт крівавuй, 
ЯК сила брала гору в нас, не право. 
Тепер час луччий; будь ~ce право правом, 
А силу їх повержемо на землю. 

Се явна зрада. 
Брут. 

С и ци н'і й. 
І він консуль? Нї І 

Б рут. 
Еділ'і, гов 1 Візміть його під Сl'ражу. (ВХОДИТЬ еділь). 

С и цин'ій. 
ІАи, скликай народ. (ВИХОДИТЬ еділь). 

В імя народу 
Беру тебе, зрадливого витворцю 
І ворога громадського порядку. 
Смирись, Я поведу тебе до суду. 39) 

Кор і о ля н. 
Старий ти цапе, геть вїд мене! 
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о еll ат ори. 
Ми не дамо його. 

Ко мі нїй. 
Геть, старичино! 

Кор і оля н. 
Гляди, гниляк. що-б я не витряс з риззя 
ТвоУх костей. &0) 

Ов ЦП нї й. 
Гей, tвалт! сюди, міщане! 

Входить еді,/[ь ів иншии і купа иіщан. 

Мен е н ї й. 
Шануйте більш ОДИН ОДНОГО, браттв! 

Оици нїй. 
Ось тон, хто хоче в вас одняти волю. 

Брут. 
Беріть його, еділУ. 

Мі щ ан е. 
Омерть ледащу! 

Омерть, смерть ноаІУ І До збро!! зброї! зброї! 
(Усї тиснуть СЯ ко,/[о КоріО,/[lІна). 

Д р у l' В Й сен а тор. 

Трибуни І о патроцuУ! міщане! 
ОицинУй, Бруте, гов І Коріолвне І 

Мі щане. 
Гей, стійте, стійте! годУ І стійте! годУ І 

Мен е нуй. 
Ой, що-ж ее буде ? .. Ой, аж дух, заперло І 
Ой лихо ! ... Рветь ся голос... Ви, трибуни, 
Ви до народу ... О Коріоляне ! 
Опокій ся бо... Скажи 'il\I ти, Овцив'ій ... 

О иц и н їй. 
MOB'liTL І Послухайте, що я СI~ажу вам. 

Мі щане. 
Послухаймо трибуна І тихо І годї! 
Кажи, кажи, кажи І 
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о и цинї й. 
Отсе вже буде 

Кінець всІм вашим вольностям: бо Марцій, 
Що вибрали ви консульом, задумав 
Усе у вас повіднІмати. 

Мене нІй. 
Фі, Фі, Фі! 

Та се-ж ти більш розпалювІО, нІж гасиш. 

О е на т (і ри. 
Руйнувш місто, до зе!}]лІ руЙнувш. 

Он цп н ї Й. 
А місто що таке, Яft не міщане? 

Мі щане. 
Так, місто, город, се народ, міщане. 

Брут. 
А нас поставили усІ міщане 
Овоїми старшими. 

Мі ща не. 
І старшинуйте. 

Мен енІЙ. 
Здавть ся, так і буде. 

Комі нІй. 
Ви СИМ робом 

Зрівнлвте з землею город; ви верхами 
Засиплете долівку; ви до тла 
Все збурите, що резріжняв стани, 
І буде все руіна. 

ОвцпнJй. 

Омерть за зраду! 

Брут. 
Або тепер за нашу власть постіймо, 
Або пишв пропало. Ми ясувм 
lмям народу й нашого уряду, 
Що Марцій заслужив караннв смертю. 
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С ицинНt. 
Беріть його, ведіте на Тарпейську скелю, 
І скиньте головою сторч, на гибель! 4.1) 

Брут. 
Вхопіть його, еділї. 

Міщан е. 
Здай ся, Каю! 

Мене нїЙ. 
Одно, благаю вас, трибуни, тілько 
Одно слівце сказати дайте! 

Еділ и. 
Цитьте! 

Мен е нї й. 
Буваите-ж тим, чим ви себе з'явили, 
Справдешнїми ПРИJ'Iтелями краю, 
І знайте міру в тім, що ви хотїли 
Зробити так завзято. 

Брут. 

Ні, мій пане, 
Твої холодні та розумні лУки 
В страшній сїй болїсти нам будуть трута. 
Беріть його, ведіть на скелю зараз. 

Ко ріо лян. 
О, нУ! н тут умру. (Виймав меча). 

Між вас де-нех то 
Вбачав мене, нк воював н в полї. 
Нехай тепер попробуе, що бачив. 

М ененїЙ. 
Сховай меча І Трибуни, на хвилину ... 

Беріть його. 
Брут. 

МеневУ й. 
Рнтуймо Марція, рятуймо! 

Всї благородні, молоді і старші! 
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Мі щане. 
Смерть, смерть йому! 

(3амішка. Трибунів, еділїв і поспільство відперто 42). 

Мен е н їй. 
Іди до дому, йди звідсіль до дому, 
А то пропало все! 

Другий сенатор. 
Іди! 

Ко ріоля н. 
Вї, стіймо! 

У нас і ворогів і друзїв рівно. 
Мен е нї й. 

Невже-ж до сього дійде? 
Пер в и й сен а тор. 

О боги, спасїте! 
Прощу тебе, іди до ДОnlУ, дай наnl 
Поправить справу. 

М енс нї й. 
Се-ж і наша рана. 

Ти сам ї'і не перевяжеш. Дай Hanl 
Тебе вблагати. 

Комі нїй. 
О ходімо! 
Кор іол я н. 

Хот'ів би Я, що-б варвари були се ... 
Вони бо й в, хоть і родились в Римі ... 
Що-б не Римляне се були ... та й справдї, 
Хоть наплодились тут, під Капітолем, 
Се ое Римляое ! ... 

Ме ненїй. 
Геть бо звідси! годї 

Звіряти чесоий l'О'ів свій язикови. 
Колись ми візьмемо своє. 

К оріоляо. 
У пол'і 

я вклав би із півсотвї Їх. 
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Мен е н їй. 
а й саі)1 бп 

Узяв на себе хоробрійших пару, 
Хоть би обох трибунів. 

Ком і ній. 

Тут же й лУків 
Нам не збагнути. Тут хоробрість стане 
За безум, де паде ціла будова. 
ЗійдУть відс)'ль, поки вернулась ярость ; 
А вернеть ся, то nюв та річка бурна, 
Що перегачена, прорве й загату, 
Котра їУ впинила на часину. 

Ме н е нУ й. 
Благаю, геть! Попробую ще раз н, 
Чи мій старенький розум мав силу 
у невеличкій купіУ) Треба якось 
Нам залатати, хоть і ПНШИ])1 цьвіТО])1. 

КО])1 і н 'ій. 
ХодУмо вже, ходімо. 

(Виходять KopioJ[IIH, Комівїй і ивші). 

Пер в и й пат риц и й. 

Сей чоловік згубив свою Фортуну. 

Мен е на. 
Він надто благородний, не по сьвіту. 
Не став би він лестити і Нептуну 
Задля його тризуБЦЯ, нУ Зевесу 
Задля його громів. У нього серце 
Все на устах. Що викувть ся в серцУ, 
Те вилітав з :уст. Він забував 
І слово » смерть ", як запалав духом. 

Г о л оси з з а с цен и. 
Тепер робота буде всїм нам добра! 

Пер в и й сен а тор. 
О, лучче-б їм у себе дома спати! 
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м енен'іЙ. 
О, ЛУ'l'lе-б Їм у Тибрі всім лежати І 
І 'lODI йому- б не буru лагіднійшим? 

Вертають ся Брут та СициВїй 8 купою '1ера1. 
Сицин'іЙ. 

Де той змиюка, ЩО хотІв пожерти 
у весь варод, і вс'ім самому бути? 

Мен е н'! й. 
Достойни'! трибуни ... 

С и циній. 
НУ, він буде 

Лет'!ти CTOp'laKa з Тарпейського урвища. 
Вів став вапроти права опір; отже 
Се право знать не XO'le розби~аннв, 
І віддав його на суд жорстокий 
Народу, що він повернув у н'!вець .• ') 

Пер в и й 11 і щ ани н. 
Тепер він зватиме, що в нас трибуни 
Уста народу, ми ж трибунські руки. 

Мі щ а н е. 
О, знатиме І 

Ме не н'!Й. 

Панове! 

СициніЙ. 
Годі, годі І 

Менені й. 
Чого КрН'lати: бий, коли тут можна 
Вез галасу уполювати звірл? 

СицнніЙ. 
А як же се, доброд'ію, вробилось, 
Що ти поміl' ЙОDIУ ВJJИЗВУТИ звідси? 

Ме ненУй. 
Ось слухай ... Я вс'! консулеві хиб0 
Так добре знаю, лк і всі заслуги. 

Itoрі().llВВ. 
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СицинУй 
Якого консула? 

Він консуль? 

Мевена. 
Коріолана. 
Сиц ин їй. 

Мі щапе. 
Ні', ну, вУ, пї, ну! 
Мен е в Ій. 

Коли-б, трибуни, ви, і ви, панове, 
Послухали, аке скажу вам слово -
Не втратите ви сим нУчого, тільки 
Мінуту часу. 

Си ци в Їй. 
Та кажи-ж скорі ще. 

Бо ми ваважились уже стребити 
Сього єхидного падлюку вараз. 
Прогнать його було-б нам небезпечно; 
Держать його була-б погибель наша. 
Тим і повинен він сьогоднІ згинуть. 

Мен евУЙ. 
Хай не допустать же боги благі'У, 
Що-б славний Рим, котрого благодарність 
Записана в Юпітер ові й книзї, 
Пожер своє, мов та нелюдська мати! 

Си ци н Їй. 
Се рана, що нам вирізати треба. 

МененУЙ. 
О, нУ І Ви член, в котрий впила са болїсть. 
Розрізать - смерть, а виго'lть не трудно. 
Чим винен він? 3а що його карати? 
3а те, що бив са 3 ворогами краю? 
Кланусь, крови за вас пролив він більше, 
НУж у його тепер зосталось в жилах. 
Коли-ж ми проллємо і сей остаток, 
Тодї на всУх НОО, хто й ц'lдити буде, 
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І хто попустить попуск, вічна пляма 
30станеть ся до віку і до суду. 

СицинїЙ. 
Се чиста н'ісенУтниця. 

Брут. 
Дурниця! 

Як він свій крап любив, то й честь від краю 
Одержував. 

Мен енї й. 
3а те, що помертвіла 

Нога, забудьте, як вона служила. 

Брут. 
Довол'і слухати. Ід'іть до нього 
І волочіть його СЮДИ, що-б болУсть 
Лиха заразою не розі йшла ся. 

Менен'іЙ. 
Одно ще слово, о, одно ще слово І 
Колu ся лютість ТИГРОНОІ'а зуздрить, 
Що вкоїла поспішністю своею, 
Тод'і й пудовики·б до ніг чіпляла, 
Та буде вже в пустий сл'ід жалкування. 
Вед'іть по праву д'іло, що· б не встали, 
Кому він дорогий. Тод'і Римляне 
Великий РИltl 3 Римлянами зруйнують. 

Брут. 
Хоча·б і так було ... 

Сиц ин'іЙ. 
Та що балакать? 

Хиба не бачили його покори? 
Він руку зняв і на самих еді л'ів , 
І навіть нам спротивив ся. Ход'імо! 

Ме нен Їй. 
Уважте-ж ее, що зріс він серед вовн, 
І не навчивсь решетувати слово; 
Тим борошном і вис'івками сипле. 
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Дозвольте, з піду без вас до нього, 
То може приведу його без tвалту 
На суд правний, що-б він там оправдив сз, 
Під страхом лютої, страшної кари. 

Пер в и й сен а тор. 
Шановниї трибуни, се шлях людський, 
А пійдете СВОУ!}І завзятим робом -
Розіллєте крови багато, і почавши, 
Не знатимете, зк воно скінчить ся. 

О и ци нїЙ. 
МененНі благородний, підіймай же 
Отаманство на себе посполите. -
А ви, панове, положіте зброю.45) 

Брут. 
Та не розходьте сзl 

О и цинУй. 
Ідїть на ринок. -

Ми ждатимем тебе на ринку, і коли ти 
Не приведеш нам Марція, тодї ми 
3иов першим пійдем робом. 

Мененїй. 
Не сумнїтесь. 

Зробіть менУ компанУю, панове. (До сенаторів). 
Він прийде, а зк вУ, то все uогибло. 

Пер в и й сен а тор. 
ХОДЇ!)l, ходУм до нього. ІВИХОДПТЬ). 

Оцена друга. 

Сьвіт.lИЦП В КоріОJlпнові:м ДО1llі.46) 

ВХОДЯТЬ КоріОJ!ПН та патрициї. 

К ор і ол ян. 

Нехай усе менї у-в уші вержуть j 
Про смерть ва колесї нехай провадять, 
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Або під КОlIитами ДИКИХ коней, 
Або ще десять на Тарпейську скелю 
Високих гір нехай собі громадять, 
Щоб у безодню й око не сягнуло, 
А 8 до них все буду той да той же. 

Входить ВОJlЮМIІЇя. 

Пер в и й сен а тор. 
Ти будеш тим ще більше благородний. 

Ко рі ол ян. 
Мене дивув тілько те, що мати 
Тепер мене не хвалить, та, що перше 
Все звала ЇХ кудлаТИl\ІИ рабами,l7) 
Рожденними на те, щоб купувати 
І продавати дрібяаку за шеля!', 
Щоб в наших радах без шапок стояти, 
3Їваючи l\lОвчати й дивуватись 
Про мир чн про війну. !До ВОJlЮМНЇЇ). 

ее я про тебе. 
Про що ти кучиш, щоб я був СJ\ШРНУЙШИЙ? 
Хиба менУ природу сфальшувати? 
Ти б лучче кучила, щоб я був сам н. 

В олю м п Уя. 
О сину мій І о синочку мій любий! 
Бажала-б н, щоб ти ЗОВСЇ&І одїг ся 
у В.'1асть свою, докіль їУ не зносиш. 

Корі ол я н. 
Нехай. 

ВО.тІюмнУ я. 
Ти сам собою міг би бути, 

І менше борючись за те, щоб бути. 
Не знав би ти пере пи нок досадних, 
Коли-б не виявляв сво!)У вдачі, 
Перш НЇЖ вони свою втеряють силу. 

Кор і о л ян. 
На шибеницю Ух І 
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В ол ю м н їя. 
Хо'! і спалити. 

Входить Мененїіі із сенаторами. 

М ененїВ. 
Ну, ну, ти надто був ... так, трошки надто ... 
Суворим. Ну, ХОДїмо-ж та поправмо. 

Первий сенатор. 
Нема більш ради. Як сього не зробиш, 
То надвов розколеть ся наш город 
І згнне. 

В о л ю ltI Н Ї я. 
О послухав їх поради! 

у мене серце, як і в тебе, горде: 
Не схилить ся під примус без досади; 
Та в мене всть і голова, що вмів 
Схиляти гнУв тій під вантаж наилу'l'lИЙ. 

Ме R ен ї Й. 
Рекла премудро, панУ благородна. 
Я й сам скорійш тяжкі надїв би лати, 
Що вже тепер на силу двигать зможу, 
А нУж вого хилити перед стадом. 
Та бач, сього у всїх нас вимагав 
Страшна болУань републпки, як лУків. 

Корі олян. 
Так що-ж робить? 

Ме ненУй. 
Вернутись до трибунів. 

Корі олян. 
Ну, а що-ж потім, потім? 

МененїВ. 
Каятись 

В своїх словах. 
Кор і ол я н. 
Щоб задля них SI каявсь? 

Та й для самих богів я не розкаюсь: 
То як же-б DIir я се для них зробити? 
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В ол ю мнУ 8. 

Ти самовільний надто вже. НУколи 
Не був би в тім ти надто благороден, 
Коли-б того не крайність вимагала. 
Я чула, як бувало ти говорнш, 
Що честь із хитрістю в військових справах, 
Як подруги у купі виростають. 
Скажи менї, чому під 'Іас спокою 
Сї подруги не DlОЖУТЬ жити в купі, 
І чим вони одна одній ПОШRОДЯТЬ? 

КО Р і о ля н. 
Ба, ба! 

Мен е нУ й. 
А що-ж? питаннє дуже добре. 

В о л ю ІН Н Ї я. 
Коли се на війнї в вас не безчесно, 
Щоб буть не тим, чим хочете здаватись 
(А. хитрість на війн'і у вас зазвичай), 
Чого-ж сс вам підчас спокою не годить ся, 
Так як під час війни, здаватись ИНЬШИDl? 
Воно-ж бо й там і тут потрібне вельми. 

Корі оля н. 
Про що мене примушуєш так, нене? 

Волюм нУ я. 
Про те, щоб до народу вийшов, синку, 
Не по своїй охотї до розмови, 
Не 8 дорогими думками своїми, 
Не 8 ТИМ, щО серце виявити хоче, 
А з тим, ЩО родить С8 В устах у тебе, 
3байстручене, чуже твойому серцю. 
Не більш себе сим обезчестиш робом, 
Як взлвши город ТИХИD1П сдова])1П, 
3амісь щоб на Фортуну уповати, 
І важити крі,авими річками ... 
Я і сама прикинутись готова, 
Коли-б судьба мол і иншах друзУв 
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Того в моєї вимагала чести. 
В твоєУ як нас много вимагав! 
Сама я, жінка, спн, сенат, всї значні ... 
А ти більш рад сим гавам показати, 
Як ти иасуплювати вмієш брови, 
Нїж, Ух полащивти, собі з'єднати, 
І тим нас забезпечить од руУни. 

Мене нїЙ. 

О благородна жінко! Ну, ходімо-ж, 
Промов гарненько, то спасеш не тілько 
Те, що загрожене тепер, та й надто 
Усе минувше нате, що втеряєм. 

Волюм нїя. 

Прошу тебе, іди до них, мій сину, 
І, знявши шапку, так махай 'ім нею, 
А потім стань колУнами на камінь 
(Проречистість у дїлї мусить бути, 
І очи черні від ушей l\lудрійші), 
Схиляй голівоньку оттак частенько, 
Смири свов завзяте, горде серце, 
Нехай воно мякеньке в тебе буде, 
Як ягода шовковична поспівши. 
Або скажи Ум, ЩО ти зріс як воУн. 
Що вчив ся ти звича'ів ее ред битов, 
І не иавчивсь того нУжного слова, 
Котрим повинен ласку їх з'єднати. 
А далУ я, мовляв, стараrпсь буду 
Себе зробити пншим, скілько 81)lОЖУ. 

Мен е вУй. 

Зроби все так, як панї l\laTKa рає, 
Хоть ти, я знаю, в огняну безодню 
ОлУдом за ворогом вженеш ся скорше, 
НУж у саду ЙО1)IУ леСТІJТП станеш. 
Ось і КомінУй йде. 
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Входить КомінїЙ. 

l{: о оо ін Їй. 
я був на ринку. 

І що-ж, доброд'ію: готуйсь до бою, 
Або обороняйсь лагіДНИ!}1 словом, 
Чи ут'fRай: бо все ярить сп страшно. 

Мен енї Й. 
Хороша !}Іова ... 

Ко !}Іін ї й. 
я тако! думки, 

Що ПО!}lОгло-б, КО.'1и-б він упокоривсь. 
В олюми 'і Я. 

Він мусв.ть, і він зробить. Ну, кажи ж бо, 
Як думаєш, та зараз і за дУло. 

Кор і ол я н. 
ОІсе мені без шапки перед НИі}1П? 
Я благородне серце під.'И~1 С.'ІОВО!}}, 
Бt>ехнею очерню, і щоб мовчало? 
Ну, я зроблю се, тілько не ДЛЯ себе. 
Нехай вони мене, отсей шмат глини, 
Що МарціЄl\l зовуть, стuвчуть У порох 
І на вітрах розвіють... Ну, на ринок! 
Таку менї накинули ви ролю, 
Що не менУ зробить її живою. 

l~o оо і п j й. 
ХодУ!}IО, ми тобі підкаже!}1. 

ВолюмнїЯ. 
Любий 

Мій сину, я прошу тебе. Бувало, 
Ти кажеш, що з !}lОїх похва.'І найперше 
Зробивсь ти ВОУИО!}I. Нові заслужуй, 
Сповнивmи ролю ще тобі незнану. 

Кор і ол я Н. 
Сповню, 60 мушу. О. прощай же, чесність! 
Вселись у І\lене дух яко! шлюхи! 
Нехай тепер !}ІОЯ гортань вояцька, 
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Що заглушала в пол'і тулумбаси, 
Обернеть ся в сопілочку тоненьку, 
Мов голос ріаанця, або дУнчатка, 
Що над колискою котка співав. 
Гуляй, ГИДКИЙ СЬ31іх ледаря, на щоках r 
А на очах блищіть, школярські сльози t 
Виходь із уст моУх канюченнв старече! 
А ви, моі в'оружепі колУна, 
Що знали гнутись тілько у стременах, 
Тепер ви задля })шлостивУ rHYrecb І ... 
Ні, я не })JОЖУ І НУ, не перестану 
Себе за щирість і за правду чтити І 
Не хочу ДУЛО})1 тУла дух навчати, 
Себе на віки вічні ПЛЯl\'1увати! 

Волюмнї я. 
Роби-ж тепер як знаєш сам. Я більше 
Себе збезчестила, тебе благавши, 
НУж ти-б себе збезчестив, Ух прохавmи. 
Нехай все гине. Ти мене принuсиш 
у жертву гордости сновУ раньше, 
НУж залякав страШНп)l своУ УПРЯМСТВОl\І. 
Так як і ти, я не бою ся смерти. 
Роби ПО СВОИ031У. ЩО ти хоробрий, 
То се в тобі мов, а що ти гордий, 
То се у тебе власне. 

Корі оля н. 
Нl, паНЬ-ПІаТКО, 

Спокій ся: Я іду на рииок зараз. 
Не докоряй. Я виманю в НИХ серце; 
Я підлещусь під них; вернусь ДО дому 
Коханцем всУх ремесників у Римі. 
Дивись, я йду. Поклін жонї від ПІене. 
Верну ся консульом, або -ж не вір ВУКОЛВ 
Моному язику, як здумає лестити. 

Вол юмнУя. 
Роби що хоч. 



- 91 _. 

1\0 мін 'ій. 
Ходїм! трибуни ждуть нас. 

В'оруж ся на лагідну мову, друже. 
Я чув, що винуватять ще страшнїйше 
Н'іж перш тебе І 

Ко ріоля н. 
Лагідність буде в мене гаслоltJ. Ну вже, йд'імо! 
Нехай видумують. Я відкажу їм 
По чесности мо'іЙ. 

Мен ен'іЙ. 
І лагідненько. 

Коріолян. 
Та вже-ж, і лагідненько, й лагідненько. (ВИХОАJlТЬ). 

Сцена третя. 

Тамже. ФОРУМ. 

ВХОАИТЬ Сиципlй та Брут. 

Брут. 

Вина наЙГОJIовв'іпша буде в T01\lY, 
UЦO допевнявть ся вів панування. 
Як внкрутить ся, налякати мусим, 
UЦo він ненаВВДВИR народу; далІй, 
UЦo анціянську здоби'l проміж черню 
Не д'і.пено. 

Входить еді.а:ь. 

Ну, що? '1и прийде? 
Еді JI ь. 

Зараз. 
Брут. 

А хто ще з ним? 
Ед і л ь. 

Старой Мененїй, дехто 
З сенаторів, що знай тягли за нього. 
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Сици н ї Й. 
Чи в тебе той левстер з голосаl\lИ, 
Що голова у голову списали? 

Еді ль. 
у мене. Ось він. 

С и ци нУЙ. 
Ти зібрав по трибах? 
Еді ль. 

По трибах.48) 
С иц и нї Й. 

Ну, СК.'1икаЙ же чорну раду, 
І як почують поклик мій: "Так бути 
По праву й силї чернї"! щоб кричали, 
Чи смерть, чи кара, чи вигнанвв вічнв, 
Щоб нУ гукнув я: »смерть", то Й смерть гукайте, 
"Пеня" - пеня; "вигнаНllв", то й ввгнаннв. 
А опирати ся на давнв право 
І силу справи, вірноУ, сьвятоУ. 

Еді Jl ь. 
я: все їм се втовкмачу. 

Брут. 
А як зачнуть 

Кричати, то щоб не переставали, 
Аж докіль ввмусять, щоб невіД{tладно, 
Я:кнй би суд ми не дали, сповнив ся. 

Е ді л ь. 
Гаразд, гаразд. 

С и ЦП н їй. 
Гляди-ж, ВТОВКDJaЧ Ум добре, 

Щоб одностайно брались та чигали 
Знаку чи гасла нашого. 

Брут. 
Рушай же. (Виходить eAiJlb). 

Підцькуй йоІ'О негаіІlІО. Він uривик, 
Що все його на верха, і не любить 
Противне слово чути, а розсердивсь, 
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То вже вого нїЧПІ.\1 ве загнуздавш. 
Тодї що в на серцї, все розмаже, 
А в нього в серцї знайдеть ся доволї 
Такого, щоб вому скрутити вязи. 
Входить ltоріо.llЯН, Мененїй, Itо:м:інїй, сенатори та патрициї_ 

С ици н а. 
Ось вів і йде. 

Мен е вїй. 
Лиш з-лагідна, благаю! 
Кор і оля н. 

Та буду-ж, мов конюх той, що ва шеляг 
Перенесе сто лайок в батька, в матїрь. 
Хай сохранять боги блаженні Рим наш 
у благоденствії І Хай засУдають 
На радних лавицях у нас премудрі! 
Хай будуть в нас храми народу повні І 
А вулицї нехай війни не знають! 

II е р в n й сен а то р. 
Амінь, амінь. 

Ме ненїй. 
Бажаннє благородне. 

Вертавть ся еАі.llЬ 8 :м:іщана:м:и. 
Спц внїЙ. 

Народе, приступіте. 
Е діл ь. 

Послухайте своїх трибунів. Тихо! 
К о рі оля н. 

Попереду мого почуйте слова. 
О б и Д в а три б У н и. 

А нуж, кажи. Мов чі те, цвтьте, гов! 
Коріолян 

Чи ее для мене суд у вас останній? 
Чи все тут здекретувте? 

С и ц в н а. 
Відказуй, 

Чи кориш ся ти голосам народу? 
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Чи признаеш народнв отамаииє? 
qи згоджуєш ся кару від його прийняти 
За і'і вини, які вони докажуть? 

Я згоджуюсь. (9) 
Кор іолян. 

Ме ненУЙ. 
Чи чуєте, міщане? 

Він каже: згоджуюсь. Тепер згадайте 
у сУ ЙОГО вояцькіУ заслуги, 
'Спогляньте иа його преl}ІНогі рани, 
Що він окривсь пемов би могилками. 

Корі ол я п. 
ПодряпаниЙ, мов би терновим віттвм, 
Що тілько сьміх ів сього людям. 

Мене нУЙ. 
Зміркуйте, що коли він що l'оворить 
Не так, бува, як личить гражданину, 
-То він ва те у вас великий воУн. 
В шорстких словах його не мав влости: 
Се рі'! вояцька, сс ще не ненависть. 

Ко мі иїй. 
Так, істинно. 

Корі о лян. 
Що се таке ва ДИВО, 

ЩО консульом мене оголосивши, 
у ТОЙ же час мене й осоромили, 
Одиявши консульство? 

Сици нУ й. 
Ти нам відкавуЙ. 

Ко р і ол я н. 
Ну, говоріть. Се правда, мушу одві'!ати. 

О и Ц и иї Й. 
Ми винуватимо тебе, що хочеш 
Знести у Римі всїуряди давнУ 
І сам над ним задумав панувати. 
За се ти зрадником вси народу. 
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Ко ріол я н. 
Як! зраДНИКОl\l? 

Мен е нї Й. 
О, угамуйсь, благаю! 

Ти·ж обіцяв ся вам. 

Корі оля н. 
О, щоб orHЇ пекельні 

Опалили ваш варод в беаоднї І 
Я зрадник, я! Трибуне ти безлобий, 
}(оч будь в очах у тебе двацять тисяч 
Смертей, а у руках їх l\lілїони, 
А на бреХЛИВІ!)J язицї ще більше, 
Я і ТОдї сказав би, що ти брешеш, 
Оказав свобідно, ЯІ~ богам l\ЮЛЮ ся. 5О) 

О И ЦП в Їй. 
Чп чуєш се, ва роде? 

Міщане. 

О, на скелю, 
На скелю зрадника! 

сицивїй. 
Мовчати! цитьте! 

Шкода нових переступів шукати. 
Ви бачили, що він робив, і чули, 
Що він казав. Він бив тут отаманнв. 
Вас проклинав, противив ся законам 
І ось глумивсь вад СУДДЯl\1И своїми. 
Се все переступи такі страшенні, 
Що лютої заслугув він смерти. 

Брут. 
Та, що слу~ив він добре Риму ... 

Корі оля н. 

Ти про заслуги? 
Що торочиш 

Брут. 

Те кажу, що знаю. 
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Кор і оля н. 

Мен енУй. 
Так хиба ти обіцявсь пань-матцУ? 

КомінїЙ. 
Послухай. 

Кор іоля н. 
Нї, не слух~тиму більше. 

Нехай 8 ТарпейськоУ шпурляють скелУ, 
Нехай банїцию UрИСУДS:lть, шкуру злуплять, 
Чи морять довгим голодом в темниц'і, 
Я не куплю в них милости й вДИНИDі 
Ласкавим СЛОВО&I. Нї, Я не сказав би 
Ім навіть раз добридень задля того, 
LЦo в волУ в них менї подарувати. 

Сицин Уіі. 
3а те, що він, по сидУ і СПРОDIOЗЇ, 
При всякій нагодУ народу шкодив, 
Шукаючи його позбавить власти, 
І ось тепер ізняв на нього руку 
Перед його суворим правосуддвDl 
І тими, хто правосудом KepDlye, -
Ми, обране народом ота&lанпв, 
Його трибуни, чи громадські мужі, 
В імя народу так постановлявм: 
LЦоб аараа вів, у сю саму хвилину, 
Іа міста нашого зійшов на віки, 
Під карою, аа його неслухняність, 
ПреціпітацвУ а ТарпейськоУ скали. 
В імя народу, мовлю ось, так бути! 

Мі щане. 
Так бути І так сьому і бути вічно! 51) 

Ко м і нУ й. 
Ось слухайте, міщане, чуйте друзї І 

сицицїй. 
Суд виречено вже; шкода казати. 
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Ко l\1 і н ї й. 
НУ, дайте бо й менї промовить слово. 
Я сам був консульом і покажу вам 
За Рим одержаниї рани. 
Люблю я благ() рідної країни, 
Ще більше, ще святїйше і ще глибше, 
Ніж власну жизнь мою або кохану 
Жону мою і плід їr утроби, 
Скарби мовї крови, - і скажу я ... 

С ици нїй. 
Ми знаєм, що ти скажеш. Ну, кажи вже. 

Брут. 
Тут ВЇ'.lого казати: він вигнанець, 
Народови й країнї рідній ворог. 
Так бути! 

Міщан е. 
Бути так, на віки бути! 

Кор і оля н. 
Ви, підла тїчко псів, котрих диханнє 
Ненавиджу, як пару з баговиння, 
Котрих любов ц'іную, як те падло, 
Що скрізь заражує мені повітрє! 
Не ви мене, а я вас виганяю. 
Зоставлю вам тут вашу нестаТО'.lність. 
Нехай лякав вас усяка чуткаl 
Нехай тремтить у вас од жаху серце, 
Як тілько зуздрите бунчук у полї 1 
Нехай вам служить право виганяти 
Своїх защитвиків аж поти, поки 
Темнота ваша, ваш иайзл'ійший ворог, 
Піддасть вас під ярмо такому люду, 
Що вас звоює не ВИЙІнавши й шаблї. 
Я через Ba~ ::шеважую і місто, 
І спиною до нього повертаюсь. 
е сьвіт іще й де ииде. 
(Виходять КорїО.JIян, Меяенїй, КомїНїй, сенатори й патрициї). 

КорїОJlЛП. 7 
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Еділь. 

НародвУй ворог зслизнув, зслизнув, зслизнув І 
(Народ ryиав, підкидаючи в ropy mапкаии52). 

Св цивї й. 

ІдУте, проведУть аж аа ворота, 
Знущайтесь з ЙОГО, як вів з вас звущав ся. 
Тепер йому ОДДЯ'lте по заслузУ. 
Сторожа, тн аа вамн скрізь по місту І 

JItI і щ а в е. 
Ходїмо, проведУм аж за ворота. -
ХравУть, боги, трнбувів благородних І (ВИХОДІІТЬ). 



АЕТ ЧЕТВЕРТИЙ. 

Сцена перва. 

Твиже, перед иійсьиими ворітьми. 

ВХОДЯТЬ КоріОJlЯН, ВО.lюинїя, Вірtі.lїЯ, МенеНїі!, Комінїй 
та. деякі ИО,l[оді патрициї. 

Кор і о л я н. 
Ну, годї ПJІав:ати. ІІрощаймось хутко. 53) 
Многоголовий вьвір мене вигонить. 
Де-ж викріплений дух у тебе, нене? 
А ти-ж бувало кажеш, що недоля 
На те потрібна, що-б кріпити духа; 
Що менше горе DІенші й люде борють; 
Що як вітрець тихенький подихав, 
Тодї усякі судна вміють плавать; 
А щоб Фортуни бурю переносить, 
Тут треба благородного уміння. 
Се-ж ти мене тії науки вчила, 
Що робить серце в нас непобідимим. 

В і р t і л ї Я. 
О небеса! о небеса І 

К о рі о 11 ян. 
Н'і, жінко, 

Прошу тебе ... 
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Волюмнїя. 
Ударте-ж всї зарази 

На всУ penteCTBa в Римі, і погиньте 
ВсУ рукодїлля римські! 

Кор і о л ян. 
Що, що, що? 

Вони любитимуть nteue, як тілько 
Мене не буде в них. Спокій сл, нене, 
Прийми той дух ізнов, що говорила: 
"Будь, синку, я жоною Геркулєса, 
Я-б шість із подвигів його звершила, 
Аби :йому впочивок любий дати". -
КомінУй, годі суntуватп! Жінко! 
Паньматк()! попрощаЙnюсь. Л не згину. 
А ти, старий та щирий мій Мененїй, 
У тебе, друже, солон'lйші сльози, 
НЇж в молодого, і шкідливі тяжко 
Твоїм очам. Ти, мій колись гетьnшне! 
Тебе я хмурим бачив, і ти часто 
Вбачав таке, що скаlненяє серце. 
Скажи l'ірким сим жонам, що тужити 
В непозбутному горю так же сьмішно, 
ЛК і сьntіятись з нього. ПаНУ-nlaТКО! 
Ти знаєш добре, що моя одвага 
Приносила усе тобі одраду. 
ТО віруй же й тепер, що одинокий 
Твій син або поспільство переважить, 
Або впаде від злости і єхидства: 
Мов той дракон, що рідко хто вбачає, 
А все таки страшна його печера, 
І всюди йде про нього дивна чутка. 

Волюмнїя. 
Куди ж ти пійдеш, мій великий сину? 
Візьми з собою доброго Коміна, 
Хоть поки що, хоть на ntалу часину. 
Зроби собі якийся план статочнии; 
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Не оддавай ся дико всУм припаДRа~І, 
Що траплять ся в дорозУ. 

К о ріо ля н. 
О боги І 

Комі н їй. 

Побуду коло тебе з ~]ісяць часу. 
Обмислимо у двох тобі оселю, 

Я 

Щоб анав єси про нас, а ми про тебе. 
Як випаде случай тебе вернути, 
Тодї Ha~1 одинокого шукати 
Скрізь по сьвіту ШИРОКО3ІУ не треба, 
І не втеряємо сим робом доброхіття, 
Що за очи так хутко простигає. 

Кор іо ля н. 
Прощай. Ти носиш за плечима старість, 
І вже давно переситивсь війною: 
3 тобою нам у купі не блукати. 
ХодУм до царини, та й буде з мене. -
Ходім, моя кохана. Люба ненько І 
І ви, мо'і друзяки благородні І 
Скажіть менї "прощай" і усьміхРУтесь. 
А докіль землю буду я топтати, 
Про мене вп чуваТИ~lете много, 
І певно, що до вас таке не дійде, 
Що не було б на Марція похоже. 

Мен ен'іЙ. 
Таке достойне вимовив ти слово, 
Яке ледви коли людське чувало ухо. 
Коли-б ів сих старих костей я скинув 
Хоч сїм годів, клянусь бога~1И, 
Що всюди-б я тиняв ся за тобою. 

Коріоля н. 
Дай руку, друже. Ну, ходУмо-ж, годУ. 

(ВИХОДІІТЬ). 
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Сцена дрyrа. 

Таlllже. У лици поБЛИ8у воріт. 

ВХОДІІТЬ .сиципїй, Брут і еділь. 

Св Ц в в ЇВ. 
Скажв, нехай ровходять сл. Повілвсь, 
І буде з вас. lIатрицпУ, що руку 
Тягли ва нього, вельми оскорбилпсь. 

Брут. 
Тепер, як ~ІИ свою явили силу, 
То, допевнившвсь, ~]усимо првтихн)'ть, 64) 
Не так як перше, докіль допевнялuсь .. 

С и ц в н ї Й. 
ІдУть, мовляв, до дому, бо ваш ворог 
Повіяв ся за віТРО!)l і вернулась 
Давнішня ваша сила. 

Бру т. 
Розпусти 'іх. (Виходить еділь). 

ВХОДИТЬ ВОJlЮlllНЇИ, Вір1ілїи та МепенїЙ). 

Ось мати йде його. 
С иц в н їй. 

Не зустріваЙмось. 

Чому? 
Брут. 

Сицв н їй. 
Бо кажуть, що вона сказилась. 

Брут. 
Вже нас вагледУлп. Ідімо просто. 55) 

Волюмнїя. 
А, ось і ви! Хай ааплатять боги ВI1М 
Страшними язвамв аа вашу добрість! 

Менені й. 
Вгамуй сл, не робв вже колотнечі. 

В ол ю ~ІНУЯ. 
Коли-б ве сльози, вв-б почули... Стійте! 
Таки й почувте. (До Брута). Куди тікаєш? 
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в і Р t і .'І У я (АО Сицинїя). 
Зостань ся й ти. О, що-б, колн·б та можва 
Сказати слово ее nюйому мужу! 

С и цин У й (ДО ВОJIюинії). 
Ти мужем стала? 

В олю мнУ я. 
Так. О дурвю, дурвю І 

Хиба-ж се сором? Подивись ва дурня! 
Хиба-ж мій панотець та не був мужем? 
А ти ось лисом був, аж поки вигнав 
Того, хто більш врагів подужав римських, 
Нїж ти промовив слів І 

С ици вУй. 
Воги блаженні І 

В ол ю м НУЯ. 
Так, більш, вУж ти розумних слів промовив. 
І все-ж то для Римлян робив. Чи знаеш ~ 
Та що? іди І НУ, до кінця дослухай. 
Важала-б я, щоб син мій був серед Арапів 
З мечем в руках, а трнб твій перед ним. 

Сици н а. 
Та що-б же з сього впйшло? 

В і Р ti ЛУЯ. 
ЩО вийшло-б? sгинуло-б твое все кодло. 

Волюм в і я. 
І з усУма байстрятами ..• 
О, скілько ран адо був вів задля Риму! 

МененУЙ. 
Ну, годУ бо, спокій св. 

СицинУЙ. 
Нехай бп він служив йому ДО віку, 
Як роапочав, - ве розірвав тих звязків, 
Що завязав так благородно з нами. 

Брут. 
І я сього бажав бн. 
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В олю мнї Я. 
ТИ бажав би! 

Та-ж ти, не хто, наЦЬІtoвував на нього 
Мужву, сих псів, ЩО так судити здібні 
Про його доблестї, вк я про тайни, 
Котрих землУ не виявляв небо. 

Брут. 
Ходїм. 

В о л ю ))1 Н ЇВ. 
Ідїть, добродП, ідїть! 

Звершили ви великий подвиг. Отже, 
Докіль не відійшли, ось що почуйте: 
Як Капітоль стоУть високо Й пишно 
Над хатами мізеРНИl\1И у Римі, 
Так син мій вигнаний, DIУЖ отсївї, 
Дивіте ся, стоУть над всїми вами. 

Брут. 
Ну, добре, добре; ми йдемо від тебе. 

Сици н'їй. 
OXOta-:JlС слухати сю божевільну. (Виходить оба). 

В о л юм нї я. 
Візьміте-ж молитви моУ з собою. 
Нехай боги на небі тілько й роблять, 
Що на землУ клятьби ))1Ої сповняють. -
Колн-б менї хоть раз їх бачить на день, 
Полекшало-б на серц'і трохи в мене. 

Менен'іЙ. 
Ти Ух ошельмувала по заслузї. 
Чи пійдете вечеряти до мене? 

В олюмнУя. 
НУ, Я одним fHЇBOl\I харчитись буду, 
Вечерятн сама собою в серцї; 
Годуючись так, ItІУШУ і сконати. -
ХОДУмо, годї марні сльози лити. 
Так лементуй, вк н, так як Юнона в гиїві! 
ХодУмо вже, ходїмо. 
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Мен ен їй. 
Ох-о-хоо! (Виходнть). 

Сцена третя. 

Битий ШJlНХ між Римом і Анціюи. 

Входить РИМJlННИН та Вольск вустріваючись.56) 

Ри 1)1 Л яни н. Я добре тебе "наю, зем.'НІ че, 
ти 1ІJеие знаєш. 3даєть ся, тебе звуть Адрі

ЯНО1\I. 

В О Л Ь ск. Так, так, добродУю. Дамбі, що 
не 'в ТJIМRИ, хто ти таRИЙ. 

Ри 1)1 Л J! Н И П. РШIIЛіІИИИ, і служу, TaR як 
ти, проти них. Тепер упіЗНRI!? 

В о Л ь с к. Нїканор би то? Дак же бо нУ ... 
Рим Л яни н. Він савши, добродїю. 
В о J.i ь с к. У тебе було більш бороди, як 

я в останнв тебе бачив. Та пізнаю тепер тебе 
по голосу. Що нового в Римі 'г Мене "а ТИ1l1 
і поедано від речи посполитої вольської, щоб 
jзнаи'l'И тебе тутеньки. Укоротив єси менї 1Іlан
дрівки на цУлий день. 

Ри 1)1 Л яни н. У РЮІі був якийсь чудний 
бунт: народ проти сенаторів, патрицuїв і "на
чних. 

В о .'J. Ь С к. Був! ТО скінчивсь уже? Наша 
річ посполита думав не так: готують ся вельми 
потужно, і сподУвають ся напасти на них підчас 
усобиці. 

Рим Л яни н. Велику пожежу погашено, 
та з 1\ШЛОГО чого полумя запала' "нов. Бо "на
'Іні так прийняли до серця банУцию того до
стойного Коріоляна, що готові одняти в народа 
всю силу і скасувати його трибунів на віки. 
ТлУв воно, кажу тобі, і мало вже не розжеврі
лось так, що вихопить ся страшне ПОЛУ1\ІЯ. 



- 106 -

в о л ь с к. Дак Коріоляна банїтовано? 
Рим л в вин. Банїтовано, добродїю. 
В о л ь с к. Н,)', дак тебе 3 сУвю новиною 

вітатимуть, НУканоре. 
Рим л я и н н. Тепер час вк раз по них. 

Чував в, щО найлучча пора піД&ІаНІІТIІ чужу 
жінку, як вона погризеть ся з чодовіком. Ваш 
благородний Тул АВФід потУшить ся І'арво в сУй 
війнУ, що його великий противник Коріолян не 
служитиме тепер своиому кравви. 

В о л ь ск. Се йому на руку. Пощастило 
й менї отсе спіткатись з тобою. Закінчив єси 
nюю справу і я рад вернутись із тuбою до 
дому. 

Рим л яни к. До вечері я розкажу тобі 
предивні вісти 3 Риму, і все на користь про
тиввикам його. Зда6ТЬ ся ти казав, що в вас 
готове військо? 

В о л ь с к. Та ще й справдї царське. Сотни
ків уже зревстровано з їх сотнями; вже и стацию 
дають ім. Тільки покдикнуть, зараз і в поход. 

Рим л яни н. Веселить мене Ух готовість 
і ЗД8вть ся, що я то Ух і рушу. Дуже радїю, 
доброд~·ю, що зустрів ся з тобою і рад твойому 
товариству. 

В о л ь с к. Вийняв вси се 3 уст мо'іх, до
бродУю: мені більш треба радуватись. 

Рим л в н и н. Так ходУмо-ж у купі. (ВИХО!\НТЬ). 

Сцена четверта. 

Анціюм. ПереА АОМОИ Авфіда. 

ВХОАИТЬ Коріо.lНН У простій щежі, закутуючись. 

Ко ріолян. 
Який сей АнціЮnІ хороший город ! ... 
Я вдовами сповнив тебе, бідахо. 
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Скількох господарів домів сих гарних 
В моУх боях я чув хрипіннв смертне! 
Не пізиавай мене, я то потрощить 
Мене кочергами твов жіноцтво 
І каменюками твоя ДУТВl)ра. 57) 

Входить міщанин. 

ХранУть тебе боги! 

Мі ща ни н. 
Й TetSe, l\lій друже. 

Кор і о л я н. 
Вкажи менУ, коли ЗВОЛИШ, спасибі. 
Де тут живе АвФід, великий воїн? 
Чи в Анціюмі він? 

Мі щ а п е. 
Він тут, і саме 

Дав сю ніч великий бенкет панству. 

Кор і о ля н. 
Де-ж він живе? СБажи l\leHi', будь.lаrко. 

Міщанин. 
Отсе його й Доми. 

Корі ол я н. 
Спасибі, друже. (Виходить мjщ.) 

О сьвіте! як вертиш ся ти швиденько! 
Два друзУ, що недавно побратались, 
UЦo в двох грудях одно носили серце, 
UЦo дім, і пост'(ль і усяке дїло 
Було в них спільне, що у побратанн'і 
Зробили ся близнятаl\ІИ любови, -
СУ вірні друзі розі йшли ся різно, 
І за покиДьку стали ворогами. 
А вороги завзяті та запеклі, 
UЦo через злість ночей не ДОСВll.'ІЯ.'lИ, 
ГОТОВЛЮ'.lВ біду один одному, 
СУ злющі вороги, дивись, зіЙш.'ІИ СЯ, 
Через якусь пусту, нікчемну справу, 
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Що і яйця порожнього не стоїть, 
І роблять ея на вік приятелнми, 
Кохаючись, д'ітей своіх парують. 
Отсе-ж і я свій край іаненаВIJД'ів, 
І полюбив чужий ворожий город. 
Ввійду. Убб - на ее він мав право, 
А н'і - оддам себе йому на службу. (ВИХОДІІТЬ). 

Сцена п.ята. 

Также. СьвіТJIИЦJl в Авфідовім домі. 

3 ва сцени музика. Входить слуrа. 

Пер в и й с л уга. Вина, вина, вина 158) Що 
ее ва служба така? Чи не поснули наші то
вариші? (Виходить). 

Входить друrий слуrа. 

Други й слуга. Де І{отус? Пан кличе' 
Котусе ! (Виходить). 

Входить RоріОЛJl!l. 

Коріолян. 
Будинок гарний. Пир благоухав. 
Та я. прийшов не гостеВI. 59) 

Вертавть сн uервий слуга. 

Пер в и й с л уга. 
Чого тобі тут, друже? Звідкіля ти? 
Тобі нема тут місця; геть ва двері ! 

Кор і о л я н (стиха). 
Не васлужив я луччого витання: 
Бо яКоріолян. 

Вертаєть сн друтий слуга. 

Др у г и й с л у l' а. Звідкіля ти ВдЯВСЬ, до
бродїю? Чи У одвірника нема очей у голові, 
що впускав таких тїмах? Іди собі геть. 
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Кор і о л я н. Геть. 
Др у г и й с л уга. Геть? Ти йди геть! 
Кор і о л я н. Не докучай мен'і. 
Др у г и й с л уга. Ось який ти сы\ілийй І 

Та я з тобою вараз розправлюсь. 
Входить третїй слуга. Первий стрічав. 

Тре т ї й с л уга. Що се за чоловік? 
Пер в и й с л уга. Та прекумедниЙ. Та

кого ще й не бачили. Не можна випровадити 
з дому. Поклич, будьласко, пана. 

Тре т ї й с л уга. Що тобі треба тут, чо
ловіче? Іди собі геть. 

н: о р і о л я н. Нехай бо постою; я не по-
шкоджу вашому куреневи. 

Тре т ї Й с л у l' а. Хто-ж ти такий? 
Ко р і о л я Н. Дворянин. 
Тре т їй с л у га. Та вельми вбогий. 
Кор і о л я н. Правда, я вбогий. 
Тре т ї Й с л уга. lIопрошу-ж убогого дво

рянина пошукати иншого житла: тут нема для 

тебе місця. Забирай ся геть собі. 
Кор і о л я 9. Знай свов дїло; йди жерти 

холодні недоїдки. (Відтручув його). 
Тре т ї й с л уга. Так ти не хочеш? 

Скажи, будьласко, панови, що тут за чудний 
гість. 

Др у г и й с л уга. Ось зараз. (Виходить). 
Тре т ї й с л уга. Де ти живеш? 
Кор і о л я н. Шд небесною твердю. 
Тре т 'і й с л у r а. Шд небесною твердю? 
Кор і о л я н. Так. 
Тре т 'ій с л уга. Де-ж се? 
Кор і о л я 11. У городї пугачів та круків. 
Тре т їй с л уга. У городї ПУ1'ачів та 

круків. - Що се за осел такий? Дак ти жи
веш із сорокаl\Ш? 
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Кор і о л я н. Н'і, я не служу твойому 
панови. 

Трет'ій слуга. Як, добродію? То тв 
ще й до мого пана? 

Кор і о л я н. А чом-же? воно чеснїйше, 
ніж би дО ТВ06'і панї. Да тв забалакав ся. Знай 
свою тацю. Геть! (ВИШТОВХУЄ його). 

ВХОДИТЬ Авфід і ДРУГИЙ слуга. 
А в ф j д. Де-ж сей гультяй? 
Др У г в й с л уга. Ось вів, добродїю. Я-б 

його ввгнав, як пса, та щоб ,ве потурбуватв 
тво'іх гостей. 

А в ф j д. Звідкіля тн? Чого тобі треба? 
Імя ТВ06? Чого мовчиш? Говори! Як тобі на 
іМJI ? 

Кор і о л ян (РО8КРИВШИСЬ). 
Коли ти, Туле, 
Ще не впізнав мене, я по неволї 
Імя СВО6 тобі сказати Dlушу .... 
Ще не впізнав 6СИ, і подивившись 
Не думаєш, що я перед тобою справдї, 
То мушу сам себе назвати. 

АвФід. 
Хто-ж ти? (CJlyra ВИХОДИТЬ). 

Коріолян. 
Імя моє для Вольсків неприємне, 
А для тебе жорстке. 

АВФід. 
ЯRе-ж імя се? 

Одежа в тебе проста, на обличчі· ж 
Велительність. Хоч парус твій і ветхий, 
Да ти судно, здаєть СЯ, благородне. 
Твоє імя? 

Ко ріоля н. 
Насуплюй перше брови. 

Ти ще не пізнаєш мене? 
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АВФід. 
Не анаю, 

Хто ти. Скажи імя свов, будьласко.6О) 
Ко ріоля н. 

Імя мов Кап Марцій, що накоїв 
Біди і Вольскам і тобі canlOMY: 
3а се мене п аовуть Коріоляном. 
3а службу, аа тяжкі труди, аа рани, 
3а кров, що проливав я для невдячних, 

В сьому титулї вся моя ааплата. 
Порука се страшио'і ворожнети, 
Яку до мене мусиш чути в серцї. 
Один сей титул і аоставсь у мене. 
Жорстокість і аавидливість плвбе'ів 
Пожерли все. А похопливе панство 
Покинуло мене іпопустило 
Паскудиикам мене із Риму вигнать. 
Отся-ж то кривда, се безбожне д'іло 
Спровадили мене у твій ворожий курінь. 
Не думай, що я тут од смерти криюсь! 
Коли б я анав, що се »бuЯТИСЬ смерти", 
То більш ус'іх од тебе-б 11 ховав ся. 
Нї, XO'leTb ся мен'і помстцтись добре 
Над тими, що мене прогнали а Риму, 
І от чого стою перед тобою. 
Отсе-ж, коли кипить у тебе серце 
І хочеш ти помстити ся аа себе, 
А край оборонить од плїндрування, 
Не гай ся, оберни мов нещаств 
Собі в користь, а мстительну услугу 
у благоденствів твого народу. 
Я воюватиму скажений край nІій 
3 ааваятостю усіх чортів пеКeJIЬНИХ. 
Коли-ж не важиш ся сього вчинити, 
Коли втомив ся пробувати щастя, 
То й я вто мивсь, не XO'lY жити довше 
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І ось тобі моє підставлю горло: 
Насить свою давнїшню ворожнету. 
Не переріжеш - будеш просто дурень: 
Я -ж переслїдував тебе завзято, 
Цїдив бочками кров з твого народу, 
І житиму тобі на вічну ганьбу, 
Коли тобі nlOYx услуг не треба. 

А вфід. 
О Марціє І о Марці в , 61) 
Що слово вимовив єси, то й вирвав 
у мене з серця ворожнети корінь. 
Коли-б Юпітер сам із онтіБЇ хмари 
Божественно прорік, додавши: "Правда се", 
То віри-б я й йому поняв не більше, 
Як вірю я тобі, мій гостю благородний. 
О, дай же обівю твоє руками тїЛО, 
Що ратище nlOG сто раз на нУм ломалось, 
І в небі міеsщя жахаючи СІшлкаnш' 
Отсе-ж держу в руках мого меча ковальню, 
3 тобою борючись любовю так завзято, 
Так чесно, горячо, як мужеством боров ся. 
Признаюсь я тобі: любив н вельми щиро, 
Любивши одруживсь і з роду не зітхнуло 
До дїви Й до жони так ЩИРQ в мене серце, 
Як, зуздрівши тебе в моїм дому, зітхає. 
О благородний ти, воно міцнїйше бєть ся, 
Нїж било ся тодї, як на nlOЇM порозї 
Я вперше вінчану мою любов побачив. 
Скажу-ж тобі тепер, великоцушнии Марцій, 
Що ми вже на ногах, і я на те наваживсь, 
Або тобі мечем щита відтять з рукою, 
Або свою бючись правицю потеряти. 
Дванацять раз мене ти одолїв у IlОЛЇ; 
3 тобою боротьба менї що-ночи снить ся. 
То, впавши, шолоnІИ pBenlO один з одного, 
То, бач ся, ріжеі\10СЬ, то гриземось зубами. 
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ВЇ мертвий, нї живий прокидуюсь Я зо сву. 
Тепер же, Марців, хоть би не мали й думки 
3а власну кров свою із Римом воювати, 
Так за одно твов вигнаннв недостойне 
Старе й мале у нас схопилось би за зброю, 
Що~б затопить йому меча в невдячие серце. 
ХодІмо-ж, тут зібралось отаманнв. 
Подай йому твою союзну руку. 
Ми хочемо у ваші землІ впасти, 
А там і в РИl\І зазирнемо з мечами. 

Ко р і ол Я Н. 

О ви, боги! благословіте помсту!' 

Ав Ф ід. 

Мій самовладний пане, скоро хочеш 
Помстить ся сам за СElбе, то візьми 
Пів війська мого, й сам собі рішай, 
Куди вести його, - бо ти·ж найлІпше знавш 
Вовнну штуку, силу й слабість краю. 
Чи просто нам в ворота Риму вдарить, 
Чи холоду перш з україн нагиати. 
Ну, та ходІмо, Я тебе представлю 
Тим, що вволять твою усяку волю. 
Витавмо тебе всІм серцеl\l, друже, 
Сто раз більш друже, ніж бував "вороже". 
А се, ти знавш, Марці в, багато. 
Ще раз тебе витавмо! Дай руку І 

(Виходять RорїОJIЯН та Авфі/l). 

Пер в и й с л у га (наБJIижаючись). Отто чу~ 
дна переl\Ііuа І 

Д Р У l' И Й с л у г 8. Клянусь рукою, Я вже 
хотІв був оперезати його кіякою, ща щось менУ 
сказало, що його одежа бреше. 

Пер в п й с л уга. А лRа в його ручище І 
1I0КРУТНУВ мене круг пальця, наче дзиtу. 

КоріОJlЯН. 8 
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д р у г и й с л уга. Я по його виду взнав, 
що в ньому щось в. У нього, добродїю, такий 
якийсь вид, - ну не знаю, як і сказати. 

Пер в и й с л уга. У нього щось таке: 
дивить ся так, наче... нехай мене завісять, 
коли я не подумав, що в йому було більш, 
вїж можна думати. 

Другий слуга. І я також, хоч запри
сягти. Просто, се найвеличнїйший чоловік на 
сьвіт'і. 

Пер в и й с л уга. І я так ДУnІаю; та 
більшого воїна ти знавш. 

Ma€. 

Д р у г и й с л уга. Кого се? нашого пана? 
Пер в и й с л уга. А то-ж. Йому рівн'і не· 

Др у г и й с л уга. Стоятиме шістьох таІШХ. 
Первий слуга. Ву, не зовсїм. По мо

йому, він превеликий воїн. 
Др у г и й с л уга. Та ВОВО, бачиш, як 

його й сказати? Ва оборону города наш геть
ман найперший. 

Пер в и й с л уга. Та й на здобуваннє 
також. 

Вертавть ск третІй c.tyra. 
Тре т і й с л уга. Гей ви, хлопцї! яку 

я новину вам скажу! От новина, ви роззяви І 
Пер в и й і д р у г и й с л у г и. Що, що, 

що? а скажи-ж! 
Тре т ї й с л уга. Із усїх народів я не 

хотів би бути Римлянином. Лучче вже бути 
шибеником. 

Пер в и й і др у ги й с л у г и. Чому? 
Чому? 

Тр етїй слуга. Та тому, що тутеньки 
той, хто бувало духопелить нашого гетьмана, 
Кай Марцій. 
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Il е рви й сл уга. Ти кажеm, що він ду
хопелив нашого гетьмана? 

Тре т ї Й с л уга. Я не кажу: духопелив 
нашого гетьмана, а завсїдо вмів проти його 
стояти. 

Др у г о й с л уга. Ну, ну, мо товариші 
й приятелї. Він справдї був надто твердий дла 
него. Я чув, як сам він се Rазав. 

II е р в о й с л уга. Та тако й був надто 
твердий для нього, коли казато про се правду. 
Перед Коріолею він ізрубав, ізс'lк його на
бите мнясо. 

Др У г и й с л уга. А будь він людоїд, то 
спік би та й іазїв би його. 

Нерв и й сл уга. Ну, а ще-ж що? 
Тре т ї Й с л уга. А от що: коло него 

там так упадають, мов би він син і наслїдuик 
Марса. Посадили за столом ва перше місце, 
і нїхто з сенаторів не поспита' його, щоб не 
встав перед ним без шапки. Сам наш гетьман 
зробив собі з нього )lюбовноцю; осьвячув себе 
його рукою, і слухаючи його, підкочув білки 
під лоба. А саме дНО НОВИН0 те, що нашого 
гетьмана перетято на дві ПОЛОВОН'l, і вже 
3 нього тільки половина того, чим він був учора: 
бо друга в того; ублагав і надав йому її увесь стіл. 
ІІійду, каже, та вхоплю римського воротаря 
за вуха; викошу перед собою все, вигладжу 
свою дорогу '10СТО. 

Д Р У г и й с л у l' а. І він таківськой, що 
-ее зробить скоріще н'lж оиший чоловік здумав 
.думкою. 

Тре т ї Й с л уга. Зробить, о, зробить І 
Бо, розумійте народи, у його стілько,ж прия
'fелїв, як і ворогів, та що сї приятел'l, розумійте 
народи, не сьміють, мовляв, показати себе, як 
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ми говоримо, приятелями його, ДОRіль він 
у девкциї. 

Пер в и й с л у l' а. У девRЦИ'і ! Що се таке? 
Тре т 'і й с л у l' а. А як побачять, народи 

ви, що його перната шапка знов ходить ви
соко і чоловік о своУй силУ, вонн повилазять 
із своУх ямочок, мов ті кролУ піСЛJI дощику, 
та й гулятимуть у купі з ним. 

Пер в и й слу га. А коли-ж воно ста
неть ся? 

Тре т їй с лу га. Завтра; сьогоднУ ; за
раз. Тулумбаси забубонять після обід. Се мов 
бн частина Ух бенкету, і станеть ся перше, 
нУж повтирають ся. 

Др у l' И Й С л у l' а. О, тодУ знов сьвіт за
ворушить ся! На що той мир? тільки аби 
залj'зо ржавіло, а кравцУ та кобзарі множи
лись? 

Пер в II Й С Л у l' а. МенУ подавай війну. 
Вона переважув мир, так як день переважув 
ніч. Війна весела, похіплива, говірка, хвалебна. 
Мир млявий собі, сонливий, глухий, слїпий, 
безчутливий, і наплоджув більше байстрят, нУж 
війна вигублює людей. 

Другий слуга. Се так, і як війну мо
жна назвати по части хижою, так не можна 

перечити, щоб і мир не заводив рогатих людей. 

Пер в и й с л уга. Так. Ще коlть він те, 
що люде одно одного ненавидять. 

Тре т У й с л у І' а. Резон: бо тодУ вони 
менш одно одним бі.!tкають ся. Війна! скільки-б 
вона менУ не коштувала. Маю надію, що Ри
мляне будуть так дешеві, як і Вольски... Ге, 
устають, устаЮl'Ь І 

Ус У. ХОДУм, ходїм, ходУм, ходїм! (ВИХОДІІТЬ). 
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Сцена шеста. 

Рим. Громадський майдан. 

Входять Сицивїй та Брут. 

С иц 11 Н їй. 

Не чув мо, то нїчого й боятись. 
Нема війни, то на що нам він здав ся? 
Тепер, поспільство стало тихомирне, 
Що через него дико бушувало. 62) 
Прихильникам його великий сором, 
Що сьвіт іде собі не треба ЛУ'lче. 
Вони були-б раднїйші ~олотнечі, 
Хоч би й самим терпітц довело ся, 
Нїж слухати піснї веселі в шопах, 
Дивитись, як ремесники працюють. 

БХОАИТЬ Мевевїй. 

Брут. 
Ми впорались як раа у саму пору. 
Се мов МененїЙ. 

СицинїЙ. 
Він же, він. О, вельми 

Помнякшав він тепер! Здорові, пане! 
Менен'іЙ. 

Чолом обом вам. 
с ицинїй. 
Що, не ІіIОЖ сказати, 

Щоб сумували по Коріоляну ? 
Хиба його прихильники сумують. 
Стоїть собі річ посполита тихо, 
Й стоятиме, хоч би й ще більш він ЗЛИ8 ся. 

МененїЙ. 
Усе гаравд, а ще було-б нам лучче, 
КОJJи-б він був смирив ся. 

Си ци н ї й. 
Чув '1'Н, де він? 
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Мен енУЙ. 
Нї, не чував. Також і мати й жінка 
Про нього ще нїчого не прочули. 

Входять три ЧИ чотири кіщане. 
Міщан е. 

Хранїте вас боги! 
С иц и н 'ій. 
Добрий вечір ваПІ ~ 
Брут. 

Добрий вечір УСУАI вам І Добрий вечір! 
Пер в ийм і ща н и н. 

І ми й жінки і ваші дУти мусим 
На вкол'ішках за вас богів молити. 

С и ци·ніЙ. 
Живіте й благодевствуйте, сусїде. 

Брут. 
Прощайте, люде добрі. О, коли-б так, 
Нк ми, любив вас і Коріолян той! 

Мі щане. 
ХранУте вас боги! 

О б и д в а три б у в и. 
Прощаnте. друзУ. 

(Виходить кіщане). 

С и цинїй. 
3давть ся, се щасливше й лучче время, 
Ніж як було кричять отсУ тїмахи 
По вулицях та миром авай колотять. 

Брут. 
ІСай Марцій був отамав войовничий, 
Та гордий, пишвий, висо((о носив ся, 
Про себе тільки дбав ... 

СицииїЙ. 
Та допевняв ся, 

Щоб одв"му над всУми царювати. 
МевевїЙ. 

Не думаю. 
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Сиц инУй. 
А ми так упевнились, 

На горе на])l, що се-б вк раз і склалась, 
Коли-б у консульство утеребив св. 

Брут. 
Боги від нас біду сю одвернули; 
Без нього Рим безпечний і спокійний. 

Входить едї.1lЬ. 

Еділ ь. 
Славетниї трибуни, раб якийсн 
3аперли ми його за се в темницю 
Говорить, н'іби Вольсків два загони 
Вламали св у наші україни 
І всІх людей пл'індрують без ощадку.63) 

М еп ев'іЙ. 
Так, се АвФід. Почувши, що вже Марцій 
Баніта, звов показує він роги. 
А поки Марцій був між нами в Рюні, 
Він 'іх ховав у свій пявушник ВОЛЬСRИИ. 

Сицин'іЙ. 
Що все ти нам про Марців торочиш? 

Брут. 
Іди, нехай відлуплвть батогами! 
Неможнн річ, щоб Вольски збунтува.'1ИСЬ 

Мен е нуй. 
Неможнв річ? О, тілько спогадайте 
Старовину, то се річ вельми МОЖНJl! 
От хоч би й в, і то аж тричі бачив, 
Як сей народ із вами воював св. 
Спитайте перш, в'іж СЇRТИ горопаху, 
Де вів чував, щоб ве карати марно 
3а те, що остеріг вас од напасти. 

Си цив'іЙ. 
Що тут питать, коли се річ веможвя? 

Брут. 
Неможuв річ. Сьому ве можна статись. 



- 120-

Входить помапець. 

П осл ан ець. 
Патрициї прямують до сенату. 
Непевие щось: в лиці переміНИЛИСl;. 

Си цин'ій. 
Се все той раб накоїв невпокою. 
Іди та вис'ічи перед нарОДОl\I. 
Загони! се його дурні балаки. 64) 

Посланець. 
Доброд'ію, балаки ті справдились; 
Прийшли ще й гірші і страшнїйші вісти. 

Свцин ї й. 
Які страшн'ійші? 

П о сл а н е ць. 
Чутка йде розлога, 

Не анаю тільки, скільки в тому правди, 
Що Марцій побратав ся із Авфідом, 
І в двох ведуть на Рим страшну ватагу. 
Заваяв на нас таку широку піl\1СТУ, 
ЯК просторонь між МОЛ0ДИМ і древнїм. 

Си Ц и нї й. 
На правду вельми схоже! 

Брут. 
Се для Toro 

Видумують, щоб наші легкодухи 
Вернули бора Марцін до дому. 

С и цин'і й. 
І певно так. 

Мен е н 'ій. 
Сьому не можна CTaтnCb: 

Він із Авфідом страшно ворогує. 
ВХ·ОДИТ" друrий помапець. 

П ослан ец ь. 
Обох вас кличуть у сенат, панове. 
ІСай Марцій, накладаю'lИ 3 Авфідом, 
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Веде страшенне військо і пустошпть, 
Випалює, пл'індрує україну. 

Входить RоиінїЙ. 

КомінУй. 
От ви й вробпли добре дУло! 

Мен е н'і й. 
Що там? 

Ком і н ї й. 
Ви помогли хапати ваших дочок, 
Насилувать жінок у вас під носом, 
Топити 0.11080 дахів над 1'О.'10ва3IИ ... 

Мен е н 'ііІ. 
Що стало С8? Кажи, що там зробилось? 

Ком і н 'ій. 
Храми з БОl'азш в попіл обертати, 
І вольности, що ви за них стояли, 
ПозагаН8ТИ у Д'ірки сверлові. 

Менен'іЙ. 
Та що-ж таке там? розкажи будьлас~о. 
І 8 боюсь, що ви на3І удружили ... 
Що там? Коли із Вольсками наш М~рцій 

KODI і н'і й. 
Коли І Тепер він бог, Юпітер вольс&иЙ. 
Веде він 'іх так, наче не природа, 
А инше божество його створило, 
Що творить чоловіка луччим, кращи 31 ; 
І йдуть вони на нас неначе ДЇти, 
ГаН8ЮЧИ метеликів у лїтку, 
Або 8& різники, вбиваючи комахи. 

М СН е н і' й. 
От ви чого гуртом нам наробили 
З Фартушними сво'іми крикунами! 
Отсе вам peDIecHe голосуваНН6! 

Ко міна. 
Струсне він Рим ом вам над головами! 
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Мен е нїй. 
Як Геркулвс садовину доспілу. 

Б рут. 
ДобродУю, та 'ІН сьому-ж бо правда? 

Комі н Їй. 
Ви будете лежати мертві перше, 
НУж пересьвjД'lитесь, що сьому правда. 
Всї украіни вже забунтували; 
Хоробрих всюди на сьміх підійnrають, 
І вірними вони ослами гинуть. 65) 
Хто-ж із між нас його карати стане? 
І ваші вороги й його не можуть 
Того, що він хоробрий, не призиати. 

Мен е нУЙ. 
Коли не змилувть ся він над иами, 
ІІогибли ми, пропали ПІП на віки І 

Комі нУй. 
А хто-ж проситиме пощади в нього? 
Трибуни? нУ: бо сором не позволить. 
Народ так ласки заслужив у нього, 
Я:к вовк У пастуха. Найлуччі друзї, 
ISоли-б сказали: ,,3милуй ся над Римом" t 
ИОDlу-б ненавидними стаJJИ зараз, 
Нк вороги, що так його вразили. 

Мен е нї Й. 
Се правда. Бо ЕОl1и-б nlОю ОС~JJЮ 
ІІідпалював він, і тодУ-б не сьмів sl 

Йому сказати: "ГодУ вже гнІвитись". 
От ваші гарні вчинки, ваші та шевцУв тих, 
Що добре нас тепер у шори вбрали! 

Ко мінїЙ. 
Нагиали в Рим ви холоду такого, 
Що дріжаків таких ми й не зазнавltІ. 

С ицинНІ. 
Не говори, що ми. 



- 123-

Ме не вїй. 
А хто ж ее вдїяв? 

Ще ЧИ ве ми? Що МИ ЙОГО любили, 
ее так, се правда, тілько по зьвірячи. 
Злякавшись поганУ, ми, люде значні, 
Дали їй вигукать його із Риму. 

Комі вУй. 
А ось тепер Rоли-б ще й ве вгуквула! 
АВФід у вього наказним у війську 
І корить ся йому так як отаман. 
Тепер у Риму вся снага, ввесь РОЗУВІ, 
Вся оборона против них - розпука. 

Входить купа міщан. 

Мен е вУй. 
Ось ))ІОтлох ваш іде. _. Так і АВФідій 
Із вим? - ее ви так заразили ноздух, 
Як кидали шапки tBOY вонючі, 
Іздихавши Коріол.вна з Риму. 
Ось він вернувсь, і Rожна волосина 
На голові в його завзятих Вольсltів 
Ізробвть ся бичем на ваші спивв. 
І скілько ви шапок метну.ш в гору, 
Вів стілько повелвть роззян ізтятв, 
Що-б з вами за гуканнє розплатитись. 
Та хоть бll звів і всїх вас до ващадку, 
То се бу.па-б нам кара по заслузУ. 

Міщаве. 
Мв справдї чуємо щось дввне вельми. 

Пер в ийм і щ а в в В. 
ЩО до мене, гукнувши "бан'ітуєм", 
Я тут же говорив сусУду: "шкода" ! 

Д Р у г и й ))1 і щ а в в в. 
Та й я казав так само. Та правду ска· 

затв, так зробило багацько з вас. Що мп ро
били, то вайкраще робили, і хо'! волили охо-
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тою його банУтувати, тільки се була не наша 
воля. 

Комі нїй. 
Ну, так, що голоси! 

Мене н Їй. 
Ну, наробили ж 

Роботи ви із вашими хортаІНИ ! -
ХодУмо, що-ж? XOA'il\1 до Капітоля. 

Ко 1\1 і н ї й. 
А вже-ж не що робить, ходїмо. (Виходять). 

Сицин'ій. 
А ви, панове, по домах розходьтесь 
Та не журітесь, не вдаваитесь в тугу. 
Вони його прихильники, і дуже 
Було-б Ум по нутру, коли-б так сталось. 
Ідіть, не бійтесь, НІЧОГО журитись.66) 

Первий міщанин. Нехай нас боги 
милують! Ходімо, панове, по домах. Я заВСІДИ 
казав: "Не гаразд ми зробили, вигнавши вого". 

Друг и й 1\1 і Щ ани н. Так і всї l\ІИ чи
нили. Та ходїмо, ход'імо до ДОl\ІУ. 

Б рут. Ся новина мен'і не до вподоби. 
С и цин У й. Менї також. 

Брут. 
ХодУмо в Капітоль. Я половину 
Худоби дав би, що·б вони збрехали. (Виходять), 

Сцена се:м:а. 

Табір недалечко від Риму. 

Входять Авфід і йоrо наказний. 

АВФід. 

І все иа Римлянина очи пялять? 67) 
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Н а казн ий. 
Щось є в HLOnty немов надлюдське. 
Вони ним молять ся прред обідом, 
Вони про нього за столом говорять, 
І дякують його імям поївши. 
У сю війну ти в нас зовсім затьмив ся. 

А в Фід. 
Тепер на се не має в мене лїків, 
Хиба такі, що зопсував би справу. 
Він і до мене став тепер гордїйший, 
Нїж думалось, як я із НИnІ обняв ся. 
Така мабудь уже у нього вдача: 
Терпітиму, чого поправить годї. 

Наказ ний. 
А я-б тобі з прихильности пораяв 
НУколи з ним не воювати вкупі. 
Або-б ти сам гетьманував над військом, 
Або йому спустив усе гетьманство. 

А в Ф і д. 
Я зрозумів тебе. Бувай в TinI певен, 
Йому того і в голову не прийде, 
Які із ним рахунки в мене будуть. 
Хоть бач ся-б то (така j в нього думка, 
Так думають і инші необачні), 
Що робить він усе І'аразД, по правді, 
І дбає про добро нас Вольсків щиро, 
Мов топ дракон руйнує супостатів 
І побіждає, скоро вийме шаблю; 
Та не зробив ще те, що скрутить йому вязн, 
Або моУ одважить... Ще побачим. 

Наказ ний. 
Ти думаєш, що він добуде Рима? 

АвФід. 
Всї городи йому здають ся зараз, 
Докіль іще їх військом не обгорне. 
До НЬОl'О всї прихильні РИnІські значні, 
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Сенатори за НЬОl'О руку тягнуть. 
Трибуни не бойцї, а люде прості 
До призи ву, пк до вигнання, скорі. 
Я думаю, що він для Риму буде 
Те, що морський орел для риб У морі: 
Його натура все таПІ переважить. 
Попереду служив він благородно, 
Та закрутилась голова з гонорів. 
Чи гордощі тут стали на завад'і, 
Що в щастю КОЖНОN із нас плямують, 
Чи в нього не було розсудку вдосталь 
Розмірв:увать свої щасливі шанси, 
Чи то й сама його удача горда, 
Що тим самим усе хот'ів він бути, 
Не хтїв скидати ШОJIома у рад'і, 
І в городі, мов у коші, гетьманив : 
Одна з сих хиб (бu в нього вс'іх по троха, 
А вповн'і вс'іх не мав) те зробила, 
Що перш його бо})лись, не любили, 
А потім і банїтували зРиму. 
ДОСТО'інства на те йому здали ся, 
Щоб обертав 'іх в н'івець виявляннвм. 
Час виявляв сам заслуги наші 
І наш талант, сам по собі найвисший; 
Нема памятника такого показного, 
Як похвала його подіям славним. 
Огонь огня палаючи вгашав; 
Гвіздок гвіздка із дошки вибивав! 
Над правом право візьме часом гору, 
А сила силу вельми часто боре. 
Аби поміг ти Рим нам звоювати, 
Тодї не довго будеш ряст топтати. 
ХодУм. (ВИХОІІ;ІІТЬ). 
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АЕТ ПВ:ТИИ. 

Сцена перва. 

Рим. Громадський майдан. 

ВХОР;ІІТЬ Меневlй, Комівїй, Сицинїй, Брут і отаlrQНИ. 

М ененї й. 

Н'і, не пійду: ви чуди, що сказав він 
Тому, хто був його reTbMaHOltI і вс'ім серцеDf 
Його любив.68) Мене то звав він баТЬКОDІ, 
Та що? Ід'іте ви, що виганяли, 
Впадіть, за милю до намету, в полї, 
Повз'іть на ВКОЛЇШRах, мол'іrе сл'ізно, 
Коли він не схот'ів Комїнія послухать, 
Я не піЙду. 

Ко міній. 
І не прпзнавсь до мене. 

М ененїЙ. 
Чи '1увте? 

Ко м і нї й. 
Згадав імя на силу. 

Я натякнув, як ми давно знайомі, 
Як проливали кров свою у купі. 
Коріолява ве схот'ів і знати; 
Заборонив мені і всУ імення ииші; 
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Він, мов, якесь НУЩО, щось безіменне, 
До кіль не викув якоУ назви 
В огнУ палаючого Риму. 

МененїЙ. 
От вам! 

Зробили ви, трибуни, добре дУло. 
Ви розпинали ся за РИІ\], аж поки 
І вуглв в ньому здешевіло. Так· то 
Прославили себе ви у потомстві! 

І\о мінїЙ. 
Я говорив йому, як ее по царськи 
Прощати, хто й прощінн.8' вже не чає. 
Він одказав, що сором государству 
Благать того, кого воно скарало. 

Ме н е нї п. 
А вже·ж. І як одповідати инше? 

К 01\1 і НУЙ. 
Хотїв був я звернуть його увагу 
На щирих друзїв. Ні, сказав до мене, 
Не маю часу вибирать 'іх з купи 
Во ню чого, гнилого сьміття В Римі. 
Безумно задля ДВОХ мізерних верен 
Не попалить його і нюхать вічно. 

Мен енУЙ. 
І тільки задля двох? Одно я буду ... 
Його пань-матка, жінка і дитина 
Та сей товариш благородний, мн то 
І всть ті двов зерен бідолашних, 
А ви - паскудний Cbl\liTOK, ЩО воняв 
Аж понад місяцем. І І\ІИ із вами 
Засуджені згоріти без ощади. 

сицинїй. 
О, будь терпливий І Коли не захочеш 
Нам помогти у сУй бермірній нуждї, 
То не знущайсь із нашого нещастя. 
А все·ж бо ми вповавмо на тебе, 
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Колв-б підняв ся ти за край благати, 
То твій язиК впивив бн його більше, 
НУж ваше військо, хоч би ми й зібрали. 

Меве пУЙ. 
Нї, я l\Іішати ся не буду. 

Си Ц ивУЙ. 
О, благаю, 

Іди до його І 
м св евУЙ. 

Що-ж би ячивив Tal\I? 
Брут. 

Попробуй тільки, що вчинити моще 
Твоя любов до Марція. 

Мен е нїЙ. 
Що-б потіnІ 

Сказати: "Випхав, так як і Коміва " ! 
11у, ЩО-Ж вам з того? 
Аби я перед вас явив ся другом, 
Розшарпаним його гнївом? Не правда· ж? 

Сиц и вУ Й. 
А все таки й твоя охота добра 
Заслужить в Риму дяку, що послухав, 
Бажавши нам добра. 

Ме в е в Ні. 
Ну, ву, спробую. 

Я ДУnІаю, мене захоче слухать. 
Та тілько, що кусав собі вів губи 
Против Коміна, ее мене лякав. 
Не в пору може до його поткнув ся : 
Ще може ватще був: а упорожвУх, 
Холодних жилах кров у нас холодна, 
І ми тодУ дмеnlO ся і ва равок 
Не любим вУ давати, вУ прощати. 
Як сповнимо-ж сі дудочки й канавки 
З вива та з страви звареною кровю, 
ТодУ душа в нас не така жорстока, 

l{оріОJlIІН. 9 
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Яка була в тім постуваннї жрецькім. 
Оrсе-ж я вижду, докіль він наїсть ся, 
І приступлю TOД~ до нього сьміло. 

Брут. 
Ти знаеш вірний шлях до його серця, 
Ти й манівцем до його втрапиш добре. 

Мен е н~й. 
Ну, так і буть, попробую ще щастя! 
Що буде, те і буде з сього. Скоро 
Ви знатимете про мою удачу. (Відходить). 

Ком і нУй. 
Не стане слухать і його: се певно. 

Си цинїй. 
Ш? 

Комі нїй. 
Я тобі кажу, він та])1 сидить 

На золотУ. Червоні в нього ОЧИ, 
МОВ хочуть запалити Рим здалека, 
А жаль його чатув милосерде. 
Я став на вколїшкп. "Устань" промовив, 
Промовив стиха і махнув рукою 
Оттак, і сим зиаком мене одuравив. 
А в слїд за мною вислав на паuері, 
Що може він зробити і не може: 
Бо присягнув по договору Вольскам. 
Так що нема вже більше і надїі, 
Хиба що благородна мати й жінка, 
Як я прочув, його благати будуть. 69) 
Отсе-ж ходїм до них усї негайно, 
Вблагавмо, нехай ідуть до нього. (ВіДХОДИТЬ). 

Сцена друга. 

ВОJIЬСКИЙ табор перед РИМОМ. ЧатіВНИRИ на чатах. 

ВХОДИТЬ Мененї/РО) 

Пер в о й чат і в нок. 
Стій І Звідкіля то? 
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Д р у r и й чат і в ник. 
Стій! І геть ізвідси! 

Ме в ев'lЙ. 
Чатуєте, як воУвам ГОДИТЬ ся: 
Та, з дозволу, я зверхник, і бажаю 
Поговор и ть З Коріоляном. 

Il е р в 11 Й чат і в в и к. 
Звідки? 

М ев е в 'ій. 
Із Риму. 

Пер в и й чат і в в и к. 
НУ, тебе D1И ве пропустим. 

Гетьман ве хоче чуrь вїчого звідти. 

Д Р у г и й чат і в в и К. 
ТИ скорше в полум'ї свій РИ!t1 побачиш, 
Нїж будеш говорить з КоріОЛЯВОD1. 

Ме ненї й. 
НУ, добрі др~'зї: бо КОЛИ чували, 
Як ваш ['eTbDIaH рuзказував про РИDІ вам 
І про своїх. приятелїв, ручаюсь, 
ЧИDl хочете, що і моє імя там 
Було у вас в ушах.: бо я Менен'іЙ. 

Il е рви й чат і в в и к. 
Дарма; назад! Твого іl\lення сила 
Не проведе тебе до Bboro. 

Ме нен ї й. 
Друже, 

Мене гетьман ваш любить. Я зробив ся 
Л'ітописю його всїх дїл преславних. 
Бо я своїх ПРИlIтелїв за звичай 
Вихвалюю без всякої утай ки, 
ЯК тільки правда істинна сягає, 
А він з вих первий, то ЙОГО ще й lI<lДТО: 
Бо інодї, 1\10В покотило З горба 
Стрибав я високо понад тропою, 
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І з КРИВДИ похвалу йому чеканив. 
Тим, друже, зупинять мене не иаж ся. 

Пер в и й чат і в ник. Добродїю, хоч би 
ти нагородив стількп брехень задля нього, 
скільки наблягузкав слів задля себе, то все-б 
таки не пройшов тутеньки, -- хоч би навіть 
брехати було таким добрим ДЇЛОМ, як ці·ло
])Іудренно жити. Отсе-ж і геть! 

Мен е в У й. Та зміркуй же собі, прошу 
тебе, друже, що мое імя МеневУй, що все 
я тягнув руку за вашого гетьмава. 

Др у г в й чат і в в и к. Хоч і був вси бре
хувом його, як і са])1 кажеш, а я, говорячи під 
ВИ])І правду, мушу тобі сказати, що пропуску 
вс допевниш ся. Тим то геть собі! 

Ме в е в У й. А чи вів пообідав уже? Мо
жеш ти менУ се скааати? Во я ве хотїв би 
РОЗ])ЮВJIЯТИ З ни])] до обіду. 

Пер в и й чат і в в и к. ТИ Римляни в ? 
М еве в У й. РИ])ІЛЯВВВ, як і твій гетыlан •. 
Первий чатіввик. То мусиш вевави-

дїти Рим, JI і він вевавидить. Виштовхнули ви 
за ваші ворота їх першого защитвика; череа 
дурне завзяттв вашої чернУ оддали вашо;ну во
рогу свій щит. Як же ви думаєте впинити його 
помсту дешевим оханнв])І старих баб, дївоць· 
ки])ш слїзьми ваших дочок, або немічним ба
лаканввм такого ветхого дурника, яким ти ])Іе

вї здаєш ся? Чи вже ти думавш, що той огонь, 
КОТРИ])І скоро запалає ваш город, можна за

Д])ІУХНУТИ таким слабим дихавввм? Нї, lIО])IИ
ЛИВ ся; то-ж вертай ся швидче в Рим та го
туй ся до кари. Всїх вас осуджево. Наш геть
ман заприсяг, що не буде вїкому пільги. 

Ме в е в ї Н. Козаче, ко~и·б твій старший 
звав, що я тут, він бп до мене був уваж:швиЙ. 
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Др у г и й чат і в ви К. Годї, годУ, ваш 
старший ве знав тебе. 

Ме в е в їй. я: розумію, твій r-еТЬnlаи. 
Пер в и й чат і в в и к. Наш гeTЬnlaH ве 

дбав про тебе. Геть, кажу! Іди собі, а то н ВИ
цїджу З тебе всю півквартівку твоєї кре ВИ ... 
Геть, більше не добєш СЯ нічого. 

1\1 еве н ї Й. Ю 60, друже nlїЙ ••• мій друже ..• 
Входить КоріОJlЯН та Авфід. 

Кор і о л Я Н. ЩО тут таке? 
Мен е н ї И. Ну, пане6рате, тепер Я вка

жу тобі твоє стійло. Знатимеш тепер, у ЯІ.іЙ 
в повазї. Побачиш, що який небудь жаІ-; на 
чатах не віджене мене від мого сина Коріо
ляна. Догадайсь і по nЮЙQМУ обертанню до 
нього, чи близько тобі до шибенпцї, або ще до 
якuї иншої смерти, що довго ждати й Qільше 
nIУЧUТИСЬ. Осяйні боги що ГОДИНИ У рад'і про 
твоє особливе щастє, і люблять тебе не менше, 
як і твій старий батько Менепїй! О сину nlій! 
сину nlій! ти готуєш для нас огонь. СІ/ОГЛЯНЬ, 
ось вода, щоб загасити його. Мене насилу ЗnlУ
СИЛИ йТИ до тебе. Тілько через ту певність, 
що я один здолїю тебе розжалобити, випхано 
мене зітханняnlИ за ворота. Заклинаю тебе, 
ПРОСТИ Ро мови і твоїм благаючим землякам. 
Блаl'і боги нехай утихомирять твій гнів, і нехай 
дріжджі його проллють ся на сього харциза, от 
на його, що мов колода не пускав nleHe до 
тебе! 

Кар і о л Я н. Геть І 
М е JI е н їй. Як, геть? 

Ко ріо ля н. 
Нї nІаТСРИ, нї жінки, нї дитини 
Не знаю я. Я чоловік підвладний. 
Хоч помста і моя, та милосерде 
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в грудях у BOJ.lbCKiB. Що булв мв друзУ, 
Хай заБУТТ61\І се отрую радвУйше, 
Ніж з жалощів скажу, як я любив вас. 
ТИМ геть звідсїль! Не так ворота римські 
3амкпеllі для моУх полків, ЯК слух мій 
Для ваших просьб. Та що тебе любив я, 
ВіЗЬ1\Ш отсе з собою. (Подав папір). Се для тебе 
Я наПl1сав, і до тебе пuслав би. 
АВФіде, я колись любив його .•. 
Та бачиш саПІ ... 

АвФід. 

Ти вірний саltІ собі 
(Виходять Б.оріОJlНН та Авфід). 

Пер в в й чат і в в и к. Ну, добродїю, твое 
і:ня, ЗД8t;ть ся, Мевенїй? 

Др У г и n чат і в в и к. Тв бачиш, воно мов 
чари, Ta~;e могутнє. Дорогу до доltlУ ти знаеш. 

ІІ с рви й чат і в в и К. ЧИ чув, як нас ви
лаяно, що зупинили ТВ06 величество ? 

Д р у l' И Й ча l' і в в и к. Скажи, чого-ж 
1\Іен] (lltlлївати з ляку? 

1\1 еве н їй. Байдуже меві і про сьвіт 
і про вашого гетьмана, а про таких, як ви, 
я ледви згадую, що ви ва сьвітУ: такі вв нік
чемні. Хто 1\186 волю вмерти сам від себе, не 
боУть ся сього від другого. Нехай ваш гетьмав 
робить СВО6 найгірше дУло. А ви бувайте 'Іим, 
чим бсте, довго, то ваша в)'кчемність . ростиltlе 
з ЛЇТ81t1П. Скажу я вам, як меві сказано: 
Геть! (Виходить). 

Il е р в в й чат і в н В к. Благородна лю
дина. ручаюсь за нього. 

Др у r и й чат і в ни К. Достойний ЧОJІОвік 
ваш гетьман. Се скеля, дуб; не зрушити ЙОl'о 
ВУЯКОЗlУ вітрови. (ВВХО)\8ТЬ). 
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Сцена третя. 

ltоріОJlянів наllет. 

Входить Itоріолин, Авфід і инші. 

Корі оля н. 
Ми під самі вже мури завтра РУШIJi\J. 
Товаришу, дай знати знаЧНВ!)1 ВольскаJ)l, 
Як добре я справлявсь у сїDI походї. 

Авфід. 
Ти дбзв про їх користь вдину, 
ТИ уші затикав на просьби Рима, 
Не дозволяв шепнути нЇ словечка 
Ба і тим ДРУЗЯI1J, щО тобі звірялись. 

Ко ріол я н. 
Оrсей старий, що я нї З чим одпраВllВ, 
Гірке роздерши бідоласї серце, 
Любив мене більш, нїж би сина батько: 
Він далебі вважав I1Іене за бога. 
Його посольство, се була остання 
Надїя їх, і я, його любивши 
(Дарма що з ним так обійшовсь жuрсrоко), 
Ще раз подав ЇI1І перші наші пункти, 
Що вже вони одвергли, та й тепера 
Не ПРИЙJ)ІУТЬ їх. Незначню сю уступку 
Зробив я їм, аби осолодити 
Йому тяжку посольськую невдачу. 
Тепер уже нові посольства з Рима, 
Анї I1ІОЇХ приятелІв благання -
Одкину всї, не слухавши нї слова. -
Що се таке? невже нова спокуса? (Гув із сереIlIlНИ). 
Зламати слово, тілько що промовив? 
НІ, не зламаю І ... 
Бходить у суивій Оllежі Вірtі.lїЯ, ВОJlю_вІи, веllУЧИ )(8.101'0 

Марція, BaJlGpia і прибі 'ІНИИН. 71) 
Жона іде попереду, за нею 
Поважна форма та, в КО1'рій З1JОЖИЛОСЬ 
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Се тїло, і веде крови СВ06Ї 
Унука. Ні, не допущу любови! 
Вся звязь і всі права природи, рвітесь! 
Нехай запеклість. буде чеснотою! 
Чого низенькі сі поклони стоять? 
Або сї очи тихі, голубині, 
Що і богів зла~Іати слово змусять? 
Я мякну: не з твердїйшої й я ГЛИНIJ. 
І мати ХИЛИТЬ СЯ передо мною: 
Се-ж мов· би той Олімп хиливсь до мурав.'шська, 
Низьким його благаючи поклоном ! 
І хлопчик Іній мене очима просить; 
Природа 3 них до ~leHe промовляв: 
"Не відпихай"! Та нї, нехай сї ВОЛЬСІ\И, 
Заорють РИ~l, lталїю зруйнують! 
Не буду я таким ГУСЯі)1, щоб слухать 
Інстпнкта. Ні, я буду нерухо~1ИЙ, 
Мов чоловік, що вродивсь са]}l собою, 
І рідного НЇчого не зазна6. 

Вірtілїя. 
Мій повелителю і і\IУЖУ! 

К () Р і о л я·н. 
Ні, НЇ, 

Сї очи вже не ті, що l\IaB я в Римі. 
В і Р t і л ї я. 

Се так того воно тобі здаеть ся, 
Що нас тяжка журба перемінила. 

Кор і uл ян. 
Мов той невданнцй актор, вабуваю 
Я роль свою, l\lішаюсь і Г(}Тt.lв покинуть. 
Прости мені, ман частина І~раща, 
Що я такий тпран, та не жадай 
За (Je, щоб я простив твоїм РИ]}Jлянам. 
О! ПОЦіЛУНОК, довгий, як витаннє, 
Солодкий, як моя завзята помста ! ... 
Ревнивою царицею ОЛімпа 
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Клянусь, ее той, що я узяв з собою: 
Він дївував у мене непорочно. -
Боги І се-ж я балакаю, а мати, 
У с'іх на сьвітї матер ей лервійша, 
Ще й дос'і не привиrана. (Кликав). Згинайтесь, 
КОЛ'іна, до зе~IЛЇ і впечатл'іте 
Такий глибокий знак пошанування, 
Якого син ще не являв од віку. 

Волюм н ї Я. 
О спну І, встань же, встань б.'lаГОС.'lовеuнш)! І 
А я на К8nlЯllій подушцї стану 
Оттут навколїшках перед тобою, 
І не за звичай виявлю шанобу, 
Що й доси ПОі)ШЛЯЮЧИСЬ ПРИПnІала 
Родителька від чада. (Кликав). 

Кор і о л ян. 
Що ти робиш? 

Передо мною? винуваТИJ)J СИНОnІ? 
Нехай же голий беріг каменюки 
На зорі кидав, а бунтовливі 
Вітри огняне сонце бють l\едрами! 
Нехай мертвяча неможливість зробить 
НайлеКШИПІ дїлоtlІ те, що буть не може! 

(Підводить їі). 

В ол ЮМ Н Ї я. 
ТИ мій войовниче! І сподїваюсь, 
Що будеш че1'шиЙ. Знавш отсю паню? 

Ко рі ол я Н. 
lIублїКО.'ІЇ сестриця благородна, 72) 

Та римська ЛІОна, чиста як шпиль леду, 
Утворений 1,ІОРОЗОill з найбіл'іЙШDХ 
Сьнїжин, що звис із храма Артеміди. 

Волю 1'1 н'і Я. 
А ось твов ерНоте убоге, 
Що будущина коментар спор~'дить 
І ПОвlІИЙ образ твій із него IJроБИІЬ 
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Кор і о л ян. 
Бор воїнства, з 3евесової лаСIШ, 
Нехай сповнить твій рОЗУnІ б.'Jагоро;tетвом; 
Нехай худа тебе не вразить слава; 
Не,;ай тебе війна крівава знав; 
Щоб ти стояв, мов той маяк на морі, 
І всїх спасав, хто дивить ся на тебе! 

В о л ю 1\1 Н Ї я. 
На вколїшкп, хлопчино! 

Кор і о л ян. 
Любий синку! 

Волюмнїя. 
Отсе-ж твlИ син, жона, і я, й ся панї 
Прийшли тебе просить ... 

Ко р і од ян. 
Нї, я бдагаю, 

MOB'liTb, - або ПРОСїть, та тідько ~Hai1Te, 
Що я 1I0КJ1ЯВСЬ, а клятва - ве віД'lОва. 
Не розпущу ио вашій просьбі війська; 
Не буду тракту вать з ремесникаl\lИ. 
Шкода казати, в чім я став неЛЮДСЬКU:\І; 
Шкода мою вам гальмувати ПОI\IСТУ. 
Холодні тут резони не поможуть. 

В о л ю 1\1 Н Ї Я. 
О, годї-ж, годУ! Ти вже відказав HanI, 
Що ти для нас НЇ'lого не відмівиш, 
А ми того й просить ХОТЇди В тебе, 
Що ти вже нам відnювив так суворо. 
Та все таки тебе благати будем, 
Ддя того, ЩО, КОЛИ одкинеш просьби, 
Нехай худять тво в жорстоке серце; 
Твм виедухай, благавмо ... 

Кор і о л JJ в. 
АвФЇде 

І Вольски, слухайте гаDазд: бо в мене 
Нема HЇ'lOPO таНаого. Кажіте! 
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в олюм нУ я. 
Хоть би й мовчали nш, одежа наша 73) 
І блУдолице тїло показали б, 
Яке життв було нам у розлуцУ. 
Подумай саПІ, чи знайдуть ся на сьвіті 
Такі нещасні, як прийшли до тебе. 
lIобачившись, нам треба- б веселитись, 
І серцем, ПОВНИМ радощів, скакати; 
l\fи-ж плачемо, ОШ тре1)IТU1)Ю від стра ху : 
Бо мати, жінка і дитина мусять 
На сина, мужа і отця днвитись, 
Як він отчизни шарпав утробу. 
Твоя вражда на нас гірких упала. 
Ти в нас одняв і ту вдину пільгу, 
Що всІм нещаСВИDІ дана у пригодах: 
МИ небеса не СЬ1)lі6МО б.'Іагати. 
Наш Довг за рідний край боrаDІ 1)1О.'Іиrпсь; 
Наш довг молитись раЗО;\1 і за тебе. 
Ой леле! :мусимо зректись 01ЧИЗВИ, 
ЩО згодувала нас, як рідна 1)1ати, 
Або зректись тебе, сво "У втІхи 
І чести і хвали у ріднім краї. 
Чи так, чи снк, на!н uдиuаке горе: 
ЧИ 1'0 тебе, як зрадника отчизни, 
В кайданах попровадять вулицями, 
Чи то в тріУМФі будеш ти топтати 
Руїни рідноl землУ й одержиш паJJЬМУ 
За те, що славно так пролив ти кров 
Жони і сина. Але я, мій сину, 
Не ждатиму ківця війнп тівї. 
Коли не прихилю тебе ва милість 
І ти не пощадиш обох народів, 
3амісь щоб одного з них погубити, 
То знай, що й ступня первого не ступпш, 
Не наступивmи на DІОЮ У1'робу, 
3а те, що я тебе на сьвіт родила. 
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в і Р іі л У я. 
І на мою, що полвила сина, 
Котрий ве дасть твому імю померти. 

Хл о пчик. 
На мене він, не бійтесь, не настушlТЬ : 
Бо в втечу, та виросту великий 
І буду славно, славно воюватпсь. 

Коріолвн. 
Коли ве хочеш так як жінка 3J)ІЯКНУТЬ, 
Не допускай жінок з дїтьми до себе. (Встає). 

ВОЛЮl\} нУя. 
Не покидай вас так, бо J)1И не ПРОСПІН 
Спасти Римлян а погубити Вольсків, 
Котрим ти служиш. НУ: тодУ ти lHir би 
Оказати, що ши честь твою труїли. 
Ми просим помирити 3 ваJ)1И Вольсків. 
Нехай говорять: "Ми явиди J)шлість . 
"Ми прийняли" нехай Римляне СЮІЖ)'ТЬ, 
І 3 двох сторін тебе благословляють: 
"Ое вів нам nІИР сей дарував спассннuй!" 
Ти знаєш сам, о сину мій велшшiJ, 
Що у війни конець наинепевнїйшии; 
А то річ певна, що, як РШ\l звоюєщ 
Одно імв твое заплата буде, 
Та й те народи БУ,1УТЬ проклннати, 
І ;'1їтописець так про тебе скаже: 
"Муж був великий, воУн благородний, 
Та дУлом СИJ)І усе те обезславив. 
Згубив свое отечество на віко, 
Ненавидне й імя його во вікн". 
Промов до мене, сину! Ти-ж хваЛllВ ся, 
Що до найвисшо~ прюнуеш чести 
Роздерти громом широчеННIІЙ ВО3ДУХ, 
Та й розколоть стрідою тілько дуба,. 
Чого-ж мовчиш? 
Невже ти думаєш, що благородио 
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Урази й кривди вічно памятати? 
Промов же ти, nІОЯ єдина доню. 
Шн про твої не дбає сльози ревні. 
Промов і ти, моє хлопятко. Може 
Твоє безвинне белькотанне більше 
Його порушить, ніж резони наші. 
Нїкому мати стілько не зробила, 
Як я йому, і річ моя для нього, 
Мов те, що ин ша у стовпа лепече. 
Ти, як живеш, не показав нїколи, 
Що матері умієш покори тись ; 
А я-ж то, бідолашня квочка, Dlавши 
Тебе одинчика, єдину втїху, 
І на війну виквоктувала сина, 
І по війнї його витала в лаврах. 
Скажи, що я від тебе хочу кривди, 
Та й прожени мене. Коли-ж я правди 
Від тебе требую, то ти безчесний, 
І DІИлосердиї боги тебе скарають, 
Що не віддав nIeHЇ того, що DlУСИШ. 
Він одвертаєть ся од нас! Впадїмо 
Всї перед ним на вколїшки; нехай він 
Соромить ся. Бо ми Коріоляну 
Повинні більше виявлять шаноби, 
НУж його серцю завдавати туги, 
На ВRОЛУШКИ! Се в нас уже останне. 
Шкода - вертаЙI)ІО ся до Риму мовчки, 
Та й помираймо в купі із сусідьми. 
Споглянь на нас! Дивись, отсе дитина, 
Не вміє ще сказати, що хотїла-б, 
Та й стало в купі з нами на колїнця 
І простягло до тебе рученята. 
Воно покріпить наші сльози більше, 
Нїж ти здолУєш против них стояти. 
Ходімо, годУ І МатУрю у нього 
Була Вольщанка, і там в Коріолї 
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Живе його жона, а ся дитина 
Якось случаем на його похожа. 
Ну, відсилай нас. Не скажу н'і слова, 
Аж поки Рим наш ПОЛУnІЯ обійме, 
Та і тодї не ПІНого. 

Кор і о л я н (бере її за руки). 
Нене, нене! 74) 

Що ти зробила? r лань, розкрилось небо, 
Боги на нас дивують і сьміють ся. 
Нелюдська сцена. Нене, нене! О, о! 
Одержала вси побіду Риму, 
А синови твойому, - віруй слову, 
О, віруй слову! - небезпеку. може 
Смертельну. Ну, та вже нехай так буде. 
АвФіде, хоть не nюжу воювати, 
Та можу мир вигідний вам зробити. 
АвФіде, добрий мій, І,олиб ее ти був, 
Чи менше-ж матери-б єси послухав? 
Чи DІенше-б їй подарував, АВФіде? 

АвФід. 
Я був зворушений. 

Коріоля н. 
Клянусь, ее правда! 

І не малог() wреба, що-б сльозою 
Мое окрит" .... Що-ж ти скажеш, 
Мій добрий "ве? .як менУ поравш 
Сей мир вчинити? 75) Що до мене, брате, 
Не хочу в Рим, вернусь із вами в Акцій. 
Прошу-ж тебе, допоможи мені в сїм. -
О ненечко моя! о жінко І 

А в Ф і Д (В стиха). 
у тебе честь і жалість розійшли ся; 
Вони мен'і мою Фортуну вернуть. 

Пааїї дають 8нак RоріОJlННОВИ. 

Кор і о л я н. 
Я зараз, зараз. (До ВірrїJlїї і иаших.). 
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Тілько в купі ВИПЄJ)I. 
Тоді ВИ з луччим вернетесь сьвідоцrВЮI, 
Нїж Сдово: бо nШ скріПИJ)1О печатьми. 
ХОДЇМО, оанії. ВИ заслужили, 
Щоб вам воздвигли храм.76) Сього примирря 
І ВСЇ мечі Італїї, з сусїдьма, 
Не виборолиб РиltlОВИ у 1\Іене. (Виходить). 

Сцена четверта. 
Рии. Громадський майдан. 

ВХОДІІТЬ Меневїй та сицинїй. 

Мен е в ї й. Бачиш оттого рога в Капі
толю? оттого наріжного каменя? 

С и цин їй. Так що- ж? що з того? 
Мен е в ї й. Коли подужаєш ВИДIІНГНУТll 

його J)Іізиввим пальце1\l, то ще можва вповатu, 
що римські панП. а найбільш його nlати. на
хилить його. Та я тобі кажу, шкода на се вповати. 
Горлянки ваші вже осуджені і ждуть зарізу. 

С и цин і й. ЯК ВОІІО сталось, ЩО ЧО.10ві к 
за такий короткий час та пере31івив свою натуру? 

М св е н ї и. есть ріжнuця nlіж червяком 
і метеликом, а метелик був чеРВЯКО1\І. Так 
і Марцій із чоловіка виріс у дракона. Тепер вів 
крилатий; тепер він більший від повзучої тварі. 

С и ц и в ї й Він любив свою матїрь вельn1И. 
Мен ен ї й. Вів і 1\Іене любив, а тепер 

оаnІятав свою матїрь не більше, як восьмилї
ток кінь. Лице в нього таке терпке, що й спі
лий виноград окисає. Іде - наче ТОЙ тарав 
дввгавть ся і земля осідав під його ступнями. 
Оком своїм ЗДОЛЇВ бп пробити оавциря. Гово
рить - мов те подзвівнв дзвонить; а гукне -
мов тобі шанець стрілить. Сидить велично. 1\IОВ 
статуя Александра Великого. Скаже - і зро
блено, ще він не докінчив веління. До бога 
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не достав йому тілько вічности та неба, щоб 
тронувати ва ВЬОnlУ.") 

О и ц и в ї й. Та ще nІПлосердя, коли прав
ДИВО його змальовувати. 

Ме в е н 'і й. Я змалював його по його 
вдачі. Побачиш, яке помилуваннв принесе від 
нього мати. У нього стілько nIИЛОСТИ, скілько 
молока в тигра. Дознав сього бідний наш го
род, і за все се вам дякувати. 

О и ц и в ї й. Нехай боги над нами змило
сердять ся! 

Мен е н 'і й. Нї, в такім разУ боги над 
нами ве вмилосердять сл. Як бан'ітували його, 
ми про них ве дбали; а тепер, як він вернув 
ся, щоб вам поскручувати вязн, вони про нас 
не дбаТИnlУТЬ. 

Входить посланець. 

П О сл ан ец ь. 
Добродїю, коли ти не нажив ся 
На сьвітї, то втїкай ЧИnl дуж до ДОnІУ. 
Твого товариша уже волочять 
По вулицях плвбеї і клеuуть ся, 
Як панї'і не принесуть потїхи, 
На шмат тв розірвать обох. трибунів. 78) 

Входить друrий ПОCJIанець. 

О и Ц и нї й. 
Ну, що? 

п о сл а н ец ь. 
Хороша новина, хороша! 

Опасли нас панИ. Рушають Вольски, 
І в нимп Марцій віДСТУ!lИВ од Риму. 
Не бачив РИПІ щаслнвшо'і години 
Анї в той депь, як вигнали Тарквіна. 

Ои ци нУ Й. 
Мій друже, та чи ти-ж говориш правду? 
Чи певен ти, що справдї се все сталось? 
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Посланець. 
Так певен, як на небі сонце сьвітить. 
Де-ж ви були, що се вам дивно чути? 
Н'іколи так вода під міст не рине, 
Як містом скрізь веселі ринуть люде. 
Чи чуєте? 
(ГуЧIІТЬ труби і rобої з ТУ.lуибасами. 3 середини веселі 

крики). 

СуреМRИ, ЖО.'lОІиіЙКИ, 
Цимбали, бубни, кобзи, тулумбаси 
І людський гук, аж сонце в небі скаче І 
Ось слухайте, яка всїіІІ людям радість! 

(3нов із середини крики). 

1\1 е н С н Їй. 
01' добра новина. Стрічаймо панїй. 
Волюмнїя ся консуЛ'ів заважить, 
Сенаторів, патрициїв, вссь город, 
І цїле I\lОре й ц'ілий сьвіт трибунів, 
Таких як ви. Мабуть молились добре! 
Сьогоднї В ранц'і я не дав би й чсха 
За десять тисяч ваших гирсл ... Чуєш? 

(Веселі крики та музики). 

Сици н'іЙ. 
Попереду нехай тебе із неба 
Благословлять боги за добрі вісти, 
А потім і 1\108 тобі подяка. 

П ослан ець. 
Сьогодн'і всІм нам дякувати треба 
Богам за превелику ласку з неба. 

Си цинїй. 
Чи близько вже вони? 

П о сл ан е Ц ь. 
у війдуть зараз. 

1\1 е в енї й. 
ХодІмо-ж против них, щоб подїлити 
Іх радощі. 

Коріолнн. 10 
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ВХОAJIТЬ панїі з ПОЧТОМ сенаторів, патрициїв, народу 
і переходить череа сцену. 

Пер в в й сев а тор. 
Ввтаймо вашу мат'!рь І 

Ось та, що дарувала жизнь Римлsнам! 
Склнкайте триби, дякуйте блаженним, 
Запалюйте огнища триумФальні! 
Ввесь путь квітками всвпте перед вимп; 
Той крик, що вигнав сина, ааглушіте 
Вітаннвм матери! назад зовіте! 
Кричіть: "Витаєм, пані'!, витавм!" 

Ус'!. 
ВИ'l'авмо вас, пан'і'і, витаєм! (Труби і ТУ.llумбаси). 

Сцена Шlта. 

Анцїюм. Громадський маЙр;ан. 

Входить Ty.ll Авфід із своїм ПОЧТОМ. 

Ав Ф ід. 

Скажіть сенаторам, що 8 вернув ся, 
Оддайте сей папір. Як прочитають, 
Нехай зволять сюди трубити в раду. 
Тут я і Їм самим іпосполитим 
Все, що пишу, засьвідчу. Винуватий 
Вже увійшов у городськую браму, 
І хоче стать перед лицем иарода, 
Вповаючи очиститись словами. 79) 
Хапайте ся-ж! (Виходить прибічники). 

Входить тров чи четверо змовників Авфідової факциї. 

Пер в и й з оо о в в и к. 
Як поживає ваш ясновельможний? 

АвФід. 
Як той, що милостивею струїв ся, 
І вбив себе своім же милосердвм. 
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Др у г в й а м о в ник. 
Коли ти, наш преблагородний пане, 
Так мислиш, як амовлявсь КОЛИСЬ іа "амп, 
Ми визволи!)} тебе гурто!)} з напасти. 

АВФі д. 
Не анаю ще. Ми мусимо чинити, 
Як думаі усе поспіль ство наше. 

Тре т ї Й а м о в ник. 
lIоспільство наше буде ще хитатись, 
Покн усобиця між вами буде; 
А хто впаде, наслїдник все одержить. 

АВФід. 
Я знаю се, і мій претекст на нього вдарить 
На добрі'і онер ('я арtументи. 
Підняв ся він зарукою моєю, 
А зрісши, став кропить росою лести 
Новий свій цьвіт перед мо'іми друзьми. 
Перемінив він і свою ватуру, 
Що то була жорстка, понура, дика. 

Тре т ї Й З М О В В И к. 
Доброд'ію, його упрямство анане. 
Як допеввяв ся вів консулювання, 
То опір став ... 

А в Фід. 
Про се й казатв хочу. 

Як вигнано :його аа се, прийшов він 
У мій курінь. "На, ріж І мовляв, от ГОРЛО!" 
І я прийняв його аа побратима, 
Я дав йому свою чивити волю. 
Н'і, догоджаючи :його жаданню, 
Я дав йому сво'і полки ва службу, 
Своїх людей найлуччих, найсьвіжі:йших, 
І сам служив персовою СВО6Ю. 
Я помагав :йому пожати славу, 
А він 'і'і собі усю присвоїв. 
Приниаившись, я тим мов ще пишав ся, 
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Докіль не став слугою 8 побратима. 
І він менї мов наймиту якому 
Почав платить ласкавим паНСЬКИDl видом. 

Пер в и й 8 М О В ник. 
Се правда, і все військо дивувалось. 
А ваконець, як Рим в його був волї 
І вам не менша здобич, як і слава 

Авфі д. 
3а се-ж то я його і винувачу. 
3а кілька крапель женських слїз, дешевих 
Як та брехня, продав він кров і працю 
Великого походу ваших Вольсків. 
Нехай же падає, щоб я підняв ся. 
Чи чуєте? (Труби, ТУJlумбаси і весеJlе rYKaHlle народу). 

Пер в и й з м О В ник. 
Ввійшов ти в город свій, неначе вістн'иК. 
Анї витання !... Він вернувсь, і крики 
Роздерли воздух. 

Д р У г и й з 1\1 О В ник. 
Се терпливі дурнї, 

~ котрих він повбивав дУтей, горланать 
Иому хвалу. 

Тре т ї Й 8 1\1 О В ник. 
ОТТ81\1 же то й не гай ся, 

І поки він нУчого не промовив, 
Не привернув народ своєю річчю, 
Нехай почує в тїлї меч твій гострий. 
~ ми поможемо. Як упаде він, 
Иого резони лажуть з ним в могилу. 
Нї слова більш. Ось наше радне панство. 

Входить радні пани. 

Рад н і пани. 
Витаємо з походу. 

А в Фід. 
Я того не стою. 
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А прочитали ви, мої панове, 
Мою цидулу? 

Рад ні п анн. 
Прочптали. 

ІІ е рви й рад ний пан. 

Гірко 
Нам чути се. Що він чинив до сього, 
Менї зда6ТЬ ся, вибачити-б можна. 
А що скінчив, де треба починати, 
Подарувавши ввесь наш заробіток, 
Помазавши нам шкуру нашим салом,80) 
І вами рив тодї, як треба брати, 
За се не може бути вибачення. 

АВФід. 
Ось він і сам. Послухайте самого. 
Вхор;ить Коріол:ян з тул:умбасами та корогвами, а за ним 

купа міщан. 

в:: О р і о л я н. 
Витаю високоповажне панство! 
Я вашом воїном до вас вернув ся, 
Незгидженим любовю до отчизнп, 
Як і в той день, що звідси рушив. Буду 
По вік під ваши!}! присудом великим. 
Ясую вам, що воював щасливо, 
І військо ваше під ворота Рима 
Привів крівави!}ш шляхами. Здобич, 
Що мо з собою принесли до дому, 
Вартна третину більше, ніж утрата 
На ввесь поход наш, і ПрИМИр6 славне 
Для Анціян, а для Римлян соромне 
Зробили. Ось воно вам на папері. 
Два консулї й патрициї ствердили 
Підписами й сенатською печаттю. 81) 

АвФід. 
Шкода 11 читати, благородне панство. 
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Скажі те зраднику, що він на шкоду 
Вам обернув уповажненнв ваше. 

Кор і о л JI н. 
Як І зраднику І Хто се? 

Ав Фі д. 
Кай Марцій. 

Кор і о л JI н. 

А ВФід. 
Марцій І 

Так, Марцій, Каюс Марцій. А ти думав, 
ІЦо велиqатиму тебе назваинвм, 
Котре украв вси у Коріолї? 
Панове, голови отсего nIЇcTa, 
Єхидно зрадив він народою справу, 
Во Рим, ваш Рим, оддав жонУ та неньцІ 
За кілька крапельок води гірко'l, 
І розірван свою міцну присягу, 
Мов кусниqок l'НИЛОУ шовковинки. 
Не скликавши військової наради, 
І радюqись із мамqиними СJl'lзми, 
ПРОDлаRав, простогнав побіду вашу, 
ІЦо й qури, дивлячись на нього, qервовїли, 
А воУви один З одним ззирались. 

Кор і о л я В. 
ЧИ qувш, Марсе? 

До бога битов, 

Гаl 

АвФ і д. 
Не тобі взивати 

тонкослїзний хлопче! 
Кор і о л я в. 

Ав Фід. 
Хлопqе, так. 

Коріоляв. 
Безмірний клевеrииqеl 

Вразив вси мене аж вадто в cepцe.8~) 
Не стерплю ... Хлопqе І Рабе І Вибаqайте, 
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Панове. Ще мене нїКОЛD в сьвітУ 
Не змушено до лайки. Ваш розсудок 
Покаже вам, що сей собака бреше. 
Та й соромне його признаннв власне 
Брехню його віпхне йому у ПЄJJьку. 
Він на собі 6ЮЇ удари носить, 
І муснть іх нести у домовину. 

Пер в и й рад ний пан. 
Мовчіть обидва, слухайте, що скажуть. 

Кор і ол я н. 
О, розітнУть мене на куснУ, Вольски І 
МужУ і молодцї, мечі сплямуйте І 
Я XJJопець І О брехлнва псино І... Хлопець І 
Коли У вас літописУ правдиві, 
Читайте в них, що я у Коріолю 
Влетїв, мов той орел у голубятню, 
І ваших Вольсків розполuхав різно. 
Се я один зробив, один І Я - хлопець І ... 

А Вф і д. 
І ви, nюУ панове благородні, 
Перед очима в себе і ушима. 
ДОЗВQлите чванитись так безбожно 
СлУпим ЙQГО, для вас гавебним щастєм І 

у с У з м О В В И К и. 
Нехай умре за ее І 

у в е с ь нар о д. Розтяти його ва шматтє І 
розтяти зараз І... Він убив мого сива... мою 
дочку ..• він убив мого братавича Марка ... він 
убив мого брата. 

Другий радвий пан. 
МОВ'1ати І ... го І... нї пальцем І... го І ... Мовчати! 
Се чоловік велнкнй, і всю землю 
Сповнила слава чуткою про нього. 
Його вину ми вислухаєм в радУ. -
АвФіде, стій І не .колоти всУм миром. 
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Кор і ол ян. 
О, дайте, SI його з шістьма, чи й більше, 
АВФідами мечем MOYltI ска раю ! 

А в Фі д. 
Бевстидний ледарю! 

Ус ї з м О В ник и. 
Убий! убий! убий! убий його! 

Пер в и й рад ний пан. 
Стій, стій, стій, стій! 
(Авфід ів вмовниками кидаl/ТЬ сл на Коріо.lІІІна; той падав. 

Авфід становить сл на його тїJlО. 

А в Фі д. 
Послухайте мовї МОВИ. 

Пер в И й рад ний пан. 
Тулле! 

Др У г и й рад в и й пан. 
Учинок твій оплаче добродїтель. 

Тре т і й рад ний пан. 
НУ, не топчи його погаnш, Тул.'Іе! -
Спокійте ся, панове! киньте зброю! 

АвФід. 
Панове радні мужі! слова, слова! 
Коли-б ви знали (а в тій завірюсї, 
Що він же скоУв, не могли ви взнати), 
Як се життв було ваПІ неі)езпечне, -
3радїли·б ви, що так воно порва.110СЬ. 
ВелУть nIeHe у свій сенат позвати; 
Я доведу, що SI слуга ваш вірний, -
Або-ж мене карайте бе~пощадно. 

Пер в и й рад ний пан. 
Візьміте тУло звідси та оплачте. 
Нехай воно в вас буде блаГОРО!lне, 
Яке коли до гробу провожали. 83) 

Д р у г п й рад ний пан. 
Вів сам своїм вавзятrвм нетеРПЛЯЧИl\I 
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з АВФіда зняв його вини багато. 
Залагодьмо сю справу як наЙлуqше. 

А вФід. 
Мій гнїв утих, я Й сам тепер сумую. 
Ходїть сюди із війська трав старшпх, 
Четвертий буду я: віЗЬJ)lіте тїло. 
Нехай ударять в ТУЛУl'lбасп сумно, 
А ратища до долу посх:иляють. 
В сїм городї поспротив він l'ІНогих, 
Жінок богато вмвами зоставив, 
UЦo й доси плакати не перестали, 
А nІИ таки ЙОl'ІУ хва.'1У віддаЙмо. 81) 

(Виходя:ть, несучи КоріОJIя:нове ТЇJIО. Сумя:ий марш). 



ПОЯСНЕННЯ. 

1) По Плютарху Кай Марцій походив іа того 
call1oro роду, що й третїй римський король Анк Мар
цій. .коли відбули ся покааані далі подіі, Плю
тарх не 08наЧУ6 докладно, а тілько говорить аа
гально, що се було в найдавніЙШИІ часах републїки, 
аначить, швидко по прогнаню остатнього короля 

(510 чи 509 до Хр.). Коли ВЛ6беі ваворушились 
против важких ваконів про ДОВЖНlків, КаЙ Марцій 
не похваляв лихварів-патриз,JЇВ, але ще гірше до
коряв паТРИЦИЯJl аа те, 11.(0 окавали ся податливими 
супротив ПЛ6беїв. Відеи пішло ГОЛовнО ворогованв 
ПЛ6беїв супроти него. 

2) lJлютарх робить Марція одним іа голов
них борцїв У війнах, які настали по вигнаню Тар
квінїя ПИШНОГО. Між ИНШИІІІ У одній битві бачучи, 
як ворог повалив Римлянина, він прискочив і аа
СТУПИВ поваленого та вбив ЙОГО ворога. 3а се був 
він відвначеиий иаИВИСШИIІІ знаКОIІІ В06ННОЇ ааслуги 
- дуБОВИІІІ віНКОIІІ (пригадкою давньої КОРОЛЇВ(JЬКUЇ 
КОРОНИ, що також мала форму волотого вінка а ду
бового листя). 

3) Плютарх оповідав, що Марцій найбільше 
шукав слави для того, абн вею врадувати lІІатїрь, 
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яку любив сердечпо і яка переховувала ііого віпцї 
і надгороди і плачучи з радосrи стискала ко'{аного 
сина. Тямуючи, що був винен матери, він усїм жи
ТЄІІІ відплачував їй ва її любов. От тим то й оже
нивши ся він не заЮlадав своєї власної домівки, 
але жив у материнім домі. 

4) Цїла ся сцена - слабепький відгук істо
ричпої поді'ї, тав. сецесиї плебеїв на сьвяrу гору, 
яку Плютарх ввявав в історією Кан Марція. Як 
звісно, ся сецесин, що мала наслїдком установленє 
людових трибунів, стала ся в р. 494 до Хр 

5) По IIлютарху MeHeHїU Аtpіппа був голо
вою посольства в десятьох патрициїв, впслапого 
сенатом до вбунтованих плєбеїв на сьвяту гору. 
У. Шекспіра віп, нк бачимо, розмовллє в плєбеями 
і втихомирює ЇХ вовсїм бев НJЯКОГО вповажненя. 

6) Оповідаю) Менеиїн у llлютарха передано 
дуже коротенько: "Одного часу збунтувались су
стави протпв жолудка ва те, що осаджений у осеред
ку їх нїчим не прикладав сл до працї, яку вони но
носили для него. Але він сьміяв ся в того, що 
вони не внали, як то він стравивши те, що давали 
йому, живив і покріпляв кождого В ПИХ. 'Гак то 
і в нами дїє сн, Римляне: сенат прилюдною радою 
перетравлює всяку річ, а те перетравлене живить, 
покріпляє і удїлює кождому горожанинови те, що 
йому належить сл." Ширшу версию сеї притчі 
знайшов Шекспір у книвї Кедмеиа nТЬе Reliques 
of Britannia," виданііі 1605 р. 

7) Отся і дальші промови Марцін в сїіі сцепї 
- видумані Шекспіром. Плютарх l'ОВОРИТЬ тілько; 
що він нарікав на сьвіжо встановлений урнд людо
вих трибунів і взивав патрициїв, щоб заховували 
свої привілеї, але стараlИСЬ їх випраВ;І:ати вапопад
ною службою длн добра краю. 
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8) ЮНЇЙ Брут і СИЦИНЇЙ Велют, у Плютарха 
а раву головні провідники бунту і сецесиї на 
сьвяту гору, а потім перші людові трибуни. 

9) Но Плютарху МарцШ готов був спроти
вити ся угодї в плєбеями, але вибух війни в Воль
сками відвів ЙОГО від сего наміру. 

10) Про ТУШІ Авфідін llлютарх при описї 
війни в Коріолею не вгадує вовсїм, а говорить про 
него тілько геть півнїише, оповідаючи, нк МарцШ 
перейшов до Вольсків. Про те, шо Марцій стрічав 
ся в битвах в Авфідієм, у Плютарха находимо 
лише неясний патяк. 

11) Комінїй по Плютарху був у ту пору кон
сулем і стонв у полї, бо Марцій прийшов йому на 
підмогу не в початку походу, а аж тодї, коли Ко
:мінїіі уже облнг Коріолю. 

13) Характеристика Волюмнїї основана на 
Плютарховім оповіданю, де скавано, що Марцій 
вчасно стративши батька, жив під опікою матери, 
по її вкааівкам вибрав собі жінку і хоч мав в нею 
двоє дїтей, не хотїв покидати материного дому. 
Ц'ікаво, що у ІОвія мати Коріоляна воветь ся Вет
турія, а жінка Волюмнїн. 

14) Характеристика Вірtілїї і впровадженє 
Валєрїї нк приятельки дому Марцієвого - видумка 
Шекспіра. У Плютарха Марцій має двоє дїтей, 
але про них ми не внаходимо НЇякої блившої вгадки 
крім того, що вони рааом а матїрю і бабкою йдуть 
у табор Коріоляна просити пощади ДШІ Риму. 

15) В театрі Шекспірових часів у ваднНі 
кулїсї був у половинї висоти прибудівок, немов баль
кон і там нерав відбували ся сцени, прим. сцена 
на бальконї в »Ромео і ДЖУЛЬ6ТТЇ." На такім при
будівку появляють ся й тут сенатори Вольсків. 

16) Опис битви, особливо Марцієвого ШТУРМ1 
на Коріолю, ввятий аовсїм від Плютарха. 
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17) Шекспірів анахрон'іВм. КаТОIІ, про якого 
тут жова, жив далеко піапїііmе, в часї упадку ре
публїки. 

18) Плютарх потверджує, шо Марцій своїм 
голосом і грізним вирааом лица вжів полохати во
рогів. 

19) Риилане в піанїйших часах виводили 
своє походженє від Троннцїв, серед нких Гектор 
був найбільшим героєм. Шекспірове реченє "That 
was the whip of your bragg'd progeny" треба 
жабуть роауміти не вактівніж аначіню, як ароау_ів 
його Кулїш: "ЩО бичував твоїх хвастливих пред
ків", бож Гектор не бичував Троннцїв, а радше 
так: "що був бичем серед твоїх хвастливих предків". 

20) Плютарх оповідає, що на другий день 
по одержаню побіди консуль перед усїж військом 
вихваляв Марцієві ааслуги, "ПО тім велїв йому 
R богатої добичі в коштовних річа~ копнх і неволь
никах уанти наперед десяту часть, ааки вона прийде 
ДО ПОДЇJIУ між иньших, а надто дарував йому ІІИШНО 
вбраного коня як почесну нагороду. Беї Римлнне 
агодили ся а тим, але Марцій аанвив, що кона 
приймає і консулева похвала тїшить його дуже, 
але деснтої части добичі не віаьже, бо се була би 
ваплата, а не почесний дар, і вдоволить сн таки. 
пає., який припаде на неІ'О". 

21) У Плютарха промова Коміпїя обернена 
до війська і має такий аміст: "Дарунків не можемо 
йому накинути силою, то даймож йому такий дар, 
нкого віл не аможе відкинути. Постановімо ось тут, 
щоб він від нииї звав ся Коріоляном" . 

22) У Плютарха Коріолян жадає увільненя 
свого ха8ЯЇВ, колишнього гостя, що а богатого і 8на
чного горожанина зробив ся невольником. Сей 
.епізод у Плютарха йде варав по тім, як 
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Марцій відкинув десяту часть добичі, і ваКИIІІ його 
наввано КоріОЛJlНОМ. 

23) Деталь, що Коріолянів внайомий був бід
НИІІІ і що він навіть вабув ЙОГО іlllН - ВИДУlІІка 
Шекспіра. 

24) Авtури - жерцї, що віщували буду ще 
в тельбухів варіваної в жертиу богаІІІ екотипи. 

25) Дословно: На який надмір Марцїй убо
гий і щоб ви оба не мали його подостатком? 

В РУТ: Нї на одну хибу він не вбогий, але 
обладований УСУІІІИ. 

26) Дословно: до чарки горя чого ви~а. 
27) Девкалїон, по грецькому віруваню, оди

нокий чоловік, що вратував ся від потопа і потіІІІ 
урав ів своєю жінкою Шррою кидаючи повад себе 
каlllінє натворив нових людей; вначить, тут в зна
чіню: праотець. 

28) lалєн, славний лїкарь в ІІ віку по Хр., 
в Шекспірових часах славив ся як найвисша лї
карська повага старинного сьвіта. РОВУJlієть ся, 
що вгадка про него в устах Мененїя - вабавний 
анахронївм. 

29) В орШналї: при відбиваню Тарквінїя. 
Плютарх оповідає, що перший Марціїв похід був 
тодї, коли Тарквінїй, вигнаний ів РИМУ, остатній 
рав вібрав велике військо і вдарив на РИJl. Про 
сїJl ран, одержаних Марцієм у тій війнї івагалом 
про число його ран у Плютарха He1lIa нїякої вгадки. 

З() Дословно: нїЖ слухати, як ів моїх дріб
ниць (nothings) роблять монстри. 

31) 3а Шекспірових часів ролї жінок на 
сценї грали молоді хлопцї бев варосту. 3нов ана
хронївм Шекспіра. 

32) Дословно: "Та не богато й треба, щоб 
нас вробити не ЛЇПШИІІІИ Бід дивоглядів". КулїШ, 
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як бачимо, вровумів аю.'лїЙськиЙ текст як рав на
впаки. 

33) Забивне непороаумінє Шекспіра, щО ВЛО
жив отсе гебрейське слово в уста Римлян. 

34) В описї цїлої попередньої сцени Шекспір 
відступає від оповіданя Плютарха. По Плютарху 
Коріоллн бев ваганл вгодив сл просити У народу 
голосів, покавував свої раии і говорив чемно; про 
насьміхи нема анї вгадки. 

35) у Плютарха не трибуни підмовляють 
народ, щоб уневажнив своє попереднє голосо
ванє, але сам народ, бачучи гордощі Коріоляна, 
його пишні виступи і сквапність, в якою сенат ро
бить ЙОГО консулем, бунтує ся в тім переконаню, 
що .коріолян - партийний репреаентант арістокра
тії і поверне свою власть на шкоду народови. 

36) Отсю tенеальоrію Шекспір увяв ів всту
пу Плютарха до житєпису КоріОJяна. Публїіі Ва
лєрій, про<!ваний Публїколя, був по прогнаню Тарк
вінїл великий орtанї<!атор і оборонець римської 
републїки. Плютарх присьвлтив йому окрему біо
tрафію. Шекспір виводить у отсїЙ драмі -на сцену 
його сестру Валєрію. 

37) По Плютарху аараз по коріольській війнї 
трибуни почали підбурювати народ проти богачів
патрициїв і<! ва того, що в Римі був голод і до
рожнл. В оповіданю про вибір консулл про трибу
нів нема згадки. 

38) Трітони - підрядні морські божества, 
прислужні Нептуна. Шекспір 3 власного дотепу 
зробив такого Трітопа старшиною над наЙдрібнї.и-
шою рибкою. 

39) Плютарх повідае: коли трибуни поба
чили, що більшіоть сенату протпвна наРО;J;ОВИ і тл
гне аа КоріО:JЯНОМ, вони 1І0КИНY;rИ аасїданє, ВИИШ.1И 
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на ринок і кликнули помочи, а потім післали еділїв, 
щоб прикликали Коріоляна перед народній суд. 

40) lIлютарх оповідає, що Коріолян ставив 
опір трибунським еділям; тоді самі трибуни, ва 
підмогою еділів (одні й другі були по вакону sa
crosancti) наложили на него руки, але патрициї 
окружили Коріоляна, повідтручували тих, що хотїли 
арештувати його, і на сьому в ночи вакінчив ся 
роврух. 

41) По Плютарху сей присуд виречено над 
Коріоляном аж другого дня, коли Коріолян мав 
станути перед народом і очистити СЯ в роблених 
йому вакидів, а він натомісь ще дужше напав СІІ 
на трибунів ї на цїле поспільство. Щекспір для 
упрощеня драматичної акциї СТЯГНУВ обі подїї на 
один день. Після Марцієвої промови на ринку счи
ВИВ СІІ крик. Тодї Сицинїй, найсьміЛїйшиіі ів три
бунів, по короткій нарадї ві своїми товаришами ва
явив голосно перед вбором, що трибуни васуджу
ють Марція па смерть і велїв еділям вести його 
на Капітоль і бев дальших формальностей віпхнути 
ві скали. 

42) По Плютарху еділї сповняючи вирок три
бунів наложили руки на Марціll, але сей вирок 
навіть ІІШОГИМ ііі простого народа видав ся аанадто 
жорстоким івухвалим. 3 патрициїв деякі кинули 
СІІ на поміч Марцієви, відігнали тих, що були 
обступили ЙОГО, і взюlИ його поміж себе; иньші 
простягали руки і просили нарід Вi!lїlлувати ('Я 
і ВТИХОІІІИРИТИ ся. До аамішки і бійки, яку тут пред
ставив Шекспір, не прийшло. 

43) Дословно: хочу попробувати, чи мій ста
рий дотеп lIIає силу у люди і, що мають його лиш 
1!Іаленько. 

44) у Плютарха сам Сицииїй, бачучп, що 
патрициї лавою стоять ва Коріоляном і що годї 

КоріОJIИП. 11 



- 162 -

буде покарати його бев великого ровливу крови, 
говорить до паТРИЦIІЇR: "Добре, не хочемо давати 
вам причини до незгоди і ровдору з народом. На
род вгоджуєть сл, щоб МарцШ був суджений. А тобі 
Марціє заявллю, що маєш на третїіі торговий день 
(ва 27 днїв) ставити сл і коли ти невинний, ви
правдати себе перед своїми співгорожаllами, а вони 
рішать справу своїми голосами." lIатрициї пристали 
на се. Як бачимо, Шекспір і тут підчорнив сильпо 
трибунів, а невеличку проволоку в акциї зробив 
наслїдком уговкувань Мененїя. 

45) Про се OTaMaHCTJ!O Мененїя авї взагалї 
про яку небудь його ролю в Коріоляновім заколотї 
Плютарх не внає нїчогісїнько. 

46) На місцї сеї сцени у Плютарха маєть ся 
Оl{овіданє про короткий похід Римлян на Анціюм, 
а поті. про наради патрицнїв над тим, як би вра
тувати Марція і вадовольнити народ. Роль, яку 
Шекспір приписав Коріолянови, у Плютарха грає 
Аппій Клявдій, "окричаний лко найгірший ворог 
народа". Він доказує патрициям, що поспільство 
готово внести сенат і вовсїМ перемінити дотеперішню 
управу, бо має більшість голосів. Натомісь значна 
часть старших r.епаторів радить поступати лагідно, 
а Марцій вгоджуєть ся станути перед народом 
і виправдати сл, коли його будуть винуватити тілько 
в тому, ЩО він бажав :загорнути в свої руки само
державну власть. Про Я1<У небуть роль Волюмнїї 
в тій нарадї у Плютарха нема НЇякоЇ згадки. 

47) Оповідаючи про Коріошшів гнїв В тої 
причини, що його не вибрано консулем, Плютарх 
додає, що він "кермував ся ввичайно тою части
ною душі, де містить сн лютість і упертість, лкі 
йому видавали ся величоістю і благородством духа, 
але не мав тої лагідної твердости, що головно чи
нить полїтичну мудрість, не надбавши ЇЇ наукою 
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і вихованєм." А що виховаП6 ііого, ак скавано висше, 
вела мати, то Шекспір і виснував ів сего внесок, 
що се вона напоїла ЙОГО тими гордощами і при
вирством дО ПРОСТОГО народа. 

48) Наііста рша звісна нам полїтична орl.'анї
вацпз Римлян основувала ся на ввязках родинних. 
Десять родин (familia) творило рід (gens), десять 
родів - дворище (сшіа), десять курій - третину 
міста (tribus). Ся орrанївация була строго аристо
кратична; ПРОСТИЙ народ не мав нїяких полїтич
них прав. Тілько в УІ в. мав король Сервій вавести 
нову орtанїзацию на основі маєткового ценау. Відпо
відно до роаміру rруптової власности подїлено всїх 
вольних горожан на сотнї (центурії). Полїтичні права 
ВИКОJIуваЛll горожане на вборах (comitia), сходячись 
чи ТО сотнями (соmНіа centuriata), чи трибами (со
mitia tributa). Плютарх аакидає трибунам, що коли 
ПРИЙШЛО ся судити Марція, вони поперед усего си
лою перевели те, що голосовано не центуріями, а три
бами і череа се бідне, неспокійне поспіДЬ<JТВО, що не 
дбало про нїяку чесність, УВІІЛО перевагу над ма
ючими, поважними і в війнах васлуженими горожа
нами" . Як се могло С'тати ся, се нам вовсїм не 
ІІСНО, бож у трибах мала голос сама тілько арі сто
кратія. 

49) Як уже скавано, КоріОЛI!Н вгодив СІ! 
станути перед народнїм судом і виправдати СІ!, 
коли йому вакинуть вмаганє до самовладства, оче
видно чуючи себе в тім невинуватим. Пдютарх опо
відає далї, що трибуни внаючи добре, що на се 
нема нїяких докавів, не дотикали на вборі тої 
справи, але вакидали йому, що він перед сенатом 
говорив ва скасованєм трибунського УРI!ДУ, а надто 
що вдобич принесену в остатнього ПОХОДУ на Ан
ціюм не віддав до державного скарбу, але ровдї
лив між своїх ПРИХИJІьників. Се вБШІО Марція в пав-
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телику, він не вмів витолкувати ся як слїд, а коли 
почав хвалити тих, що ХОідили в ним у похід, купа 
народа ваглушила ЙОГО мову окриками обуреня. 

50) Як сказано, Плютарх ваявляв виразно, 
що на вборі трибуни вовсїм не робили Марці6ВИ 
вакиду в того, буцїм то він ваду мав вахопити в Римі 
королївську власть, внаючи) що на такий вакид не 
мають нїяких Дока:зів. 

51) Плютарх оповідає, що коли допущено 
триби до голосованя, Марція прив нано винним 
більшістю всего тілько двох голосів. 

52) Плютарх вавначув, що коли проголошеио 
Марцієви кару - досмертне вигнанє, парJД ровій
шов ся радісно і в такими гордощами, яких не ва
внав ще нїколи при жадній побідї. Натомісь сенат 
і патрициї були тяжко пригноблені. 

53) По Плютарху Коріолян вернув до сво
його дому, де вастав матїрь і жінку в CJIbOBaX і го· 
лосїнях; ПОТЇШИБШИ ЇХ він вараз вийшов ів брами 
міста в супрово;!'ї многих патрициїв і покинув рим
ську область рааом в і'рьома чи чотирма прияте
лями, нїчого в собою не в~явши і нїчого не про
сивши. 

54) По Плютарху навпаки: по відходї Коріо
ляна партийиа боротьба в Римі ровгоріла ся ще 
дужше. 

55) Ся стріча Волюмнїї в трибунами - дода
ток самого Шекспіра. 

56) І ся сцена - видумка Шекспіра. І1лю
тарх оповідав, що коли Марцій пристав до Воль
сків, Авфідій покористував ся вневаженєм ЯКОГОСЬ 
Вольска в Римі, щоб виповісти Римлянам війну. 

57) Плютарх оповідає, що Марцій перебра
ний пішов вечером до Анціюм і війшовши неВ:1мі
тно в дім Анфідия (так він нааивавть ся у грець
кого автора) сїв на камени, де ровпалювано огонь. 
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Сеи камінь у кождім домі був посьвячении богинї 
Вестї і вважав ся сьвя'fИМ, а ХТО сУв на ньому, 
був нетикальпиU. МарціИ васлонив своє лще і нї. 
хто В домашнїх пе міг його півпати. L:Луги не 
сьміли також прогнати иого, бо його вигляд так 
само як і його мовчанє сьвідчили про иого достой
вість. 

5") llодробиця, що у Авфідія в ту пору 
були гостї, видумана самим Шекспіром. 

59) Хто сїдав на огнищаний ю.tміпь, той шу
кав і!ахисту. Цїкаво, що Шекспір пропустив сеи 
ІІлютархів деталь і ;заставив Коріоляна рОВМОВ:ІЯти 
ві слугами. 

СіО) II;Jютарх оповідає, що Авфідій О[Jовіще
нии слугами про появу неввичаИНОI'О чужинцл, ва
pa~ вийшов і ваПИТ(JВ його, хто він і 'ІОГО хоче. 
Марцій у довшій промові ВИ,JВИВ йому своє імя 
і свої пригоди, просив припяти його до служби, 
а в противнім равї вбити як непотрібного нї на що. 

61) У ПлютаРХ[J, Авфі,1jи ві;щовідав Марці
єви дружно, але коротко: "Встань, Марціє, і не 
бій ся. Се ДШl нас велю,е щастє, що ти приходиш 
і піддаєш ся нам. Надїи ся ві,( ВО:ІЬсків ще біль
ших гонорів". Потім угостив иого як наищирійше 
і в наибдивших днях нараДжуваJ1ИСЬ об,l про віИпу. 

(2)llлютарх навпаки оповідає про великий 
неспокій у Римі по Bi~xoдї Марція, СПРИ'lИнений 
не тілько ворожнетою патрициїв проти парода, 
а;Іе також лихими віщуванлми жерцїв. 

(3) В оповіданю І1лютарха самі Римляне, 
може навіть наслїдком Коріолянових інтриr, ров
дравнили Вольсків, так ЩО ті в кінцї, ва намовою 
Авфідія і Марцін, вислали до Риму посодьство, 
жацаючи ввороту міст і сел в;.tбрlНИХ В часї війни. 
Римлнне обурені відповіли, ,що llольски наиперші 
вхоплять ва ОРУЖ6, але Римляне положать його 
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остатнї. Тодї Авфідій скликав вагальuе вібранє 
Вольсків, де постановлено розпочати в Римом війну 
і віддати провід Марцівви. Сей варав вібрав до
бровольцїв і напав на римські посїлости, де іі на
брав не махо добичі. Але головна його мета була 
- вбільшити в Римі РОВдОР між плєбеями і патри
ЦЮІМИ; для того він велїв грабувати тілько плє
беііські добра, а ді бр патрициїв не тикати. 3 ва 
сего в Римі почала ся ще гірша uевгода і вваїмне 
підовріванє: патрициї дорікали плвбеям, що про
І'нали такого воііовника, а плвбеї н~трициям, що 
стоять у вмоні в ворогом краю Тимчасом Марцій 
ві своїм віддїлом вернув бевпечно до Вольсків. 

64) Плютарх оповідав детально історію сего 
другого походу Коріоляна на римську теріторію, 
де між ипьшими Коріолян вруйнував місточко Бо
віллє, віддалене лише сто стадий від Риму, і ви
рівав у ньому всїх мужчин. 

65) Тут Шекспір переборщив. Нїякого бун
ту на. римськііі теріторії не було, а тілько одно 
місточко Цірцеї (по IIлютарху) добровільно підда
лось Коріолянови. 

66) Плютарх опо~ідав, що коли Коріолян 
облНll' Лявінїюм, плєбеї нарав вгодили ся покликати 
йоrо навад до Риму, але сенат спротивив ся сему 
і сим іще дужше ровсердив Коріоляна, якиіі тепер 
уже не ощаджував дібр па.трициїв. 

67) По Плютарху Коріолян і Авфідііі подї
лились комендою так, що Коріоляп провадив війну, 
а Авфідій лишив ся дома вахищати міста в поло
виною віііська. Але коли Коріолян підііішов під Рим, 
усе військо в під Авфідія прибігло до Коріоляпа 
і ваявило, що його одного хоче мати своїм началь· 
пи ком. Се й вбудило в Авфідієвій душі вависть су
проти Марція. Особливо коли Марцій відступив 
від Риму давши Римлянам 30 день часу вгоДитись 
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на поставлені ЇМ умови, деякі Вольски равом в Ав
фідієм почалп бачити в тім <Іраду і вмовляти ся 
против І\оріоляна. 

(і8) lIлюта рх оповідає про два І\оріолянові 
підходи до Риму. 3а першим paaOl\l до него послано 
иого свояків а ухвалою народа, що касувала ЙОГО 
ВПГIІаН6: але він Прl!ПЯВ висланцїв гордо іважадав, 
щоб Римляне ввернули всї міста аабрапі в війнї 
і зріВlIЛЛИ Вольсків У правах в Латинцями. На се 
дав Їм 30 день і вернув у краіі Вольсків. По 30 
дпях підійшов аиов до Риму. Сенат велїв череа 
вислаицїв скааати йому, щоб відстуuив від Риму, 
а лотів бу.дуть 3 Вольсками вести ся переговори. 
Під страхом Римляне не ПРИЙМУТЬ нїяких условип, 
а по добру вгодить ся на все, що справедливе. 
Коріолян дав ЇМ ще три дни до наМИСJJу в тим, що 
потім не прииме вже НЇяких післаицїв. Римляне 
вислали до него жеРІ~Їв, та МарціИ хоч і приняв 
їх, але всяким їх просьбам і иамовам відмовив рі
шучо. Вро посольство КОlllінїЯ У lIлютарха нема 
иїлкої вгаДки. 

69) у Плютарха вихід матери и жінки Корі
оляна до табору llольсків для випрошеия помилу
ваня доконує ся беа відома сенату, f! інїциятиви 
ВалР.рії. 1l0Ha вбирає римських жіпок, іде в ними 
ДО дому ВОЛЮ)lНЇЇ, і своею промовою наклонюе 
матїрь і жінку І\оріоляна до сего благального по
ходу. 

70) Посольство Мененїя ДО Коріоляна і роль, 
яка при тім випала на долю Мененїя - ВИДУІІІка 
самого Шекспіра. 

71) lIлютарх оповідає, що коли Волюмнїя 
В ипьшими жінками прийшла до табору llольсків, то 
сеи неввичаипии вид проймив навіть ворогів поша
ною і ваставив ЇХ бути тихо. Марцііі сидїв власне 
в вивначнїйшими полковниками на судейськім стільцї. 
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НаБJIиженє жіпочої процесиї одивувало його нема.10, 
та коли на ЇХ чолї побачив свою жінку, постано
вив витримати непорушно і невмолимо при своїм 
намірі. Але він уляг своїм почутям і сей вид так 
потряс його, що він не аосьмілив сл приняти їХ 
СИДЛЧИ, але швидко встав і на сам перед та най
довше обняв свою матїрь, потім жінку II дїтей, не 
спиняю чи своїх слїз і пестощів, але піддаючи сл 
вовСЇм поривам свого чутл. 

72) Плютарх говорить про Валерію, що вона 
й по смерти брата (він умер 15 лїт перед тим) 
тїшила ся в Римі великою честю і повагою аа те, 
що своїм способом житя ІІЇ в чому не вменшила 
поваги свойого дому. 

713) IIлютарх нїЧОГО не внає про нїлку Корі
олянову кллтву. По привитаню, бачучи, що його 
мати хоче говорити, він велїв полководцям Воль
сків стати }1.Овкола себе і всї вони слухали промови 
Волюмнїї, лку Шекспір і перевіршував ів Плютарха 
маnже дословпо, ІЗ невеличкими, але характерними 
додатками. 

74) Плютарх оповідає, що по ПрОDlові Волюм, 
нїї Коріолян ДОВШИЙ час мовчав. ТО;lї матп рааом 
а жінкою й ДЇТЬМИ кинулась йому до ніг; аж ее 
вдома:ІО Коріоляна. Шекспір обеl'НУВ сю сцену 
інакше і <І глубшим внанем психольоrії: тут мати 
насамперед паде СИН0 ви до ніг, а переборює його 
в кінцї своїм ['нівом і погор;~ою. 

75) Як вгu;щно висше, анї про присутність 
Авфідія при тііі сценї, анї про наклю'[енє' якого 
небудь мира а Римлянами ПЛЮТd.рх не внає нїчоrо. 

76) По lIлютарху справдї наслїдком сего се
нат велїв у Римі вбудувати храм "Форт)'нї жінок". 

77) Опис навіянии увагами Плютарха про 
Божу всемогучість, приточеними власне в сьому 
lІІісцї. 
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78) Сей деталь видуманий ШекспіРОI; 
у Плютарха нема нїчого подібного. 

79) По Плютарху сам Авфідій ровгнїваний 
на Марція жадав від него, аби вдав Вольскам 
обрахунок ві свойого ПОХОДУ. 

80) Дословно: ваплатив нам нашим влаСНИI 
варобітком. 

81) Плютарх не внає нїчого про такий договір; 
навпаки, він говорить, що Марцій силою CBoro 
краснорічя і своїх давнїЙШИХ васлуг потигнув на 
свій бік роаумнїйших і поміркованих Анціин. Те, 
що Марцій не вдобув Риму, нїхто не був би вва
жав ЯКИМСЬ ущербом. колиб сам Марцїй не був по
кавав БЛИВLКОЇ МОЖНОСТИ TaKoro вдобутSI. 

82) У Пл ютар ха нема ніикої суперечки між 
Марціє. і Авфідієм; скавано тілько, що Авфідій 
не хотїв допустити Марція до виголошени своєї 
оборони, а найсьмілїйші в його вмовників вакричаJlИ, 
що не треба слухати зрадника, не можна допустити, 
щоб він довше тиранив Вольсків і НЕ!хай варав вре
чесь полководства. 

83) у Пл ютар ха змовники кидають ся на Ко
ріолива і вбивають його на ринку; нїхто В Воль
сків не сьміє статИ в його оборонї, хоча найбільша 
часть народа вовсїм не рада була такому ЯЧИИКОВИ. 
З УСЇХ міст приходили люде до його трупа, його 
поховано 3 почестими, а його гріб украшено МНО
жеством вдобутого оружи. 

84) Плютарх додає, що Вольски швидко по
тім були побиті Римливами, при чім і Авфідій по
лиг у битві, і Вольски мусїли 30ВСЇм піддати св: 
Римови. 
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