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“ On the Mountain” , Ukrainian editions in Exile, present, in conformity 
with the Ukrainian Shakespeare Society in Exile, “ Macbeth”  and “ King 
Henry IV ” , translated into Ukrainian by Theodosy Osmatchka.

The Macbeth translation is free from every exterior prettyness, easy 
rhetoric, pseudo-classical uniformity. The translator aims at giving ex
pression to the sublime, the vulgar and the comical by highly concrete 
equivalents, using also the dialects o f the Ukrainian language. In the 
translation o f “ Henry IV ” , he wanted to make us conscious o f two diffe
rent strata o f the language: the pathetic in historical scenes and the 
vulgar-grotesque in the events o f daily life. He had at his disposition 
both, the so-called “ scholar-baroque”  o f the Ukrainian drama and prose 
o f the 16th and 17th centuries and the many-coloured baroque elements 
o f the Ukrainian folklore language.

In the introducing essays E. G. Kostetzky treats Shakespeare’s “ theat
rical morality” . The ,,demoniacal“  in ,,Macbeth“  and ,,historiosophy“  in 
„King Henry IV “ , as well as much o f that which is thought contradictory 
and mysterious in Shakespeare’s works, may be explained by the actor’s 
mere passion for the marginal situations o f the soul and for pompous 
deeds. Contrary to Ben Jonson’s personages, those of Shakespeare do not 
appear „every man in his humour“ , but as improvised before the spectator’s 
eyes in the unbounded possibilities o f ,,goodness“  and ,,badness“ , o f ,,real“  
and ,,unreal“ . The poet creates for his characters occasions to „change 
their dresses“  (reinforcement by parody: Falstaff travestied to the King 
and to the King’s son, in the famous scene 1, II, iv). He is equally inter
ested in both, the positive and the negative, in virtue and crime, in the 
same manner as Chesterton’s Pater Brown „himself killed“  the victims 
whose murder he is going to explore.

In the treatise introducing “ Macbeth” , descriptions o f some “ Mac- 
beth“ -performances are to be found: that from Simon Forman’s “ Booke 
o f Plaies”  (1611), one o f Youriy Youriyeff’s Russian stageing (in Petro- 
grad, 1918), and descriptions o f two Ukrainian stageings — that by the 
outstanding stage-manager Less Kurbas (in Kiev, 1924) and that of V. 
Vassylko (in Donetsk, 1938).

At the end o f the book Professor Jaroslaw B. Rudnyckyj gives some 
notes on the Ukrainian language.

This edition owes its existence to the spiritual and financial assistance 
o f Dr. h. c. Kasimir Edschmid, Vice-President o f the Deutsches P.E.N.- 
Zentrum der Bundesrepublik, Darmstadt, Administrator o f the Fund for 
the Intellectual Freedom.



The montage on the book’s cover shows the title page o f „Macbeth", 
Folio 1623; a picture o f Maria Casar£s and Jean Vilar, stageing 1954 at 
Avignon by le Theatre National Populaire; the first lines o f „King Henry 
IV ", handwriting o f Sir Edward Deryng from Halliwell’s „Shakespeare’s 
Play o f King Henry the Fourth, printed from a contemporary manuscript", 
1845; the tomb o f King Henry IV, wall on the North side o f Trinity 
Chapel, Canterbury Cathedral; and the oldest picture o f Falstaff, from 
F. Kirkan’s „The Wits", 1672-1673.

Dispersed in our book are cyclic illustrations:

1. Le Theatre National Populaire, Paris, sous la direction de Jean 
Vilar a presente „M acbeth" pour la premiere fois dans la Cour d’Honneur 
du Palais des Papes, a Avignon, lors du V IIIе Festival, le 20 juillet 1954, 
avec Maria Casar^s dans le role de Lady Macbeth et Jean Vilar dans le 
role de Macbeth, dans la distribution suivante: costumes de Mario Prassi- 
nos, ex£cut£s par Alyette Samazeuilh, musique de Maurice Jarre, dispositif 
scenique de Camille Demangeat, mise en sc£ne de Jean Vilar, texte fran- 
5ais de Jean Curtis.

7 photos d3Agnes Varda sont publics avec l’aimable permission de 
1’Administration du Theatre, Paris X V Iе, Palais de Chaillot. (Abr£viation 
au-dessous de nos illustrations: „Le Theatre National Populaire".)

2. „K onig Heinrich IV ." in der Max Reinhardt-Inszenierung wurde in 
Berlin am 11. Oktober 1912 (Erster Teil) und 18. Oktober 1912 (Zweiter 
Teil) —  mit Paul Wegener als Konig, Alessandro Moissi als Prinz Heinz, 
Albert Bassermann als Heifisporn und Wilhelm Diegelmann als Falstaff 
—  aufgefiihrt.

14 Fotos von Dr. Hans Bohm, Berlin, und dem Atelier Becher & Maaji, 
Berlin. (Unter unseren Illustrationen jeweils abgekiirzt: „M ax Reinhardt- 
Inszenierung".)

3. The Old Vic Theatre, London, produced „King Henry IV ", with 
Sir Ralph Richardson as Falstaff and Sir Laurence Olivier as Hotspur, at 
the beginning o f the Company’s 1945-1946 Season, in about September 
o f 1945.

6 pictures by Eileen*Darby, with kind permission o f the Management 
o f the Theatre, Waterloo Road, London S. E. 1. (Abbreviated under our 
reproductions, „The O ld Vic Theatre".)

4. 4 reproductions in black and white, by courtesy o f the Politikens 
Forlag, Politikens Hus, Raadhuspladsen, Kobenhavn V, Kongeriget Dan



mark, from Henny Harald Hansen’s book „Klaededragtens Kavalkade", 
Copyright 1954. The Danish edition contains coloured illustrations by 
Ebbe Sunesen, Mogens Bryder, and Kaj Norregaard, and pen-and-ink - 
drawings by Rosalinde Giwolies. (Abbreviation under our illustrations, 
„Klaededragtens Kavalkade".)

The other illustrations are annoted under each picture.

У погодженні з Українським Шекспіргвським товариством.

Д. Чижевський, президент

The Ukrainian Shakespeare Society in Exile approved of this edition.

D. Tschizewsky, President



T. 38. Ґрефтопський портрет, що в ньому деякі 
вбачають зображення молодого Шекспіра

The so-called Grafton portrait (1588)

дослідники
(1588)



Вільям Шекспір

Трагедія Макбета 
Король Генрі IV
П е р е к л а д  Т е о д о е ія  О сьм ач к и

Редакція і вступні статті Ігоря Костецького

на горс\

Серія «Світовий театр» 
Мюнхен 1961



THE TRAGEDY OF MACBETH



ТРАГЕДІЯ МАКБЕТА



Титулова сторінка «Макбета» у фоліо 1623. Брітанський музей,
Лондон

Title-page of “ Macbeth” . Folio 1623. By courtesy of the British 
Museum, London



ТРАГЕДІ Я М А К Б Е Т А

Найдавніший відомий нам опис вистави «Макбета» зробив дене- 
який Саймон Формен у своїй «Книзі ігрищ»1). Опис має такий перебіг:

У «Макбеті» в «Глобусі», 1610 (т. т. 1611), 20. квітня в суботу можна 
було бачити, як Макбет і Банко, 2 шляхтичів із Шотляндії, їхали 
верхи лісом, і от з'явились перед ними 3 жінки, чарівниці чи то нім
фи, і привітали Макбета, тричі до нього мовивши «Нехай живе Мак
бет, король Кодону (Codon) — ти бо станеш королем, хоча й не поро
диш ніяких королів», ітд. Тоді мовив Банко; «Чого ж ви есе до 
Макбета, а до мене нічого?» — «Атож», промовили німфи, «нехай 
живе й Банко, ти бо породиш королів, та сам королем не станеш.» 
Отож вони розійшлися з ними та й подалися до двору шотляндського, 
до Дункіна (Dunkin), короля Шотляндії, а діялося теє за днів Едварда 
Сповідника. І Данкін прийняв обох приязно й зробив Макбета далі 
принцем Норземберлендським, виславши його додому до його влас
ного замку, аби заопікувався всім потрібним, він бо бажав з ним 
наступного дня разом вечеряти, і так і вчинив. А Макбетові спало на 
думку вбити Дункіна, тож, переконаний від своєї жони подружньої, 
вбив він тої ночі короля у своєму власному замкові, коли той гостю
вав у  нього. Сталося багато жахливого тої ночі, а також день перед 
тим. Коли ж то Макбет (Mack Beth) забив короля, аж ніяк неможливо 
було стерти кров з його рук, теж і з рук його жони, яка орудувала 
кривавими кинджалами, ховавши їх, отож обоє були вельми стурбо
вані й принижені (they became both moch amazed & Affronted). Коли 
стало відомо про вбивство, втекли Дункінові 2 синів — один до Англії, 
другий до Велзу, аби себе врятувати. А коли втекли вони, то на них 
подумали, щ о то вони винні у  батьковбивстві, хоч  воно й не було так. 
Тоді ж Макбета вінчано на царство, а по тому, боявшися Банко, свого 
старого побратима, що він породить королів, хоч сам і не стане коро
лем, зажадав він смерти для Банко й зробив так, що його вбито під 
час коли той їхав конем. Наступного вечора, коли то він бенкетував 
зо своїми шляхтичами, що їх  запросив був на пир, куди й Банко при
бути мав, заходився він говорити про благородного Банко, висловлю
вавши бажання, аби й той тут присутнив. Та коли він робив теє, ще 
й устав з місця за його здоров'я вихилити, з'явився дух  Банко та й 
сів собі на крісло за його спиною. Тож коли він обернувся, щоб знову 
сісти, вздрів він духа Банко, який так йому дошкулив, що він з пере
страху та люті дістав великі муки, тож і багатьма словами про тес

і) Simon F o r m a n ’ s «Booke of Plaies». Переклад зроблено за виданням: А 
Short Life of Shakespeare with the Sources. Abridged by Charles W i l l i a m s  
from Sir Edmund C h a m b e r s ’ s William Shakespeare: A Study of Facts and 
Problems. Oxford. At The Clarendon Press. First Edition 1933. Reprinted 1946, 1950.
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вбивство обмовився, через віщо, коли почули, мовляв, Банко вбито, 
впала підозра на Макбета.

Оттоді Макдаф (MackDove) втік до Англії до королівського сина, 
і тоді вони зібрали військо та й подалися до Шотляндії, де під Дан- 
стон Анайзом перемогли Макбета. У міжчасі ж, під час коли Макдаф 
(Mackdouee) перебував в Англії, Макбет замордував був Макдафову 
заміжню жону ще й дітей, отож по тому в бою Макдаф убив Мак
бета.

Ще можна було побачити, як Макбетова королева підвелася вночі 
уві сні та й почала ходити й говорити, в усьому признавшись, а док
тор занотував її тії слова.

«Макбета» грали часто й охоче, в усіляких опрацюваннях, у різ
номанітному трактуванні. За Реставрації сер Вільям Давенант зробив 
з нього феєричне видовище. Томас Беттертон, своєю чергою, зберіг 
живим багато з «Глобусу»: він виступив уперше на сцені (в театрі Дру- 
рілен) 1659, і саме того року помер, у вісімдесяттрирічному віці, Джон 
Ловін, останній актор бербеджівсько-шекспірівської трупи2). Леді 
Макбет була панна Сендерсон, майбутня дружина Беттертонова.

У XVIII сторіччі виконанням заголовної ролі вславилися Меклін, 
Ґеррік, Джон Філіп Кембл, Чарлз Кембл (сестра якого Сара Сіддонз, 
одна з найбільших виконавиць леді Макбет, грала цю ролю від 1785 
по 1817).

У першій половині XIX  сторіччя знаменними Макбетами були 
Едмунд Кін (1814) та Макреді (1837). За сенсацію правили вистави 
сера Генрі Ірвінґа 1875, 1888 (театр «Лісеум»), 1895 (Еллен Террі, мати 
Ґордона Креґа, друга Ірвінґова дружина, грала тут леді Макбет).

У Німеччині, «другій батьківщині Шекспіра», річ виставлено впер
ше 1771. 1800 Ґете інсценізував шіллерівську переробку, якої три
мався ще й 1834 Карл Іммерман у Дюссельдорфі. У Дюссельдорфі ж 
на порозі війни (липень 1914) Райнське об’єднання імени Ґете влаш
тувало виставу з Павлем Веґенером та Марією Файн у головних 
ролях. З іншою леді Макбет, Герміною Кернер, грав Веґенер два роки 
пізніше на берлінській сцені Райнгардта.

1891 мала місце вистава у мюнхенському «Шекспірівському теат
рі». 1922 у Берліні здійснив експериментальну інсценізацію Леопольд 
Єснер з Фріцом Кортнером у заголовній ролі.

«Макбет» зазнав також музичного озвучення: він — одна з трьох 
шекспірівських опер Верді (1847). Опера й досі числиться в репер
туарі світових сцен, і за наших часів, серед інших, партію леді Мак
бет виконує українська співачка Іра Маланюк.

Знайшов «Макбет» стежку й до кіна. Екранізацію у фантастич
ному пляні втілив Орсон Велз. Пізніше з’явився фільм, де осіб та 
події перевдягнено в ^сучасний нам одяг.

2) Про засвоєння Беттертоном глобусівської традиції і про Ловіна (різні на
писання прізвища: Lowin, Lowine, Lowen, Lowyn) як посередничу творчу 
ланку між двома епохами англійського театру свідчить Джозеф Н а й т (Joseph 
K n i g h t )  в акторовому життєписі у виданні: Dictionary of National Biography.
Edited by Sidney Le e .  London: «-------Lowin might have been the first Henry
VIII. Downes states in the ‘Roscius Anglicanus’ that Betterton was ‘instructed in 
it by Sir William (Давенант. — I. K.), who had it from old Mr. Lowen, that had 
his instructions from Mr. Shakespeare himself’ (Roscius Anglicanus, 1st ed. p. 24).»
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Леді Макбет у сновидній сцені — Сара Сіддонз 
(1755— 1831)

Sarah Siddons as Lady Macbeth in the Sleep-walker scene
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Докладніше варт спинитися на трьох видатних новочасних виста
вах, одній російській та двох українських. З довжелезної ретроспек
тивної статті Ю ріяЮ р’єва3) роблю мірою змоги найстисліший монтаж:

Сім вистав «Едгпа» поспіль відбулися в циркові Чінізеллі у  травні
1918 при переповненій за л і------- так чи так, шлях до дальшого було
пробито: перший камінь цоколя для задуманого мною Театру трагедії 
закладено, — і за яких часів закладено — у  розпалі революційних 
подій, що охопили країну . . .

------- Вистави «Едіпа» мали великий успіх. Від зборів було відра
ховано понад 10 000 прибутків, — на ті часи досить велика сума. Ці 
10 000 і ті 15 000, які очистилися від відбутого невдовзі перед тим (25. 
лютого 1917) мого ювілейного спектаклю — прем'єри «Маскарад» 
в Олександринському театрі, — утворювали матеріяльну базу, що на 
ній можна було вже фундувати Театр трагедії.

Вистави задуманого театру вирішено було відкрити в тому ж таки 
циркові Чінізеллі, приміщення якого більш відповідало завданням 
народних видовищ, вистав Грандіозних вимірів, аніж звичайна сцена- 
скринька, а потім уже ми сподівалися побудувати власну будівлю. 
Для початку я задумав виставити шекспірівського «Макбета».

------- М. В. Добужинський узяв близько до серця мій проект ви
стави «Макбета». Його захопила перспектива оформити шекспірів- 
ську трагедію не в умовах традиційної сцени, а в умовах незвичай
них, що давали, на його думку, великий простір творчій уяві мистця.

Але що для такої вистави потрібне було не тільки малярське, а й 
архітектурне оформлення, то Добужинський і рекомендував мені 
притягнути до співпраці також і архітекта, який міг би зацікавитись 
ідеєю створення такого спектаклю.

Наш вибір спинився на академікові Олександрові Івановичеві Та- 
манову (Таманьянцові), видатному архітектові, який пізніше так 
багато зробив для будівництва Єревану як столиці радянської Вір
менії.

Невдовзі перед тим я нераз зустрічався з О. І. Тамановим на збо
рах столичної мистецької інтелігенції, які відбувалися в приміщенні 
Академії мистецтв.

------- Як і слід було сподіватись, О. І. Таманов з незвичайною
готовістю відгукнувся на нашу пропозицію і з притаманною йому 
здатністю захоплюватися заходився вкупі з Добужинським, Гранов- 
ським та мною опрацьовувати інсценізаційний плян.

------- У серпні 1918 наші проби перенесено на арену цирку, де по
ступово будовано два середньовічних замки — Донсінан та Інвернес.

Не за горами були й генеральні: наближався час прем'єри, при
значений на останні числа серпня.

------- Ось і останнк генеральна проба. Тих, що бажали продіста-
тися на неї, з'явилося стільки, що якби пустити всіх, то навряд чи 
в циркові лишилося б багато вільних місць.

Та дістали доступ тільки «тати й мами» та ще заповзяті театрали, 
постійні бувальці лаштунків. Вони колись то самочинно причислили * 11

3) Ю. Ю р ь е в, народньїй артист Союза ССР. «Макбет». Журнал «Звезда»,
11, Ленинград, ноябрь 1947.
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себе до друзів театру та акторів, отож, завдяки зворушливому й без
корисному ставленню, дістали серед них славу своїх людей. Вони 
завжди були в курсі того, що коїлося в театрі чи навколо нього, повз 
них не переходила жадна театральна п од ія . . .

Початок генеральної проби дещо затягнувся: в таких випадках 
завжди чогось бракує, — а за умов того часу й поготів . . .

Нарешті починають пускати глядачів.
Цирк постав перед публікою в невпізнанному вигляді: ввесь деко- 

рований, увесь, мовити б, наново загримований, від попередніх зов
нішніх обрисів не лишилося й сліду.

Усі відразу відчули подих середньовіччя.
Бар'єри циркового амфітеатру згори й донизу було прикрито де

корацією, яка появляла начебто сіре Гранітне каміння. На місці ко
лишньої царської льожі, а також навпроти неї, де під час циркових 
вистав звичайно містилась оркестра, було здвигнуто, мало не в нату
ральній величині, два понурих середньовічних замки з широкими 
перед ними площинами у вигляді терас. Від них по боках ішли наниз 
на арену масивні сходи. Те все було призначено для ходу  трагедійної 
дії й являло діло рук О. І. Таманова.

------- Ми розпочали не відразу, а спершу дали час публіці засвоїти
обставу оточення та причащене ним перше враження. По тому, після 
певної витримки, залунали фанфари, слідом за ними — музичний 
вступ, що його написав композитор Б. В. Асафьев.

Скоро залунали звуки музики, то світло було вилучено, і ввесь 
цирк, за винятком осередку арени, де височів скелястий пагорб, пори
нув в абсолютну темряву.

Спочатку, завдяки особливостям освітлення, важко було роздиви
тися, що відбувається на тому пагорбі, але потім, вдивившися, ви 
помічали, що крізь наче пригашені різнокольорові промені, які раз- 
у-раз слизали пагорбом і нагадували барвне зіставлення веселки, 
повзають звивні, немов гадюки, потворні істоти якогось огидного 
вигляду, — і ось поступово до вас починали долинати звуки, спочат
ку нечленоподільні, схожі на звуки гадів, що копирсаються в багни
щі, а потім вони переходили в явну людську мову: це перші репліки 
трьох віщих сестер-відьом — початок трагедії «Макбет».

------- Спочатку всі вони, розпластавшися, припали тілом до землі
і, щільно притиснувшись одна до одної, появляли собою наче б су
цільну масу, яка ледь помітно рухалася, нагадуючи скорченого спру
та. Та поволі-волі починали вирисовудатися й окремі обриси кожної 
з них. Ось зап'ястя, зігнуті пальці в вигляді мацальців, щ ось від хи 
жого птаха, —передсмак жертви. Слідом з тим відьма вип робову
ється на повний зріст, і перед вами в сірому лахмітті висхла гидка 
баба з довгими космами, що безладно стирчать на всі боки. І на дода
ток до всього — борода.

------- Макбета грав я, а в ролі Банко виступав тоді ще зовсім
молодий, початкуючий актор Г. М. М ічурин.------- Я, не зважаючи на
його молодість, наважився довірити йому таку відповідальну ролю, 
і він повнотою виправдав мої сподівання.

Троє відьом перепиняють ш лях Макбетові й Банко і на запитання 
враженого їх  виглядом Макбета (цитати з «красивенького» перекладу, 
в якому йшла вистава, зберігаю недоторкано в їхньому російському 
звучанні, щоб читач мав змогу порівняти з відповідними місцями
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українського перекладу даного видання — І. KJ: «Кто вьі, скажи- 
жите ? ..», — вітають його як Кавдорського така й короля в майбут
ньому.

Макбет доглибно зачудований: таж іще живий Кавдорський тан, 
та й король Дункан живий, і бути йому царем, як і бути Кавдор- 
ським таном, — «вне тех пределов вероятий» . . .

Макбет занурився у  роздуми.
Тоді то й Банко жадає віщих передсказів. Відьми передрікають 

йому бути родоначальником королів.
Збентежені (озадаченньїе), обидва заходжуються заклинати зі- 

дьом, вимагаючи, щоб вони повідали їм більше та відкрили, звідки 
походять їхні чудесні пророцтва.

Та замість відповісти на їхні заклинання, відьми зникають. Мак
бет та Банко залишаються самі.

------- Знизу при війсті до замку з'являється Макбет.
Угледівши його, леді Макбет, при тому як вона сходить донизу, 

на другий виступ тераси, тоді як він сходить сходами їй назустріч, 
бурно віншує його.

Великий Гламис! Доблестньїй Кавдор!
И более, чем Гламис и Кавдор . . .

Далі відбувається діялог поміж мною та М. Ф. Андреєвою, діялог 
вельми короткий, проте багатозначний і надзвичайно складний для 
виконавців. Тут у  небагатьох реченням треба показати все, що таїться 
в їхніх душах, усе, що вони не домовляють одне одному, а найголов
ніше треба виявити те, що лежить під текстом та між текстом. Тут 
визріває й дає пагони зерно майбутніх злочинних їхніх дій. Уся від
повідальність у  даному випадкові лягає виключно на інтонації та мі
міку виконавців, зобов'язаних точно відбити підспіддя внутрішнього 
стану героїв трагедії.

«Друг, Дункан приедет ньінче . . . »  — нерішуче й боязко, немов би 
ще намацуючи ґрунт, каже Макбет. Та ці слова треба розуміти не 
простолінійно. Ними він шукає підтриму в дружини для своїх зата
єних думок — вирішення долі Дункана: жити йому чи не жити ? ..

Так і сприймає леді Макбет його слова і, бажаючи переконатись 
однодумности з ним, не пускаючи з нього допитливого зору, задає 
питання: «А когда уедет ? ..»  Макбет, добре збагнувши значення за
питу, не відразу відповідає: «Предполагает завтра», і, зустрівшися 
з її владними, гіпнотизуючими очима, нерішуче й збентежено, зани- 
куючись, додає: «Так он предполагал» — і тим повнотою виказує себе.

Тоді, з'ясувавши для себе, що коїться в душ і Макбетовій, і від
чувши його вагання, леді Макбет бажає вплинути на нього, отож 
рішуче й владно вигукує:

О, никогда
Такого завтра не увидит солнце!

Бачивши, що в Макбета ще не цілком визріла рішучість, вона 
перебирає всю ініціативу на себе:

Тьі дело зтой ночи,
Великое, одной мне предоставишь !. .
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Оно, u только лишь ono одно,
Дарует нашим дням, ночам грядущим 
Величье, славу, царственную власть ! . .

Макбет наче б між двох вогнів. У ньому змагаються два начала: 
добре й лихе. З природи він не злочинець, але марнославство панує 
над ним. Не мав би він біля себе злого генія в особі його дружини — 
леді Макбет, можливо, що доля повела б його зовсім інакшим шля
хом. Його страхає енергійний натиск дружини, і він, як струсь перед 
небезпекою, яка йому загрожує, ховає голову і на відповідь її словам 
мовить: «Об зтом после будем говорить.»

На тому закінчується сцена. Настає темрява. Чути музику, і скоро 
знову включено світло, — той же замок Макбета, але вже з освітле
ною ареною.

Сурми вістять наближення Дункана.
------- Глянувши на свої скривавлені руки, Макбет до решти втра

чає самоопанування. Безпорадно розгублений, він вимовляє: «Какой 
печальний вид!» — і поринає в цілковитий розпач, пригадуючи док
ладно всі щойно пережиті ним жахи, які його мало не доводять до 
божевілля.

Розпач такий великий, що навіть леді Макбет розгублюється, спо
стерігавши, який він стрясений. їй  залишається одне — відвести його 
якнайшвидше геть відсіль, щоб хтось не побачив його в такому стані.

Леді Макбет соромить чоловіка за слабодухість.
Стукіт у  браму. Обоє насторожуються:

У входа южного стучат ! . .  С корей! . .
М и в комнату к себе уйдем. В оди  
Немного, — и ми чисти в зтом деле!

Стукіт повторюється. Макбет безсило падає на ступінки сходів. 
Леді Макбет допомагає йому підвестись і веде його до кімнати:

Чу!
Стучат сильнеє. Да скорей наденем 
Ночное платье! Позовут нас, верно. . .
Они подумать даже не должни,
Что ми еще не спали. . .

По тих словах Макбет, без усякого приводу, переляканий сахнув
ся в бік. Він ніби вчув чиїсь кроки . . .  Леді Макбет заспокоює чоло
віка:

. ..Д а  не стой
Таким несчастним, утонувшим в думах!

Знову стукіт у  браму, і вони обоє поспішають сховатися за две
рима.

На тому закінчується найважча сцена трагедії.
------- У Шекспіра раз-у-раз сцени жахів змінюються сценами ко

медійного кшталту.------- Воротар, добре хильнувши з решток учо
рашнього королівського бенкету, довго не з'являється на той стукіт.
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Нарешті, хитаючися, з словами: «Бон, как стучат ! . .  Вот, ес./ш б 
бьіть привратником в аду — пришлось бьь -повертеть ключом ! . .»  н е- 
захмарено підходить до їратів, стає при них і виконує свої природні 
потреби, резонуючи далі: «Стучи, стучи, стучи! . .  Кто там, во имя 
Вельзевула?» ітд. Нарешті стукіт у  браму стає несамовитим. Воротар 
відчиняє двері: ввіходять Макдаф та Ленокс.

------- Бенкетний стіл накрито. Він стоїть діяґоналею. На невелич
кому підвищенні, ліворуч від публіки, окремо королівські місця: два 
високі фотелі. Круг столу — місця для гостей.

------- Знизу на сходах з’являється понура постать убивці. Макбет
бачить його, проте й далі сипле люб’язні фрази своїм гостям. Сам він 
внутрішньо стримить до того, що ввійшов. Нарешті йому щастить 
упритул наблизитися до нього.

Макбет стає на авансцені так, щоб загородити собою від тих, хто 
бенкетують, убивцю, який увійшов і стоїть біля нього на східцях.

Світло, що падало на учасників бенкету, виключено, залишається 
лише промінь, який освітлює Макбета й убивцю.

Затаєним, сповненим тривоги шепотінням провадять вони свій ко
роткий діялог. Макбет у  розпачі, що Флінсові пощастило оминути 
приготовану йому долю:

. . .  Змей большой
Раздавлен, а червяк, что скрьілся ловко,
Хотя со временем накопит яда,
Теперь ещ е беззуб ! . .

І з словами: «Ступай, мьь завтра опять послушаем тебя.. .»  Макбет 
відпускає вбивцю й повертається до учасників бенкету. Макбет уже 
опанував себе: він знову гостинний господар.

Ленокс запрошує Макбета виявити шану придворцям і сісти до 
столу біля них. Макбет, озирнувшися на всіх сидячих, мовить: «Все 
занятьі места.» Ленокс, вказуючи на фотель, який стоїть перед столом 
посередині, високим бильцем до публіки: «Но вот для вас оставлено 
здесь место!»

Макбет прямує до вказаного фотелю. Не встигає він ще покласти 
руку на бильце крісла, як просто перед ним, з-за того бильця, віч на 
віч, виростає постать духа Банко.

Бліде, зловісне, скривавлене, з гарячково блискучими очима 
обличчя Банко, пойняте мертвотно-фосфоричним світлом (досяг та
кого мага-чарівника, як професор С. О. Майзель), було незвичайно 
вразливе. У мене самого в цій сцені бігали мурашки по спині.

Привид наближав до мене обличчя впритул. Я стояв перед ним 
заціпенілий. Довга павза, після якої, не відриваючи зору від моторош
ного привида, ввесь внутрішньо стрясений, проте на сповидному зов
нішньому спокої, тихо, на одній ноті з максимальною простотою я 
промовляв, ніби поза власною свідомістю: «Из вас кто зто сделал ? ..»

Слідує запитання' Леноксове; «Что, наш добрьій лорд ? ..»
Запитання проходить неначе проз мене, проте рефлективно пере- 

ключує мене на найдужчу навіженість.
Сахаючися, охоплений жахом, від привида всім корпусом, кричу:

. . .  Не можешь тьі сказать,
Что зто сделел я ! . .  Тьі не кивай 
Так на меня кровавой головой св оей ! . .
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Загальне замішання. Леді Макбет, розгублена, розуміє, проте, 
справжню причину душевного стану чоловіка, голе намагається за
спокоїти зібраних, пояснюючи все хворобою, її нападами, які пере
слідують його від дитинства.

------- Маком, ятсмй з/тік do Англії, приймає Макдафа, що з'явля
ється перед ним і намовляє його очолити рух незадоволених проти 
Макбета, повалити його й самому посісти належний йому правом на
родження престіл Шотляндії.

Маком, гадавши, що Макдафа підіслав до нього лукавий Макбет, 
усіляко ухиляється, говоривши Макдафові, мовляв, він слабкий ду 
шею й повен усіх можливих вад та пороків, тож не надасться для 
такого діяння. Та, переконавшися, що перед ним насправді ворог 
Макбетів, він відкриває Макдафові, що все те він удавав, і дає згоду 
на його пропозицію.

Б. Волконський та Я. Мйлютин грали цю важку сцену щиро, силь
но та стильно, і в їхньому виконанні на неї дивилися з непослабле- 
ною цікавістю. Образ Макома вийшов у  Б. Волконського гарячий, 
повний шляхетних поривань та юного темпераменту. -------

------- Коротка сцена лікаря та двірської пані передувала славетній
сцені леді Макбет із світичем.

Ця осередня сцена, як відомо, править за пробний камінь усієї 
ролі: з неї судять про силу виконавських здібностей акторки, що грає 
ролю леді Макбет.

М. Ф. Андреева вельми тонко продумала всі психологічні деталі 
цього відтинка своєї ролі й справила надзвичайно сильне враження.

------- І, нарешті, остання сцена Макбета — передсмертний бій.
У ролі Макбета мені пощастило бачити одного з найбільших тра

гіків — Ернесто Россі, який особливо сподобався мені у цій сцені.
Макбет — не найкраща роля в його репертуарі. Мені здасться, вона 

не зовсім для даних славетного італійського трагіка. Суворий, пону
рий стиль варварської доби з її жорстокими звичаями навряд чи 
близький хистові Россі, що його відмітною рисою слід уважати лі
ризм, м'якість та файність форми. Його Макбет не був титанічною 
постаттю, в ньому не було монументальности, яку неможливо засту
пити раптовими вибухами пристрасного темпераменту або самою 
енергією почуттів.

Россі такий мистець, до якого ставлять особливі вимоги: кому ба
гато дано, з того багато й спитають. Та, самозрозуміло, він грав Мак
бета добре, — він не міг грати погано. Можливо, не без закиду, проте 
грав він як великий мистець, мірою змоги подолуючи труднощі.

Поодинокі сцени вражали артистичністю, — і це стосується, зокре
ма, до обох сцен останньої дії.

Перша — звернення до вояків, після того як вістун повідомляє 
Макбета, мовляв, рушив Бірнамський ліс. Слова оті звучали в Россі 
з разючою силою та експресією  — тут і навіженість, і відчай людини, 
яка наважилася поставити на карту всю свою долю. Россі вимовляв 
тираду з мечем у  руках, блискавично обертаючися то в бік вояків, то 
в бік поля битви, дедалі рвучко просуваючися до лаштунки. Грім 
захватних оплесків покривав його відхід.

Щодо передсмертного бою Макбета з Макдафом, то він належить 
до найбільших досягів мистця. Цей бій тривав неймовірно дівго. Россі 
гцастило викривати в ньому такі найтонші психологічні подробиці й
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так захоплююче віддавати всю сцену, що глядач із затаєним подихом  
стежив за всіма фазами внутрішніх переживань Макбета протягом 
усього того бою. Його рухи , міміка, придихання, павзи — це нігцо 
інше, як природне подовження шекспірівського тексту, втіленого ге
нієм мистця.

Інакшого ставлення, на мій погляд, до всього того бути не могло. 
Ось чому, виконувавши ролю Макбета, я й поставився до цієї міміч
ної сцени Россі як до текстової сторони, намагавшися бути в ній точ
ним, як завжди буваю точним у тексті кожного твору, а поготів, коли 
йдеться про Шекспіра.

Звичайно, в даному випадкові я слідував тільки інтерпретації Рос
сі, вважаючи ту інтерпретацію за вичерпну та ідеальну. Я наважився 
на цей крок не з зухвалою думкою точно відтворити виконання 
Россі. Гадаю, що в мене вистало б для того достатньо скромности. А 
для мене важило не «як», а «що». Не до точного наслідування стри
мів я, а до переємности. Переємністю ж ми не повинні нехтувати в 
нашій справі.

Дозволю собі нагадати, як Россі провадив сцену.
Бились вони довгими, важкими мечами. Макбетові нема чого поло

хатися, він бо знає, що народжений жінкою неспроможен його здо
лати. І Россі напочатку б'ється з повною відвагою й мужністю, з твер
дим переконанням своєї непереможности.

«Напрасньїй труд!» вигукує Макбет, перериваючи бій:

Твоим мечом скореє 
Тьь даже воздух невредимий ранишь,
Чем каплю из моей крови добудеш ь ! . .
. . .  Я зачарован весь, и не добить 
Меня тому, кто женщиной рожден!

Відповідь Макдафа звучить загрозливо;

Кляни ж в отчаяньи твои все чарьі,
Макдуфф из чрева матери бьіл вьірван!

Зненацька здригнувшися від тих слів, Макбет — Россі застигав на 
якусь мить заціпенілий, не пускаючи з Макдафа сповнених жаху очей. 
Тоді з вигуком: «А! Проклят твой язик за зто слово», — з поновною  
енергією кидався на свого ворога, проте енерґії вистачало не надовго, 
— попередня впевненість полишала його, і бачити було, як він посту
пово знесилювався, втрачав сили. Втома брала гору, він спинявся, 
відходив набік і обтирав піт з обличчя.

Потім, після павзи, раптом вигукував: «С тобой я не дерусь!»
І готовий був кинути меча.
Тоді Макдаф пропонував йому піддатися, змальовуючи весь жах 

його ганьби.

Не сдамся я . ..  Последнее питаю.
Бросаю щит мой верний! Защищайся, 
Макдуфф! Пусть будет проклят тот навеки, 
Кто первий закричит: довольно, стой!
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Россі, розлючений, знову кидався в бій. Та сили вже не ті. Захита
но ґрунт під ногами, немає певности перемоги. . .  Дедалі більш і більш  
брала своє слабкість, чути було тяжке переривчасте дихання, він уже 
не спромагався тримати меч однією рукою, брався його обома. . .  Рап
тові, проте нечасті спалахи щ е більше зморювали й ого . . .  Дедалі рід
шими ставали змахи його важкого меча, — можна було вичути, що 
він дощерця знемігся, і, тим робом, змаганці віддалялися за лаштун
ки, звідки деякий час ще долинав брязкіт їхньої зброї.

Враження з того бою залишалося стрясаюче. Був то ш едевр сце
нічного мистецтва не самими технічними засобами, а й розкриттям 
змінних відчуттів, що їх  переживав Макбет протягом сцени двобою.

Усю оту гаму почуттів, усю  оту складну партитуру я й намагався 
відтворити у  своєму виконанні заключної сцени з Макдафом, турбу
ючись переважно, як я вже згадував, не про те, «як» робив це Россі, 
лише про те, «що» він бажав висловити.

Фінал трагедії розпочинався на арені сценою Макома, Сіварда- 
батька, Росса та інших.

Після повних благородства, скорботних слів батька, який, діставши 
звістку про смерть сина — молодого Сіварда, запитує лише про одне: 
чи вмер його син гідно, як вояк? — виходить з тріюмфом Макдаф, 
несучи На списі скривавлену голову Макбетову.

Загальна радість.
Усі сходять сходами до замку, де на верхній площині Макома про

голошують королем Шотляндії.
Генеральну пробу закінчено, — можна сказати, виставу відограно.

Свідчення вартісне не тільки тому, що режисери майбутніх укра
їнських вистав знайдуть у ньому технічні подробиці, так щодо самої 
широко задуманої юр’евської вистави, як і, зокрема, щодо гри Ернесто 
Россі, одного з найвизначніших тієї пори, коли європейські трагіки 
ходили переважно «одинцями». Опис важливий ще й тим, що він нам 
дає реставрувати одну можливість.

Маю на увазі, поруч з фаховим, разюче наївне: «гарячий, повний 
шляхетних поривань» Маком, «повні благородства, скорботні слова» 
Сіварда-батька ітд. Можна, отже, впровадити невеличкий силогізм.

Преміса перша: коли йдеться про присуд, про «ідеологію», тут, у 
X X  сторіччі, маємо сливе те саме, що й в описі з XVII сторіччя, який 
наведено напочатку. Преміса друга: хто бачив на власні очі Юр’єва 
та його оточення на сцені, хто практично знайомий з мистецтвом цього 
«найдекоративнішого», як його називали, актора російської модерної 
сцени, знає, що «шляхетне» й «благородне» означало не штамп, а 
завжди конкретну справу стилю.

Висновок був би той, що й акторське мистецтво шекспірівського 
кону було «сильне та стильне» і що сучасник просто не знався тех
нічно вхопити його та описати.

Стиль Юр’єва був, поза всяким сумнівом, сильний. Вистава була 
епохальна. Тим більше вона — і взагалі факт існування Шекспіра — 
обурювали тих, хто переживали революцію в іншому «семантичному 
ряді». Так звані «комфути» узалежнювали життя нового мистецтва
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прямо пропорційно від скасування «клясики». Олександер Мґебров4) 
спогадував про реакцію Маяковського (обидві наступні цитати, для 
більшої виразности — в оригіналі):
------- Я вспоминаю классический разговор между мною и им в Москве
уже в революционньїе дни. Мьь встретились на Кузнецком мосту. 
«Маяковский, — сказал я ему, — дайте мне какую-нибудь новую  
пьесу.» — «Я же написал пьесу. Ставьте!» — густьім басом бросил он 
мне в ответ, подразумевая «Мистерию-Буфф». «Да, но она уже по
ставлена», — робко пробормотал я. — «Что же из зтого? — еще более 
трубньїм голосом прокричал Маяковский. — Вьі же играете Шекспи- 
ра миллион раз, играйте и м еня . . . » — и Маяковский величественно 
упльїл в пространство . . .

У Маяковського воно утворило цілий комплекс. В автобіографії5) 
міститься таке:

25 О К Т Я Б Р Я  18 Г.
Окончил мистерию. Читал. Говорят много. Поставил М ейерхольд 

с К. Малевичем. Ревели вокруг страшно. Особенно коммунистичеству- 
югцая интеллигенция. Андреева чего чего не делала. Чтоб метать. 
З раза поставили — потом расколотили. И пошли макбетьі.

Та незабаром виявилося, що революційні ряди можуть і суміща
тися. Місія судилась українському театрові.

Місце курбасівської прем’єри «Макбета» дослідники подають по- 
різному. І. Ваніна6):

------- Хронологічно першою шекспірівською виставою була трагедія
«Макбет» у мандрівній філії Київського драматичного театру в Білій 
Церкві (1920 рік, режисер Л. Курбас). Цю виставу, що могла правити 
за приклад формалістичного експериментування Л. Курбаса, було роз
в’язано, як казав сам режисер, у  пляні трактування жесту «як дина
мічної ритмічної цінности».-------

В. Ревуцький7):
------- Хронологічно першою з них (шекспірівських вистав. — І. К.)
стала вистава «Макбета» 1920 року, виставлена в місті Умані Київ
ським Драматичним Театром. Керівник його, режисер вистави й ви
конавець ролі Макбета — Лесь Курбас давав історичний початок 
життю Шекспіра на українській сц ен і.-------

Стиль цієї вистави В. Ревуцький називає «клясичним експресіо
нізмом».

4) А. А. М г е б р о в .  Жизнь в театре. II. Старинньїй театр. Театральная 
критика предреволюцибнной зпохи и Мейерхольд. Пролеткульт. Комментарии 
3. А. С т а р к а .  «Academia», Москва — Ленинград, 1932.

5) Вл. М а я к о в с к и й .  Я сам. 255 страниц Маяковского. Книга І. Государ- 
ственное издательство, Москва — Петроград, 1923.

в) І. В а н і н а .  Шекспір на українській сцені. Нарис. Державне видавни
цтво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, Київ, 1958.

7) Валеріян Р е в у ц ь к и й .  До історії українського «Гамлета». У виданні: 
Юрій К л е н .  Твори. 4 том. За редакцією Євгена М а л а н ю к а .  Технічний 
редактор В. Б у р ґ г а р д т .  Фундація імени Юрія Клена, Торонто, Канада, 
1960.
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Від часу заснування імперії історія послідовно примушувала укра
їнську культуру відставати від російської на п’ятдесят — сто років. 
Коли настала короткочасна можливість наздолужити, за один рік 
доводилося робити п’ять — десять років. Але український «Макбет» 
наздогнав (до речі й перегнав!) російського всього лише, як бачимо, 
за два роки.

Зрозуміла й підозра до такої подивутідної здатности ходити семи
мильними кроками. Догана на адресу здійсненого по тому чотири 
роки березільського варіянту «Макбета» — одностайна. Ваніна:
-------  1924 року в Києві, у театрі «Березіль» було поставлено трагедію
«Макбет». Та бажаючи створити актуальну виставу, режисер не пішов 
по лінії максимального розкриття змісту твору, а заходився перероб
ляти авторський текст: зробив великі купюри, дописав нові сцени (єзу
їти, присяга воїнів, таємниця коронування), вставив інтермедії, ввів 
нову ролю блазня, він же — блазень-воротар, блазень-кардинал, — 
що виголошував зі сцени істини на зразок таких: хтось, мовляв, з 
акторів оце поголився; театрові надано приміщення лазні абощо. 
Основний сюжет Шекспіра, дуже змінений і понівечений, загубився 
в цих сценах.

Закінчувалась вистава цирково-фарсовою сценою «чехарда коро
лів», яка викликала захоплення прихильників мистецтва так званого 
«лівого фронту»: після загибелі Макбета і перемоги Сіварда й Маль- 
кольма (правопис імень зберігаю авторчин. — І. К.) кожен з присутніх 
на сцені вельмож по черзі сідав на трон і йому тут же стинав голову 
воїн, що стояв біля трону. Зміст фіналу полягав в осудженні монар
хії і висміюванні двірцевих інтриґ та змов.

Королівську владу у  виставі було навмисне окарикатурено, Дун- 
кана представлено в образі діда, що майже втратив розум. Таке тлу
мачення образу знижувало ідейний зміст трагедії, бо, знищивши 
божевільного короля, Макбет зробив би скоріше справедливе діло, 
а не злочин. Між тим у Шекспіра Дункан благородний і мудрий. І тим 
тяжчий злочин Макбета, який приходить до влади і править шляхом 
насильства, тиранії.

Оформлення вистави було розв'язано в сукнах (художник В. Мел- 
лер). На задрапіровану чорним сцену за рухом стрілки годинника 
один по одному опускалися великі щити з кольоровими написами, що 
означали місце дії: «Поле», «Замок Макбета» тощо. Час від часу на 
грубих вірьовках опускався станок зеленого кольору. Завіса по закін
ченні картини чи дії не закривалася.

Костюми виконавців являли собою суміш сучасного робочого 
вбрання з деталями середньовічного одягу. Макбет був одягнений в 
довгу блузу з мішковини, солдатські штани і черевики з обмотками. 
На голові в нього був полотняний шолом, при боці — шпага. Іноді цей 
костюм доповнювався темним плащем з білою каймою. Відьми мали 
сіро-сині костюми, широкі штани, руді перуки з чубчиками. Убивці 
Банко носили звичайні робочі костюми і тільки маленькі чорні на
кидки відрізняли їх  від глядачів. Виконавці ролей другорядних дійо
вих осіб були одягнуті в робочий одяг, до якого пришивалися кольо
рові клаптики.

Ролі виконували талановиті актори: І. Мар'яненко — Макбет, Л. 
Гаккебуш — леді Макбет, В. Василько — Банко, О. Сердюк  — Матс- 
дуф, П. Нятко — леді Макдуф, А. Бучма — блазень.
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Затиснуті в рамки вимог режисера-диктатора, вони повинні були 
заучувати неприродні пози й жести, міміку й інтонації, відтворювати 
невиправдані мізансцени, плазувати, робити ексцентричні рухи і па
сивно, підкреслено деклямаційно проголошувати текст. Отже, говорити 
про створення будь-яких характерів тут не доводиться.

Акторам важко було грати у створеній для них обстановці, їм ближ
чим було мистецтво життєвої правди, і вони не відмовлялися від н ьо
го, оскільки це було можливо в умовах формалістичної вистави. Чому 
глядачі супроводжували оплесками гру А. Бучми в ролі блазня? Не 
тому, що в його уста було вкладено банальні дотепи. Глядачів захоп
лював живий, що йшов від життя, від народу, гумор актора, його 
повнокровний темперамент.

Рецензент газети «Вісті» відзначав, що «Мар'яненко — Макбет. . .  
часом глибоко захоплює трагедією безвольного, підвладного злочини,я. 
Але це буває в нього кожного разу, коли він забуває, що йому треба 
стилізувати ролю, і грає просто, надхненно, вживаючи звичайну екс
пресію актора-трагіка. Та незабаром актор пригадує, що він у  театрі 
Курбаса, і починає „стильно декламувати” , на театр лягає н удьга . . .  
Прикро дивитись, як насилують талановитих акторів».

У фусноті авторка подає до цитати бібліографію газети: «Вісті», 
ЗО. травня 1924, ч. 121.

Не знаю, хто від кого переписував і хто на кого рівнявся, але в І. 
Піскуна8) знаходимо скорочений варіант тієї самої неґації, з дослів
ними збігами в описі:

У виставі «Макбет» таким чином «осучаснювались» події й образи 
великої трагедії: по порожній сцені, без будь-якого худож нього 
оформлення, навіть без задників і бокових куліс ходив Макбет, одяг
нутий у  солдатські штани й черевики з обмотками. Костюми убивць 
Банко скидались на звичайний одяг робітників і тільки невеликі пла- 
щі-накидки нагадували, що то на сцені персонажі з п'єси. Решта ак
торів була одягнута в якусь чудернацьку уніформу. Замість якогось, 
хоча б умовного оформлення (з афіші глядачі знали, що «конструкції 
і костюми худ. Меллера»), на сцену в різних її місцях спускалися щи
ти з написами «заля» (Піскун пише «зал», але в Курбаса було напев
не «заля».—І. К.), «поле», «під Бірнамським лісом» (у Піскуна «бірман
ським», ще й малою літерою. — І. К.), «ворота замку» і т. ін. Твір 
Шекспіра доповнювався цілою низкою «інтермедій» і «сцен», як цере
монія коронації Макбета, трюкові сцени блазня-кардинала, в носі яко- 
ко запалювались вогники. Електризовані були костюми відьм. Деякі 
епізоди розв'язувались у  містично-символічному пляні, деякі — як 
буфонадні і спотворено-Гротескові. В окремих місцях вистави актори 
не ходили, а повзали по-пластунськи. Інтонація й жести були під
креслено нежиттєві, нарочито патологічні, не сумісні з характерами 
дійових осіб і обставинами подій. І все це виправдувалось боротьбою 
з «побутовізмом» і «академізмом» дожовтневого театру.

Усе це виправдовувалося законним бажанням вивести український 
театр на той рівень, на якому він був би вже спроможен перейти від

8) І. П і с к у н .  Український радянський театр. Нарис. Державне видав
ництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, Київ, 1957.
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«життьових» проблем до стилістичних. Наскільки рішучим був Курба- 
сів крок, можна вичути навіть крізь вульґарно-принизливі, антикуль- 
турні характеристики сучасних дослідників. Хвалити Бога, ми маємо 
до розпорядимости свідчення й з другого боку: від Наталі Пилипенко, 
виконавиці ролі відьми у виставі. її спогад9) відтворює правдиву 
атмосферу спектаклю:

«Нові принципи театральної вистави випробовуються на клясич- 
ному й романтичному репертуарі — „Макбет” Шекспіра в поставі Л. 
Курбаса.»

Так лаконічно сказано на сторінці 857 першого тому «Енциклопедії 
українознавства», виданої від Наукового товариства ім. Ш евченкі, про 
одну з найзнаменніших вистав «Березоля» першого періоду, що є 
одночасно однією з перших шекспірівських вистав на українській 
сцені. Я, яка працювала під керівництвом Курбаса від 1920 р., від часу 
заснування «МОБ» (Мистецьке об’єднання «Березіль»), аж до 1934 р., 
до арешту майстра, мала щастя грати в цій виставі ролю 2-ї Відьми. 
Кажу «мала щастя», тому що для нас, початкуючих акторів, кожен 
контакт з цим великим мистцем був справжньою творчою радістю, і 
праці ми віддавалися з усією посвятою, повнотою жертвувавши осо
бистими зацікавленнями. Мірою сил, наскільки це можливо по більш  
як тридцятьох роках, я спробую тут відновити бодай у головних ри
сах цю епохальну виставу, як вона залишилася в моїй пам’яті як 
безпосередньої учасниці.

Вистава «Макбет» справляла разюче враження насамперед своєю  
величчю. Це був період шукань Курбасом монументальних форм, 
який він дещ о пізніше сам схарактеризував такими словами (цитую 
із скороченої стенограми доповіді на театральному виступі в Харкові 
28. 3. — 16. 4. 1927, за ч. З журналу «ВАПЛІТЕ», на яке я випадково 
натрапила в Національній книгозбірні в Парижі):

«Всяка еволюція напрямків є закон, обов’язковий для всякого 
мистця, — закон, якого уникнути не можна. Не перетравивши футу
ристичного здвигу, наприклад, не можна стати нашому сучасникові 
конструктивістом. Не переживши констуктивізму у  своїй творчій 
роботі — не можна думати про справжню завтрішність худож нього 
продукту.»

Ш експірівська вистава якраз і була отим «завтрішнім продуктом», 
являвши собою певну синтезу попередніх шукань. її позначав уже 
повнотою характеристичний курбасівський ритм, ритм наростання, що 
став однією з головних прикмет індивідуального курбасівського сти
лю. Монументального звучання вистави він особливо досягав у масо
вих сценах, де кожен учасник мав своє обличчя, своє життя, а вод
ночас вони були скомпоновані як одне ціле, діяли як розгорнена 
фреска на широкій стіні.

У повній гармонії з режисерським задумом співграло просторове 
оформлення Вадима Меллера. Праця цього мистця в «Макбеті» заслу
говує на окреме дослідження. Про Меллера і взагалі про мистця- 
оформлювача в праці «Березоля» Курбас (у тій же цитованій вище 
доповіді) висловився так:

в) У монтажі матеріялів про Леся Курбаса. Журнал «Україна і Світ», зошит 
вісімнадцятий. Ганновер, 1958.
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«Особливе місце в справах матеріального оформлення театру 
займає Вадим Меллер: прийшовши в театр пізніше, він провів на 
сцені „ Березоля” всі ті етапи формально-експериментального процесу, 
що одночасно відбувалися на всіх європейських сценах. Цей першо
рядний майстер — великий актив ще й тим, що він дав українській 
сцені до двох десятків учнів, серед яких такі, як Шкляїв, придбали 
собі вже тепер певне місце доброю школою, вдумливістю, принципі- 
яльністю і талановитістю розв’язування повсякчасних завдань. У ці
лому ділянка художньо-матеріяльного оформлення спектаклю у нас 
найпомітніша.------- Але ж найважливіше те, що ця ділянка забезпе
чена людьми і що культурою своєю вона стоїть на європейському 
рівні.»

В оформлення «Макбета» Меллер вніс засаду будівничого кон
структивізму. Було виготувано різні формою, то ширші, то довші, 
щити: натягнуте на дерев ’яні рами сіре полотно. їх  розташування 
надавало кожній сцені свого характеру. Ці щити злітали догори, 
спускалися на долівку, закривали або відкривали певну сцену. Усе 
це було зафіксовано в певному ритмотемпі, узгіднено з ритмом самої 
вистави. Оформлення відогравало ролю складової частини драматич
ної дії.

Освітлення провадив інженер-електрик Федір Лозняків, який умів 
робити просто чудеса на сцені. Для кожної сцени він також знаходив 
окремий її характер. Освітлення, яким горіли будинки, світлове 
оформлення сцени бурі з її спалахами й тінями — це були зразки 
майстерности позняківської світляної партитури. Винахідливість його 
була безмежна.

Ролю Макбета виконував найкращий наш трагедійний актор Іван 
Олександрович Мар’яненко. На той час він перебував у розквіті своїх 
мистецьких можливостей. Для нас, молодших, він являв собою взі
рець дисциплінованости, витримки, сценічної культури. Від природи 
він мав чудові зовнішні дані, особливо ж голос — сильний, звучний, 
баритонального тембру. Володів цим голосом з неймовірною технікою. 
У патетичних сценах, у сценах високого напруження всім нам здава
лося, що від цього голосу стіни розсуваються і у просторі клекоче, 
бушує, грає на всіх можливих регістрах буря. Такої внутрішньої сили 
голосу, такої його зовнішньої чистоти й гнучкости я не стрічала більш 
ні в кого.

Ломимо чисто фізичних властивостей голосу, отже діяпазону й 
тембру, Мар’яненко був незрівнянний технік дикції. До того ж він 
володів бездоганною літературною мовою. Голосовим і мовним даним 
цілковито відповзали й дані його тілесної постави. Він володів чітким 
клясичним рухом.

Ми любили цього актора надзвичайно. Часто стежили ми за дета
лями його гри, вражені якимсь особливим виявом душевного напру
ження чи просто чисто технічно довершеним жестом, завжди вміло 
знайденим і точно зафіксованим. Тільки з’явившись на сцені, він уже 
повнотою опановував глядача. І так було й у  заголовній ролі вистави 
«Макбет».

Мар’яненків Макбет був трагічним героєм у повному розумінні цьо
го слова — героєм високого звучання й неміренної сили. Здавалося, 
що цю неймовірну потугу взагалі неможливо побороти.
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Силу героя ще більше підкреслювало те, що виконавиця ролі леді 
Макбет — Любов Гаккебуш— створювала образ м'якої, тендітної, в де
яких сценах навіть сливе безвольної жінки. Це трактування йшло 
врозтіч із звичайною інтерпретацією леді Макбет як титанічної зви- 
тяжиці, у владі якої цілковито перебуває її слабший чоловік. Тут було 
навпаки: Гаккебуш грала неначе інтимне, ліричне тло, на якому геро
їчна постать самого Макбета вирисовувалася ще опукліше. її стри
мані рухи вміло контрастували з його широкими, монументальними 
жестами. Особливо цей контраст був яскравим у  сцені вбивства ко
роля: Макбет повертався на сцену як, так би мовити, неподільний 
господар справи, в якій його дружина грала лише підрядну ролю. 
У цій славетній сцені він діяв як той, хто такий жахливий чин вико
нує свідомо й упевнено як свого роду необхідність.

Тим то незабутнє враження справляла апотеоза наприкінці вистави, 
коли на кін виходив Макдаф з головою Макбета на держаку, і його 
оточувало з усіх боків військо. Саме в цій фінальній сцені розкри
вався сенс усієї трагедії як перемоги над такою безмежною могут
ньою постаттю ще могутнішої у своїй справедливості долі. Тут вистава 
сягала справжньої шекспірівської височини: перемога над темною 
силою ставала тим світлішою, чим потужнішою й до останнього мо
менту неподоланною була ця темна сила. І так клясика жила на сцені 
повним сучасним життям.

Окреме блискуче місце посідав у  виставі Амвросій Максиміліяпо- 
вич Бучма, який виконував дві ролі Кардинала і Блазня.

Бучма-Блазень діяв з особливою віртуозністю, що їй міг би по
заздрити перший-ліпший циркач. Це був якийсь Гумовий м'ячик, 
який літав по сцені як він хотів. Здавалося, що він не мав ваги, що 
він був спроможний піднестися на велику височінь, аж до стелі. Він 
провалювався в безодню під сцену і знову вилітав звідти через люк. 
У цій виставі Бучма виявив себе як майстер з колосальними можли
востями перевтілення.

Якби театральна культура України розвивалась безперервно й 
переємно, не було б потреби вихвалювати виставу одного пляну 
коштом вистави іншого пляну. Театрознавці нормальної — і норма
тивної — кваліфікації розглядали б різні стилістичні аспекти не 
з погляду «наближення до життя», а так, як це повсюдно робиться 
в людей. І. Ваніній, однак, без порівняння симпатичніша вистава 
«Макбета», яка знайшла втілення наприкінці ЗО рр. в Донецьку (кол. 
Юзівці, потім «Сталіні»), і то симпатичніша, самозрозуміло, далеко не 
з мистецтвознавчих ґрунтів.

Не мавши, на превеликий жаль, ніяких фаховіших матеріалів до 
вистави, я змушений дати цій авторці тут ще раз — досить просторо 
— заговорити. Силую себе до об’єктивности аж тієї міри, що залишаю 
Ваніній її цитати з Бєлінського, під знаком чийого неподільного авто
ритету вона майструє свій розгляд. Хай, втім, цитати говорять самі за 
себе:

Кажучи словами В. Г. Бєлінського, «Макбет» — «один з найколо- 
сальніших і разом з тим найважливіших творів Шекспіра, де, з одно
го боку, відбилась уся велетенська сила творчого його генія, а з дру
гого, все варварство віку, в якому він жив». («Шекспірознавче» варня
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кання Бєлінського Ваніна старанно підбудовує посиланням на бібліо
графію відповідного його опусу, якої я таки не наводжу, бо, їйбогу ж. 
у нашому виданні вона ні до чого. Вірмо авторці на слово! — І. К.)

Постановку «Макбета» здійснив Сталінський театр у 1938 році.
Твір цей привернув увагу колективу не лише своєю високою 

художністю, а й філософською проблематикою, розв'язанням питання 
про взаємини влади й народу. Влада, яка втратила підтримку народу, 
приречена на загибель. Така основна думка трагедії. Працюючи над 
виставою, режисер В. Василько прагнув розкрити цю думку і, показу
ючи «варварство віку», розширити рамки трагедії, дати можливість 
відчути глядачеві, що це варварство і досі панує в капіталістичному 
світі, хоч  воно й прибрало іншої форми.

Аналізуючи твір, режисер розкрив перед акторами страшну кар
тину горя і страждань народу під владою жорстокого тирана. Скрізь 
шпіонаж, доноси, зрада. Шотляндія — не мати для своїх дітей, а 
могила. Але тиранія, страшенне народне лихо, не вічна — цю думку 
Василько намагався утверджувати всією виставою.

Проти тирана, що силою захопив владу, обманув народ, підніма
ється вся Шотляндія. Заколоти і бунти охоплюють верхи і низи на
селення. Війська Макбета переходять на бік повсталих. Країна 
помщається за горе і страждання, знищує Макбета.

При загалом вірному розв'язанні трагедії Василько, з метою її 
скорочення, вилучив дві сцени (дуже короткі, до речі), які могли б 
сприяти повнішому показу зростаючого в країні невдоволення крива
вою тиранією Макбета. Це IV і VI картини II дії. Перша з них показує 
неґативне ставлення шотляндських вельмож Россе (написання ймень 
знов залишаю «оригінальне». — І. К.) і Макдуфа до нового короля і 
схвалення ними дій народу в особі старика, словами якого закін
чується сцена:

Благословення Боже (в оригіналі малою літерою. — 
І. К.) вам обом,

Хай буде ворог другом, зло добром10).

Це, по суті, початок змови проти Макбета. Ця ж тема продовжуєть
ся у  другій вилученій сцені, в діялозі Ленокса і лорда, з якого ми 
дізнаємося про дальший розвиток змови, про підтримку її вельможа
ми, що залишилися в палаці Макбета.

У процесі роботи над виставою театр зустрівся з труднощами 
у  розв'язанні проблеми фантастичного, що завжди викликала багато 
суперечок. Відносно цього історики і практики театру створювали 
цілі теорії — то, як Ґордон Креґ, доводячи містичність трагедії, то 
як Ґервінус, вбачаючи у  відьмах «втілення внутрішньої спокуси». 
Проте єдино вірне пояснення цієї проблеми дав В. Г. Бєлінський 
(! — І. К.). Він писав: «Багато міркували і сперечались про значення 
відьом, що відіграють у  „ Макбеті” таку важливу ролю: одні хотіли 
бачити в них просто‘ відьом, інші — втілення честолюбних пристра
стей Макбета, що глухо лютували на дні душі його; треті — поетичні
алегорії. Справедлива лише перша з цих думок. Ш ек сп ір ------- був
сином свого часу, того варварського віку, коли розум людський  
тільки но починав прокидатись від тисячелітнього сну, коли в Европі 
тисячами палили чаклунів і коли ніхто не мав сумніву в можливості

10) Переклад Ю. Корецького. — П р и м ,  а в т о р к и .
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прямих стосунків людини з нечистою силою. Ш експірові не була 
чужа сліпота свого часу, і вводячи відьом у свою велику трагедію, 
він ніскільки не думав робити з них філософські втілення і поетичні 
алегорії.»

Відповідно і В. Василько прагнув підпорядкувати фантастичний 
елемент трагедії єдиному реалістичному розв'язанню вистави, трак
туючи відьом як фолкльорні образи (фолкльорне трактування — 
«реалістичне»? — І. К.). Адже недарма Шекспір вклав у їхні уста 
цілком реальні фрази, не позбавлені гумору (гумор — конче «реалі
стична» властивість? — І. К.).

«Макбет» — це трагедія сильних характерів, великих пристра
стей. «Щ ось суворо-величаво-ґрандіозно-трагічне (! — І. К.) відбилося 
на цих особах і їхніх долях; — писав В. Г. Бєлінський, — здається, 
маєш справу не з людьми, а з титанами, і яка глибина думки, скільки 
оголених таємниць людської природи, скільки розв'язаних великих 
питань, який страшний і повчальний у р о к ! . .» (більше «уроків» з 
Бєлінського в цитаті, на щастя, не буде. — І. К.).

Ці слова великого російського критика стосуються насамперед 
двох основних образів трагедії — Макбета і його злочинної дружини. 
Макбет у  виконанні В. Добровольського був високим і ставним, з ши
роким жестом і дещо важкуватою ходою, мав сильний, звучний голос. 
Його вольове, мужнє обличчя обрамлювало чорне пряме волосся 
з легкою сивиною. В образі Макбета артист вбачав не тільки лиходія , 
тирана, а й людину, що знає і сумніви, і невпевненість, і звичайні 
почуття страждання. Макбет сміливий, сильний, відважний воїн. 
Він не боїться труднощів у боротьбі за свою державу, але він често
любний і хотів би досягти власної величі. Ці приховані прагнення 
приводять його до загибелі. Актор переконував правдою почуттів, 
ясністю і логікою думки.

Та все ж йому іноді бракувало фарб для зображення складних 
переживань героя. Образ вийшов дещо одноманітним. Так, з першої 
появи на сцені Макбет — Добровольський ніс на собі печать прире- 
чености. В його похмурому обличчі відчувалася неминучість крива
вого злочину. Це розходилось із задумом самого Шекспіра, у  якого 
Макбет з'являється в трагедії з тріюмфом переможи\я. В хороброму 
поєдинку він знищив ватажка заколотників Макдональда і приніс 
перемогу Шотляндії. Він втомлений битвою, але щасливий. У нього 
й гадки нема захоплювати владу вбивством. Навіть тоді, коли відьми 
торкаються своїм пророцтвом його глибоко прихованих честолюбних 
бажань, сама думка про кривавий і нечесний шлях, гцо промайнула 
в Макбета, примушує його здригнутись від жаху. Він покладається 
на волю долі. А в Макбеті — Добровольському віщі слова відьом 
зразу утверджували віру в те, що злочин звершиться. Звідси й по
хмурий вигляд Макбета, його озлобленість. Проте далі образ, створе
ний артистом, міцнішав, збагачувався новими барвами.

У V сцені І дії перед глядачем вперше постає надхненниця Макбета 
на вбивство — леді Макбет. Л. Гаккебуш створила цей образ з гра
ничною чіткістю і чудовою технічною обробкою до найдрібпіших 
деталів. Це допомогло артистці яскравіше і повніше донести до гля
дача внутрішню суть героїні. А  суть ця страшна. Якщо честолюбство 
Макбета поєднується в його характері з чесністю, то в леді Макбет
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роздуте честолюбство живиться жорстокістю, лютістю, рішучістю 
і холодним егоїзмом.

Прочитавши листа Макбета, в якому згадувалось про пророцтво 
відьом, леді Макбет — Гаккебуш зразу ж приймає рішення вбити

Леді Макбет — Лц>бов Гаккебуш, Макбет — В. Добровольський. 
Український театр у Донецьку (кол. Юзівка), 1938

Lubow Hackebush as Lady Macbeth, W. Dobrowolsky as Macbeth. 
The Ukrainian Theatre, Donetsk (fo m. Youzowkaj, 1938
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Дуикана руками свого чоловіка. Для здійснення цього жорстокого 
задуму їй треба не лише напружити всю силу і волю, а й викори
стати весь свій вплив на чоловіка, оскільки вона знає, що він може 
не погодитись бути її співучасником. Момент першої зустрічі леді 
Макбет з Макбетом Гаккебуш і Добровольський проводили психо
логічно тонко і майстерно. Леді Макбет зустрічала чоловіка Словами 
«майбутній король», і, не вагаючись, впевнено і твердо говорила про 
вбивство, немов би переконуючи його в тому, що це вже вирішено 
і так буде. Ця думка визріла і в Макбета, але він не висловлював її.

Макбет був замкнутим і мовчазним. Лише його остання фраза: 
«Поговоримо потім», — свідчила про те, гцо він не відкидав пляну 
своєї дружини, і викликала у  леді Макбет впевненість в успішному 
здійсненні її пляну. У невеличкій VI сцені, зустрічаючи Дункана, 
вона була щ едрою на лестощі і ласкаві сло.ва. Гаккебуш підкреслю
вала тут ще одну рису характеру леді Макбет — лицемірство, як одну 
з ланок ланцюга, що веде до здійснення підступного задуму: чим 
ласкавішою вона буде з гостем, тим менше підозри впаде на господа
рів після здійснення вбивства.

VII сцена цікава тим, що тут показано перехід Макбета від вагань 
до твердого рішення здійснити вбивство. Завдання леді Макбет у цій 
сцені — всіма засобами домогтися від чоловіка цього рішення. Мак
бета — Добровольського мучили сумніви і докори совісти. З його 
втомленого, блідого обличчя було видно, що боротьба почуттів, три
вожні і суперечливі думки давно вже не покидали його і ось, на
решті, вилилися в монолозі. Він, здавалося, твердо вирішував відмо
витись від злочину. Але тут леді Макбет, яка одразу це помічала і, 
не давши думці Макбета утвердитися, гостро, навіть грубо обвину
вачувала його, відважного воїна, в боягузтві, говорила, що не вірить 
в його любов до неї, ображала його, докоряючи в легковажності, 
з якою він нібито кидав слова на вітер. Леді Макбет була певна, що 
це справить потрібне враження. Адже ніхто краще від неї не знав 
характеру чоловіка, ніхто не вмів так грати на чутливих струнах 
його серця. Справді, тепер Макбет був готовий на все.

У II сцені II дії, після вбивства Дункана, леді Макбет — Гакке
буш виявляла величезну витримку, виступаючи як справжній геній 
лиходійства. Обвинувачуючи Макбета в слабкодухості, вона йшла на 
місце злочину і довершувала зроблене чоловіком, сама вимащувала 
руки в крові.

Один злочин неминуче тягнув за собою інший. Вбивши Дункана, 
Макбету вже легко було дати розпорядження про страту Банко. Але 
сцена розмови з убивцями не була продумана до кінця. Макбет — 
Добро вольський просто наказував їм вбити Банко, не враховуючи  
при тому, що це не професіональні вбивці, а селяни, готові на злочин 
лише в ім’я помсти за гноблення і знущання, у  яких вони винуватять 
Банко.

Одну з найскладніших у  трагедії сцен — появу духа Банко (сцена 
IV, дія III) — артист проводив схвильовано і на досить високому 
рівні акторської майстерности. Він передавав весь жах Макбета при 
появі страшного привида і разом з тим розуміння необхідности воло
діти собою в присутності вельмож, запрошених на бенкет. Поява духа  
Банко примушувала його забути про все. З жахом викрикуючи незро
зумілі для присутніх слова, він відступав від привида, піднявши
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перед собою руки, наче обороняючись. Тільки леді Макбет розуміла 
стан чоловіка і, зберігаючи твердість, намагалася повернути йому 
самовладання гострим словом і докором. Макбет трохи заспокоювався, 
але поява привида знову виводила його з рівноваги.

Макбет — Добровольський, ставши кривавим тираном, не втрачав 
рис сильної і мужньої людини. Артист вірно підкреслював їх  у важкі 
хвилини життя. Тільки на мить, здавалося, мужність покидала його 
і поступалася місцем страху. Це тоді, коли він бачив, що замок ото
чують повстанці. Але Макбет швидко опановував себе і сам кидався 
в бій. Він не схиляв голови і в останній зустрічі з Макдуфом. Знаючи, 
що смерть неминуча, він приймав її у сміливому поєдинку. У виставі 
Сталінського театру загибель Макбета була загибеллю могутнього 
характеру, що втілював у собі реакційні сили своєї епохи  (! — І. К.).

Леді Макбет у фіналі вистави Гаккебуш показувала як жінку, 
зломлену тягарем злочинів. Коли мету її честолюбних плянів було, 
здавалося, досягнуто, воля покидала її, гостре нервове напруження 
змінялося занепадом, холодний і тверезий розум втрачав ясність. 
У сцені сомнабулізму (тут Ваніна у фу єноті пояснює, що таке сом
намбулізм. — І. К.), одній з найважчих у трагедії, глядач бачив, які 
разючі зміни сталися з нею, колись такою гордою і владною. Квола 
і слабка, з каламутним поглядом невидющих очей, вона блукала із 
світильником по замку, марно намагаючись стерти зі своїх рук кри
ваві плями, що їх  малювала її хвороблива уява. Артистка вірно 
акцентувала основну тему образу — злочин вбиває не тільки того, 
проти кого він спрямований, а й того, хто його задумав і вчинив.

Отже, основні ролі у  виставі було зіграно вірно і цікаво. Проте, 
режисер не приділив належної уваги розкриттю інгиих образів, і деякі 
з них неповністю або й невірно витлумачено було виконавцями.

Король Дункан, наприклад (артист Н. Орловський), був мирним 
і лагідним старичком. Артист грав ролю у  побутовій манері, навіть 
з відтінком комізму, тут зовсім зайвого. При такому трактуванні 
образ нічим не нагадував шекспірівського сміливого, вольового і спра
ведливого короля. Навіть більше, знижувалося значення злочину 
Макбета, який вбив лагідного дідка, а не розумного і доброго прави
теля (це, здається, у Ваніної взагалі нав’язлива ідея: Макбет убиває, 
мовляв, неправильного Дункана! — І. К.).

Не розкрив суті образу Банко і артист Г. Чайка. У Шекспіра Бан
ко і Макбет — бойові друзі із спільними інтересами. Навіть пророцтва 
відьом не сіють між ними ворожнечі. А у  виконанні Чайки Банко 
одразу підозріло і неприязно ставився до Макбета.

Не погцастило також повністю втілити задум постановника, за 
яким поруч із сильними негативними персонажами мав виступати 
табір позитивних, тих, хто на собі відчув жах тиранії Макбета і не 
бажав миритися з ‘нею. Це Малькольм, Макдуф, Россе, Ленокс. Особ
ливо слабкий був образ Макдуфа, тоді як саме Макдуф, що не ба
жав міняти «старий каптан на новий», поставив державні інтереси 
вище за свої особисті, став одним з відважних полководців армії 
визволителів і, нарешті, вбив Макбета у  хороброму поєдинку.

Оформлення вистави (художник Б. Ердман) було підпорядковано 
загальному ідейному задуму — викриттю тиранії. У ньому відчува
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лась сувора, але виразна простота. Кімнати замку пригнічували своєю  
похмурістю. Стіни було складено з великих кам'яних брил зеленку
вато-бурого кольору, грубої кладки, висічені з каменю сходи вели 
у верхні кімнати замку. Важке склепіння підпирали незграбні колони.

Ось оформлення сцени вбивства Банко: посередині старе сухе  
дерево з розлогим гіллям, ліворуч від глядача — похмурий силюет 
замкової вежі. Темно. Тільки десь на обрії відсвічує багряна смуга, 
наче символізуючи криваві діла Макбета.

Житло відьом було оформлено як велику печеру, порослу мохом 
і виткими рослинами. Вона освітлювалась нерівним, з мінливим 
забарвленням світлом багаття, на якому варилось чарівне зілля.

У роботі над «Макбетом» і режисер, і художник, і артист ішли по 
зовсім неходженій дорозі. Адже якщо не враховувати вистави театру 
«Березіль», «Макбет» у  Сталінському театрі був першою постановкою 
трагедії на Україні. Дуже рідко звертався до цього твору і росій
ський радянський театр. Тим більшого значення набирає вистава, 
здійснена Сталінським театром, у  якій знайшов своє утвердження 
метод соціалістичного реалізму в театральному мистецтві.

*
Отже маємо ряд описів, що з них останній, ілюструючи фальш 

тези про самоходний проґрес культури, мас вигляд ще наївнішого, 
ніж опис XVII сторіччя, з якого я розпочав свій монтаж різних кре- 
ацій «Макбета» на сцені.

Дві вистави «Макбета» на Заході, вистави великого режисерського 
дихання й акторської майстерности, — заслуговують бодай на згадку.

20. липня 1954 у Папському палаці в Авіньйоні, під час VIII фести
валю відбулась вистава французького Національно-Народного театру 
під керівництвом Жана Віляра. Інсценізатор грав і заголовну ролю. 
Марія Казарес була леді Макбет.

1955 у Шекспірівському Пропам’ятному театрі у Стретфорді над 
Евоном виставлено «Макбета» за участю Лоренса Олів’є та Вівісн Лі.

*
Описана напочатку вистава 1611 не була прапрем’єрою «Макбета». 

Зіставлення ваговитих даних дозволяє заключити, що перша вистава 
у «Глобусі», а тоді для королівського двору в Гемптон Корті, з нагоди 
відвідин короля Данського Христіяна у свого шваґра Якова І мала 
місце в липні або серпні 1606.

Постання трагедії найавторитетніші шекспірознавці датують до
сить узгоджено: Гаррісон11) уміщує його між 1606 та 1609, Чемберз12) 
та Кітредж13) — стисліше, між 1605 та 1606. Надруковано її вперше 
у фоліо 1623, і досі невідоме жадне передшекспірівське опрацювання 
матеріялу, як от у випадку «Приборканої гострухи», «Річарда III» або 
«Короля Ліра».

11) G. В. H a r r i s o n .  Introducing Shakespeare. Penguin Books, Melbourne — 
London — Baltimore. First published 1939. Reprinted 1941, 1948. Revised and re
printed 1954.

12) Цит. вид. Чемберза — Вільямза.
13) Подаю за виданням: Jean P a r i s .  William Shakespeare. Edition du Seuil, 

Paris.

s 33



У «Макбеті» вбачають натяки на деякі актуальні події: на так 
звану «Порохову змову» (5. листопада 1605), на процес патера Ґарнета 
(28. березня 1606) тощо. Проте, головний каркас того, що стається на 
кону, знаходимо в заокругленій формі у Голіншедовій хроніці14).

Подаю за Голіншедом15) невеличкий монтаж:

Після битви шотляндці дякують Богові, що зіслав їж такий гарний 
день переваги над ворогами (so faire a day ouer their enimies). Коли 
Макбет з Банко насамоті, без супроводу, мчать до Форесу, перед 
ними з’являються постаті жіночої статі чудернацького й дикого виг
ляду, схожі на створіння давнішого світу (of the elder world). Вітання 
на адресу Макбета Шекспір перебрав сливе дослівно в Голіншеда, де 
трос відьом по черзі вигукують: „ All haile, Makbeth, thane of Glam- 
mis!“  —  „Haile, Makbeth, thane of Cawder!“  —  „All haile, Makbeth, 
that heereafter shalt be king of Scotland/ “  Пророцтво для Банко зву
чить: «ти бо, противно, жадним робом не володарюватимеш, та нато
мість від тебе вроджений буде, хто управлятиме Шотляндським ко
ролівством.» У Голіншеда Банко сггільнить Макбетові в усуненні 
Дункана. Деякі подробиці самого вбивства Шекспір запозичив з Голін- 
шедового оповідання про замордування короля Даффа. Убивцю Дон- 
волда надихає на кривавий чин дружина. Вона ж напоює обох вар
тових при королі. Щоправда, в Голіншеда душогубець має аж чо
тирьох помічників, і мерця заховують надзвичайно дбайливо: втоп- 
люють у відведеному потоці. По тому вбивця вдирається до кімнати 
— і, уздрівши він кров, що запеклася (cakes of bloud) на ліжкові та 
навкруги нього на долівці, притьмом забив покойових, неначе б то 
вони були винні того огидного мордерства. Неприродні явища, виник
лі у тваринному світі у зв’язку з убивством короля, що про них 
у Шексігіра повідає дід (II, iv), у Голіншеда подано як чутки, що 
курсували в народі. Про наступне передречення Макбетові в Голін
шеда говориться: одна собі відьма, яка була в нього у великому до
вір'ї, повідала, мовляв, ніґди не буде він забитий через чоловіка, по
родженого жінкою, ані не зостане переможений, аж поки Бірнам- 
ський ліс (the wood of Bernane) не рушить на Донсінанський замок. 
На Макдафш замок у хроніці Макбет нападає особисто. Розмова 
Макдаф — Маком має ті ж самі ускладнення, і в наслідку короленко 
так само приємно розчаровує співбесідника: «Утішся (Be of good Com
fort), Макдафе, в мене бо нема отих пороків!» Бірнамський ліс у 
Голіншеда вирушає таким робом: Маком розказав кожному взяти 
в руку по галузці з котрогось дерева того лісу, по так великій, як 
тільки міг нести, і з отим вирушати вперед. Наприкінці виявляється 
й таємниця Макдафового народження, що його вирізано з тіла матері.

Бачимо, отже, звичайне в Шексігіра явище: залежність від не ним 
вигаданої фабули.

14) Raphael H o l i n s h e d ’ s «Chronicles of England, Scotlande, and Irlande», 
1577, поширене видання 1587. Джерелом Голіншедові служила, зокрема, історія 
Шотландії гуманіста Гектора Боеціюса (Hector Boethius), видана латинською 
мовою 1526.

15) Переклад цитат і правопис оригінально наведених місць за виданням: 
Shakespeare’s Holinshed. Edited by W. G. B o s w e l l - S t o n e .  1896, repr. 1907.
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Конче треба з’ясувати, що таке фабула і що таке сюжет. Фабула 
— даність події в її, мовити б, невтральній послідовності: що по 
чому слідувало, що що викликало. Ґрунтом може бути і вигадана 
пригода, і пригода, яка сталася в дійсності, — байдуже.

Сюжет же це не послідовність, а відбіги від послідовности. Сю
жетне опрацювання полягає в тому, що кусні фабули переставляють 
місцями, перекроюють, ущільнюють або розтягають час, впроваджу
ють нові сцени, по-новому омислюють мотивування. Маємо справу з 
активним, т. т. мистецьким втручанням у матеріял. Сюжет немож
ливо взяти з «дійсності», його можна тільки вигадати.

Звичайно, взаємини між фабулою та сюжетом раз-у-раз бувають 
відносними. Плявтові «Близнята» являють собою майстерну сюжетну 
побудову, але супроти Шекспірової «Комедії помилок» вони вже пе
ребувають у становищі закаменілої фабули. Так само кожен попе
редній «Амфітріон» править за фабулу для кожного наступного. Во
но, зрештою, не така вже й мудрувата для зрозуміння справа.

Обмежмось одним-єдиним прикладом того, як стосується шекспі- 
рівська побудова до завданої фабули.

Ми бачили, що голіншедівський матеріял давав охочій до сильних 
видовищ тодішній сцені багато чого показати при вбивстві короля. 
Всупереч усім правилам єлисаветинсько-якобітського театру Шекспір 
переніс самий факт за лаштунки, а для глядача лишив тільки граний 
двома персонажами контекст.

Реальний час фабули, потрібний для виконання вчинку в усьому 
його перебігові, перетворено на час імажинарний. Уявний же час на 
кону править за певного роду фермато, що в нього автор може — за 
мінімуму мізансцен — вміщувати монологи й діялоги першої-ліпшої 
довжини. Обкраюючи себе в одному, він дістає вільне поле для ін
шого.

Зречення річ творча сама з себе. Відмовляючись від зовнішнього 
ефекту, усуваючи його з обсягу зору, автор переключається на показ 
події не прямими, а опосередкованими засобами. Тим він стягає собі 
благодать особливого ґатунку.

Ясна річ, кожна здобута свобода має тоді лише глузд, якщо вона 
тут же накладає сама на себе нові кайдани обов’язку. У даному разі, 
коли Макбет з дружиною виступають перед публікою як вістуни вчи
неного за сценою злочину, обов’язком стає межева пластичність мови. 
ІПекспірові рідко щастило — та й рідко хотілося — бути трагіком 
античного робу. Тут один з рідких випадків.

Спеціально про мовний момент, однак, пізніше.
Загально щодо будови речі, — а при цій нагоді й щодо її жанру. 

Жанром «Макбет», самозрозуміло, трагедія, і то найчистішого вигля
ду. Катастрофа її вилонюється з трагічної провини, а кращого для 
трагедії й не бажати.

Звертаю, проте, увагу на одну — несподівано цікаву — сторону 
питання. Ігор Качуровський16) на прикладі «Венеційського купця» 
(якого він, щоправда, несправедливо називає трагедією і неправиль

16) Ігор К а ч у р о в с ь к и й .  Новеля як жанр. Науково-популярна довідка. 
Видавництво «Перемога», Буенос-Айрес, 1958.
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но титулує «Шейлок») твердить, мовляв, «з новелі побудувати траге
дію  — не можна». Тим часом, саме Качуровський подав найточніше 
з відомих мені визначень новелі, у тій же коротенькій розвідці:

Новеля — це короткий сюжетний твір (переважно з одностриж- 
невим і одновершинним сюжетом), розв’язка якого не витікає логічно 
з його попереднього змісту — твір з несподіваною пуантою.

Ніде так наочно не доводиться, що з новелі теж можна виростити 
трагедію, як саме на «Макбеті». Він однострижневий і одновершин
ний, у ньому рідкісна для Шекспіра єдність дії. Він також напрочуд 
компактний (усього 2108 рядків в оригіналі!). А щодо його пуанти 
наводжу авторитетний коментар Шкловського17):

На суперечності засновано й мотив фальшивої неможливости. При 
«передсказі» маємо суперечність намірів дійових осіб, що прагнуть 
уникнути пророцтва, воно ж саме через те й здійснюється (мотив 
Едіпа). У мотиві фальшивої неможливости передсказ, з якого відчу
вається неспроможтість здійснення, таки здійснюється, але неначе б 
калямбурно. Приклади: відьомська обіцянка Макбетові, мовляв, його 
подолають не раніше, ніж на нього піде ліс, і його, мовляв, нездатен 
убити «вроджений жінкою». Наступавши на замок Макбетів, вояки, 
щоб замаскувати своє число, беруть до рук галузки, вбивцю ж Мак- 
бета не народжено, а вирізано з лона.

«Макбет» ніщо інше, як поширена до меж ціловечірньої театраль
ної вистави новеля — новеля канонічна, зразкова.

*
На ритовині Шерборна, яка зображує стретфордське погруддя вку

пі з гербом, факсимілійно відтворює Шекспірів власноручний підпис 
і комбінує дещо з його епітафії18), найбільшим шрифтом виставлено 
титули. Вони стоять у такому порядкові: «Poeta, Philosophus, Actor».

Отож, філософ, та ще й — перед актором!
За європейської Просвіти філософію та театр розрізняли дуже 

туманно. Не більше розрізняли й за часів усеможливого позитивізму. 
Поетам та акторам, мистцям дозволяли творити «нутром», тобто тво
рити погано, але бути «громадянами», бути «філософами» ставили їм 
в обов’язок. Щойно найновішим часом можна зафіксувати здоровіші 
голоси.

Айвор Бравн, автор багато в чому слушної монографії19), оскільки 
він виходить не з ідеологічних спекуляцій, а з реального факту те
атрального побуту (а театр — значить і підприємство, і «соціальне за
мовлення»!), прилюдно покаявся, що він теж співвинен за «пошесне» 
розростання шекспірівської літератури по книгозбірнях. Література, 
мовляв, клопочеться Шекстровими знаннями в ділянках права, бо

17) Виктор Ш к л о в с к и й .  О теории прозьі. «Круг», Москва—Ленинград, 1925.
18) Ілюстрацію я знайшов у німецькому перекладі монографії Айвора 

Бравна про Шекспіра: Ivor B r o w n .  Shakespeare. Der Mensch. Der Dichter. 
Seine Zeit. Alleinberechtigte deutsche Bearbeitung von Ernst E. S t e i n .  Co
pyright 1950 by Manesse Verlag, Zttrich.

19) Ivor B r o w n .  Shakespeare. Collins, St. James’s Place, London, 1949.
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таніки й зоології, приклонники мають справу «з Шекспіром як ми
слителем», у той час як «Шекспір бо був також і підприємцем».

В іншому місці монографії:
Т. С. Еліот зауважив, либонь, слушно (I think justly), мовляв, Дай

те надав ясному філософічному світоглядові найвищого поетичного 
оформлення, тоді як Шекспір учинив те саме з світоглядом переплу
таним (muddled).

Еліотове зауваження міститься в його есеї «Шекспір та стоїцизм 
Сенеки» (1927) і звучить достотно так20):

------- ні Шекспір, ні Данте не виконали якоїсь справжньої праці
думки — не в тому полягав їхній клопіт (that was not their job); і 
відносна вартість існуючого на їденій час мислення, накинутий кож
ному з них матеріял як засіб висловлювати почуття, не має значення. 
-------Коли Данте каже

la sua voluntate е nostra pace 
(його нам воля править справу миру)

то це велика поезія, і за нею стоїть велика філософія. Коли Шекспір 
каже

As flies to wanton boys, are we to the gods;
They kill us for their sport.
(Що мухи пустунам, те ми богам:
Задля розваги нас вони вбивають)

то це так само велика поезія, хоч  філософія, що за нею стоїть, не 
велика.-------

Такого тверезого твердження, до речі, бракує ще й досі в нашому 
українському випадкові, і я тут просто не в силах не зробити від
ступу.

Ще більшим, ніж у шекспірознавстві, бичем служить притягання 
«філософії» у шевченкознавстві. Посьогодні це домена просвітянина 
(абстрагуючися, звичайно, від політичних негідників усіх таборів та 
напрямів). Тим то так радісно вразив мене один голос у стосовній ді
лянці, що його я тут процитую як — ясна річ, умовно — pendant до 
зроненого Еліотом золотого слова.

Голос — не з еміграції, де нібито існують усі умови для постання 
мистецтвознавчої критики. Автор з України21). Він, щоправда, вели
чає Шевченка «Кобзарем» (воно, мабуть, взагалі неуникненне), але 
тим не менш

Все йде, все минає, — і краю немає. . .
К уди ж воно ділось? Відкіля взялось?

20) Shakespeare and the Stoicism of Seneca. In: T. S. E l i o t .  Selected Essays 
(1917 — 1932). First published in MCMXXXII by Faber and Faber Limited, 24 Rus
sell Square, London W. C. 1. Second edition revised and enlarged October 
MCMXXXIV. Reprinted September MCMXLI, April MCMXLIV, May MCMXLV, 
June MCMXLVT, June MCMXLVTII and March MCMXLIX. Переклад уривка по
даю в ревізованому вигляді супроти видання «На горі»: Вибраний Т. С. Е л і о т. 
Поезія. Драма. Есей. Упорядкував Ігор К о с т е ц ь к и й .  Мюнхен, 1955.

21) Іван С в і т л и ч н и й .  Поезія і філософія. «Літературна газета» з 19. 
вересня 1958, Київ.
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І дурень і мудрий нічого не знає.
Ж иве . . .  умирає . . .  Одно зацвіло,
А друге зав'яло, навіки зав'яло . . .

То таки правда, що наведені слова не належать ні Яремі, ні Окса
ні, ні Залізнякові, ні Ґонті. То таки авторські слова, слова самого 
Т. Г. Шевченка. І висловив він у них с в о ї  думки і почуття, с в о є  
світосприймання. Що правда, то правда.

Але послухаємо, як коментують ці слова Т. Г. Шевченка наші 
філософи. «Таким чином, — пише І. Д. Назаренко, автор загалом ці
кавої і змістовної книги «Світогляд Т. Г. Шевченка» (К., Держлітвидав, 
1957), — поет розумів, що світ безмежний у  своєму розвитку, що в 
ньому нічого нема постійного, незмінного, що в житті завжди іде 
боротьба нового з старим, того, що народжується, з тим, що віджи
ває свій вік» (стор. 176).

Дивна річ! Як можна в даному випадку так прямо говорити про 
«боротьбу нового з старим, того, що народжується, з тим., що віджи
ває свій вік»?

За таким методом аналізи не важко знайти в Т. Г. Шевченка не 
лише ідею розвитку чи найвищі закони діялектики, а й багато де
чого іншого, навіть зовсім протилежного матеріялізмові та діялек- 
тиці. Скажімо, підійдіть з чисто «філософською» міркою до слів: «І 
дурень і мудрий нічого не знає». Адже таким чином звідси легко ви
вести чистісінький агностицизм Т. Г. Шевченка. Або прочитаймо цей 
же уривок далі:

Як небо блакитне — нема йому краю,
Так душі почину і краю немає.

Хіба це, якщо тут бачити «чисту» філософію, не ідеалізм? Хіба 
тут не говориться про безмежність душі, про її безсмертя?

Ця легкість і простота, з якими в поета можна знаходити як мате- 
ріялізм, так і ідеалізм, як діялектику, так і метафізику, — поясню
ється тим, що насправді ні того, ні іншого, ні третього, ні десятого — 
в чисто філософському розумінні — у цьому творі Т. Г. Шевченка 
немає. Великий Кобзар не вирішував тут поняття про матерію і сві
домість, не відкривав високих законів діялектики, бо писав зовсім не 
філософський трактат.-------

Палко бажано, щоб цитата з Світличного зробила школу.
Та вертаймося до Шекспіра.
У коментарях до свого перекладу Шекспірових сонетів22) я пока

зав — на прикладі ідеалу красного, — що йдеться не про систему, а 
про поетичне опрацювання щонайменше трьох різних, взаємно супе
речних систем. Те саме стосується й інших, пригорщами розкидува- 
них «ідей». За них приміром, за ідею перехідности земного, — від
повідають не Шекспірові п’єси, а відповідає Марк Аврелій, відповідає 
Сенека, відповідає Еклесіяст чи, про мене, аж давньоєгипетська 
«Розмова розчарованого з своєю душею».

За що відповідає Шекспір? За дуже багато: за театральне рішення.
22) У виданні «На горі»: Ш е к с п і р о в і  сонети. В перекладі Ігоря К о- 

с т е ц ь к о г о .  Мюнхен, 1958.

38



*
Спосіб театрального рішення дуже гарно можна простежити саме 

на справі, яку — з цілковито антитеатральних позицій — ставлять 
звичайно, коли мова про «Макбета», в осередок уваги. Справа стосу
ється відьом.

Тут варт подати деякі дані, що мали б з’ясуватити характер «со- 
ціяльного замовлення».

Відьомська психоза дістала новий поштовх із вступом на престіл 
Якова (1603). Газардовий аматор відьом і один з найзапопадливіших 
їх переслідувачів, король Джеме, бувши ще Яковом VI Шотландсь
ким, скомпонував і видав 1597 в Едінбурзі свою програмову «Демо
нологію».

Відбувається, отже, свого роду переоцінка цінностей. Жіноче бо
жество Місяця — Люна, Цінтія, незмінний синонім королевої Єлиса- 
вети за її життя, — стає тепер відьмою Місяця. Геката якобітської 
сцени — повелителька темних сил.

Театральний глядач, як воно завжди водиться, зорієнтувався у 
справах негайно і найкращим робом. Шекспір, подававши ремарку 
до чаклунських співів (III, v та IV, і; у перекладі Осьмачки: «Вилі
тай, вилітай» і «Чорні духи», з кожноразовою позначкою «ітд.», як це 
стоїть і у первотворі), потребував зазначити лише самі оті початки.

Повні тексти знаходимо, до речі, у драмі Мідлтона «Відьма». Для 
першого випадку:

Come away, соте away;
Heccat, Heccat, соте away!

НЕССАТ I come, I come
With all the speed I may.

Для другого:
Black spiritts and white: Red spiritts and gray;
Mingle, mingle, mingle, you that mingle may.
Round, around, around, about;
All ill come running in, all good keepe out23).

Стільки, отже, до фактажу.
Фактами, одначе, послуговуються здебільшого для стукання не в 

ті двері. Питання — з театрального погляду, абсолютно безглуздо — 
стоїть так: чи вірив сам Шекспір у нечисту силу?

Один з найновіших німецьких дослідників, Валь тер Ф. Шірмер24), 
не моргнувши вусом:

23) Тексти, що їх Шекспір і Мідлтон могли незалежно один від одного ви
користати, містяться у виданні: Reginald S c o t ’ s «Discovery of Witchkraft», 1584.

24) S h a k e s p e a r e .  Macbeth. Englisch und Deutsch. In der tlbersetzung von 
S c h l e g e l  und T і e c k herausgegeben von L. L. S c h i i c k i n g .  Mit einem 
Essay «Zum Verstandnis des Werkes» und einer Bibliographie von Walter F. 
S c h i r m e r .  Rowohlts Klassiker der Literatur und der Wissenschaft. Veroffent- 
licht im Juli 1958. Mit Genehmigung des Tempel-Verlages GmbH., Berlin und 
Darmstadt.
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-------Шекспір вірив у  відьомські з’яви і засуджував відьом як ві
стунок пекла, згідно з віруваннями в чаклунок, що були притаман
ні всій його добі.

З другого боку, це й офіційна сьогоднішня концепція совєтської 
шекспірології. Для сповиду об’єктивности Шекспірові великодушно 
залишають дільничку для «забобонів свого часу». Ми бачили вище, з 
якою побожністю цитувала Бєлінського в даній царині українська 
авторка (І. Ваніна). Додамо ще голос російського автора, М. Моро
зова25) :

Немає підстав заперечувати реальність відьом у «Макбеті», що їх  
Шекспір показує окремо ще перед появою інших осіб. В існуванні 
чаклунок навряд чи сумнівалося більш як двое-трое людей з-поміж 
глядачів «Глобусу», включивши й найосвіченіших. Чи вірив сам Ш ек
спір у  відьом? Про те ми нічого не знаємо. Та Шекспір писав для гля
дачів свого ч а су .-------

Усе воно так, і все воно — не так.
Реальність Шекспірових відьом не залежить ні від яких забобо

нів. Значення їх також і не символічне, як гадають «рафінованіші» 
витлумачники. Секрет лежить деінде.

*

Секрет життя фантастичних персонажів полягає в тому, що вони, 
як і всі інші в Шекспіра, — сценічні персонажі.

Взаємини театрального діяча з «соціяльним замовленням» поля
гають, з одного боку, в умінні з власного запасу задумів витягти на 
світло денне саме той, який може під сучасну пору зацікавити гля
дача. А з другого, — і тут маємо вирішальний момент, у вмінні 
зробити вигляд для сучасного й майбутнього, мовляв, ініціятива на
лежить цілковито авторові. І вся справа розв’язується виключно тим, 
наскільки авторові щастить зробити такий вигляд.

Ось що розповідає довідник26) про створення опери «Макбет»:
Коли влітку 1846 Верді отримав від Лянарі замовлення написати 

оперу для Фльоренції, його обходили одночасно аж три матеріяли: 
Шіллерові «Розбійники», «Праматір» Ґрільпарцера та Шекспірів 
«Макбет». Для обох перш их на головного виконави,я потрібен був те
нор такого ґатунку, якого Лянарі якраз тоді не мав до розпорядимо- 
сти. Отож Верді зробив рішення на користь «Макбета».

Глядачі й слухачі опери, як правило, не знають, що все залежало 
від компромісової розв’язки справи з «тенором». Вони сидять у залі, 
навіжені музичним Острахом та співчуттям», навіжені залежно від 
щабля й характеру сприймання. Вони подивляють уміння компози
тора промкнутися в «душевні глибини» й подібне.

25) М. М о р о з о в .  Шекспир. Жизнь замечательньїх людей. Издательство 
ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», 1947.

26) Rudolf К 1 о і b е г. Taschenbuch der Орег. Gustav Bosse Verlag, Regensburg 
(1954).
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Віками триває вивчання «душевних глибин» Гамлета. Віками то
читься суперечка про те, чи з нього «споглядальний» герой, а чи «ак
тивний». А питання, тим часом, вирішується в одну мить. Автор-актор 
дістав замовлення на такого героя, який спроможен би був промов
ляти щось таке, що міститься, наприклад, в інтимних листах графа 
Ессекса, а з другого боку — який умів би вправно фехтувати. Непо- 
єднанне Шекспір поєднав тим простим робом, що взяв та й сполучив 
два різнородних джерела: стару п’єсу, де був дух батька й помста за 
нього, і, як то говориться, «глибокі роздуми в дусі доби».

Ішлося про «тенора». У даному випадкові — про двох. Бо Гамлет, 
який убиває Полонія й короля, це таки не той Гамлет, який виголо
шує монологи27).

Навіть у «Тітові Андронікові», де, здається, нема ані одного вчин- 
ка, який не був би безглуздий, замовлення виконано так, що відпо
відний глядач був цілковито й надовго задоволений. Він був за
доволений саме з того, що автор для безглуздя ггіднайшов і підставу 
безглузду, — скажімо так: ґіньоль як самоціль28).

Річ ясна, спосіб виконувати завдане у Верді й у Шексігіра, їхній 
«реалізм» утілення — різних плянів. Для тих, кому рішення не зда
ється можливим «в одну мить», але хто щиро хотіли б до нього під
ступити впритул, пропоную екскурс із кількома прикладами.

*
Мова тут про те, про що завжди буває мова, коли звертаються до 

Шексігіра: про «різнобічність», про «контрастовість» його сценічних 
характерів. Беру слова в лапки тільки для того, щоб підкреслити їх
ню важливість — важливість щоразового конкретного визначення 
предмету, на відміну від випадків, коли предмет називають, щоправ
да, без лапок, але зате й без фахового вчування.

1598 видавець Казберт Барбі урядово зареєстрував Шекспірову 
комедію «Венеційський купець». Відповідний запис має такий вигляд:

Презнаменита історія Венеційського Купця. Включно з винятко
вою жорстокістю жида Шайлока супроти вищепойменованого Купця, 
з якого він бажає вирізати цілий фунт м'яса, та з спритністю Порції 
при виборі між трьома шкатулками. Як її за різних нагод грали Слу
ги Лорда Покойового. Написано від Вільяма Шекспіра.

Замовлення зформульовано найточніше. Маємо те, що найбільше 
подобається публіці, і те, що публіка вважає за доцільне бачити на 
сцені.

27) Мені розповідали, як чутку, що за останнього періоду діяльности Меєр- 
хольд плянував виставу «Гамлета», де заголовну ролю було б розкладено аж 
на три характери, отже й на три акторські ролі. «Романтичного» Гамлета мала 
грати Зінаїда Райх, «містичного» або «експресіоністичного» Михайло Чехов, 
для легального повернення якого з-за кордону Меерхольд нібито вживав за
ходи, і «побутового» комік Ігор Іллінський. Ото й усе, що я знаю про чутку. 
Але хоч як би там було, вона зайвий раз свідчить про абсолютну театральну 
інтуїцію геніяльного режисера.

28) Щоправда, і з преси, і з листовних свідчень мені відомо, що сер Ло- 
ренс Олів’е зробив з цієї безладної мішанини театральне чудо, яке захоплю
вало найвибагливіших знавців. Але то вже інша сторона справи. Існує за
кон, за яким, мовляв Вахтангов, талановитий режисер може інсценізувати 
«навіть куховарську книгу».
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Подобається напружена — сьогодні сказали б: кримінальна — ін
трига. Ярмарковими фокусами з шкатулками Порція виконує завдан
ня майстерно. А доцільне? Доцільним с сценічне ствердження існу
ючого порядку речей.

У даному випадкові до цього останнього належить ствердження 
урядової, ба й побутової антисемітичної настанови. «Жид» — ворог 
Христа, т. т., беручи конкретно — того на три чверті варварського 
укладу життя, що його ще й сьогодні дехто утотожнює з християн
ським ідеалом.

Питаються при тому: як ставився сам Шекспір до юдейства? На 
думку автора цих рядків, ніяк — ні позитивно, ні негативно. Як і 
його попередник Крістофер Марло, автор «Мальтійського жида», в 
екзотичній постаті юдея наш автор просто вбачав привід розгорнути, 
згідно з смаком пересічного «християнського» глядача, ефектовний 
образ театрального злочинця. Проте, як і творець Варави, творець 
Шайлока впроваджував у сценічний характер суперечну звичці ра
цію існування.

Звичайно, в обґрунтованих філіпіках Варави проти християн і в 
несподіваному твердженні з уст Шайлока, мовляв, жид теж людина, 
можна простежити відгомін толерантного ставлення в інтернаціональ
ному середовищі середньовічної інтелігенції. Роля єврейських учених 
у будуванні світогляду X  — XIII сторіч — Ісаака Ізраелі, Ібн Ґебі- 
роля (Авенцеброля), Мойсея Маймоніда й учених при сіцілійському 
дворі цісаря Фрідріха II — незаперечна. їхні ймення перебували в 
одному ряді з такими авторитетами, як Арістотель та Авіценна. Та, 
думається, для Шекспіра не цей момент був вирішальний.

Шекспіра цікавило межеве уоб’ємнення акторської ролі. Едвард 
Аллен, провідний лицедій конкуренційної компанії, грав Вараву за- 
гримованим страхітливо, з обмальованими червоною фарбою очима. 
Для Шекспіра таке було вже трошечки пласко. У ролі Шайлока про
тагоніст шекспірівської компанії Річард Бербедж мав куди більше 
контрастів для обігрування. Вивід на сцену світлотіні був мистець
кою революцією того самого роду, що й «психологічна усмішка» 
Мони Лізи у відношенні до «генеральної усмішки» на обличчях ґо- 
тичних статуй.

З того зрозуміло, що «Венеційського купця» можна грати як анти
семітичну виставу. Воно й мало місце в гітлерівській імперії. Але 
зрозуміло також, чому Шайлока з такою посвятою грали видатні 
актори єврейського походження — Рудольф Шільдкравт, Альберт 
Бассерман і, зовсім найновішим часом, Ернст Дойч.

Інший приклад — із Джеком Кедом. Він виступає вождем соці- 
яльних низів у другій частині «Генрі VI». Незалежно від того, чи 
мислив Шекспір «аристократично», а чи «буржуазно», уявлення його 
про цього парубка покривалося з конвенційним уявленням про нього 
як про носія безглуздої руїнницької стихії. Він нищить людей тільки 
за те, що вони знають грамоти (2, IV, іі). І все ж, у тій самій сцені, 
автор дає йому сказати таке:

------- Бо ваш отаман хоробрий і він присягається поробити зміни.
Сім півпенсових перепічок (loaves) продаватимуть в Англії по одному 
пенні. Тримірковий кухоль буде побільшений на десятимірковий. Я 
проголошу переступством пити нікчемне пиво. Усе в державі повин-
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но бути спільним .------- Грошей не буде. Усі їстимуть і питимуть на
мій рахунок. Я зодягну всіх в одну ліврею, щоб жили у  згоді, як 
брати-------

У наявності, отже, чітке розуміння — незалежно від погодження 
чи непогодження з ними — комуністичних засад.

Нарешті, близький нам до теми «чаклунський» приклад. За одну 
з найяскравіших Шекелірових відьом править Іванна д’Арк. Такою 
вона виступає в першій частині «Генрі VI», і трактування знову ж 
відповідає загальноанглійському уявленню, що тривало чи не до ча
сів Просвіти. Але й її, «Діву» (La Pucelle), автор підмальовує кон
трастом. У 1, V, ііі він не вагається меті її звертання до нечистих 
(«врагів» — Fiends) надати патріотичного змісту:

Допоможіть мені, щоб Франція перемогла.

*
Шекспіра прийнято називати великим гуманістом. З назвою мож

на погодитись, якщо усвідомити при тому, що підвищений інтерес до 
людського не обов’язково означає співчуття, або, інакшими словами, 
що гуманізм не завжди тотожний з гуманністю.

Та все ж таки реабілітуймо Шекспіра бодай від нещирого толстов- 
ського обвинувачення в аморальності.

Вольфґанґ Ґец, біограф Вернера Кравса, розповідає про великого 
актора таке29):

------- Коли його одного разу запитали, чому він став актором, він
відрік: «Щоб не бути Я.» Це точнісінька протилежність підстави, з 
якої, на жаль, його численні колеґи прагнуть вийти па підмостки: 
вони бо прагнуть роздути власне Я, бажають прославитись у  світі, 
володіти препишними автами ще й смакувати сумнівні солодощі сла
ви. Ж вавіш е й м'якше висловився він у  тому ж дусі: «Воно бо так 
чудово — діяти, немов би воно тільки так собі було»30). При тому 
можемо припустити, що він нічого не знає про підвалини філософії 
Ганса Фаїнґера31) . -------

29) Wolfgang G o e t z .  Werner KrauB. Copyright 1954 by Hoffmann und Campe 
Verlag, Hamburg. Вернерові Кравсові слова в достотному звучанні: «Um nicht 
Ich zu sein» і «Es ist so schon, zu tun, als ob.»

30) Про оте «немов би», «als ob» як чисту підставу Шекспірових ігор з їхніми 
вдаваними ситуаціями, що діють як дійсні, вибором свобідних можливостей, 
взаємообміном личин ітд., не тільки в комічних сюжетах, а й у драматичних, 
див. у вступній розвідці до «Генрі IV». Темі, до речі, присвятив швейцарсь
кий дослідник д-р Макс Люті (Max Luthi) доповідь під назвою «Влада недій
сного у Шекспірових ігрищах» («Die Macht des Nichtwirklichen in Shake- 
speares Spielen»), яку він прочитав 23. квітня 1961 у Boxy мі під час річних 
зборів Німецького Шекспірівського товариства. Доповідач зібрав велику кіль
кість цікавих помічень, проте, як на мене, загальна метода хибувала. Театр, 
звичайно, можна виводити й з метафізичних начал. Та оскільки ці начала 
недослідимі, а тим і позадискусійні, то й звернення до них таїть у собі за
грозу втратити живе відчуття жаги імпровізувати, деклямувати, вимовляти 
слова грімкі й слова ніжні, перевдягатися, малюватися, битися на рапірах, 
т. т. вправлятися в тих речах, які, моєю думкою, єдино спроможні пояснити 
Шекспірів феномен.

31) Фаїнґер (Hans Vaihinger, 1852 — 1933) твердив у «Philosophie des Als Ob», 
мовляв, ідеальні вартості, оскільки вони перебувають у цілковитій залежно
сті від мисленних процесів, являють собою речі уявні, які стоять далеко не 
завжди у згоді з речами довколишньої дійсности.
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Але, нівроку, «аморалістинне» пояснення такого роду нахилові дає 
й Честертонів духовний аматор-детектив патер Бравн. На запит аме
риканського співрозмовника про таємницю своїх розкрить він від
повідає щось, що можна б назвати парадоксом, якби воно не було 
ще чимсь сильнішим32):

— Таємниця, п ол яга є-------
Він спинився, неначе б був нездатний вести далі. Тоді він почав з 

початку й мовив:
— Бачите, усіх  тих людей повбивав я сам.
— Що? — сказав американець тихим, голосом, який звучав з гли

бини, здаля.
— Авжеж, я вбив їх  усіх сам, — терпляче пояснив патер Бравн. 

— Тим то я, звичайно, й знав хід подій.

Тут і лежить увесь секрет. Грішне воно, засуду гідне? Тоді б треба 
було засудити не тільки ІЇІексггіра, а взагалі інститут театру, стихію 
гри.

Толстой, пробувавши теоретизувати, справді анатемував те, що без 
жадних вагань, з ясною душею називав янголічний патер Бравн при
таманним ім’ям. Шукання правди на власний, — а, водночас, надзви
чайно типовий, — ріб штовхало російського письменника послідовно 
ототожнювати поняття мистецтва з поняттям брехні, і театрального, 
самозрозуміло, насамперед. Непослідовним тут було лише те, що 
Толстой таки й сам писав для театру.

Толстой писав, як йому здавалось, моральні п’єси. Він вірив, що 
не тільки глядачі стануть кращими від його п’єс, а й актори, які їх 
виконують. Не врахував він тільки того факту (або заплющував на 
нього очі), що й в його театральних творах негативних персонажів 
лицедії грають з тією самою насолодою «не бути Я», «діяти, немов би 
воно тільки так собі було».

*
Але п’єси Толстого, які ще гірші навіть за п’єси Чехова, не утри

мались по репертуарах, і для справжнього театру вони взагалі не ли~ 
чать33). Змагання з Шекспіром він програв тотально й безповоротно.

Він програв змагання з Шекспіром тому, що «правда життя, як 
вона є» має без порівняння менші шанси в мистецтві, ніж правда ото
го «немов би воно ось так собі». Факт доводиться на багатьох аспек
тах зіставлення, зокрема ж на мові театральних творів обох родів.

Розгляд принципів шекспірівської сценічної мови збільшив би мою 
розвідку принаймні в чотири рази. Обмежмося на абсолютному міні
мумі.

Два зразки з перекладу нашого видання. Один:
Я заклинаю вашим чародійством,
Хоч би ви як його дійшли, — кажіте. . .
Вітри спустіте із припону, хай 
Ударять з ревом на церкви, нехай

32) Gilbert Keith C h e s t e r t o n .  The Secret of Father Brown.
33) У «Живому мерці», щоправда, грав Моїссі, і з Моїссі був актор справж

ній. Проте, нагадаймо тут знову про Вахтанґова та «куховарську книгу».
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Розгойдані завиють хвилі в піні 
І все поглинуть корабельство в морі,
Хай виложать пристиглий хліб у полі 
І дерева з корінням вивернуть 
З землі, нехай підхмарні замки 
На голови впадуть своїй сторожі,
І піраміди, і палаци хай хитнуть 
Верхи униз до підмурів’я, хай  
Природа зародки свої великі 
Розвіє по світах і згине 
Сама — мені однаково! Кажіть 
За те, що я спитаю.

Це так Макбет говорить до відьом (IV, 1). А ось як він подібну ж 
«тітанічну» тему формулює в розмові з дружиною (І, 7):

------- робити смію все я,
Що насміти може чоловік,
А хто насміє більше — нелюд він.

Здається, навіть непідготованим оком можна помітити, що в обох 
випадках ідеться про «красне слівце». Тож звертаю увагу не на са
мий факт, а на його техніку.

Мова барокко — мова неміренного розмаху. Розмах, однак, не міг 
би здійснитись, якби підставою йому служило кількісне накопичу
вання — або, інакше казавши, словоблуддя. Барокковий автор одно
часно знав секрет несподіваних скорочень.

За скорочення в даному разі править уміння те, що в одному ви
падкові наставлене на засадничу безконечність («хай» першого при
кладу можна збільшувати довільно, і засада не постраждає), в ін
шому випадкові (другий приклад) звести до прикінцевости афориз
му. Афоризм це щось, що продовжити неможливо.

Незагальмоване нашаровування словесної кількости одночасно під
будовується округлим каркасом афоризму. Сполучення того й того 
якраз і дає якість, для якої шекспірологія винаходить усі оті «тита
нічність», «могутність», «надлюдськість» ітд.

Тут ми ще раз зустрічаємося з «філософією» Шекспіра, але тим 
разом уже у чисто мовному розумінні.

Я прошу прийняти мій термін «форма думки» на відрізнення від 
просто «дужка». Думка являє собою щось, що (виходжу з твердження 
Памфила Юркевича) напочатку невідривне від «загального почуття 
душі». Зрозуміла річ, ми не можемо взаємитися думками, не надавши 
їм хоч якоїсь, бодай найпримітивнішої форми, наприклад — форми 
вигуку. Але скоро форма з’явилась, вона вже не є самою думкою, 
лише становить якість для себе.

На перший погляд, Гамлетове роздумування над шляхом Олексан- 
дрового тіла до замазки (loam) для пивного барила (beer-barrel, V, 1) 
править просто за ілюстрацію філософічної думки про перехідність 
земного. Насправді воно і не ілюстрація, і не сама думка, а однора
зовий вислів. Одноразовість полягає у спеціальному викладі за до
помогою коротких, сливе ділових речень, що слідують одне по одному 
швидко й ударно («Олександер помер, Олександра поховано, Олек- 
сандер обернувся прахом» ітд.).
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Маємо справу з сценічною мовою. Філософ, про мене, може циту
вати місце, але сам він не може вдатися до такого викладу. Гамле- 
тову форму думки треба брати поза будь-яким нетеатральним кон
текстом.

Тут, отже, теж барокко, проте барокко не засобу, а результату. 
Раптовий розмах досягається компактною, цілковито безобразовою 
мовою.

Ще один приклад — з-поміж тих, до речі, нерідких випадків, коли 
Шекспір для свого остаточного вислову стартом бере більш-менш 
пересічний вислів з іншого театрального твору. У старшій «Правди
вій трагедії Річарда Третього» (вид. 1594) під час фінальної сцени бою 
король викрикує просто34):

A horse, a horse, a fresh horse.
Форма думки тут примітивна чи, скажімо, невтральна. Образ у 

ній відсутній.
Шекспір із того робить своє преславне:

A horse! a horse! ту kingdom for a horse!

У властивому розумінні образ тут теж відсутній. Маємо якесь 
середнє між афоризмом та гіперболою, але гіперболою, що лише кра
єчком черкається об оболонку словесної форми. Зате перед нами най
яскравіший зразок праці самотворного слова, ба — вразливе оголення 
засобу. Засіб дає сливе фізично відчути, як розмах досягається ско
роченням35).

Навіть у ділянці так званої індивідуалізованої мови натуралістич
ний театр програє супроти бароккового. Зокрема — коли йдеться про 
вживання діялектів чи й взагалі неправильної, каліченої мови. У 
першому випадкові автор наслідує. У другому — витворює.

Мовою, що її Гавптман, наприклад, старанно копіював у першій 
версії «Ткачів», дійсні люди розмовлятимуть ще дуже довго. Але в 
театрі вона дедалі втрачатиме актуальність, тому що випадок — не- 
театральний.

Мовою доктора Каюса та сера Г’ю Івенса, велзького священика, 
у  «Віндзорських веселухах» або отамана Флюеллена у «Генрі V» дав
но вже ніхто не розмовляє (якщо взагалі будь-коли розмовляли!). 
Але мову поставлено на такі чудесні котурни, у ній зіставлено такі 
видовжено-скорочені відстані, що вона житиме — також і в безмеж
них можливостях перекладу — поки живе театр як театр.

34) Цитується за виданням: The True Tragedy of Richard the Third. To which 
is appended the Latin Play of Richardus Tertius, by Dr. Thomas L e g g e. Both 
anterior to Shakespeare’s drama. With an introduction and notes by Barron 
F i e l d ,  Esq. London. Printed for The Shakespeare Society. 1844.

35) Неможливо при цій нагоді не звернути увагу на засадничу спорідне
ність із феноменом української мови. Поруч з нашою славнозвісною широко
мовністю ми маємо органічний нахил утворювати мірою змоги економніші 
словопоняття й словосполуки. Прошу порівняти для прикладу рос. ,,пятиться 
раком** — наше „рачкувати**, рос. „в прошлом году“ — наше „торік**, рос. 
„вместо того, чтобьі** — наше просто „замість**, або новіші утвори, як от рос. 
„судостроительная верфь” , у кращому випадкові складане „судоверфь** — на
ше однородне „корабельня**, рос. „доменная печь“ — наше „домна**, рос. 
„литейньїй цех“ — наше „ливарня**, рос. „кирпичньїй завод** — наше ,.цегель- 
ня“ , рос. „сахарньїй завод** — наше складане, проте знову ж таки ощадніше 
супроти відповідника: „цукроварня**, або ще „науковець** („научньїй работ- 
ник“ ), „ступенування** („возведение в степень**), „корінування** („извлечение
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*
І тому ще раз про чортівню, про «надприродне» у «Макбеті».
Навівши слова Макбета про «нелюда», В. Ф. Шірмер30) висновує:
Макбет поставив себе поза загальнолюдськими царинами. Цей ви

рив з людської сфери відрізняє його від інших злочинців, як от Яґо 
або Е дм унд.-------

Макбет справді відрізняється від згаданих колеґ у лихих ділах. 
Він, проте, відрізняється не тим, що «поставив себе поза», лише тим, 
що, навпаки, до нього включено театральних персонажів інакшого 
ґатунку. Інакші ситуації, інакші ритми дії та мови. Але реальність 
суцільна і в «Макбеті», і в «Отелло», і в «Королі Лірі», — реальність 
сценічної гри.

Я намагався ввесь час показати, як здійснюється реальність сце
нічної гри. Відьми з’являються в напружених ситуаціях, виголошу
ють ефектовні теревені — того цілком досить, щоб життя їх дістало 
виправдання й довічне забезпечення.

Театральні люди беззастережно вірили в шексггірівських духів, 
тому що вони підходили до них не як мислителі, а по-фаховому.

Сер Вільям Давенант, режисер і драматор, за леґендою був не
законним сином Шекспіровим. Але за родом діяльности — найзакон- 
нішим. 1671 він встановив для пізнього барокко часів Реставрації «ди
вертисментний» канон «Макбета». Важливою складовою частиною 
вистави були «літальні прилади для відьом (machines as flyings for
the witches), з усіма, хто при тому співають і танцюють------- як то
лежить у  природі опери».

З неменшим пієтетом до театрального чаклунства попереджала 
публіку афіша трупи Зміовського* * 36 37), яка 1816, в одній з найранніших 
вистав «Гамлета» на Україні, обіцяла серед іншого й такі сцени:

Крьільцо перед дворцом, где является д у х . --------Кладбище, где
дух  по разговоре с Гамлетом пропадает в земли.

Макбетові відьми зберігають чинність для всіх епох, суєвірних і 
несуєвірних, тому що автор зробив їх театрально об'ємними.

Ф
Перед появою друком першої версії Осьмаччиного перекладу38) 

з’явилися були два українські переклади — Осипа Юрія Федьковича 
та Пантелеймона Куліша, — а після неї переклад Юрія Корецько- 
го39). Федьковичів переклад, вкупі з його ж перекладом «Гамлета» 
(обидва зроблено з німецької мови на гуцульську говірку), вийшов у 
Львові 1902 за редакцією Франка. Так само за редакцією Франка по
корня“), ,,кисень" (скл. „кислород"), або й таке, як „вужчий" („более узкий"),
тощо, тощо.

36) Цит. вид.
37) Уривки з неї в І. Ваніної (цит. вид.), при чому авторка посилається на 

джерело: Архів Державного музею театрального мистецтва УРСР. Інв. ч. 280 10. 
В. Ревуцький (цит. вид.) спирається на те саме джерело, але подає інакше 
число інвентаря, саме 28.100, прізвище транскрибує як «Змієвський», зазначає, 
що ім’я його було Антон і що він походив зі Львова.

38) Вільям Ш е к с п і р. Макбет. Трагедія на п’ять актів. Переклад з ан
глійської Т. О с ь м а ч к и .  Державне Видавництво України, Харків-Київ, 1930.

39) У цьому перекладі йшла, як ми бачили вище, вистава в Донецьку 1938.
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бачив світ і Кулішів переклад у серії десятьох його перекладів, ви
даній там же 1899 — 1902.

На моє прохання п. Осьмачка розповів у листі (з 8. лютого 1959) 
історію постання першої версії:

Я був почав учити англійську мову ще в К и єв і. . .  Мене вабила 
Байронова лірика і казки про Шекспіра, які розповідали грамотніші 
від мене люди. А тоді вже Підмогильний перекладав Анатоля Фран- 
са і вже пристойно володів французькою мовою. І він нераз мені ка
зав, що треба вчити мову тільки перекладаючи щ ось на свою рідну 
мову. А він же був у добрих стосунках з академіками, між якими 
кружляли розмови що у  нас Шекспіра власне немає, бо Кулішева 
мова не доходить до уваги слухача безпосередньо. То, мовляв, хоч би 
мова його поновішала, то і то добре було б. І ось там, в Академії, 
через Підмогильного дійшли переконання, щоб мені дати в роботу 
«Макбета». Бо моя літературна мова вважалася за дуже потужну. Я 
взявся працювати коло «Макбета», але не для того, щоб підновити 
мову, а для того, щоб за допомогою рідних і чужих перекладачів і за 
допомогою ориґіналу мати ориґінальний переклад . . .  Я це зробив.

Що спонукало його виготувати другу версію, — вже на еміграції, 
— перекладач розповів в одному радіоінтерв’ю40) :

Я недавно другий раз переклав Шекспірові п'єси: «Макбет» та 
«Генрі IV». Бо перші переклади мене не вдовольняли ні точністю, ні 
погрібною емоціональністю.-------

Думається, однак, що справа тут, у другій версії, не тільки в точ
ності (бо це річ релятивна) і не тільки в емоціональності (бо це річ 
так чи так неуникненна), а й у ще чомусь.

Перша версія була залежна від попередньої літературної традиції. 
Другу поет-перекладач узяв у цілковито іншому пляні слова. Справа 
не стільки навіть у зовнішньому моменті, як от систематичне пору
шення правильного розміру, скільки у намаганні, будь-що уникаючи 
звичних «красовитостей», засвоїти твір в українській мові за допо
могою граничної конкретности щоразової словесної побудови. У та
кому аспекті витримано тепер переклад від початку до кінця41).

За спорідненою засадою зробив нещодавно переклад Софоклових 
«Трахинянок» Езра Павнд. Автор розвідки, вміщеної у виданні пере
кладу, С. В. Янковський42), вдається до промовистого зіставлення його 
з попередніми, конвенційнішими. Подаю зіставлення в оригіналі:

The Oxford translation of 1871:

Go now, my son, for even he that is late in doing 
well, yet, when he learns his duty, procures gain.

40) «Свобода», 3 20. червня 1959.
41) Про засади перекладу другої версії «Генрі IV» див. у вступній статті 

до цієї речі.
42) S. V. J a n k o w s k i .  Ezra Pound’s Translation of Sophokles. In: S o p h o k -  

1 e s. Women of Trachis. A version by Ezra P o u n d .  New York, New Directions. 
Copyright 1957 by Ezra Pound. New Directions Books are published by James 
Laughlin. New York office: 333 Sixth Avenue, New York (14).
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Lewis Campbell: ,

Go then, my son; though late to learn and do 
What wisdom bids, hath certainty of gain.

Gilbert Murray:

Go then, my son. To have done the right, though late 
The knowledge came, must needs be fortunate.

Daianeira’s sententious remark sounds almost common-place. Pound 
gets a kick out of it:

“ Well, get going. A  bit late, but a good job’s worth a bonus.”

Переклад Павнда викликав ряд грімких скандалів серед філологів 
і побожний острах серед рецензентів, що обговорювали вистави даної 
версії «Трахинянок». Наші філологи не настільки організовані, щоб 
утворювати спільний фронт. Театральних же рецензентів взагалі бра
куватиме, бо не знати, хто й коли інсценізує Осьмаччиного «Макбета».

Але якщо його видання стане предметом хоч кількох в’їдливих 
реплік з боку звичайних іґнорантів, які ходять у критиках, то й у 
тому була б уже нагорода перекладачеві за довершений до кінця 
труд.

*
Щодо імень власних.
У транскрипції їх не додержано єдности. Деякі, ті, що в нас не 

звичні для язика, віддано по змозі фонетично, так, як вони вимовля
ються по-англійському (Макдаф, Маком тощо). Але ті, що стали вже 
у нас традиційними, полишено у традиції без змін: Дункан — і перед
усім сам Макбет.

Ігор Костецький
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ДІЮ ТЬ:

ДУНКАН, король Шотландії
МАКОМ
ДОНАЛЬБЕН

і його сини

МАКБЕТ І
БАНКО І отамани королівської армії 
МАКДАФІ
ЛЕНОКС 
РОСО 
МЕНТІЗ 
АНҐУС 
КЕТНЕС 
ФЛІНС, син БАНКО

шотландські шлахтичі-тани

СІВАРД, ГРАФ НОРЗЕМБЕРЛЕНД, отаман англійського війська
МОЛОДИЙ СІВАРД, його син
СІТОН, джура МАКБЕТІВ
СИН МАКДАФІВ
АНГЛІЙСЬКИЙ ЛІКАР
ШОТЛЯНДСЬКИЙ ЛІКАР
СЕРЖАНТ
ОДВІРНИЙ
ДІД
ЛЕДІ МАКБЕТ 
ЛЕДІ МАКДАФ
ПАНІ на услутуванні в ЛЕДІ МАКБЕТ
ГЕКАТА і три ВІДЬМИ

ЛОРДИ, СТАРШИНИ, ЖОВНІРИ, ДУШОГУБЦІ, 
СЛУГИ, ГІНЦІ, ДУХ БАНКО та інші З’ЯВИ

Кін: Шотландіа, кінець четвертої дії — Англіа.
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ДІЯ ПЕРША

1

Пустельне місце. Грім. Блискавка. 
Вихід: три ВІДЬМИ.

ПЕРША ВІДЬМА Коли ж ми стрінемося ще 
Під блиск громів та під дощем?

ДРУГА ВІДЬМА Аж як утихне «ріжбийстій» 
І хтось програ і вигра бій.

ТРЕТЯ ВІДЬМА Ще сонце сяде за подій.

ПЕРША ВІДЬМА А місце де?

ДРУГА ВІДЬМА Аж там в корчах.

ТРЕТЯ ВІДЬМА Де вже Макбет нас зустріча.

ПЕРША ВІДЬМА Мчу, сірий коте.

ДРУГА ВІДЬМА Жаба кличе.

ТРЕТЯ ВІДЬМА Вмить.

УСІ ТРИ Гарне — бридь, і бридь — краса, 
Крізь тумани і сльоту звиса.

Відхід.
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2

Близько коло Ф оресу табір військовий. Чути тривогу. 
Вихід: ДУНКАН, МАКОМ , ДОНАЛЬБЕН, ЛЕНОКС, СЛУГИ.

їх  перестріває закривавлений СЕРЖАНТ.

ДУНКАН Це хто скривавлений? Здається, тут 
Він може розказати нам про бунт 
Останню вість.

МАКОМ Це саме той сержант 
Хоробрий, що стинався люто 
Із ворогом, щоб я в полон не впав. 
Тебе вітаю я, завзятий друже, 
Прохаю розказати королеві,
В якому стані розрух пробував.

СЕРЖАНТ Змагався він, як два пловці,

ДУНКАН

Знесилені в плавбі, коли 
Ухопляться в смертельний хап і тяжко 
Загальмують своє мистецтво. 
Немилосердний Макдоналд 
Бунтівником догідний бути,
Підлоти в кого так ворушилися 
В душі, немов черва,
Підсилив кернами і голоґласами 
Себе із островів західніх:
Йому Фортуна стала за повію 
І усміхалася треклятій зваді, —
Та все Макбетові ніщо було,
Він мення заслужив хороброго: 
Зневаживши Фортуну, він аж гув 
Своєю крицею, що парувала 
Густою кровію у лютій карі.
Немов улюбленець завзяття,
Прорубував собі прохід, аж поки 
Не став перед лице раба 
Фа й не стиснув руку він,
Та й не попрощався,
А голову до щелепів розсік
Та й настромив на башту, на зубці.

Хоробрий брате, лицарю достойний!
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СЕРЖАНТ Та звідки сонце піднімає світло, 
Звідтіль топити кораблі встає 
І буря-громовиця, так ми ждемо,
Що джерело нам винесе утіху,
А відти пухне, клекотить тривога . . .  
Так наслухай же і вчувай, королю, 
Не встигла правда збройно і відважно 
Скоком утікати кернів змусити,
У п’ятах всю надію мати,
Король Норвезький змірив перевагу 
І свіжими людьми, що зброю мали 
У піхвах чисту, напад учинив.

ДУНКАН Чи не злякало ж це Макбета й Банка, 
Отаманів військових?

СЕРЖАНТ Так,
Мов горобці орлів чи заєць — лева. 
Якщо сказати правду, то вони 
Були гарматами, що дві горлянки 
Стріляти кожна мала.
Трощили ворогів, немов хотіли 
Скупатися у ранах, що парують,
Чи другу ще увічнити Голготу, — 
Не можу говорити, бо охляв,
І до рятунку рани мої волають.

ДУНКАН Слова твої, мов рани в тебе, гарні, 
Бо разом запахущі честю. . .
Гей, ведіте до хірурга.

(СЕРЖ АНТА виводять.)

МАКОМ

А  це хто йде?

Достойний Роський тан.

ЛЕНОКС Який же поспіх в його у вічу,
Так, ніби він повісти дивне мусить.

Вихід: РОСС.

РОСС Хай Бог спасає короля.
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ДУНКАН Достойний тане, відкіля?

РОСС Із Файфу йду, королю мій великий, 
Де прапори норвезькі обвівали 
Високі небеса і холод гнали 
На наші сили. Сам король Норвезький 
Із хмарами своїх потуг незглядних, 
Підможений Кавдорським віроламцем, 
Зчинив понуру з нами сутичку 
І у змаганні зупинився 
3 Белониним там нареченим,
Що у залізо був закутий некрушиме: 
Рука руці, а сила силі стала,
І непокірний дух забили у кайдани, 
Бо врешті ми перемогли.

ДУНКАН Велике щастя.

РОСС І нині вже Свенон, король Норвезький, 
Благає миру, ми ж йому і згоди 
Ховати не дали були жовнірів,
Аж доки нашому отаманові не сплатив 
Він у Сент-Колмі десять тисяч талярів.

ДУНКАН Не зрадить вже нам щирих зацікавлень 
Кавдорський тан. Ідіть, оголосіть 
Його на страту. Макбета ж  привітайте 
3 новим титулом скараного тана.

РОСС Це буде виконано.

ДУНКАН Що він згубив, то те Макбет знайшов. 

Відхід.

ПЕРША ВІДЬМА

3

Чагарник. Грім. 
Вихід: три ВІДЬМИ.

Де пробувала, сестро?
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ДРУГА ВІДЬМА Свиню вбивала.

ТРЕТЯ ВІДЬМА А ти, сестро?

ПЕРША ВІДЬМА Матросова набрала жінка в поли 
Каштанів — та й жує й жує й жує, 
А я й кажу: дай і мені. А вона, 
Коростява, й гука: відьмисько, геть! 
А чоловік її пливе в Алеппо,
Хазяїн Тигра-корабля, —
То вже не оббереться мук:
Бо я туди у ситі шляхом тим,
Неначе без хвоста пацюк,
І він своє, а я за ним, за ним.

ДРУГА ВІДЬМА Я й вітру вже дам.

ПЕРША ВІДЬМА Добра ти нам.

ТРЕТЯ ВІДЬМА А я все інше.

ПЕРША ВІДЬМА Я й сама маю все інше:
В кожний порт летить воно, 
Всі притулки зна давно,
Бо у мене мала є,
Сіном висохне моряк,
Не засне в плавбі ніяк,
Сила в нього скапає,
І ніяк не склепить вій,
Як проклятий буде він:
Буде час, не буде час 
Дев’ятьма по дев’ять раз. 
Корабель же не в загин, 
Тільки буря в мах один 
Попогонить з рину в рин! 
Гляньте, маю ще.

ДРУГА ВІДЬМА Що ще, що ще?

ПЕРША ВІДЬМА Лоцманів тут палець є: 
В морі згинула душа, 
Як додому поспішав.

Чути бубон.
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ТРЕТЯ ВІДЬМА Бубнить, гуде — 
Макбет іде.

УСІ ТРИ Віснице землі й води,
Руну в руку поклади, 
Оббігаймо кожну тричі,
Аби вийшло дев’ять раз. 
Тихше: закрутили час 
І відправи чарівничі!

Вихід: МАКБЕТ, БАНКО.

МАКБЕТ Такий поганий і прекрасний день 
Мені ще не бував.

БАНКО Чи буде нам далеко ще Форес?
Що це таке охляле і в рубцях 
І дике виглядом? Не носить, мабуть, 
Його й земля? Але ж воно на ній. 
Чи ви живі, чи можна вас питати? 
Мені здається, зрозуміли ви,
Бо кожне репаного пальця швидко 
До шкури, вислої з губів, притисло. 
Гадалося б, що ви жінки, але 
Вважати вас за них ніяк не можна: 
Бо з бородами всі.

МАКБЕТ То що ж ви є:
Як можна вам казати, то кажіть.

ТРЕТЯ ВІДЬМА Від всіх Макбетові чолом! 
Вітаємо, Ґляміський тане!

ДРУГА ВІДЬМА Від всіх Макбетові чолом, 
Вітаємо, Кавдорський тане!

ТРЕТЯ ВІДЬМА Від всіх Макбетові чолом, 
Що потім буде королем!

і

БАНКО Чого здригнули, ваша милість, ніби 
Злякалися річей, що так гудуть 
Прекрасно? Ради правди, говоріте: 
Чи мрія ви, чи те, що нам явили? 
Мій благородний ось товариш вами
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Відьми з Макбетом та Банко. Національно-Народний театр, 
Авіньйон , 1954

Les Sorcieres avec Macbeth et Banquo. Le Theatre National Populaire

Привітаний з шанобою такою,
Що має, потім навіщований 
Надалі в королі, із рівноваги,
Погляньте, вийшов, захопившися. Чого ж 
До мене ви не мовили нічого?
Як засів бачите прийдешнього часу 
І зерно те, що зійде, і що ні,
То ви й до мене говоріть,
До мене, що не прохатиме у вас 
Ні ласки, і ні люті вашої не побоїться.

ПЕРША ВІДЬМА Вітаємо!

ДРУГА ВІДЬМА Вітаємо!

ТРЕТЯ ВІДЬМА Вітаємо!
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ПЕРША ВІДЬМА Ти менший, ніж Макбет, і більший.

ДРУГА ВІДЬМА Хоч не такий щасливий ти, але щасливіший.

ТРЕТЯ ВІДЬМА Ти сплодиш королів, хоч сам ніщ о.. .  
Чолом же вам, Макбете й Банку!

ПЕРША ВІДЬМА Всі вітаємо Макбета й Банка!

МАКБЕТ Стривайте, ви, промовці недомовні,
Та ще кажіть. По смерті Сайнела 
Я знаю те, що тан Ґляміський я.
Але Кавдорський як? Цей тан живий 
І процвітає ще. А королем?
Від цього вже і гетьто відвернулась віра, 
Ще більше, ніж від тана від Кавдора.
І відки маєте знання ви це 
Таке чудне казати? Або чого 
Оце в степу пустельнім, на дорозі 
Ви з віщим привітанням стали нам? 
Кажіть, я вам велю.

ВІДЬМИ щезають.

БАНКО Земля кипить, як та вода, і бульбашки здима.
Це бульбашки і є. Куди ж воно
Пропало?

МАКБЕТ У повітря. Хоч і тілом 
Здавалося, а розпустилось так, 
Немов дихання наше серед вітру. 
А я хотів би, щоб воно було.

БАНКО Та чи ж воно було, про що говорим? 
Чи, може, з’їли корінь ми якийсь 
І глузд наш у полоні в божевілля?

МАКБЕТ Нащадки ваші будуть королями.

БАНКО А ви ж — то королем.

МАКБЕТ І другим таном, хіба не так?

БАНКО Той самий гук і слово. 
Це хто?
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Вихід: РОСС, АНҐУС.

РОСС Макбете, наш король одержав 
Щасливо вісті про твої удачі,
І як читав він про твою відвагу 
У бойовиську із бунтівниками,
У ньому подив і хвала боролися.
Цей самий день окинувши ввесь оком, 
В рядах норвезьких він уздрів тебе, 
Як ти чинив зухвале діло смерти, 
Страху не маючи з картин кривавих. 
А вісті, наче гряд, шуміли: кожна 
Хвалу тобі несла, що ти великий 
Захисник царства рідного, —
І сипалися перед королем.

АНҐУС Від нашого державного господаря 
Нас послано тобі подякувати 
І кликати до нього, а нагороди ми 
Тобі давати не прийшли.

РОСС Аби ти в славі більшій запишався, 
Король звелів, щоб ти віднині таном 
Кавдорським був. І я вітаю з цим, 
Найбільше ушанований мій тане!

БАНКО (стиха) То це і чорт казати правду може!

МАКБЕТ Кавдорський тан живий, чого ж мене 
Ви в мантію позичену вбираєте?

АНҐУС Це так, живе ще той, хто таном був. 
Життя його під суд тяжкий схилилось 
І жде на свій кінець.
Чи він було з'єднався із чужинцем,
Чи помагав бунтівникам таємно,
Чи разом всім трудився зруйнувати край, 
Але доведено державну зраду:
Признався сам, і скинуто його.

МАКБЕТ (набік) Ґляміс і тан Кавдор, а що найбільше,
Те потім.
(До РОСС А і АНҐУС А.) Дякую вам за турботи. 
(До БАНКО стиха.) Чи ви надієтесь, що ваші діти

стануть королями?
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Бо надали ж мені титул Кавдорський ті самі, 
Що й їм наприрікали.

БАНКО (стиха до МАКБЕТА) Якщо цьому ви віри надасте, 
Бажання до корони запалає ще більше,

МАКБЕТ (стиха)

Ніж до тана до Кавдора.
Та дивно, як знаряддя тьми говорять 
Нам часто правду, тільки б спокусити 
На зло, і крихтою чесноти тягнуть 
У саму глибочінь тяжкої зради. . .
Брати, на слово лиш одне прохаю.

Мені вже сказано дві правди,
Немов до дії два прологи щасні,
Ще й на державну тему.
(Голосно.) Панове, дякую вам я.
(Стиха.) Не може надприродна цяя провість 
Ні злою буть, ні доброю. Хай зла,
Чого ж дала на вдачу запоруку,
Яка у правді ніші народилась?
Я є Кавдор. Коли ж вона з добра,
Чого ж я навіву піддався сліпо,
Що образом своїм наводить жах,
Аж волос дибом устає мені 
І серце неприродно б’є об ребра? 
Справдешній страх, то не такий страшний, 
Як образи жахливої уяви.
Одна лиш гадка про убивство дике 
Мене всього стрясає й дію душить 
У зародку рукою кам’яною —
І те лиш є, що й гетьто не існує.

БАНКО Погляньте, наш товариш захопився.

МАКБЕТ (стиха) Якщо корону доля присудила 
Мені, то хай сама і коронує, 
А  я і пальцем не рухну.

БАНКО , Нова 
До нього слава так пасує, ніби 
Чужа одежа нам, що не влягає 
До форем тіла, доки не обносим.

МАКБЕТ Що мусить бути, хай іде, бо час, 
Година лине і бурхливих днів.
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БАНКО Достойний Макбете, чекаємо уваги вашої.

МАКБЕТ Простіть мені: давно забуті речі 
Натруджений мій мозок відживив.
Панове добрії, турботи ваші 
Записано у книгу ту, що кожен день 
Сторінки сторінкую у читанні. . .
Тепер до короля. (До БАНКО.) Не забувайте, 
Що трапилося нам. Колись ми вільно 
І щиро поговоримо про це,
Коли усе звагуе час.

БАНКО (стиха) Я радо.

МАКБЕТ А зараз годі. Ходімо, друзі. 

Відхід.

4

Форес, кімната в палаці. Сурмлять.

Вихід: ДУНКАН, МАКОМ , ДОНАЛЬБЕН, ЛЕНОКС, СЛУГИ.

ДУНКАН Чи вже покарано Кавдора? Ті, 
Кому доручено скарати, тут?

МАКОМ Владарю мій, ще не вернулись, тільки 
Я розмовляв з одним, що бачив смерть 
Кавдорову: він розповів, як щиро 
Кавдор признався в зраді та благав 
У вашої величности прощення,
Бо виявив глибоке каяття.
Ніщо йому не пасувало так,
Як розлучатися із тим життям,
Яке він мав не по заслузі.
Неначе смерть його навчила 
Розлуку брати з річчю найдорожчою, 
Немов з дурничкою якоюсь,
Коли потрібно.
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ДУНКАН Немає ще мистецтва по обличчі 
Упізнавати те, що діється в душі.
Він був тим паном, якому я віри 
Безмежно надавав.

(Вихід: МАКБЕТ, БАНКО, РОСС, АНҐУС.)

Мій брате найшановніший!
Мене гнобить великий гріх: невдячність. 
В таку далеку даль ти поспішив,
Що і найпрудше крило нагороди 
Тебе нездатне вже й наздогнати тепер. 
Якби ти менше заслужив, тоді 
Зрівняти я міг би нагороду 
І вдячність. . .  Та мені сказати тільки й 
Лишилося, що вартий ти того, чого 
І я не в силі оплатити.

МАКБЕТ Служити, бути вірним — я повинен, 
І в цьому вся мені заплата.
А вашої величности вже доля 
Приймати наші обов’язки тільки: 
Вони у трону і в держави слуги.
Та діти і завжди належне чинять 
І для любови вашої, і чести.

ДУНКАН Іди ж до нас, мій дорогий, бо я 
Тебе до ґрунту прищепаю, з праці 
Моєї зростом забуяєш ти.
І ти, шляхетний Банку, заслужив 
Не менше, і воно відоме буде хай 
Не менше, ніж зароблене. Іди ж,
Я обніму, до серця пригорну.

БАНКО Якщо я там зросту, жнива лиш ваші.

ДУНКАН Мої ви многоплідні радощі, 
Достачами своїми пишні ви, 
Сховайтеся у чистих краплях смутку: 
Сині і родичі, і тани, всі 
Найближчі, знайте: ми свою державу 
Звіряємо на сина старшого,
Макома, і віднині іменуєм
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МАКБЕТ

Його ми принцем Камберлендським. 
Пишатися ж його лиш товариством 
Не буде його честь: засяють бо 
Ознаки возвеличення, як зорі,
На всіх, що в битвах заслужили.
А зараз їдьмо в Інвернес, хай нас 
Надалі зв’яже це ще більше.

Спочивок — труд, що вжитий не для нас. 
Я буду сам гінцем, дружині радість 
Велику привезу, коли узнає,
Що гість державний наближається. 
Дозвольте ж попрощатися.

ДУНКАН Кавдоре мій!

МАКБЕТ (стиха) І Камберлендський принц — поріг мені,

ДУНКАН

Через який я мушу чи упасти,
Чи перескочити, бо на дорозі
Моїй лежить. . .  Сховайтеся ж ви, зорі,
Аби не бачити моєї тьми,
А в ній бажань моїх найглибших!
Ох, тьма: руки під віями не видко. . .  
Але нехай сподіється оте,
Чого боїться бачити і око.

Воістину, мій Банку, він хоробрий: 
Його хвалю — приймаю хліб насущний 
І бенкетую. їдьмо вслід за ним,
Його турботи перед нами линуть,
Аби сердечно нас вітати.
Родич такий, що жадної не має рівні.

Сурми. Відхід.

5

Інвернес, кімната у  Макбетовім замку. 
Вихід: ЛЕДІ МАКБЕТ , читаючи листа.

ЛЕДІ МАКБЕТ «Вони мене зустріли в день моїх перемог, і я пе
реконався від їхніх повідомлень, що вони мають 
знання більші, ніж сьогосвітські. Коли ж я зай-
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СЛУГА

нявсь бажанням їх більше розпитати, вони зли
лися із повітрям і пощезали. А я стояв у подиві 
глибокім. І нагодилися на хвилю цю гінці від 
короля. Вони мене всі разом привітали Кавдор- 
ським таном. Якраз мене вітали цим раніше 
трохи й сестри чарівниці і на часи прийдешні 
показали словами: „Вітаємо, королю, у майбут
ньому.” Розважив я гаразд усе тобі це передати, 
моя ти подруго найдорожча, аби і ти не загубила 
втіхи в радощах належних, не знаючи великости 
тії, яку обіцяно тобі. Склади все в своє серце, і 
прощай.»
Ґляміс ти і Кавдор, і будеш тим,
Що навіщовано тобі, та я 
Боюсь твоєї вдачі щирої:
Молошний вельми ти на добрість людську 
І найближчої тропи не вхопиш.
Величним хочеш бути, й гонор є,
А помогти йому злоби не маєш.
Чого бажаєш високо на світі —
Побожно ти жадаєш.
Хотів би чесно грати,
Але щоб виграти погану гру,
Ти хотів би, великий мій Ґлямісе, мати те,
Яке кричить: роби це так і так,
Якщо мене здобути забажав,
І бійся те робити, що тобі 
Найбільше до вподоби! Швидше, мужу,
Сюди, тобі я серце надихну,
Суворим та відважним словом
Всі перешкоди розжену, що перетяли
Тобі шляхи до кола золотого,
Що ним тебе і доля, і ті сили 
Метафізичні рокували разом 
Вкоронувати!

(Вихід: СЛУГА.)

Що таке?

До нас король приїде уночі.
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Л Е Д І М А К Б Е Т

СЛУГА

ЛЕДІ МАКБЕТ

Чи ти не божевільний це казати?
Хіба не з ним господар твій? Хіба 
Не сповістив би він, якби це так,
Аби могла я наготовити?

Із ласки вашої, це правда все.
Наш тан прибуде швидко, бо пригнався 
Товариш мій від нього і насилу, 
Задиханий, нам звістку вимовив.

Поклопочися ж  коло нього, бо він • 
Привіз великі вісті.

(Відхід: СЛУГА.)

Кряка крук,
Що аж охрип та на роковані 
Дунканові одвідини у баштах 
І чорних, і зубчастих. Гей, нечиста 
Проклята сило зради й душогубства, 
Сюди! Жіночу стать мою налий 
Ти люті найлютішої від тім’я 
До нігтів на ногах і кров згусти,
Щоб хід до жалощів там загатити,
Аби не похитнуло каяття
Мені жорстокої мети і миру
На білих крилах в серце не внесло.
В жіночі груди мої линьте, сили 
Пекельні, вирвіть молоко і дайте 
Туди жовчі. Волаю, прилітайте 
З усіх усюд, в якій би тьмі ви не роїли. . .  
Лети і ти, півноче найглухіша, 
Закутавшись у бурий дим пекельний,
Аби мій гострий ніж не бачив рани 
Тії, що сам прооре, ані небо 
Щоб не підглянуло під ковдру ночі 
І не гукнуло: стій і схаменися!

(Вихід: МАКБЕТ.)

Ґлямісе і Кавдоре прешановний 
І більший, ніж обидва разом,
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Макбет — сер Лоренс Олів'є, Леді Макбет — Вівіен Лі. 
Ш експірівський Пропам’ятний театр, Стретфорд над Евоном, 1955

Sir Laurence Olivier as Macbeth, Vivian Leigh as Lady Macbeth. 
Shakespeare Memorial Theatre, Stratford-upon-Avon,

МАКБЕТ

Бо так привітаний уже. Листи твої 
Мене понад сучасне підняли,
J. миттю я прийдешнєє відчула.

Моя любове многоцінная,
Цієї ночі приїздить Дункан.

ЛЕДІ МАКБЕТ А виїде коли?
МАКБЕТ Гадає взавтра.
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Л Е Д І М А К Б Е Т Це «взавтра» не побачить сонця 
Довіку. Ваше ж то обличчя, тане,
Неначе книга та, де люди 
Можуть і непевні справи прочитати. Ви, 
Аби найкраще ошукати час,
Ізбайдужійте, як і він, та хай 
Сповняються приязні очі, руки,
Язик, і майте вигляд чистий квітки,
Що в пелюстках своїх хова гадюку.
Треба конче того, що йде, гостинно 
Вдовольнити, а всі діла цієї ночі 
Лишіть мені, бо і ночам, і дням,
Що ще грядуть, лише вони дадуть 
І владу царську, і обладу.

МАКБЕТ Про це ми потім. . .

ЛЕДІ МАКБЕТ Майте ж  спокій:
Міняти настрій — кликати непевність.
За інше все беруся я.

В ідхід.

6

Перед Макбетовим замком. Гобої. Смолоскипи.
Вихід: ДУНКАН, МАКОМ , ДОНАЛЬБЕН, БАНКО , ЛЕНОКС, 

МАКДАФ , РОСС, АНҐУС , СЛУГИ.

Який приємний вигляд цього замку.
Повітря свіже — і солодко диха 
На наші ніжні почуття.

Ось гість проворний літа,
Що мешкає на храмах, щур, гніздом 
Своїм коханим він те нам каже,
Що небо віє пахощами тут.
Немає виступу, ні фризу, ні колони,
Аби ця пташка не вчепила там 
Постелю — многоплідную колиску,
В якій живуть і вештаються.

ДУНКАН

БАНКО
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ДУНКАН

ЛЕДІ МАКБЕТ

ДУНКАН

ЛЕДІ МАКБЕТ

ДУНКАН

Помітив я, що там, де мешкають 
Вони, повітря гарне.

Вихід: ЛЕДІ МАКБЕТ.

Вельмишановна наша господине!
Любов, що виявляють люди близькі,
Нам іноді турботою буває,
Та все ж ми дяку воздаєм за неї,
Неначе за любов. І я навчу вас, як Бог дасть, 
Прощати нам за прикрість вам, складати 
Подяку нам за клопіт вам великий.

Хоч би ми службу вам свою 
Побільшили у кільканадцять раз,
І то б великої цієї чести,
Що ви господі нашій учинили,
Не одслужили ми, бо бідна праця наша, 
Коли зрівняємо її із тим,
Що ви колись зробили нам,
Та й нині, нас одвідавши. За це 
Молитися ми мусимо за вас довіку.

А де ж Кавдорський тан? Бо ми за ним 
Услід летіли і хотіли бути швидше,
Але він добре мчав. Любов велика 
Його підгонила, неначе остроги, —
І він у замок перший загримів.
Прекрасна й благородна господине,
Ми ваші гості цю ніч.

Ваші слуги завжди повинні мати їх,
І що в нас є, то ваше все. Коли ж 
Ви для свого високого вдоволення 
Собі вернути забажаєте —
Беріте свою власність.

Давайте тільки вашу руну 
І, до господаря мене ведіте.
Ми вельми любимо його, і наша 
Велика ласка буде з ним завжди.
Дозвольте.

Відхід.

68



7

Передпокій у  Макбетовім замку. Гобої і смолоскипи.
Входять і переходять СЛУГИ із посудом і стравою.

Нарешті входить МАКБЕТ.

МАКБЕТ Щоб лиш фізичним вдаром все скінчити —
Скінчив би все за мить, щоб душогубством 
Піймати можна наслідки і доконання,
Щоб тільки цей удар був за початок 
І за кінець усього, хоч би тут 
На цьому березі часу я не вагався,
Бо суд за це і тут ми маємо. І тільки 
Криваву лекцію ми сприймемо,
То зараз падає вона, мов кара 
Найлютіша на голову того,
Хто нас навчив. Ця безстороння правда 
Підносить нам з отрутою до уст 
Заправлений же нами келих. Має 
Дункан подвійну в мене забезпеку: 
Підданець я йому і родич є —
Рішить його життя ніяк не можу,
Та й гість у мене він. Убійникам 
Я мушу нагло замкнути двері,
А не з ножем ще гнатися самому.
До того ж він і лагідний, і добрий,
І в правді королює. . .  Взять убити. . .
Та вся його висота доброчесність 
На цей проклятий вчинок прогримить,
Як ангели до суду, і жалі,
Мов голі немовлята серед бурі,
Чи херувими, вісники небесні,
Що кіньми у повітрі мчать сліпими,
У кожне око вдарять ділом жаху,
І сльози ринуть через світ,
Що навіть спинять вітер вільний!
Не маю я острог, аби підгонити свій намір, 
А тільки гонор є розбурханий,
Що поруч із конем біжить, який летить 
Ускачки, його переліта та й пада навзнак.

(Вихід: ЛЕДІ МАКБЕТ.)
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Чого це ти?

ЛЕДІ МАКБЕТ Уже він повечеряв. 
Чому світлицю залишили ви?

МАКБЕТ Хіба питався він за мене?

ЛЕДІ МАКБЕТ А ви хіба не знаєте?

МАКБЕТ Не треба нам
Провадити цю справу. Він мене 
Й раніше шанував, і я в народі 
Здобув громадську Думку золоту. 
Носити б нам ці" шати в свіжім блиску 
І не скидати швидко так!

ЛЕДІ МАКБЕТ Невже
То хміль було надію рорбуяв 
Таку у вас, що. потім знов заснула,
А нині прокидається і бачить:
Бліде, зелене те, що грало кров’ю!
І відтепер мені і твоя любов 
Такою ж видається. Чи ти злякався 
І вчинку власного, й відваги, що ніби 
Мусять бути у бажанні тільки?
Чи ти б згодився мати всі окраси 
Цього життя: і славу, і любов,
Себе вважаючи страхополохом 
І повсякчас гадаючи: я мушу,
Але, неначе бідний кіт у байці 
Мовляє нишком: я не смію.

МАКБЕТ Годі,
Прохаю, бо робити смію все я,
Що насміти може чоловік,
А хто насміє більше — нелюд він.

ЛЕДІ МАКБЕТ Яка ж  тоді примусила звірюка вас 
Мені із наміром своїм хвалитись?
У тую мить були подібні ви 
Найбільше до людини, а тепер 
Повинні бути більше, ніж людина!
Ні час, ні місце не годилися тоді,
А ви ж хотіли те і друге, і ось вони самі вам 
Ізнайшлися. Та припасованість обох
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Леді Макбет — Марія Файн, Макбет — Павль Веґенер. Фестиваль 
Райнського об'єднання ім. Ґете в Дюссельдорфі, липень 1914

Maria Fein als Lady Macbeth, Paul Wegener als Macbeth. 
Festspiele des Rheinischen Goethevereins, Diisseldorf, Juli 1914

До справи зробила вас нінащо негодящим. 
Були у  мене немовлята ссущі,
І що то їх любити ніжно — знаю.
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МАКБЕТ 

ЛЕДІ МАКБЕТ

МАКБЕТ

ЛЕДІ МАКБЕТ 

МАКБЕТ

Але нехай сміялося б невинно 
Воно мені, — я вирвала б з безкостих 
Дитячих ясен ТОЙ МОЛОШ НИЙ ПИІГГИК 

І мозок вибила б із голови,
Якби на це присягу я дала 
Таку, як ви!

А що, коли невдача?

Невдача — нам? Та ви напружте свою відвагу 
Аж до луску на вчинок цей, і буде вдача. 
Коли засне Дункан здорожений, тоді 
Його я шляхтичів одвірних так 
Укоськаю заправленим вином;
Що пам’ять — розуму їх сторож — димом 
Із черепа повіє, череп же, немов казан 
Із-під горілки стане: смердітиме лише.
І ось, коли лежатимуть вони у  сні 
Свинячому, неначе мертві, чого ми 
Не здолаємо зробити із Дунканом 
Безборонним? А на насмоктану сторожу так, 
Ніби губка, вже яку вину ми не здолаємо 
Покласти, від погрому нашого великого?

Отож роди мені синів надалі:
Твоя безстрашна вдача повинна формувати 
Тільки хлопчиків. Чи хто подумає на нас, 
Коли ми сонних шляхтичів обох 
Обмажемо в кімнаті кров’ю, їх ножами 
Проробивши діло? Чи буде їх вина?

Та хто ж  насмілився б подумати 
Інакше саме тоді, коли являтимемо горе 
І криками, і голосінням?

Я зважився, і все єство напнулось 
На цей жахливий крок.
Так смійся ж, часе, з добрим виразом:
Нехай фальшивий вигляд сховає те,
Що зна фальшиве серце!

Відхід .
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ДІЯ ДРУГА

1

Інвернес, двір Макбетового замку. 
Вихід: БАНКО і ФЛІНС із смолоскипом.

БАНКО Чи вже година пізня, сину?

ФЛІНС Місяць, зайшов, але годинника не чув я.

БАНКО Він о дванадцятій заходить.

ФЛІНС Я
Гадаю, що пізніше.

БАНКО На меча мого. . .  На небі не розтринькують, 
Бо свічі вже погашено. І це візьми. 
Бажання спати, ніби оливо, на мене наляга, 
А спати я ніяк би не хотів.
О сили добрі, приборкайте 
Ті думи окаянні, що природа 
Нам посилає в сні! Меча мого 
Подай. А це ще хто?

Вихід: МАКБЕТ і СЛУГА із смолоскипом.

МАКБЕТ Ваш приятель.

БАНКО Хіба ви ще не спочиваєте?
Король уже. Вдоволений він дуже був, 
Велику щедрість мав до ваших слуг. 
Дружині вашій теж подарував 
Ось діямант оцей, та ще й вітав 
її як щонайкращу господиню.
В догоді неміренній день скінчив.
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МАКБЕТ

БАНКО

МАКБЕТ

БАНКО

МАКБЕТ

БАНКО

МАКБЕТ

БАНКО

Не впередили нас, і наша воля 
Слугою недостачі стала.
Якби інакше, то відбулося б вільно.

Та все гаразд. Мені тієї ночі 
Приснилися три віщії сестри:
Вони явили трохи правди вам.

Я вже й забув за них. А втім, могли б 
Ми з вами вдвох словами кількома 
Обмін зробити про ту справу, лише 
Щоб спромоглися ви на це часу подарувати.

За вашим зволенням зайду до вас.

Якщо так само в згоді будете,
І те сподіється, тоді і вам 
Набуде чести.

Щоб тільки не згубити ще чогось,
Шукаючи набутку,
Та вірним щоб лишитись королеві,
То буду в згоді.

Ну, доброго спочивку!

Дякую. І вам теж.

Відхід: БАНКО , ФЛІНС.

МАКБЕТ (СЛУЗІ своєму) Піди до пані і скажи, якщо 
Мені зготують пити, хай задзвонять. 
І спати сам рушай.

(Відхід: СЛУГА.)

Перед собою колодач я бачу,
Ще й ручкою до рук? Ану, візьму.. .  
Нема. Та все ж я бачу тиш тебе,
Моє фатальне видиво. Невже я й дотиком, 
Я й дотиком тебе відчую?
Чи ти лише облудний витвір мозку,
Що в голові гарячкою кипить?
Але ж бо бачу я тебе так само,
Як і оцей, що з піхви витягаю,
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І ти мене на шлях виводиш той,
Що й я шукав, бо ти і зброя та,
Що вжити я намислив. Божевіллям 
У мене зір мигтить. Чи, може, це чуття 
У мене друге, а інше все в мені те,
Що і було. Тебе я бачу й досі,
Краплинами крови на лезі світиш, 
її ж раніше не було там.
Та знаю, це не кров, а справа кривава 
Мені оповіщає очі так.
Тепер півсвіту мертвим видається,
Бо спить облудним та нечистим сном.
Іде відправа чародійна чорна 
Над жертвами збілілої Гекати,
Охлялий душої^убець мовчки встав,
Збудив виттям його голодний сторож-вовк, 
Аби до наміру злодійським кроком він, 
Немов Тарквіній, простував 
Або пересувався, ніби привид.
А ти, від віку нерухома земле,
Моїх не слухай кроків, щоб каміння 
З перестраху не забелькотало 
Про місце, яке мене несе,
І жаху щоб не вирвало із тьми,
Що так тепер пасує . . .
Та я погрожую, а він живе.
В гарячій справі дихають слова 
Великим холодом завжди.

(Дзвін.)

Запрошує мене вже дзвін, все* скінчено.
Іду. Не слухай же, Дункане, він погребний 
І кличе тебе на небо, а, може, і в пекло.

Відхід.
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2

ЛЕДІ МАКБЕТ

Там само.
Вихід: ЛЕДІ МАКБЕТ.

Оте, що їх споїло, смілости 
Мені дало, а те, що їх згасило,
Мені дало вогню. Я чую крик!
Та це сова кричить, вістун фатальний, 
Що надобраніч хижо нам дає. . .
Він тут. До нього двері навстяж,
А  слуги аж харчать, п’яненні, ніби 
Глузують із повинности своєї.
Я так їх налила, що смерть провадить 
Останню змагу із життям: чи їм
Сконати, чи ожити.

МАКБЕТ (за сценою) Хто тут, га?

ЛЕДІ МАКБЕТ Нещасний, ти злякав мене, бо, мабуть,
Уже їх розбудив, і все пропало,
І замір нас погубить, а не діло.
Ножі я напоготовила. Не може бути, щоб
Він їх та не побачив. В ін  спить, як батько рідний,
А то була б рішила. . .  Мужу мій!

МАКБЕТ (повертається) Кінець уже. Чи гомону не чула?

ЛЕДІ МАКБЕТ Я чула, як сова десь голосила,
Та цвіркуни кричать. А ви ні з ким 
Не розмовляли?

МАКБЕТ Це коли?

ЛЕДІ МАКБЕТ Оце?

МАКБЕТ Коли вертався?t
ЛЕДІ МАКБЕТ Так.

МАКБЕТ Чи чуєш ти? .. 
Хто спить у тій кімнаті?

ЛЕДІ МАКБЕТ Дональбен.
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Макбет у  сцені вбивства: клясичний Девід Ґеррік (1716—1779) 
та романтичний Едмунд Кін (1787—1833)

David Garrick (from Bell's „Shakespeare“ , 1774) and Edmund Kean, 
in the Murder scene

МАКБЕТ Ох, вигляд же сумний. 
(Дивиться собі на руки.)

ЛЕДІ МАКБЕТ Дурне гадати і казати: вигляд сумний. 
(Дивиться на його руки.)

МАКБЕТ Один крізь сон зареготав. «Убійник!» — 
Верескнув другий, самі себе й збудили так. 
А  я стояв і слухав, та свої вони 
Пробубоніли молитви й поснули знов.

ЛЕДІ МАКБЕТ Хіба у тій кімнаті спить аж два?

МАКБЕТ Один гукнув: «Помилуй Боже нас!» 
А другий відповів: «Амінь». Здалося, 
Побачили мене і руки ці 
Катівські. Чуючи їх жах, не міг я 
Сказати на «помилуй Боже нас»
Своє «амінь».
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ЛЕДІ МАКБЕТ Так важко не беріть до серця.

МАКБЕТ Та ти скажи мені,
Чого «амінь» не міг я вимовити? 
Мені найбільше треба це «помилуй», 
Того застрягло в горлі і «амінь».

ЛЕДІ МАКБЕТ Коли свій шлях пройшла вже справа, 
Думки про неї геть! 3 ума зійти не штука.

МАКБЕТ Я чув, здається, крик: нема вже сну, 
Макбет його зарізав, невинний сон, 
Що і клубок турбот розмотує 
І день хова прожитого життя,
І купіль є для болячок від праці,
Що гоїть душі хворі і є 
Великої природи шлях спасенний 
І господар на бенкеті життя.

ЛЕДІ МАКБЕТ Чого ви хочете?

МАКБЕТ «Не спіте більше!» — ще кричало і 
На ввесь лунало замок: «Сон зарізаний 
Ґлямісом — вже не буде спати і Кавдор, 
Але й Макбет ніколи не засне!»

ЛЕДІ МАКБЕТ І хто б ото кричав? Та ви, мій тане, 
Собі вриваєте здоров’я, так гадаючи 
Про речі незвичайно божевільно. 
Підіть, обмийте руки від липкого, 
Брудного свідка. І чого ножі 
Ви звідти принесли: лежати їм 
Потрібно там! Несіть назад і кров’ю 
Обмажте сонних слуг.

МАКБЕТ Туди вже
Я більше не піду: мені подумати 
Про те, то страшно, а глянути 
На нього знов — ніяк я не посмію.

ЛЕДІ МАКБЕТ Навмисна кволість! Дай сюди ножі: 
Як сонні, так і мертві є лише 
Картини, а змальованого чорта 
Бояться тільки но дитячі очі.
Якщо із нього ще кривавить, я
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Позолочу обличчя слугам теж,
Аби подумали, що їх то гріх.

Відхід: ЛЕДІ МАКБЕТ. Стукіт із-за сцени.

МАКБЕТ О, відкіля цей стукіт? Що зі мною?
Коли тут кожен шерх жаха мене!
І що за руки? Га! Вони аж очі 
Мені рвуть з чола. Чи кров пречисту 
Великий океан Нептунів відмити здужа 
Від рук моїх? Ох, ні. Моря безмежні 
Скоріше хвилями зачервоніють 
І кров’ю закиплять від рук оцих!

Вертається ЛЕДІ МАКБЕТ.

ЛЕДІ МАКБЕТ І в мене руки кольору твого вже,
Мені бо серце біле мати сором.

(З-за сцени стукіт.)

Я чую стукіт у південні двері.
Вернімося в свою кімнату, трохи 
Води, і змиє з нас оцюю справу:
І як то легко стане! Певність 
Лишила вас.

(Стукіт.)

Ви чуєте?
Вже стукотня упертіше. Підіте 
Та н&кидень нічний надіньте, може 
Покличе хтось, то щоб не бачив,
Що ми ще не спимо. Лише в думках 
Нужденно не згубіться.

МАКБЕТ Мені вже краще і себе не знати,
Як знати все сподіяне своє.

(Стукіт за сценою.)

Дункане, встань від стукоту, бо страшно 
Бажаю я цього.

Відхід.
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ОДВІРНИЙ

3

Там само. Стукотня знадвору.
Вихід: ОДВІРНИЙ.

Ну й стукіт! Оце біля пекегіьних би воріт побути 
за одвірного людині, ото б наодпирався там 
ключем старовини. Гур, гур, гур! Та хто там, ра
ди сатани? Чи не отой це хуторянин, який зави- 
рився, ждучи достатків. Якраз саме добре. Чи 
маєш ти хусток доволі, бо напотієшся від гур
котні? Гур, гур, гур! Та ради другого диявола, 
вже хто там? Напевно це брехун-кривоприсяж- 
ник, що умів клястися разом за біле і за чорне, 
що зрадою проходив світ і все для Бога, але небес 
таки не одурив. Та входь вже, входь, ти, шахра- 
їще! Гур, гур, гур! Хто там? Га? Чи, може, це 
кравець англійський, що умів потроху красти 
латки від штанів хранцузьких? Заходь же, крав
че, та розпікай свій прас у нас. Гур, гур, гур! 
Немає супокою. Хто ви такі? Та тут же холод- 
нюще місце, щоб бути пеклом. Я вже не хочу 
бути далі одвірним чортом. Я. гадав людей пуска
ти з різними фахами, що йдуть веселими шля
хами та все до вічного вогнища. Гур, гур, гур! 
Та зараз бо, зараз. Прохаю не забувати за одвір
ного.

Відчиняє двері. Вихід: МАКДАФ і ЛЕНОКС.

МАКДАФ Хіба ти пізно ліг, мій друже, спати, 
Що й досі ще лежиш?

ОДВІРНИЙ Пиячили ми справді аж до других півнів, 
А вже як вип’єш, то таке буває. . .

МАКДАФ А  саме що?

ОДВІРНИЙ Ох, пане, почервонів, сплю і штани мокріють. 
Хочеться пожирувати, то знов не хочеться. А то 
і хочеться, так плоть нікуди не годяща. Бо ска
зано, як вип’єш тільки, хміль засмика плоть: то
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Одвірний — Даніель Сорано. Національно-Народний театр, 
Авіньйон , 1954

Le Portier: Daniel Sorano. Le Theatre National Populaire

МАКДАФ

надме її, то зіпсує, то підведе, то знов положить, 
то робить пильною, то неслухняною, звелить 
стояти і зараз же валя. Отак насмикавшись із 
плоттю, кладе її назавжди і геть вже покидає.

Напевно і тобі цієї ночі 
Від хмелю довелось полежати?



ОДВІРНИЙ Таки так, аж по ці пори. Та я нагородив хміляку 
за це лежання. Гадалося, що він від мене дуж
чий, бо іноді держав за ноги добре. Нарешті я 
крутнувся і відштовхнув його.

МАКДАФ І твій господар на ногах уже? 
Збудила стукотня, бо ось іде він.

Вихід: МАКБЕТ

ЛЕНОКС Добридень, тане.

МАКБЕТ Добридень вам обом.

МАКДАФ Король устав, шановний тане?

МАКБЕТ Ні ще.

МАКДАФ Наказано його збудити вчасно, 
А я проґавив.

МАКБЕТ Я вас до нього проведу.

МАКДАФ Я знаю, вам турбота ця приємна, 
Та все ж вона турбота.

МАКБЕТ Як труд нас заспокоює, то він 
Стає приємний. Тут ось двері.

МАКДАФ Збудити я осмілюся, бо служба 
Велить.

В ідхід: МАКДАФ.

ЛЕНОКС Чи не сьогодні виїде король?

МАКБЕТ Напевно, бо призначив так.

ЛЕНОКС Була бурхлива ніч: де спали ми, 
Знесло від вітру виводи, і кажуть,
3 повітря чувся зойк і смерти крики, 
Що гуками страшними віщували 
Нічні пожежі, заколоти грізні,
Які вже чорний час несе на нас. 
Нічная птиця цілу ніч кричала,
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І дехто каже, що земля була в гарячці, 
Й тіпало її.

МАКБЕТ Бурхлива ніч була.

ЛЕНОКС Не може пам'ять юная моя 
Такої пригадати ще.

Вертається МАКДАФ.

МАКДАФ Ой жах! Ой жах! Язик не вимовить 
І серце не збагне, як визначити 
Менням отаке!

МАКБЕТ і ЛЕНОКС Що? Що таке?

МАКДАФ Мистецький твір собі вчинила згуба! 
Страшний, святонаругий душогубець 
Зробив пролом у храм, що Бог помазав, 
І викрав відтіля життя будівлі!

МАКБЕТ Про що ви кажете? Яке життя?

МАКДАФ Ступіть в кімнату, і ви осліпнете,
Коли побачите нову Торгону!
Нічого не прохайте, а самі 
Побачите, — то й будете казати.

(Відхід: МАКБЕТ , ЛЕНОКС.)

Вставайте, уставайте і на ґвалт 
Дзвоніте: зрада й душогубство тут! 
Макоме, Банку, Дональбен, вставайте! 
Подобу смерти — з себе сон струсіте 
І гляньте но на смерть саму! Вставайте, 
І на картину страшного суда 
Погляньте! Банку і Макоме! Швидше 
Вставайте, ніби із своїх гробів,
І привидами нишком підступайте 
До жаху лютого!

Дзвонять на ґвалт. Вихід: ЛЕДІ МАКБЕТ .
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ЛЕДІ МАКБЕТ Що сталося?
Чого лунають гуки розпачу,
Від сну людей зривають на розмови 
По всьому замку? Та кажіть, кажіть!

МАКДАФ Ох, ніжна леді, слухати не вам,
Що я сказати можу, бо таке казати жінці - 
Однаково, що вбити раптом.

ЛЕДІ МАКБЕТ

(Вихід: БАНКО.)

Банку, Банку!
Нашого державного господаря убито!

Ох, горе! В нашій господі?

БАНКО Хоч будліде — жорстоко вельми! Дафє. 
Мій дорогий, прохаю, запереч 
Собі, скажи, що це не так!

МАКБЕТ

Вертаються МАКБЕТ і ЛЕНОКС.

Якби
Мені було умерти за годину 
Перед цим випадком, благословенно 
Прожив би я. Віднині смертне все 
Є тільки виграшка, бо слава, добрість 
Умерли, і вино життя розлито,
І в землшці лишилося болото,
Аби ми хвастали.

Вихід: МАКОМ , ДОНАЛЬБЕН.

ДОНАЛЬБЕН Що за лихо?

МАКБЕТ Та лихо вам, а ви й не знаєте, 
Що джерело вже вашої крови 
Навіки зупинилося, і глибочінь 
Його живого лона спорожніла.

МАКДАФ Убито вашого державного 
Родителя.

МАКОМ Та хто ж убив?
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ЛЕНОКС Напевно ті, що спали разом у кімнаті з ним: 
І руки, і обличчя в них були 
В крові, а не обтерті їх ножі від неї 
Знайшли серед подушок їхніх.
І озиралися вони, як подурілі.
Довірити життя таким не зважився б 
Ніхто.

МАКБЕТ Я каюся,
Що згарячу їх повбивав.

МАКДАФ Навіщо ви зробили це?

МАКБЕТ Та хто зараз би міг і мудрим бути,
І лютим, і здивованим? Ніхто.
Безмежної любови вибух 
Чекання випередив розуму.
Ось тут лежав Дункан, а срібна шкіра 
Його стьожками золотими крови 
Обмотана була, розвернуті ножами рани, 
Немов проломи у природі зачорніли 
Або ввійшло туди спустошення.
А душогубці — тут, заюшені 
Кривавим кольорам своґо фаху,
3 ножами, кров’ю обкипілими у піхвах. 
І хто б з людей утримав серце,
Сповнене любов’ю, і не довів 
Любов відважно?

ЛЕДІ МАКБЕТ Ох, поможіть!

МАКБЕТ На леді вважте!

МАКОМ (стиха до ДОНАЛЬБЕНА) Чого ж це ми не зрушим язиків?
Адже ж найбільше горе нам?

ДОНАЛЬБЕН І що ж ми можемо сказати тут, 
Коли на нас чигає доля з кожного 
Кутка і хоче плигнути? Тікаймо, 
Наші сльози не скипіли.

МАКОМ І люта наша туга не схопилася 
На ноги.

БАНКО Леді поможіть.
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(її виводять.)

МАКДАФ

Коли своє оголене на холоді 
Одягнем тіло, виставлене на страждання 
Ми мусимо зустрітися для вияву 
Кривавої цієї справи. Страх 
І сумніви стрясають нас, та я 
В великій руці Божій. І віднині 
Стаю до боротьби супроти 
Таємної, озлобленої зради.

І я.

УСІ Ми всі.

МАКБЕТ Негайно ізбираймося і мужньо 
Напоготовляймося, і всі гуртом 
Зійдімся в залі.

УСІ Добре, ми зготовлені. 

Відхід: усі, крім МАКОМА і ДОНАЛЬБЕНА.

МАКОМ Що ж ти робитимеш? До них не приставай:
Являти невідчуте горе
Фальшивому не важко. В Англію я хочу.

ДОНАЛЬБЕН А я в Ірляндію. І доля нарізно
Обох триматиме в безпеці,

МАКОМ

Бо де ми є, колодачі блищать
Серед людського сміху. Найрідніший нам —
Найкровожерніший.

Стріла ще душогубська, що стрельнула,
Нас не сягла. Ми мусимо її уникнути.
На коні швидше, чемними не будьмо ми: 
Тікаймо крадькома.
Є виправдання злодію тому,
Що краде там себе, де милосердя вже нема.

Відхід.
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4

За Макбетовим замком. Вихід: РОСС і ДІД.

ДІД За років сімдесят я пам’ятаю 
Речей жахливих і чудних багато, 
Але жахливої такої ночі —
Ще ні. Усе минуле перед нею 
Пусте здається.

РОСС Добрий батьку мій, 
Дивися, як насупилося небо 
Й погрожує кривавій сцені їх. 
Показує годинник день, а ніч 
Ще давить лямпу мандрівників:
Чи переважить ніч, чи сором дня. 
Ця тьма обличчя робить всій землі 
Погребним, в час, коли хотіло б 
Живуще світло поцілувать її.

ДІД Неприродне все, як і трапунок той, 
Що я минулого вівтірка бачив: 
Дзвенів шуляк у горду височінь — 
Де не взялась сова, що миші ловить, 
Його піймала й заклювала.

РОСС Та певна і дивніша річ: 
Дунканові це коні і бистріші,
І найдорожчі у породі своїй — 
Всі здичавіли, розвалили стайні, 
Пішли проти покори людям, ніби 
Війну зчинивши їм.

дід Пожерли, кажуть,
Вони себе.

РОСС Так, очі чудувалися мої, 
Коли дивився я на це. Ось Макдаф іде. 
Ну що, як світ біжить?

Вихід: МАКДАФ.

МАКДАФ Хіба не бачите?

87



POCC Чи вже дізналися,
Хто вчинок цей сподіяв, більше ніж кривавий?

МАКДАФ Ті, яких Макбет убив.

POCC Нещасний день! Чого ж  вони хотіли?

МАКДАФ Та їх було ггід’южено:
Маком і Дональбен, Дунканові сини, 
А крадькома втікли. Оце й заставило 
На них грішити діло те.

POCC І це проти природи. 
Ох, ненажерливе ти шанолюбство,
І зміст ти власного життя жереш! 
Королювання, певне, припаде Макбетові.

МАКДАФ Уже начитано, для цього й він 
До Скону виїхав.

POCC А тлін Дунканів де поховано?

МАКДАФ Відвезено до Колму-кіллу,
У сховище святе, де й попередників його 
Храняться кості.

POCC І ви до Скону їдете?

МАКДАФ Ні, брате, я до Файфу.

POCC А я до Скону їду.

МАКДАФ Гаразд. Побачите ви, може, все 
Далеко ліпше зробленим. Прощайте. Хай 
Нова одежа ліпше, ніж стара, влягає нам.

POCC Прощайте, діду.

ДІД Хай Бог благословить і вас, і тих,
Що зле на добре вернуть, і ворога на друга.

Відхід .
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ДІЯ ТРЕТЯ

1

Форес, кімната.
Вихід: БАНКО .

БАНКО То ти тепер уже: король, Кавдор, Ґляміс,
Усе, як чарівниці віщували, — і я боюсь,
Що грав ти найбруднішу гру для цього.
І ще було віщавано, що
Для твоїх нащадків не станеться,
А  що з мого коріння, — що я батько 
Майбутнім королям. Коли слова 
Засяли їх, Макбете, над тобою,
Чого ж би і мені не сталося 
Із їх пророцтва правди саме так,
Як почалося? Та мовчи, німуй!

Сурми. Вихід: МАКБЕТ як король, ЛЕДІ МАКБЕТ як королева, 
ЛЕНОКС, РОСС, ЛОРДИ, ПАНІ, СЛУҐИ.

МАКБЕТ Ось гість наш головний.

ЛЕДІ МАКБЕТ Якби його забули ми, то в святі 
Тут нашому великому була б 
Прогальвина, і негаразд би все було.

Урочиста вечеря цю ніч буде,
І бути на ній прохаю вас.

Королю мій, ваша воля —
Мені закон. Мене моя повинність 
До вас навіки прив’язала.

Чи їдете куди після півдня?

МАКБЕТ

БАНКО

МАКБЕТ
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Леді Макбет — Марія Казарес, Макбет — Ж аи Віляр. 
Національно-Народний театр, Авіньйон, 1954

Lady Macbeth: Maria Casares, Macbeth: Jean Vilar.
Le Theatre National Populaire

БАНКО

МАКБЕТ

БАНКО

Так, їду, мій королю.
(

Ми ж хотіли вашої поради,
Яка була б і статечна, і щаслива разом. 
Та вже до завтрього нехай. Чи ви 
Далеко їдете?

Далеко так,
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Леді Макбет - 

Ellen Terry as

МАКБЕТ

БАНКО

Еллен Террг (1895), Макбет — сер Генрі Ірвіпґ 
(театр «Лісеум», Лондон, 1888)

Lady Macbeth (1895), Sir Henry Irving as Macbeth 
(Lyceum Theatre, London, 1888)

Королю мій, що я лише устигну
Прибути на вечерю. А краще кінь не побіжить,
То я годину-дві у ночі увірву.

Та не забудьте свято наше.

О, не забуду, мій королю!
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МАКБЕТ

БАНКО

МАКБЕТ

СЛУГА

МАКБЕТ

Кузени наші кровожерні, чути,
В Ірландії та в Англії сховались 
І не призналися, що люто батька вбили,
А вигадками дивними там вуха 
Всім роздимають. . .  Та нехай узавтра,
Коли ми зійдемося щиро вдвох на раду 
Про справи державні. Спішіте ж  на 
Коня та на ніч повертайтеся.
Прощайте. Фліне із вами їде?

Так, їде. Та вже пора, бо час не жде.

Бажаю вашим коням швидкости 
І певности в ногах, а вас хребтам 
Звіряю їхнім я. Прощайте.
Свій час провадьте залюбки аж до 
Семи годин. А щоб громаді догодити,
Перед вечерею я хочу бути сам.
Тим часом з вами Бог хай буде.

(Відзсгд: усі, крім МАКБЕТА та одного СЛУГИ.)

Ей, ти! Чи зволення мого чекають ті?

Вони чекають біля брами замку.

Введи ї х . . .

(Відхід: СЛУГА.)

Досягти цього — ніщо, 
Утриматись на цьому — все. 
Щонайгостріший страх мені це — Банко.
В його натурі королівській щось є 
Мене страхати. І насміє він багато,
Бо до душі відважної він має мудрість 
Себе вести і певно, і безпечно.
Мені ніхто, крім нього, не страшний.
Мій дух йому спокорений, як люди кажуть, 
В Антонія до Цезаря було.
Тоді, як «сестри» мене назвали королем,
Він теж звелів за себе говорити,
Й вони йому вітанням прирікли
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Вже батьком бути роду королів,
Мені ж на голову поклали 
Неплідную корону і берло ялове.
Мені дали, що вирветься у мене з рук 
Не рідним родом, син не буде спадкоємцем. 
Якщо це так, то я для Банкових 
Нащадків душу заплямив свою,
Для них Дункана доброго зарізав,
У чашу супокою власного 
Налив злоби — і все для них.
І буде вічною мені прикраса,
Що ворог я людині, бо їх же королями 
Зробив . . .  Насіння Банкове — і королями! 
Нехай і так! Виходь же, доле, на 
Останній бій! — Там хто такий?

(Вертається СЛУГА з двома ДУШОГУБЦЯМИ.)

За двері вийди, доки не покличу.. .

(Відхід: СЛУГА.)

Чи це я вчора з вами розмовляв?

ПЕРШИЙ ДУШОГУБЕЦЬ Так зволили були ви, ваша величносте!

МАКБЕТ Ви все обміркували те, про що
Я з вами говорив? Так знайте, був то він,
Який держав далеко від Фортуни вас, а ви 
Гадали — я. Я з’ясував докладно:
Як стисли вас було в кулак і як 
Ви випорнули, й зроблено які 
Було із вами штуки, хто їх робив,
Та й інше все . . .  І навіжений скаже,
Що так робив не інший хто, лиш Банко.

ПЕРШИЙ ДУШОГУБЕЦЬ Ви виявили це.

МАКБЕТ А так. І я продовжую про те,
Що точкою цієї стрічі стало:
Чи ви терплячі вже над всяку міру,
Аби і далі переносить лихо?
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Чи ви святі і молитеся за 
Людину добру й рід її, яких 
Важка рука зігнула вас до горбу 
І ожебрачила навіки?

ПЕРШИЙ ДУШОГУБЕЦЬ Ми люди, пане мій.

МАКБЕТ Записано людьми вас в каталозі 
Отак, як гончаків, хортів, дворняг 
І пуделів, і вовкодавів пишуть 
Собаками. Але оцінку їм 
Нотують: бистрий і ледачий дуже, 
Двірний, мисливський — все щодо породи 
Собачої. І через те усякий 
Окремо має свій додаток певний,
Хоча і пишеться однаково.
Щодо людей так само. Тільки вас 
Не гіршими записано між ними 
Хоробрістю. Кажіть: я доручу 
Важливу справу вам — і ворог ваш 
Не житиме, і в мене матимете ви 
Любов. Бо він живе, то хворий я,
А він умре — то дужий і щасливий я.

ДРУГИЙ ДУШОГУБЕЦЬ Мій пане, я один із тих, кого 
Підлота світу згинає, в морду б’є: 
Являє чемність — і тому байдужий я, 
Що світ від мене ненависть має.

ПЕРШИЙ ДУШОГУБЕЦЬ А я другий. Знебувся я: недоля 
Затягала так, що я вже кинув би

МАКБЕТ

Життя на кожний випадок: чи хоч 
Його полагодити, чи навіть і згубити.

Отож обидва знайте: Банко був ваш ворог.

ДРУГИЙ ДУШОГУБЕЦЬ Ох, правда ваша, пане.

МАКБЕТ Так само й мій. І вже такий там небезпечний, 
Що наїжачена його щомить 
На найдорожчу цяточку мого життя.
І хоч я можу силою відверто 
Його зігнати із-перед очей моїх,
Але у мене з ним багато спільних
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Макбет — Абас-Мірза Шаріфзаде. Тюркський 
Академічний театр, Баку, 1936

Abas-Mirza Sbarifzade as Macbeth. The Azerbaydjan-Turk 
Academic Theatre, Bakou, /936

І щирих друзів. їх  любов’ю 
Я дорожу. І я, отой, що вб’є, його 
Оплакати повинен. Ось чому 
Я допомоги вашої жадаю,
Отак маскуючись із справою своєю 
Перед громадськими очима 
Через причини різні і важливі.



ДРУГИЙ ДУШОГУБЕЦЬ Ми все сподіємо, мій пане,

МАКБЕТ

Що ви накажете лиш нам.

3 вас настрій так і сяє. Швидко, 
Через якусь годину я скажу,
Де засісти вам та об якій порі. 
Зробити треба цю ніч все — і далі 
Від замку. Конче пам’ятайте те,
Що я бажаю бути чистим. 3 ним 
Упорайтеся доладу, аби ні сліду,
Ні посліду. Флінс, його син, буде 
3 ним. Вбити й Флінса, як і батька, 
Мені важливо це так само: 
Повинна доля чорної години 
Його обняти разом з батьком. 
Поміркуйте, а я вернуся зараз.

ДРУГИЙ ДУШОГУБЕЦЬ Ми вже, мій пане, споготовлені.

МАКБЕТ Я вас кликну, побудьте там.

(Відхід: ДУШОГУБЦІ.)

Закінчено. Ну, Банку, вже на відбутті 
Душа твоя, й коли вона бажала 
Небес, то мусить їх знайти цієї ночі.

Відхід.

ЛЕДІ МАКБЕТ

2

Там само, інша кімната.
, Вихід: ЛЕДІ МАКБЕТ і СЛУГА.

‘ Чи Банко вже від’їхав?

СЛУГА Так, від’їхав,
Але він буде на ніч.

ЛЕДІ МАКБЕТ Королеві
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СЛУГА

ЛЕДІ МАКБЕТ

МАКБЕТ

ЛЕДІ МАКБЕТ

Скажи, що я у нього хочу взяти 
Дозвілля послужити слів на кілька.

Добре, я скажу.

Ніщо — лиш мати, все — згубити,
Коли бажання наші не вдоволені,
То вже безпечніше тим бути, яке руйнуємо, 
Аніж румовищами жити з радістю сумнівною.

(Вихід: МАКБЕТ.)

Ну що? Чого блукаєте, мій пане,
У товаристві з думами сумними,
Гадаючи про того, з ким у землю 
Ті думи чорні мусіли б лягти?
Уже ніякі ліки не поможуть 
Та міркування. Зроблено — то зроблено.

Гадюку ми поранили, не вбили.
Одужає — та й стане знов на мірі,
А наша ж то злоба нещасна буде 
Жахатися її зубів колишніх.
Але, речей основи, розвалітесь 
І, два світи, розбийтеся, зіткнувшись,
Коли ми їсти будем хліб у страсі 
Та ще й ночами з жаху завмирати,
Як сни затіпають північні нами.
Та краще вже лежати з мертвим разом,
Якого вбили ми, щоб мати супокій,
І через кого втратили його, —
Аніж душею витягатися на муках 
Безсонними ночами у гарячці.
Дункан у себе в гробі добре спить,
Пропасницю судомну переживши.
Зробила зрада все найкраще: залізо,
Злоба домашня і отрута люта 
З чужинським військом, і ніщо його 
Довіку не зачепить.

Уперед!
Дивітеся очима лагідно,
А не так дико: радісні і ясні 
Серед гостей ви будьте цю ніч.
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Макбет — Емгль Яннінґс. Театр Райнгардта, Берлін
Emil ] armings als Macbeth in der Inszenierung 

von Max Reinhardt, Berlin

МАКБЕТ Добре, моє кохання, будьте й ви так само, 
Увагою до Банка нахиляйтесь,
'Очима, язиком являйте шану 
Йому, бо хвиля небезпечна нині,
То й мусимо струмками лестощів 
Ще сан свій полоскати, а з обличчя 
Робити машкару собі на серце,
Ховаючи його таким, як є воно.
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Ви це облишити повинні.ЛЕДІ МАКБЕТ Ви це облишити повинні.

МАКБЕТ Ох, скорпіонами ісповнилась 
Душа моя, дружино!
І Флінс, і Банко ще живі, ти знаєш.

ЛЕДІ МАКБЕТ Але ж вони не вічні.

МАКБЕТ Тільки й втіхи 
Мені, що напад і на них можливий! 
Возрадуйся ж: раніше, ніж кажан пролине 
Свій лет чернецький, і раніше, ніж 
На поклик чорної Гекати жук 
Цупким крилом, дзичанням продзвенить 
Дрімотним, гамір ночі позіхне, —
Жахлива справа скоїться.

ЛЕДІ МАКБЕТ Що скоїться?

МАКБЕТ Знанням невинна будь, моя голубко.
Аж доки справу не похвалиш. Іди ж.
Ти, глупа ноче, зав’язати очі 
Ласкаві жалісному дневі, швидше 
Кривавою, незримою рукою 
Закресли, пошматуй страшну умову,
Яка трима мене блідим!
Спадає день, круки летять у ліс,
Набитий воронням, створіння дня 
Невинне хилиться дрімати в час,
Коли аґенти чорні ночі рушили на здобич. 
Дивуєшся із слів моїх? Будь супокійна, 
Поганим початі речі тільки злом міцніють. 
Тож ходімо вже, прохаю.

Відхід.



з

Парк коло палацу.
Вихід: три ДУШОГУБЦІ.

ПЕРШИЙ ДУШОГУБЕЦЬ Та хто ж тобі звелів з’єднатися із нами?

ТРЕТІЙ ДУШОГУБЕЦЬ Макбет.

ДРУГИЙ ДУШОГУБЕЦЬ Він недовір’я нашого не потребує 
Відтоді, як розпорядився 
Обов’язками нашими.

ПЕРШИЙ ДУШОГУБЕЦЬ Тоді ставай до нас.
Ще смуги дня на заході блищать:
Тепер остроги спізненого мандрівника 
Жвавішають доскочити у затишну корчму 
Й до нас наблизити того, кого засіли ми.

ТРЕТІЙ ДУШОГУБЕЦЬ А цитьте, бо я чую кінський тупіт.

БАНКО (з-за сцени) А дайте світла, гей!

ДРУГИЙ ДУШОГУБЕЦЬ Це він, бо всі,
Кого чекали, в замку вже.

ПЕРШИЙ ДУШОГУБЕЦЬ Його коня поведено навколо.

ТРЕТІЙ ДУШОГУБЕЦЬ Напевно з милю: та звичайно він 
Так само, як всі інші роблять,
Відсіль до замкових воріт іде 
Пішком.

Вихід: БАНКО і ФЛІНС із смолоскипом.

ДРУГИЙ ДУШОГУБЕЦЬ Світло! Світло!

ТРЕТІЙ ДУШОГУБЕЦЬ Це він!

ПЕРШИЙ ДУШОГУБЕЦЬ Ставай міцніше!

БАНКО Дощ на ніч буде.

ПЕРШИЙ ДУШОГУБЕЦЬ Так нехай спадає!

(Вони нападають на БАНКО.)
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БАНКО О, зрада! Тікай, мій сину, тікай, тікай! 
Ти мусиш помститися. — Ох, рабе!

(Умирає, а ФЛІНС зникає.)

ТРЕТІЙ ДУШОГУБЕЦЬ Хто вибив світло?

ПЕРШИЙ ДУШОГУБЕЦЬ Що, не було дороги?

ТРЕТІЙ ДУШОГУБЕЦЬ Тут тільки один долі. Син утік.

ДРУГИЙ ДУШОГУБЕЦЬ Найкращу половину справи нашої 
Згубили ми.

ПЕРШИЙ ДУШОГУБЕЦЬ Ходімо звідсіля 
Сказати, що зробили.

Відхід.

4

Там само, заля в замку. Напоготовлений бенкет.
Вихід: МАКБЕТ, ЛЕДІ МАКБЕТ, РОСС, ЛЕНОКС, ЛОРДИ, СЛУГИ.

МАКБЕТ Свої місця ви знаєте, сідайте.
Останньому і першому сердечна 
Шаноба.

ЛОРДИ Дякуємо королеві.

МАКБЕТ І ми гулятимемо в товаристві,
Немов сумирний гість.
Вже й господиня сіла, в добрий час 
У неї попрохаємо вітання.

ЛЕДІ МАКБЕТ За мене вис ловіть його, мій мужу,
До наших друзів: я вже серцем з ними.

МАКБЕТ Тобі назустріч, глянь, сердечна дяка
Від них летить. Уже круг столу всі,
Я сяду ж посередині, нехай 
Веселощі у нас буяють. Дайте,
Ми зараз спільну вип’ємо.
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Макбет — Орсон Веллз. Кінофільм 1947 
Orson Welles in the Macbeth-Film, 1947

(Підходить до ДУШОГУБЦЯ, який з'явився на дверях.) 

У тебе лице в крові.

ДУШОГУБЕЦЬ Напевно Банкова.
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Сцена з «Макбета». Шекспіргвський Пропам’ятний театр, 
Стретфорд над Евоном, 1955

A scene from „Macbeth". Shakespeare Memorial Theatre, 
Stratford-upon-Avon, 1955

МАКБЕТ їй краще бути на тобі, аніж 
У ньому . . .  Спакував?

ДУШОГУБЕЦЬ Перерізана
Горлянка. Справа це моя, королю.

МАКБЕТ Так ти найкращий горлоріз. . .  Та добрий 
І той, що Флінсові зробив так само. 
Якщо це ти, то ти вже надзвичайний.

ДУШОГУБЕЦЬ Найбільший мій королю, вислиз Флінс.

МАКБЕТ Іде мій настрій знов. А був би я 
Суцільний, наче мармур, непохитний, 
Неначе скеля, всеосяжний, мов 
Повітря вільне і широке.
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ДУШОГУБЕЦЬ

Тепер обмежений, сповитий я,
Душуся, скований нахрапним страхом 
І сумнівом. Та, може, врятувався й Банко?

Так, мій пане, врятувався:
В рові сховався, ран із двадцять 
У голові дірують, і смертельна 
Там і найменша.

МАКБЕТ Дякую й за це. 
Гадюка здохла, червяк утік 
І виросте, отрутою наллється, 
Хоча тепер беззубе ще. Іди, 
Узавтра буду далі слухати.

Відхід: ДУШОГУБЕЦЬ.

ЛЕДІ МАКБЕТ Мій державний володарю,
І чого нема веселости у вас?
Такі ж бенкети в нас не часто,
І він тому, немов купований.
Тож треба бути хоч привітним. 
Найкраще дома їсти, а тут 
Підливою до їжі мусить бути чемність, 
І сходини без неї ні до чого.

МАКБЕТ Солодкий нагад!
Жде добре травлення на апетит, 
Але здоров’я жде обох.

ЛЕНОКС Може б ви були ласкаві й сіли, мій королю?

Вихід: ДУХ БАНКО. Він сідає на МАКБЕТОВЕ місце.

МАКБЕТ Під дахом королівства нашого 
Зібралося б верхів’я благородства, 
Якби і Банко був. Гадати буду:
А  інші можуть думати інакше — 
Його нема через недбальство,
А не лихо.

РОСС Його вина лягає на обітницю його. 
Схиліть свою, будь-ласка, милість 
І сядьте з нами в товариство.
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МАКБЕТ Біля стола нема вже місця.

ЛЕНОКС Ось тут потрібне місце є.

МАКБЕТ Де?

ЛЕНОКС Ось тут, мій добрий господарю.
Що схвилювало вашую величність?

МАКБЕТ Хто це таке зробив?

ЛОРДИ Що таке, наш добрий пане?

МАКБЕТ Сказати ти не можеш, що це я 
Зробив, і патлами кривавими 
До мене не тряси.

РОСС Панове, встати! 
Його величності недобре.

ЛЕДІ МАКБЕТ Друзі, сядьте. 3 ним так часто,
І замолоду з ним бувало так.
Прохаю вас сидіти на місцях,
І зараз буде все гаразд. Як ви 
На нього торопитись почнете — 
Образите лише, і перехід 
Затягнеться . . .  Ви їжте, не зважайте. 
(До МАКБЕТА.) Ви чоловік?

МАКБЕТ А так, та ще й відважний, 
Що сміє і на те дивитися,
Чого жахнеться сам диявол.

ЛЕДІ МАКБЕТ Вигадка!
Це тільки жаху вашого картини,
І повітряний ніж, що, ви казали, 
Привів аж до Дункана вас, дрижання 
І хвилювання — все лиш баламути,
А не правдивий страх, і то доличні 
У затишку зимою бабі сивій 
Від казки. І чого ви строїте 
Таке лице? Себе б соромились!
Як все скінчилося, ви на стілець 
Очима пасете.

МАКБЕТ Сюди поглянь, прохаю, подивись, дивися! О!
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Що скажете? До чого ж я? Коли 
Кивати можеш ти, то й говори.
Коли гроби назад нам висилають мертвих, 
То хай же животи орлів віднині 
їм будуть за гроби.

ДУХ щезає.

ЛЕДІ МАКБЕТ Від божевілля злякався геть.

МАКБЕТ Якби я став тут, я бачив би його.

ЛЕДІ МАКБЕТ Соромився б!

МАКБЕТ Було, що проливали кров і за 
Старих часів, ще перед тим, аніж 
Очистилось суспільство наше 
Законами гуманними. Убивства 
Колись були такі, що страшно здумати. 
Але тоді, як мозок вибивався 
Із черепа, людина умирала,
І цим кінець. Тепер же устає,
У тім’ї маючи із двадцять ран 
Смертельних, і зганяє з нашого 
Стільця нас. Дивно це мені, і навіть 
Дивніше, ніж таке убивство.

ЛЕДІ МАКБЕТ Мужу
Шановний, он шляхетні друзі ваші 
Чекають вас.

МАКБЕТ А я й забув, мої 
Шляхетні друзі! Не дивуйтесь,
Чудну я хворість маю, та вона 
Байдужа тим, які це в мене знають. 
Нехай же йдуть до всіх здоров’я та 
Любов, і я вже сяду. (СЛУЗІ.) Вина мені 
Налий ущерть. За спільні радощі 
Всіх тих, що за столом, за Банка, друга 
Щонайдорожчого, якого тут 
Нема. Якби це він! За всіх, за нього 
Жадібно ми п’ємо. Всього усім!

ЛОРДИ За наші й ваші обов’язки!
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ДУХ повертається.

МАКБЕТ Геть! Щезни з очей! Нехай 
Земля тебе схова! В кістках твоїх 
Немає мозку, кров холодна,
І світла ти не маєш у очах,
Якими дивишся.

ЛЕДІ МАКБЕТ Про це ви думайте, 
Як про звичайне, пери добрі.
Не інше що воно і є, хоча і 
Відбира приємний час.

МАКБЕТ Посміє що людина — я посмію. Наближайся ж, 
Немов російський той ведмідь кудлатий 
Чи носорог, а чи гірканський тигр —
Який завгодно образ прибери,
Але не цей! Не затремтять мої
Від ляку нерви. Чи — візьми та оживи
І виклич у пустелю на останній бій,
І тільки но тоді жахнуся я, —
То май мене за ляльку за дівчачу. . .
Жахливая примаро, геть від мене!
Ти, нереальний глуме, геть!

(ДУХ щезає.)
Ну, так . . .

Ізникло . . .  Знов людина я . . .  Сидіть,
Будь-ласка.

ЛЕДІ МАКБЕТ Розвіяли ви радість 
І бесіду розбили розладом чудним.

МАКБЕТ Хіба такії речі пролітають,
Як літня хмара, нас не здивувавши? 
Мою душевную тривогу можна 
Нічим зробити, бо ось, як це кажу я, 
У вас рожеві щоки, як завжди,
І думаю, що привиди і вам,
Як і мені, ввижаються, хоч тільки 
Між вами я блідий від страху.

РОСС Мій королю, що за привиди?

ЛЕДІ МАКБЕТ Прохаю
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ЛЕНОКС

Не розмовляти: гірше й гірше он 
Йому — його питання лиш дратують. 
Тож надобраніч вам, ідіте всі 
Без черги вашої.

І вам добраніч! 
Нехай здоров’я служить краще 
Його величності!

ЛЕДІ МАКБЕТ Моє вам щире надобраніч

Відхід: усі, крім МАКВЕТА і ЛЕДІ МАКБЕТ.

МАКБЕТ Бажає крови. Кажуть, кров за кров іде, 
Каміння порухом руша, ліси 
Словами гомонять, а ворожбити 
Воронами, сороками упізнають 
Убійника таємного. Вже пізно?

ЛЕДІ МАКБЕТ На ранок заясніло.

МАКБЕТ Кажеш, ніби
Макдаф запросини до нас високі 
Чогось то відхилив?

ЛЕДІ МАКБЕТ А чи ж до нього
Ви посилали?

МАКБЕТ Стороною чув я, але пошлю ізнов.
В господі кожного держу шпиґів.
І вранці — я чим світ до «сестер»
До чарівниць поїду — більше взнати. 
Якраз тепер довідатися хочу 
Найгіршим засобом найгірше,
Бо для добра мого всі засоби 
Дає мій шлях. Бреду в крові 
Давно, забрів далеко, і назад 
Вернутися не можу вже ніяк.
Але й брести втомився я.
Чудні думки я маю в голові,
Які у дію мусять руки привести 
Раніше, ніж промовляться вони.

ЛЕДІ МАКБЕТ Вам дуже треба, щоб природа сон дала.
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МАКБЕТ Ходімо спати. Я чужуся
І сам себе катую, страх напада,
І тяжко його переборюю.
Бо ми — ще молоді в цій справі.

Відхід.

5

Степ. Грім.
Вихід: три ВІДЬМИ, зустрічаючи ГЕКАТУ.

ПЕРША ВІДЬМА Чого сердито дивитесь, Гекато?

ГЕКАТА Хіба не маю з вами я журби,
Зухвалі й нерозважнії баби?
Чого з Макбетом мали чин, 
Торгуючися про загин?
Чи я не провідниця шкод,
Не господиня недогод,
Що ви не кликали мене 
Відьомське діло чарівне 
Ввести у славу та у блиск?
Але вже стався ниций риск:
Ви все зробили, все йому, 
Злобливому і лютому,
А в нього й гадки не велось 
Зробити нам аби хоч щ ось. . .
Та вирвемося з перепон:
До ями линьте в Ахерон, 
Зустрінемося вранці там,
Туди й Макбет прибуде сам,
Щоб долю звідати свою.
Я вам дозвілля й час даю 
Зібрати чари й посуд свій,
Бо я в повітря мчу для дій 
І цілонічної мети:
Йому жорстоку смерть знайти.
Бо перед північчю якраз 
Велике сталося для нас:
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Повисла в місяця з ріжка 
Росина чиста і важка,
З туману виникла вона,
Бо парувала глибина.
І як спаде у висоту, 
її вловлю я на лету —
Й майстерства станеться вершок: 
Кришталь і магій, і морок.
І видива повстануть жити,
На згин Макбета заманити,
Він долю буде сам гонити,
Над смерть надії вознесе,
Над страх, над мудрість, над усе.
Бо найстрашніший враг людині — 
Самонадія з первовік понині. . .

(Чути музику й спів: «Вилітай, вилітай» ітд.)

Мовчіть! Маленький дух мене гука, 
Сидить на хмарі і чека.

ПЕРША ВІДЬМА Мерщій ходім, бо вернеться небавом.

Відхід.

6

Форес, у  палаці.
Вихід: ЛЕНОКС і інший ЛОРД.

ЛЕНОКС Я тільки мав словами вашу думку
Зворушити, аби ви далі 
Самі гадали. Але скажу:
Занадто чудно сталося усе.
Макбет Дункана доброго жалів 
Тому, звичайно, що він мертвий. Банко 
Хоробрий — пізно гулянки робив.
Його, ласкаво можете сказати,
Флінс убив, бо втік, — і люди не повинні 
Так пізно гулянки робити. Та й
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Скажіть, кому на думку не спаде:
Чого Маком і Дональбен так люто батька 
Зарізали? Проклятий випадок! І гірко ж 
Тоді Макбет у тузі побивався!
Чи він же був у праведному гніві 
Не справедливий, геть пошматувавши 
Порушників, рабів пиятики і сну?
Хіба то вчинок не шляхетний був? 
Шляхетний та ще й мудрий дуже!
Та й чиє ж би серце 
Живе не закипіло, чуючи,
Як заперечують своє злочинство?
Та що там ще? Провадив добре справи.
І думаю, якби сини попалися 
Дунканові йому під ключ, то знали б,
Як батька убивати! Та не попустила 
Небесна воля. . .  Те ж було і з Флінсом. 
Ну, годі! Кажуть, що за слово вільне 
Й за те, що в деспота не був на святі, 
Макдаф тепер живе в неласці десь.
Де він тепер?

ЛОРД Дунканів син, в якого спадщину
Загріб тиран, живе у короля 
Англійського, побожного Едварда 
І має ласку щиру. Навіть та 
Злобливая Фортуна увірвати 
Йому ніяк нічого від шаноби 
Не може. І Макдаф туди поїхав 
Прохати в короля, аби поміг 
Підняти войовного Сіварда 
Норземберленда з Богом вирушити 
Об’єднано в похід, щоб нарешті дати 
Нам їжу на столи і на ніч сон 
Спокійний, вивести на святах наших 
І на бенкетах вже ножі криваві, —
І щоб за вірну службу мати шану 
Належну, все, чого жадаємо 
Так тяжко зараз м и . . .  Довідавшись 
Про це, король роздратувався, навіть 
Почав лагодитись і до війни.
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ЛЕНОКС

ЛОРД

ЛЕНОКС

ЛОРД

Чи ж до Макдафа посилав Макбет?

Так, посилав. Але Макдаф рішуче: 
«Я, пане, не вернуся», — відповів. 
Гінець насупився і відвернувся, 
Крізь зуби процідивши: «Доведеться 
Вам каятись за відповідь таку.»

Якби то янгол в Англію полинув 
До короля раніше від Макдафа,
Аби до нас у цей стражденний край, 
Який під лапами проклятими кона, 
Благословення надійшло.

І я благання з ним послав би.

Відхід.
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ДІЯ ЧЕТВЕРТА

1

Печера. У центрі кипить казан. Грім. 
Вихід: три ВІДЬМИ

ПЕРША ВІДЬМА Нявкнув тричі кіт рябий.

ДРУГА ВІДЬМА Тричі виснув їжачок.

ТРЕТЯ ВІДЬМА Гарпії кричать: пора!

ПЕРША ВІДЬМА Всі кружка в одно, в одно! 
Ми ходімо і на дно,
Киньмо жабу до котла,
Що під скелею була
День і ніч аж тридцять раз, —
У казан найперша влазь!

УСІ ТРИ Подвій, подвій турботу й труд, 
Гори, вогню, кипи, казане, тут!

ДРУГА ВІДЬМА Скибка гада, що з грязі, 
Хай іде туди, де й всі,
Око, палець жаби ось,
Дав язик собачий хтось,
3 кажана трохи шерсти, 
Вилка гадини пусті,
3 гробака-сліпця жало, 
Ящірка й сови крило:
Хай кипить, мов пекла вар 
Для турбот, могутніх чар.

УСІ ТРИ Подвій, подвій турботу й труд, 
Гори, вогню, кипи, казане, тут!
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ТРЕТЯ ВІДЬМА 3 відьми мумія хрустка 
І драконова луска,
Вовчий зуб, пливці акул, 
Чорний шлунок їх, як мул, 
Корінь з блекоти тепер 
І татарська ось губа 
І печінка тут скупа:
Витягли її з ребер,
Як безбожний жид умер.
Здерте з місяця більмо,
Ніс турецький додамо.
Палець в кип’ятку скака 
З немовляти-байстрюка,
Що задавлене в рові 
Його матір’ю в траві. . .
А щоб був густий куліш,
З тигра тельбухи скоріш 
На заправу додамо.

УСІ ТРИ Подвій, подвій і працю, й труд,
Гори, вогню, кипи, казане, тут!

ДРУГА ВІДЬМА Все це кров мавпина вмить 
І остудить, і згустить!

Вихід: ГЕКАТА.

ГЕКАТА Все гаразд. Хвалу воздаю,
Всяк матиме частку свою.
Тепер кружка співаймо всі,
Мов феї й ельфи на росі, 
Чаруймо те, що на часі.

Музика й пісня: «Чорні духи» ітд.

Відхід: ГЕКАТА.

ДРУГА ВІДЬМА Ой, свербіж у пальцях ось,
Бо іде мерзенний хтось!

(Стукіт із-за сцени.)
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Чий би стук не йшов з руки, 
Відімкнітесь, колодки!

Вихід: МАКБЕТ.

МАКБЕТ Що робите, таємні, чорні і північні відьми?

УСІ ТРИ Не має мення справа ця.

МАКБЕТ Я заклинаю вашим чародійством,
Хоч би ви як його дійшли, — кажіте. . .  
Вітри спустіте із припону, хай 
Ударять з ревом на церкви, нехай 
Розгойдані завиють хвилі в піні 
І все поглинуть корабельство в морі,
Хай виложать пристиглий хліб у полі 
І дерева з корінням вивернуть 
3 землі, нехай підхмарні замки 
На голови впадуть своїй сторожі,
І піраміди, і палаци хай хитнуть 
Верхи униз до підмурів’я, хай 
Природа зародки свої великі 
Розвіє по світах і згине 
Сама — мені однаково! Кажіть 
За те, що я спитаю.

ПЕРША ВІДЬМА То питай.

ДРУГА ВІДЬМА І вимагай.

ТРЕТЯ ВІДЬМА Ми відповідь дамо.

ПЕРША ВІДЬМА Чи нас бажаєш краще слухати, 
Чи наших владарів?

МАКБЕТ Покличте їх.

ПЕРША ВІДЬМА Влиймо кров свині, що з тіла 
В себе поросят поїла,
Й сало, котре капа ще 
3 шибениці, мов дощем:
3 вішальників все воно,
У вогонь його, на дно!

УСІ ТРИ Чи великий, чи малий, 
То себе сюди яви!
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Грім. Перша З’ЯВА: голова в шоломі.

МАКБЕТ Скажи мені, незнана сило . . .

ПЕРША ВІДЬМА Знає він
Твою вже думку. Слухай пильно,
Та сам ні слова не мовляй.

З’ЯВА Макбете!
Макбете! Макбете! Ти Макдафа стережися,
За тана він у Файфі. Пусти мене: мені вже досить.

Щезне.

МАКБЕТ За цюю осторогу 
Я дякую, хоч будліхто ти є: 
Якраз торкнув мою таємну рану. 
Хоч слово ще!

ПЕРША ВІДЬМА Твоїх наказів не послухає. 
Але іде могутніший ось-о.

Грім. Друга 3 і ЯВ А : дитина, заюшена кров’ю.

З’ЯВА Макбете! Макбете! Макбете!

МАКБЕТ Якби я навіть мав аж троє вух, 
То слухав би тебе всіма.

ДРУГА З’ЯВА Кривавий будь і сміливий, рішучий, 
І людську силу зневажай, бо хто 
Від жінки народився, не завгорить 
Тобі.

Щезне.

МАКБЕТ Живи ж, Макдафе, ще, чого 
Мені тебе боятися? Та все ж 
Візьму подвійну запоруку певну 
Я в долі тут. Ти згинути повинен,
Аби сказав я жахові блідому:
«Брехня», — і спав би під громами вільно.

(Грім. Третя З’ЯВА: дитина в короні, з гіллячкою в руці.)
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Макбет — Вгльям Чарлз Мекреді (1793—1873). Ґравюра 
з картини Тресі

William Charles Macready as Macbeth. From an engraving 
after a painting by Tracey

117



А це хто є,
Яке з’являється, немов продовження 
Якогось роду короля і на чолі 
Своїм дитячім ще й обладницьку 
Корону вознесло?

УСІ ТРИ ВІДЬМИ Цить! Не говори, а слухай.

З’ЯВА Кипучий будь і гордий, наче лев,
Не бійся ворожди, ні вражих змов:
Ніхто Макбета не здолає, доки 
Великий той Бірнамський бір не рушить 
Супроти нього й не підійде аж під 
Висоти Донсінану.

Щезне.

МАКБЕТ Це
Не станеться ніколи. Хто спроможний 
Примусити ліс-бір і дереву 
Звеліти з кореня зірватися 
Із того, що віки у землю входив?
Солодка провість! Добре! Голово! Голово бунтар

ська,
Не повставай же, доки бір Бірнамський 
Не встане, і Макбет, що високо 
Ширяє, доки на межі не стане 
Життя і не заплатить і природі,
І вічному часу належного!
Та серце завмирає знати 
Одне: скажи мені, як ваші чари 
Ще дозволяють, — чи Банкові нащадки 
У цьому королівстві зацарюють?

УСІ ТРИ ВІДЬМИ Не дізнавайся більше!

МАКБЕТ Я хочу вдовольнитися!
А заперечите, то вічнеє прокляття 
Впаде на вас. Я хочу знати це.
Чого вже зник котел? І що за гамір став?

Музика.
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ПЕРША ВІДЬМА Покажися!

ДРУГА ВІДЬМА Покажися!

ТРЕТЯ ВІДЬМА Покажися!

УСІ ТРИ Покажіться його зору, його серце огірчіть, 
Майніть тінями проз нього та й знов нагло ві

дійдіть!

З'являються вісім королів і проходять один за одним. 
В останнього дзеркало в руці. Останнім за ними йде 

ДУХ БАНКО.

МАКБЕТ Похожий ти на Банків дух.
Зникай! Твоя корона випікає 
Мені вже очі. В тебе й чуб немов 
У того, і чоло у золоті також.. .
І третій, як і перший. Ви, брудні 
Відьми, навіщо це мені явили?
Четвертий, очі, повискакуйте!
Напевно так ітимуть без кінця,
Аж поки страшний суд їх не зупинить?
І щ е... Вже сьомий... Більше немає... Восьмий! 
Ще й дзеркало несе, в якому бачу 
Без ліку їх! І вже подвійні берла 
3 потрійними в руках: видовисько 
Жахливе. . .  Бачу правду я тепер:
У кров забруднений сміється Банко 
До мене і показує на них:
Мої, мовляв! То це виходить так?

ПЕРША ВІДЬМА А так, чого ж ні мертв, ні жив 
Макбет стоїть і торопіє з див?
Та ми не сумуймо, ми ельфи його, 
Розважимо, сестри, його го-го-го!
Явімо найкраще з найкращого в нас: 
Нехай чарівний скрізь вигукує глас,
Поки станцюємо свій ми танок,
Виведем давній нам знаний кружок,
Щоб великий король був ласкавий до нас, 
А ми шанували його раз-у-раз!
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Музика. ВІДЬМИ танцюють, потім щезають.

МАКБЕТ Де ділися? Пощезли? Хай же згубний 
Цей час в календарі проклятий стане! 
Гей, хто там є! Ввійди!

Вихід: ЛЕНОКС.

ЛЕНОКС Що вам, ваша милосте, завгодно?

МАКБЕТ Чи сестер-чарівниць не бачили?

ЛЕНОКС Ні, мій королю.

МАКБЕТ Не йшли вони й проз вас?

ЛЕНОКС Ні, справді не було, мій королю.

МАКБЕТ Заразою ж
Шумуй, повітря, де вони летять!
І хай прокляті будуть ті, що віри 
Доймають їм! Я чув, ускачки хтось 
Погнався, — тільки хто?

ЛЕНОКС Чи два, чи три
Гінці примчали звістку, що Макдаф 
Утік до Англії . . .

МАКБЕТ Утік до Англії?

ЛЕНОКС Так, королю добрий мій.

МАКБЕТ Ти запобіг
Моєму вчинку лютому, о часе!
І легколетий намір не догнати,
Де діло поруч з ним не йде. Віднині 
Найперший порух в серці стане ділом 
У мене у руці найпершим. Тож 
Аби думки мої вкоронувати, 
їх* дією зроблю: Макдафів замок 
Із Файфом раптом захоплю 
І там жінок, дітей на меч візьму,
І всі нещасні душі, що з коліна 
Одного з ним, те саме матимуть.
Не буду нахвалятися, як дурень:
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Вчиню я це раніше, аніж намір 
Мій прохолоне. Геть же, видива! — 
Де ж це вісники? Сюди їх!

Відхід.

2

Файф, кімната в< замку Макдафа. 
Вихід: ЛЕДІ МАКДАФ, її СИН і РОСС.

ЛЕДІ МАКДАФ Що ж він зробив, щоб землю покидати?

РОСС Ви, пані, мусите терпіння мати.

ЛЕДІ МАКДАФ Він же не терпів!
Цей вчинок божевіллям був.
Як справи наші не зробили нас, 
То зробить зрадниками страх.

РОСС Не знаєте,
Чи страх, чи розум був у нього.

ЛЕДІ МАКДАФ Розум?
Покинути дружину й немовлят,
Свою домівку і титули там,
Звідкіль тікає сам! Не любить нас. 
Науки потребує у природи він: 
Найменша крихотка між птахами, — 
Он птичка-корольок, і та воює 
3 совою у гнізді, боронячи дітей.
Усе це страх, а не любов.
Як мало розуму там є, де втеча 
Біжить супроти глузду!

РОСС Дорога
Кузино, прошу, будьте й ви навчені: 
Ваш муж і мудрий, і обачний, краще 
Від інших знає волю цих часів. . .
Не смію більше говорити я,
Бо Бремена жорстокі є, коли
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He відаєм самі, що зрадники 
Ми вже. Чуток усяких боїмося,
Не знаючи, чого ми боїмося,
І пливемо по морю дикому,
Бурхливому: бо кожний крок і стежка — 
Це хвиля нині, що тремтить над виром.. .  
Прощайте, швидко буду знов. . .  На гірше
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Не йтиме вже, зупиниться — або 
Метне і вхопиться за те вгорі,
За що й раніше вже трималося.. .  
Моя гарнесенька кузино, хай 
На вас благословення буде.

ЛЕДІ МАКДАФ Хоч батька й мас він, але безбатченко.

РОСС Великий дурень був би я, якби 
Лишився довше тут: собі ганьбу,
А вам накликав би нещастя. Тож 
Прощайте.

Відхід: РОСС.

ЛЕДІ МАКДАФ Хлопче, батько твій умер. 
Що будеш ти робити? Жити як?

СИН Отак, як птахи, мамо.

ЛЕДІ МАКДАФ Мухами і червяками?

СИН На що спроможний буду, і вони так само роблять.

ЛЕДІ МАКДАФ Бідна пташко!
Ти не злякаєшся сітки, ні пастки, 
Болота, ні сільця?

СИН Чого ж би я й боявся, мамо?
На бідну пташку їх не ставлять.
Мій тато ще не мертвий, ви говорили.

ЛЕДІ МАКДАФ Ба ні, умер. І як то ти дістанеш батька?

СИН А як дістанете собі ви чоловіка?

ЛЕДІ МАКДАФ Купити можу з двадцять на любім базарі.

СИН їх купите, аби продати знов?

ЛЕДІ МАКДАФ Старуєш занадто, сину мій, 
Як на свої літа.

СИН Чи був мій татко зрадником, мамусю?

ЛЕДІ МАКДАФ Так, він був ним.

СИН А що таке зрадник?
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ЛЕДІ МАКДАФ Це той, що присягає, а потім обдурює.

СИН І всі, що так роблять, то зрадники?

ЛЕДІ МАКДАФ Еге ж. Той, що так робить, то зрадник, 
І мусить бути він повішений.

СИН І всі оті, що присягають, а потім обдурюють, 
Мусять бути повішені?

ЛЕДІ МАКДАФ Усі.

СИН А хто їх мусить вішати?

ЛЕДІ МАКДАФ Хто? Чесні люди.

СИН Тоді присяжники і брехуни Є дурні, бо їх же 
більше, щоб подужати всіх чесних людей і їх 
повішати.

ЛЕДІ МАКДАФ Храни тебе Боже, бідна малпо. А як же ти до
будеш тата?

СИН Якби він умер, то ви за ним би плакали. Не 
плачете — це добрий знак. У мене швидко дру
гий татко буде.

ЛЕДІ МАКДАФ І що то ти говориш, мій бідний балакуне! 

Вихід: ПОСЛАНЕЦЬ.

ПО СЛАНЕЦЬ Нехай із вами Бог, прекрасна пані!
Я не відомий вам, та добре знаю 
Статечність ваш у. . .  Небезпека близько. 
Якби послухали поради ви 
Від простої людини та втекли 
3 малими дітьми відсіля своїми!
Отак злякати вас, мені здається, — 
Треба бути дуже диким,
Аліе зробила б гірше лютість вам,
Яка тепер до вас занадто близько. 
Нехай боронить небо вас!
А я не можу далі бути тут.

Відхід: ПОСЛАНЕЦЬ.
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ЛЕДІ МАКДАФ Куди ж би я втекла? Нікому зла 
Не заподіяла, та пам’ятаю,
Що на землі живу, де зло робити 
За добре уважають, а добро 
За дурість небезпечну. . .  Горе ! . .
А що як звірюся на захист свій жіночий, 
Сказавши: зла не заподіяла?
Це що за лиця?

Вихід: ДУШОГУБЦІ.

ДУШОГУБЕЦЬ ' А де ваш чоловік?

ЛЕДІ МАКДАФ Я сподіваюся, що він 
У місці не такому вже поганому, 
Щоб ось такий та міг його знайти!

ДУШОГУБЕЦЬ Він зрадник.

СИН Брешеш ти, поганцю кудлий!

ДУШОГУБЕЦЬ І ти, яйце! (Заколює.) Насіння зрадницьке!

СИН Ох, мамо, він мене убрів. Тікайте, прохаю!

ЛЕДІ МАКДАФ вибігає, кричавши: «Душогубець!» 
За нею пагінці ДУШОГУБЦІ.

З

Англія. Перед королівським палацом.
Вихід: МАКОМ, МАКДАФ.

МАКОМ Найдімо холодок безлюдний, де 
Ми вршлачемо нашу тугу з серця.

МАКДАФ Мечі свої тугіше смертоносні 
Заціпмо у руках, аби права 
Підняти наші з долу, як годрггься 
Хоробрим чоловікам. Бо кожного 
Нового ранку і нові удови 
Голосять, сироти нові кричать.
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МАКОМ

Нова б’є туга в кам’яне лице небес — 
Воно ж гуде, неначе разом 
Терпить із нашим краєм і в відгуках 
Проказує велике горе.

Плачу
За тим, чому я віри йму, а віри 
Доймаю я тому, у чому певен.
Що ж можу відновити — відновлю,
Як час настане друзям і мені.
А те, що ви сказали, може, й правда, 
Бо той тиран, якого мення 
Аж пузирить язик, за чесного 
Вважався вами і любили ви 
Його, і він же вас не зачепив 
Понині. Я ж — юнак, ви можете 
Йому ще прислужитися розумно,
Ягня віддавши бідне і знебуле, 
Невинне на заспокоєння 
Розлюченого бога.

МАКДАФ Я не зрадливий.

МАКОМ Так,
Але Макбет. . .  Найдоброчесніша натура 
Зігнеться в лапах владних. Ви пробачте, 
Бо те, що сутнє наше, я думками 
Своїми не зміню: он янголи 
На небі сяють, хоч і впав із них 
Найсвітосяйніший. Хоч би паскудство 
Ходило в образі добра,
Добро від цього не змінилося б.

МАКДАФ Згубив надії я свої.

МАКОМ Напевно там,
Де сумніви знайшов я . . .  Бо чого 
Вй в поспіху такім лишили 
Дружину і дитя, цих найдорожчих 
І найміцніших ув’язків любови,
Не попрощавшись навіть ? .. Та пробачте, 
Нехай моя підозра вас не ганить,
Але мені безпеку чинить . . .  Чесний,
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Правдивий бути можете тоді, 
Як я про вас усе гадатиму.

МАКДАФ Кривався ж, краю мій, кривався, бідний, 
А ти клади, велика тираніє,
Собі навіки підмурівок: правда 
Тебе не сміє вгамувати . . .  Злом 
Царюй: ти визнана! Прощайте, пане, 
Негідником таким не буду я 
За землі ті, що їх загріб тиран,
Хоч би й додав сюди скарби всі Сходу.

МАКОМ Ви не ображайтеся,
Не до кінця ж бо я не довіряю. 
Наш край знемігся, пада під ярмом, 
Ридає, кров’ю підплива, і кожний 
Наступний день новішу додає 
Йому ще рану. Думаю, що тут 
Знялися б руки за права мої: 
Король Едвард дає мені ласкаво 
На це потуги. Тільки що із того,
Як я на голову тиранову 
Поставлю ногу чи мечем її 
Угору підійму? Мій край нещасний 
Зазнає ще більше горя і наруги 
І заколотів та й від переможця.

МАКДАФ Хто ж би це був?

МАКОМ Та я про себе. Вади у мені 
Так нарізно розгніздились, що щоб 
Я їх відкрив, Макбет понурий 
Біленьким, чистим снігом видався б, 
І бідний край мій, порівнявши нас, 
Його ягням оцінить поруч 3 моїм 
Безмежним злом.

МАКДАФ Нема в страшнім пекельнім легіоні 
Диявола, придатного на зло таке, 
Яке Макбет лиш докона.

МАКОМ Я згоджуюсь, що він кривавий,
Шахрай, розкішник і злобливий, лютий, 
Раптовий, і всі вади, знані нам,
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МАКДАФ

Димлять у ньому. . .  Та ніхто дістати 
Не зможе дна в моїй ласоті: ваші 
Жінки і дочки пожадливої 
Не сповнять прірви в мене. Краще хай 
Макбет владує.

І нестриманість безмірна у природі — тиранія, 
Яка щасливі трони завчасу 
Не раз опорожняла від владик.
Але не бійтеся узяти те,
Що ваше. Очі зможете тоді 
Ви зав’язати і часу, й себе 
Удовольнити досхочу, і всім 
Здаватися холодним, — а на це 
Охочих пань у нас багато.
І вже який завгодно був би 
3 вас кібець-ненажера, — й то всього 
Склювати не спроможеться, яке 
Себе віддати буде раде вам.

МАКОМ 3 цим росте у мене
Такая скнарість, що і наситу
Не матиме. Зроблюсь я королем,
То виріжу шляхетство все за статки 
Його. Й чим більше буду загрібати, 
Тим більшою пожежа витиме 
В душі у мене до чужих маєтків 
І голосніше молоти ударять,
Куючи підступи на добрих, чесних 
За їх скарби.

МАКДАФ Сягає глибоко
Корінням вада ця, і шкодить гірше 
Від спеки, від жаги обманної.
На наших королів була мечем.
Але не бійтеся, Ш отландія 
У статках: вашу волю сповнить щедро 

' Із ваших же криниць. Це все нічого, 
Коли чесноти інші переважать.

МАКОМ Я гідних короля чеснот не маю: 
Щедрота, правда, милосердя, приязнь, 
Хоробрість, мужність і терпіння — все
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Мені чуже, лише злочинні вади 
Буяють у мені, і кожна нарізно 
По кільканадцять стежок має діяти. 
І я якби здобувсь на силу сильну, 
Линнув би згоди молоко у пекло, 
Загальний спокій збунтував би,
Усі зв’язки змішавши на землі.

МАКДАФ Шотляндіє, Шотляндіє моя!

МАКОМ Чи вартий отакий королювати? 
Кажіть, бо я т^кий, як я сказав.

МАКДАФ Королювати? Жити — ні! Нещасна націє, 
Відзначена кривавим берлом безтитульного 
Тирана, чи настане день тобі 
Здоровий знов, коли вже і правдивий 
Спадкоємець твойого трону
Себе прокляв, зганьбив свій королівський рід. 
Як виказав таке? Твій батько був 
Король і праведник, і королева,
Яка тебе вродила, ув’явала 
Навколюшках щоденно. . .  Тож прощай.
Усі ті зла, що ти перелічив 
У себе, вигнали з Шотляндії 
Мене. О серце, тут кінчається 
Твоя надія!

МАКОМ Мій Макдафе, гнів 
У тебе це — дитина щирости,
Що вибила вагання із душі моєї 
Й думки мої й довіру примирила 
Із гідністю твоєю. Засобів багато 
Вживав анциболів Макбет, аби 
Мене до рук своїх прибрати.
Та розум мій сумирний
Спаса мене від віри зопалу. Нехай же
Між нами буде Бог, а я віднині
Здаюсь на тебе і зрікаюся
Того, що був сказав, і вад отих,
Якими сам себе чорнив: вони 
Мені чужі. Я й жінки ще не знав,
Не зраджував нікому, свого бажав
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МАКОМ

Насилу і не рискував своїм
Довір’ям, щоб диявол та й не взяв мене
Й не видав приятелеві своєму.
І правда радістю була мені 
Не меншою, аніж саме життя.
І першую свою неправду проказав 
На себе я. А що це так — себе 
Я віддаю Шотландії нещасній і тобі.
Ще не прибув сюди ти був, воїн Сівард 
Старий уже ладнався йти туди,
І десять тисяч війська з ним. Тепер 
З’єднаємось і разом рушимо.
І те добро, що маєм на меті,
Нам успіх обіцяє у війні.
Чогож ви мовчите?

Та поєднати 
Приємне тяжко з неприємним.

(Вихід: ЛІКАР.)

ЛІКАР

На мову станем щ е. . .  Скажіть, будь-ласка, 
Король чи вийде?

Вийде, пане, ждуть 
Його нещасні тут. Недуга їх 
Мистецтву нашому велика проба, —
А він торкнеться тільки, і одужують.
Таку то святість небеса дали 
Його руці.

МАКОМ Сердечно дякую.

МАКДАФ Яікі недуги має на увазі?

МАКОМ Причину. Добрий тут король великі 
Дива у цій недузі чинить. Я,
Відтоді як у Англії, багато
'їх  бачив. . .  Як він там благає небо —
Найкраще знає сам. Але болящі,
У виразках, опухлі — глянуть жаль! — 
Які згубили і  надію вже 
На хірургію, — всі видужують 
У НЬОГО, ТІЛ ЬК И  ЇМ  3  молитвою
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Дукач почепить золотий на шию.
І цю цілющу благодать, говорять, 
Своїм наступникам лишає. Разом 
Із цим небесним даром має він 
І силу до пророкування. Трон 
Його обвито рясно благом,
Бо милосердя сповнений.

Вихід: РОСС.

МАКДАФ Дивіться, хто це йде сюди!

МАКОМ Земляк.
Та я його не знаю.

МАКДАФ Сюди, кузене мій завжди чутливий!

МАКОМ Тепер то знаю . . .  Боже добрий, 
Змети оте, що нас вигнанцями 
Зробило!

РОСС Так, амінь.

МАКДАФ Чи там стоїть 
Шотляндія, де і стояла?

РОСС Бідна
Моя країна вже боїться тіні 
Своєї. . .  Нам вона не матір’ю 
Назветься, тільки — домовиною.
Нічого там нема. І хто не зна 
Нічого, тільки той сміється там.
Там стогін, голосіння і зідхання 
Повітря роздирають, і ніхто 
Не поміча. Там горе лютеє 
Лиш модним хвилюванням видається. 
А дзвонять по душі, то ледве хто 
Спитає, по чиїй. Життя в людей 
Від квіток на брилях там швидше гине, 
І мруть раніше, ніж недуга прийде.

МАКДАФ О, повість дуже стисла, та правдива!

МАКОМ Яке ж там найновіше горе?
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POCC Коли воно годину має віку,
І хто про нього каже, — освистять: 
Бо там хвилина інша — інше горе.

МАКДАФ А як моя дружина?

POCC Що ж — гаразд.

МАКДАФ А діти всі мої?

POCC Гаразд і ті.

МАКДАФ Тиран спокою їм ще не розбив?

POCC Ні, їхав я від них, — були спокійні.

МАКДАФ На слово не скупіться. Що там з ними?

POCC Як їхав я, щоб вісті передати 
Сюди, що так мене здавили тяжко, — 
Чутки літали, що скатовано 
Шановних силу громадян. Я бачив, 
Тиран потуги сунув скрізь, і це 
Мене упевнило, що правда все,
І час тепер якраз підмогу дати.
Від погляду одного вашого 
В Шотляндії творилися б жовніри, 
Жіноцтво наше битися б рушало,
Аби нещастя скинути з себе.

МАКОМ Вони утішаться, бо ми зібралися 
Туди: король Англійський добрий 
Дає нам війська десять тисяч з Сівардом 
Хоробрим. В християнстві всьому ліпшого 
І старшого від нього воїна 
Не знайдеш.

POCC Ох, якби я міг утішити 
І вас так само! Маю ж я слова 
Такі, що їх би вити у пустельне 
Повітря вовком раненим.

МАКОМ До кого ж
Вони стосуються: чи до громади,
Чи до єдиного якогось серця?

POCC Немає чесної душі, щоб горе
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Не поділяла це, — але його 
Найбільша частка вам належить.

МАКДАФ Коли стосується воно мене,
То не ховайте, швидше говоріть,

РОСС Не прокленіть же мій язик навіки: 
Він гуком вас найтяжчим уразить, 
Якого ви й не чули за життя.

МАКДАФ Догадуюсь, про віщо.

РОСС < Замок ваш 
Захоплено, дружину і дітей 
Зарізано . . .  Розповідаючи, боюсь, 
Аби до вбитих, ніби оленята,
І смерти вашої ще не додати.

МАКОМ О Боже милосердний! Що ж таке людина 
На брови шапки не насувайте,
А дайте тузі слово. . .  Тихе горе 
Сповняє серце і шепоче там,
Аби воно розбилось.

МАКДАФ І дітей?

РООС Дружину і дітей, і слуг, і всіх, 
Кого знайшли.

МАКДАФ Я ж мусів там не бути! 
Мою дружину теж убито?

РООС Сказав же я.

МАКОМ Не знебувайтеся. Нехай нам ліками 
Стає велика помста на смертельну тугу!

МАКДАФ Не має він дітей. . .  То всіх 
Моїх малят? Сказали ви, що всіх ? .. 
Пекельний кібець! Всіх? І як — 
Усіх моїх пташат і матір їх за 
Один лиш кровожерний напад?

МАКОМ Борітеся, як муж.
МАКДАФ Та буду. . .  Тільки мушу й відчувати, 

Як муж. І щоб не згадувати те,
Що в світі найдорожчого було,



Rosse: Philippe Noiret, Macduff: Georges Wilson, Malcolm: 
Roger Mollien. Le Theatre National Populaire

P o cc  —  Ф ілій H ya p e, М а к да ф  —  Ж орж  В іл ьсон , М аком  —  Рож е
М ол ьян . Н ац іон ал ьн о-Н ар одн и й  театр, А він ьй он , 1954

He можу я . . .  І небо на них 
Не зглянулося? О грішний Макдафе,
За тебе їх побито всіх! Паскудо!
Не за свої провини полягли
їх душі — за твої. Тепер їх, небо, упокой!

і

МАКОМ Нехай точилом буде це на меч ваш,
А туга люттю стане. Серця не 
Тупіть, щоб воно гострінню узялося.

МАКДАФ О, грав би я очима, наче жінка,
І хвастав язиком своїм! Але,
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МАКОМ

Мій Боже милий, скороти ждання 
І ворога запеклого мого 
І батьківщини моєї постав 
До мене меч-у-меч . . .  Коли спасеться, 
Помилуйте тоді ви, небеса, його!

Мужньо цей гук
Загомонів . . .  Ходім до короля.
Уже готові наші сили. Нам 
Лишилось попрощатися. Макбет 
Пристиг, аби його струсити, й небо 
Зібрало грім. Це може підохотити. 
Йому вже ніч надходить довга,
Яку довіку не заступить день.

Відхід.
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Д ІЯ  П ’Я Т А

1

Донсінан, кімната в замку. 
Вихід: ЛІКАР і ДВІРСЬКА ПАНІ.

ЛІКАР Уже вартую я дві ночі з вами, але не відчуваю 
правди в тім, що ви мовляєте. Коли вона остан
ній раз блукала?

ПАНІ Відтоді, як його величність вибрались у похід. 
Я бачу, як вона встає з постелі і накидень ніч
ний на себе накидає, і відмикає бюрко, бере 
папір, складає, пише на ньому, читає його і по
тім запечатує та й знов лягає на ліжко. Все це 
проробляє у найглибшім сні.

ЛІКАР Великий розлад у неї в організмі, коли вона і 
сном користується і справляє діла бадьорого 
стану. Чи в цьому сні бентежному, окрім ходіння, 
ви не чули ще, аби вона і розмовляла?

ПАНІ Так, пане, але таке, що не скажу.

ЛІКАР Мені можна, і в зустрічі зі мною це найбільша 
ваша повинність.

ПАНІ Ні вам, ні кому іншому, не мавши свідка це 
ствердити. . .  О, дивітеся: іде вона!

(Вихід: ЛЕДІ МАКБЕТ із свічкою в руці.)

ЛІКАР

І це якраз уся її хода. . .  Життям кленусь, що 
міцно спить. Слідкуйте, станьте ближче.

І як це в неї світло?
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Роберт Едмонт Джонз: декорація до сновидної сцени. СІЛА, 20. рр. 
Robert Edmont Jones: the Sleep-walker scene. U.S.A.

ПАНІ Воно ж стояло біля неї, бо цілу ніч не гаситься. 
Так наказала.

ЛІКАР Розплющені в неї очі, гляньте.

ПАНІ Це так, але чуття її закриті.

ЛІКАР Що це вона робить? Гляньте, як руки тре.

ПАНІ У неї це за звичку стало. їй здасться, що то вона 
їх миє. Буває, так із чверть години тре.

ЛЕДІ МАКБЕТ І все таки тут пляма.

ЛІКАР Чуєте? Вона говорить. Я прислухаюся, треба 
добре запам’ятати, що вона говорить.

ЛЕДІ МАКБЕТ Геть, проклята плямо, геть, кажу! Одна, дві. Вже 
до діла ч ас. . .  Пекло понуро-чорне! Сором, пане 
мій, сором! Жовнір, а злякався? І чого ми муси
мо боятися, коли ніхто цього не взнає і не



Lady Macbeth comme somnambule: Maria Casares.
Le Theatre National Populaire

покличе нашу владу на суд? І хто б подумав, 
що стара людина так багато може мати в собі 
крови?

(
ЛІКАР Ви помічаєте?

ЛБДІ МАКБЕТ У тана Файфського була дружина.. .  Де вона 
тепер? Хіба ніколи ці руки не будуть чисті? Про 
це вже годі, пане мій, про це вже годі. Своїм 
здриганням тільки псуєте все.

Л ед і Макбет у  сп ови дп ій  сцені —  М арія К азарес.
Н а ц іон ал ьн о-Н ар одн и й  театр, А він ь й о н , 1954
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ЛІКАРЛІКАР

ПАНІ

Ще, ще. Ви взнали таке, чого не треба було й 
знати.

Принаймні, сказала таке, чого й не треба було. 
Я певна в цьому. Та небеса те знають, що вона 
узнала.

ЛЕДІ МАКБЕТ Все таки пахне кров’ю. І пахощі всієї Арабії 
маленьку руку цю не зроблять запашною. Ох! 
Ох! Ох!

ЛІКАР Які ж то зідхання! Серце глибоко страждає.

ПАНІ Я не хотіла б мати таке серце в грудях і за гід
ність усього тіла.

ЛІКАР Гаразд, гаразд, гаразд.

ПАНІ Пошли Боже, щоб так було, пане.

ЛІКАР У моїй практиці такої недуги мені ще не стрі
чалося. Та все ж у мене були такі, що ходили 
сонні, але помирали свято в ліжку в себе.

ЛЕДІ МАКБЕТ Помийте руки, накиньте накидень нічний, та. не 
полотнійте так. Я знов кажу вам: Банка схо
вано, і він не може вийти з могили.

ЛІКАР Навіть так?

ЛЕДІ МАКБЕТ У постелю, у постелю: у ворота стукотять.. .  
Ходім, ходім, ходім, ходім, дайте вашу руку. Що 
зроблено, не буде перероблено. У постелю, у по
стелю, у постелю.

Відхід: ЛЕДІ МАКБЕТ.

ЛІКАР Чи вона ж піде тепер у постелю?

ПАНІ Просто.

ЛІКАР В народі йде поганий гомін,
Із діл же незвичайних родяться 
Й турботи незвичайні. І душа хвора 
Свої секрети губить на глуху подушку. 
Священика тут більше потребують,
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Іра Маланюк в опері Верді «Макбет»

Ira Malaniuk, a Ukrainian-Swiss singer, as Lady 
Macbeth in Verdi’s opera
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ПАНІ

Аніж мене. О Боже, всім 
Прости нам. — Доглядайте пильно.
Від неї все прийміть, що тільки може 
її роздратувати. Не пускайте з ока. 
Добраніч. Розум мій вона і очі 
Стривожила. Гадаю — мовити ж 
Не смію.

Надобраніч же, добраніч, пане. 

Відхід.

2

Недалеко від Донсінану.
Вихід: МЕНТІЗ, КЕТНЕС, АНҐУС, ЛЕНОКС і ЖОВНІРИ

з прапорами й тулумбасами.

МЕНТІЗ Потуги близько вже англійські, їх 
Ведуть Макдаф наш добрий і Маком 
Із дядьком Сівардом. Всі помстою горять. 
Та вже їх справедливі справи розбудили б 
Кривавитися й грізно битися 
І омертвілого.

АНҐУС їх стрінемо під лісом 
Бірнамським, бо вони тудою йдуть.

КЕТНЕС Хто знає, чи з братом Дональбен іде?

ЛЕНОКС Певно
Скажу, що ні, бо в мене є реєстр 
Всього шляхетства. Сівардів тут син 
Та інших ще багато юнаків,
Що вперше мають виявити мужність.

МЕНТІЗ А що тиран?

КЕТНЕС Вбиває в силу грізну 
Великий Донсінан. І кажуть, вже 
Він збожеволів. Інші, що не так 
Ненавидять, це називають
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АНҐУС

МЕНТІЗ

КЕТНЕС

ЛЕНОКС

МАКБЕТ

Розскаженілістю. Напевно тільки,
Що він уже не стягне пояса 
Державним розхитам.

Тепер він чує
Таємні вбивства, що до рук прилипли,
А щохвилиннії бунти за зраду 
Його картають. А інші слухають Макбета 
Тому, що бояться. Королівський 
Титул на ньому — ніби велетенська 
Одіж на маленькім злодії.

Хто ж тоді обвинувачуватиме 
Його розпудженії почуття,
Коли вони самі себе
Ненавидять і проклинають через те,
Що в ньому пробувають.

Добре. Вперед же! 
Свою покірність віддамо тому,
Кому повинно, і зустрінемо 
Ми лікаря свого недужого добробуту,
І кров проллєм, омиємо 
Щокраплею з ним батьківщину.

Чи так, щоб збризкати державну квітку 
Й кукіль залити. . .  Марш на Бірнам!

Відхід маршем.

З

Донсінан, кімната в замку.
Вихід: МАКБЕТ, ЛІКАР, СЛУГИ.

Щстей мені не треба більше. . .  Всі 
Нехай тікають. Доки ліс Бірнамський 
На Донсінан не рушить — не злякаюсь. 
І що хлопчак, Маком? Від жінки він 
Не народився? Духи ті, що знають 
Прийдешнє наше, так мені сказали:
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«Не бійся ти, Макбете, хто від жінки 
Вродився, то тебе не подолає.»
Тікайте ж ви до спещених англійців, 
Фальшиві тани! Серце й дух мої 
Спокорені моїй же волі й не 
Охляну з сумніву й не затремчу 
Від жаху . . .

(Вихід: СЛУГА.)

Зчорній ти в чорта в лапах, білий гицлю! 
І де ти взяв цей погляд гусячий?

СЛУГА Там десять тисяч . . .

МАКБЕТ Гусей, дурню?

СЛУГА Ні, жовніри.

МАКБЕТ Піди та поколи своє лице,
І твій почервоніє страх,
Гей, печінково-біле одоробло!
Які жовніри, ти, ганчірко? Пропадом сконай! 
Пополотніли щоки ці у тебе,
Дорадника страху. Що за жовніри, сироватко?

СЛУГА Англійські, ваша милість.

МАКБЕТ Із пикою твоєю геть!

(Відхід: СЛУГА.)

Сітоне! Хворий серцем я . . .  Сітоне! — 
Мене навіки поштовх цей хоч звеселить, 
А хоч в недугу зажене. Жив я досить, 
Зайшов у сушу мій життьовий шлях 
І в жовтий лист. Але супутників 
Старого віку — шани, послуху,
Любови, вірних друзів бачити 
Мені не доведеться. А натомість 
Прокльони тихі в серці, лестощі 
Із уст. Та їх би також одняли,
Якби посміли душі ті мізерні. — Сітоне!
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Вихід: СІТОН.

СІТОН Будь-ласка, що вам завгодно?

МАКБЕТ Які є ще новини там?

СІТОН Все сталося, про що вам казано, мій пане.

МАКБЕТ Я буду битись, доки на кістках моїх 
Не обрубають м’ясо все. Сюди 
Подайте зброю.

СІТОН Та не треба ще.

МАКБЕТ Надіну я. Кінноту вислати
Оглянути околиці. Вішати
Всіх тих, що говоритимуть про страх.
Подайте зброю! Лікарю, а як
Там пацієнтка ваша?

ЛІКАР Та вона
Недужа духом: образи уяви 
Настирливо турбують, гонять відпочинок.

МАКБЕТ То вилікуй її. Чи ти ніяк 
Недужу душу лікувати не умієш 
І вирвати із пам’яті коріння туги, 
Нарізаний на мозку клопіт стерти, 
Солодким забуттям скотити 
Тягар, що серце давить?

ЛІКАР Тут сама
Собі повинна помогти недужа.

МАКБЕТ Тож фізику ти викинь псам,
її мені не треба. Зброю поможи вдягти.
Подай усе. Облиш, Сітоне. — Лікарю,
Від мене тани утікають.
Та швидше бо! — Якби ти, лікарю,
Та міг зігнати воду із землі 
Моєї і знайти її недугу,
Здоров’я їй колишнє повернути, —
Тебе хвалив би я до кожної луни,
А кожная лупа те саме знов би починала.
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Зніми, кажу. — Яке б це зілля чи 
Коріння, чи дання яке прогнало 
Англійців? Чув про них?

ЛІКАР Так, мій королю. Ваші споготови 
І нас примушують щонебудь чути.

МАКБЕТ Неси за мною це. Отрути, смерти 
Я не боюся, доки ліс Бірнамський 
На Донсінан не рушить.

ЛІКАР (набік) А мені із Донсінану вирватись якби, 
Тоді, незаморочений, навряд би я 
Сюди вернувся.

Відхід.

4

Місцевість близько від Допсіиану. Оддалік ліс.
Вихід: МАКОМ , СІВАРД, СІВАРДІВ СИН, М АКДАФ , МЕНТ 13 

КЕТНЕС, АНҐУС , ЛЕНОКС, РОСС і ЖОВНІРИ  
з прапорами й тулумбасами, жартуючи.

МАКОМ Брати, надіюся, той близько день. 
Коли в своїх домівках будемо 
Безпечні ми.

МЕНТІЗ Немає сумніву.

СІВАРД А що за ліс то перед нами?

МЕНТІЗ Бірнамський ліс.

МАКОМ Нехай собі зрубає гілку кожний 
Жовнір — в руках нести, аби сховати 
Потуги наші, спантеличити 
Так ворога.

ЖОВНІРИ Так зробимо!

СІВАРД Дізнались ми, що впевнено тиран

ю

Дізнались ми, що впевнено тиран 
Держить спокій у Донсінані, бо
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Витримуватиме облогу нашу.

МАКОМ То ж
Йому всії надії. Скрізь бо, де є 
Можливість, — і значне, й мале бунтує 
Супроти нього. Й жадного раба 
Нема, покірного йому. Напруга лиш 
Держить йому людей, але не їх серця.

МАКДАФ Нехай наш буде справедливий суд 
Тоді, коли відбудеться подія.
А зараз хай військова сила тільки діє.

СІВАРД Надходить час — повинність наша 
Рішить і те, що знаємо, і те, яке 
Повинно бути. Міркування ж часто 
Висловлює надії нам непевні. 
Удари лиш меча дають можливість 
Робити висновки тверді 
У напрямку того, за що війна.

Відхід маршем.

5

Донсінан, у  замку.
Вихід: МАКБЕТ, СІТОН і Ж ОВНІРИ з тулумбасами й прапорами.

МАКБЕТ На мурах прапори розвішайте, —
Й «Вони ідуть!» — цей самий буде крик. 
І в замку наші сили сміятимуться,
3 облоги їхньої глумуючи.
Нехай полежать, доки їх 
Не пожере пропасниця та голод.
Якби було їх не підможено 
Тими, що нашими були,
То ми б зустріли їх чоло-в-чоло 
І, їх б’ючи, назад погнали б.

(Чути жіночий крик із-за сцени.)
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Щ о  за  к р и к ?

СІТОН Жіночий крик, мій добрий пане. 

Відхід: СІТОН.

МАКБЕТ Я вже й забув, що то таке є страх.
Часи ж були, коли чуття мої 
Холонули від криків ночі, волос 
На голові вставав, немов живий.
Та я нассався жаху повно, він 
Із душогубськрми гадками зрісся 
У мене так, що вже не зрушить більше.

СІТОН

(Повертається СІТОН.)

Чого то крик?

Умерла королева, пане мій.

МАКБЕТ Пізніше їй умерти б, а година 
Завжди знайшлася б для цієї звістки.
Узавтра, взавтра, взавтра — і повзе 
У мірі цій маленькій день за днем,
Аж до останньої межі часу.
А всі «учора» осявали дурням
До смерти шлях пилистий. . .  Швидше, швидше,
Недогарку мій, догоряй! Життя —
Летюча тінь, актор, що на кону,
Нещасний хваста, галасує, потім —
Навіки забувається. . .  І казка,
Що розповів нам ідіот, — криклива,
Несамовита, колосом порожня.

(Вихід: ГІНЕЦЬ.)

ГІНЕЦЬ

Прийшов ти щось робити язиком,
Тож швидше мов.

Мій пане милостивий, 
Сказати мушу те вам, що побачив,
Але не знаю, як.

МАКБЕТ Гаразд, добродію, кажи.
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ГІНЕЦЬ

МАКБЕТ

Макбет — Вільям Чарлз Мекреді 

William Charles Macready as Macbeth

Коли на варті на горі стояв я
Та на Бірнамський ліс дивився, — він,
Мені здалося, з місця рушив . . .

Брехун і раб
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ГГНЕЦЬ Та хай мене скарає ваша лють,
Якщо не так це. Відси миль за три — 
Побачите самі. . .  Кажу ж, що ліс іде . . .

МАКБЕТ Якщо ти брешеш, то на перше 
Почеплять дерево тебе живим 
Гойдатись, доки з голоду не зсохнеш. . .
А щойно звістка праведна твоя —
Мені однаково, якщо й мені
Те саме зробиш ти, бо певности
Не маю, — бачу у диявольських
Словах подвійність: «Доки ліс Бірнамський
На Донсінан не рушить, то не бійся!»
І рухається ліс тепер до Донсінану.. .
До зброї, до зброї і в напад!
Якщо вже так показує, —
Втікання й зволікання не поможе,
Ба й світло сонця вже мене втомило,
І хочу, щоб держава згинула і світ!
Дзвоніть на Ивалт, шуміть, вітри, і йди, загин!
І ми вмремо, принаймні — вшорено й оружноі

CD

Донсіпан, перед замком.
Вихід із тулумбасами й прапорами: МАКОМ , СТАРИЙ СІВ АРД,

МАКДАФ з іншими та їхня армія з гіллям.

МАКОМ Тепер ми досить близько, кидайте 
Гіллястий захист — будьте тим,
Що є. А ви, шановний дядьку, з вашим 
Шляхетним сином першую ведіть 
Баталію, бо я та гідний наш 
Макдаф робити будем те, що нам 
Лишиться, згідно з розпорядком.

ОІВАРД Прощайте! Тільки знайдемо до ночі 
Тиранові потуги, — то нехай нас б’є, 
Коли ми битися не вміємо.
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МАКДАФ Тож даймо всі ми сурмам мову 
І подих щонайширший їм,
Бо галасливі вістуни вони 
І смерти, й крови.

Відхід.

МАКБЕТ

7

Донсінан, інша частина поля.
Вихід: МАКБЕТ.

Вони мене тут прив’язали до стовпа, 
Не можна і втікати, мов ведмедеві! 
Тож буду битися відверто я,
І той чи є, що не вродився 3 жінки? 
Бож одного його боятися я мушу,
І більш нікого.

Вихід: МОЛОДИЙ СІВАРД.

МОЛОДИЙ СІВАРД Як тебе на ймення?

МАКБЕТ Злякаєшся, його почувши.

МОЛОДИЙ СІВАРД Ба ні, пекучішим назвися менням, 
Аніж якісь пекельні мення є,

МАКБЕТ

То не злякаюсь.

Моє імення — Макбет!

МОЛОДИЙ СІВАРД І сам диявол вимовити
Не здужав би такий титул для мене

МАКБЕТ

Ненависний.
t

Ні, я більше не жахливий.

МОЛОДИЙ СІВАРД Та брешеш ти, тиране осоружний, 
І доведу твою брехню мечем!

В'ються, МОЛОДИЙ СІВАРД убитий.
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МАКБЕТ Вродився ти від жінки.
Сміюся я з мечів і насміхаюся 
Із зброї, що вимахується тим,
Який від жінки народився.

В ідхід: МАКБЕТ. Тривога. Вихід: М АКДАФ .

МАКДАФ Тут стежка гамірна. З’явись, тиране!
Якщо ти вбитий будеш
Ударом не моїм, то душі
Дружини і дітей скрізь переслідуватимуть
Мене. Не можу бити кернів я
Нещасних, у котрих найняті руки
Носити їх клепки. . .  Коли не стрінуся,
То непощерблений свій меч 
Вкладу у піхву бездіяльним знов.
Ти мусиш бути тут,
Бо брязкотня велика й гук великий
Тут чується. О Доле, дай мені
Його знайти, і більше вже я не прохаю.

Відхід: МАКДАФ. Чути гуки битви. Вихід: МАКОМ і СІВАРД

СІВАРД Ось ця дорога, пане мій. Замкове панство 
Вже піддалось. А люд тиранів 
І з нами б’ється, й з ним. Шляхетні тани 
Себе хоробро виявили у війні.
День майже ввесь став вашим.
Лишилося роботи мало.

МАКОМ Зустрілися ми з ворогом 
Уже розбитим.

СІВАРД У замок же, пане.

Відхід. Тривога.
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8

Донсінан, інша частина поля. 
Вихід: МАКБЕТ .

МАКБЕТ Навіщо грати римлянина мені 
Дурного та вмирати на мечі 
Своїм? Ще доки бачу я живих, 
То їх рубатиму.

Вихід: МАКДАФ.

МАКДАФ Пекельний псе!
Вернися, стій!

МАКБЕТ 3 усіх людей тебе найбільше я 
Уникав. Іди собі.
Моя душа твоєю кров’ю вже 
Занадто обважніла.

МАКДАФ Слів не маю я, 
Мій голос у мечі моїм. Ти 
Кривавіший, падлюко, більше, ніж 
Це уявити можна.

Б'ються. Тривога.

МАКБЕТ Лиш праця пропаде 
Повітря швидше можеш позначити 
Ударами свого меча, аніж 
Вточити з мене крови. Бий по 
Шоломі більш вразливому. Маю бо 
Заворожене життя, яке тому 
Не стане на поталу, що 
Від жінки народився.

МАКДАФ Розпукою візьмися ти від чар тих,
І хай тобі розкаже янгол,
Якому ти служив: завчасу Макдафа 
Із лона неньчиного вирізано.

МАКБЕТ Будь проклятий язик, що це мені 
Сказав: найкращу частку він злякав 
У мене мужности. . .  І прокляті нехай
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Чортині витівки, яким не можна вірити,
Бо нас уплутують в подвійні почуття:
Дають обітницю про вухо — і надії наші 
Розбивають ними. Битися не буду я з тобою.

МАКДАФ Як так, то озволяйся ж, боягузе,
Живи, щоб бути показом та подивом: 
Тебе, як надзвичайную потвору,
Ми матимем, змалюємо таблицю 
Й підпишемо: «Тут можна бачити тирана.»

МАКБЕТ Не хочу озволятися,
Щоб цілувати порох із-під ніг 
Парубчака Макома й бути повабом 
Для закликання натовпу.
Хоч ліс Бірнамський і прийшов 
До Донсінану, й ти мене спинив,
Не нарожденний жінкою, —
Останнього вживу: додолу 
Я кидаю свій щит військовий.
Покинь і ти, Макдафе. І будь
Той проклятий, хто перший крикне: «Годі!»

Відходять, б’ючися. Тривога. Відступ. Сурми.
Вихід із тулумбасами й прапорами: МАКОМ, СІВАРД, РОСС,

ТАНИ і ЖОВНІРИ.

МАКОМ Якби то наші друзі всі вернулися спасенно.

СІВАРД Та деякі повинні відійти 
Навіки. Все ж я бачу, що такий 
Великий день, як цей, дістався дешево.

МАКОМ Нема Макдафа й сина вашого шляхетного.

РОСС Прожив він доти, доки мужем став 
І доблесть виявив. Не виступаючи 
Із січі, бився він і вмер як муж.

СІВАРД То він є мертвий?

РОСС Так, з поля винесли. Спричинений вам жаль
Не мусить мірятися гідністю
Його — тому, що буде безконечним.
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СІВАРД Чи має спереду він рани?

РОСС Так. В чоло.

СІВАРД Тоді він — Божий воїн.
Коли б я мав синів аж стільки, як 
Волосся на собі, то кращої їм смерти 
Не бажав би.
І так йому вже віддзвонили дзвони . . .

МАКОМ Печалі більше вартий він, і я 
За ним журитимусь.

СІВАРД Не вартий більше він,
Бо співробив гаразд, одержав по рахунку,
І Бог тепер над ним. — Сюди іде новіша втіха.

Повертається М АКДАФ з МАКБЕТОВОЮ головою.

МАКДАФ Нехай живе король, бо ти вже він!
Дивися, ось проклята голова
Від узурпатора. Ми вільні. Бачу
Себе вже я між перами твоєї
Держави, і скажу моє вітання до їх душ,
І голоси їх, я бажаю, щоб
Суспіль з моїм отут загомоніли:
Нехай живе король Шотляндський!

УСІ Нехай живе король Шотляндський!

МАКОМ Часу багато не прогаємо,
Аби усім віддати по заслузі,
Зрівнявши радістю із нами. Тани 
Мої і родичі, віднині будьте 
Графами. Перший раз Шотландія 
Так гонорує. А більше ось що ще 
Зробити треба: це — нове часу вщепити 
Й покликати додому друзів наших:
І тих, що вигнані і що втекли 
Самі із рідної землі від пастки 
Тирана невсипущого. Найти сіпак 
Забитого вже різуна 
І королеви чортоподібної його,
Яка, гадаю, наклала руки 
Сама на себе. Це та інше ще
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Потрібне нам ми доконаємо 
У ласці нашій та Господній 
І в мірі місця і часу.
Та й дякую всім разом і окремо 
Кожденному, і всіх запрохую 
У Скон — на наше коронування.

Сурми. Відхід.

Актори вітають глядачів після вистави. 
Національно-Народний театр, Авіньйон, 1954

Le salut аи public. Le Theatre National Populaire
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КОРОЛЬ ГЕНРІ IV



The coronation of King Henry IV. From Froissart's Chronique 
century): „Du couronnement du roy henry due de lancastre Quy 

du consentement de tout commun dangleterre Et de la maniere 
feste quy si tint. Le chapitre Ixxviii — — “ etc.

К оронація  Генрі IV . З хр он ік и  Ф руасса ра  (X V  стор.)

(15th 
se fist 
de la
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КОРОЛЬ ГЕНРІ IV

Двочастинне театральне дійство про короля Генрі IV, про його 
сина принца Генрі (Гаррі), про ще одного Генрі-Гаррі — Готспера 
(«Жарострога») — та про сера Джона Фалстафа належить до так 
званих «історій». «,

У жанрі «історій» (крім нього Шекспірова театральна творчість 
традиційно розподілюється ще на «трагедії» та «комедії») автор, ви
водивши на кін історичні події та історичних осіб, більшою або мен
шою мірою висловлював, гадано, свої історіософічні погляди.

Щоб здати собі справу, якого роду була ота «історіософія», варт 
розглянути бодай побіжно фактичний матеріял дійства.

*
Ірляндію, «Зелений острів», не минула течія переселення народів 

на смерканні античного світу. Тут укріпилася найзахідніша галузка 
кельтів, південну під будову утворили іберійці. Влились охочі коло
нізаційних пригод норвежці та інші нормани. Вони вплинули на куль
туру, але самі розпливлися в оточенні.

На півдні острова цікавились релігією. Християнство з’явилося ду
же рано, і покоління апостолів святого Патріка занесли його аж до 
стіп гори Юнґфрав.

На півночі цікавились війною.
Звідти виправлялися до північної ж  частини сусіднього острова, 

Брітанського. Тамтешнє плем’я піктів повойовано. Країна дістала 
назву Шотляндії.

Стосунок Англійського королівства до Ірляндії був приблизно то
го ж  роду, що й стосунок Москви до України перед Переяславською 
угодою: і хотілось, і кололось.

Номінально з островами мав право робити що хотів Римський пер
восвященик. Справді, папа Адріян IV подарував Ірляндію Генрі II, 
королеві династії Анжу-Плантаґенет. Подарунок став цікавим щойно 
тоді, коли до короля вдався по допомогу один вигнаний ірляндський 
ватажок. Англійські лицарі перепливли 1170 протоку. З їхнього зброй
ного благословення ватажок заснував окреме князівство (earldom).

Князівство було, власне кажучи, зовсім незручне для корони. На
ступного року Генрі пробував проти нього вживати заходів. Але на
віть Даблін, навіть після того, як його 1367 державно-правно визнано 
за Англією, поступово танув у кельто-іберійській каші.

І от в ірляндський похід вирушив Річард II, останній з прямої 
лінії Плантаґенетів. Король був нещасний взагалі, а Ірляндії суди
лося в ігрищі його недолі стати катастрофою.

Походів було два: 1394 та 1399. Король бажав захистити й зміцни
ти Даблін. Походи були невдалі. Особливо невдалим був другий.
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Безталання короля використав Генрі Болінґбрук, герцоґ Ланка
стерський. Третім сином Едварда III був Джон Ґант, а Болінґбрук 
був сином Ґанта. Усі дійові особи були родичами, були братами в пер
ших і других, дядьками й небожами. Поготів суперництво в сімействі 
було вперте й нещадне.

Генрі Болінґбрук заявив претенсії на англійську корону.

*
Спершу він, щоправда, пропонував свою особу лише в міністри 

при існуючому королі. Повернувшися з вигнання, висадившися з до
бірним військом у Йоркшірі, підтриманий могутніми Персі в Норзем- 
берленді, підтриманий навіть королівським намісником на час від- 
сутности короля, Едмундом герцоґом Йоркським, Болінґбрук запопад
ливо заходився коло самореклями. Вона сягала в усі можливі шари 
й стани Англії.

Майстер демагогії з нього був розкішний. Ця людина, зображена 
у французькій хроніці Фруассара з схематизованими рисами обличчя, 
без бороди, і на своєму нагробкові в Троїцьк'й каплиці Кентерберій- 
ського собору особистіше, з бородою, ця людина знала секрети чітких 
політичних формул та популярних гасел.

Головна формула була така: король винен у численних невдачах 
англійської політики, потрібне оновлення уряду. Коли оновлення на
ступить, буде добре всім — і політиці, і людям. Виголошувано щось 
таке, що модерною мовою звучало б сливе як «війна палацам, мир 
хатам».

Річард пробував спротивлятися. У Велзі формувалось на його ко
ристь військо.

Військо чекало дарма. Обставини тримали короля в чужій і воро
жій Ірляндії. Військо потрошку розбіглося.

Королеві не залишалось нічого іншого, як віддатися на ласку й 
неласку Болінґбрука. Прибувши до Англії, він негайно потрапив до 
Тауеру, пронизаної леґендою замкової в’язниці для високопостав
лених осіб.

29. вересня 1399 його там змусили підписати зречення. Наступного 
дня змусили парлямент прийняти зречення до відома. Для того, щоб 
довести свої права на престіл, Болінґбрукові не треба було особли
вих зусиль. Він був, зрештою, теж Плантаґенет. Він ще не потребував 
— як потребує сьогоднішній володарний дім Англії — детективними 
засобами дошукуватися власного родинного прізвища. Ще того самого 
року його короновано.

Щоправда, не було спокійним і його володарювання. Відміна від 
Річарда була, однак, та, що Генрі Болінґбрук ніколи не покладався на 
долю. Він покладався на себе самого і при тому, здається, не прова
див ніяких неприємних розмов з власним сумлінням.

1400 вибухнуло повстання на користь детронізованого Річарда. Рі
чард помер у тому ж році (14. лютого), в ув’язненні в замку Понт- 
фракт, але в Шотландії діяв якийсь час лже-Річард, самозванець, і з 
ним були клопоти.

Та так чи так небезпеку усунуто.
Тоді розгорнулись події у Велзі. Виникли вони з місцевих чвар. 

Овен Ґлендауер, велзький маґнат, проголосив себе князем.
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Нагробок Генрі IV. Північна сторона Троїцької каплиці 
Кентерберійського собору

The tomb of King Henry IV on the North side of Trinity Chapel. 
Canterbury Cathedral

Трудно було з ним змагатися. Йому союзнили верховинські сили, 
що кожної миті були напоготовлені вразити несподіванками необе
режних зайд з рівнин.

На допомогу королеві знову став норземберлендський дім Персі. 
Та на війні, як на війні: сьогоднішній спільник узавтра стає ворогом. 
Персі озброїли полонених шотляндців і виполчилися на короля.
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21. липня 1403 король їх переміг. З добродушним обличчям король 
перехопив Якова, нащадка шотландського володаря Роберта III, саме 
коли юнак виправлявся у подорож до Франції. Його навіть пізніше 
виховано в Англії на англійський ріб, повернувся він додому щойно 
1423, коли Генрі був уже мертвий. Там став він шотландським коро
лем Яковом І (1424— 1437).

Остаточно Норземберленд опановано аж по двох походах, 1405 та 
1408.

Незалежний Велз підтримав був десант французької фльоти. 
Французьке наземне військо напало на англійські посідання в Ґієнні. 
Однак вибух громадянської війни у Франції паралізував країну. Ген
рі дістав спромогу відкинути Ґлендауера назад у гори.

*
Якщо царювання першого Ланкастера хиталось на піщаному ґрун

ті, а трималося тільки завдяки неперебірливій у засобах волі самого 
володаря, то для його сина й наступника, Генрі V, вже відкрилася 
безсумнівна дорога законного спадкоємства.

Другий Ланкастерський Генрі використав вроджену долю на свій 
спосіб. Є відомості, що між батьком та сином заклинилися розбіжно
сті у поглядах на французьку політику. Розбіжності зникли автома
тично, коли батько 20. березня 1413 помер. Генрі молодший віддався 
з головою своїм французьким плянам. А що з нього був і непоганий 
полководець, і непоганий політик, то він і підготував усе заздале
гідь як слід, щоб мати підставу порушити питання про французьку 
корону.

Вислане військо помітно змаліло від пошести, але, не зважаючи 
на те. Генрі здобув нищівну перемогу над французами 25. жовтня 
1415 під Азенкуром.

Увесь дальший час Генрі намагався використати внутрішньо- 
французькі чвари. У тому йому визначно велося. Слідували й випра
ви одна по одній.

1419 Генрі опанував Нормандію. 21. травня 1420 укладено мир під 
Труа, який унаочнив усі досягнення англійського короля і символі
зував здійснення його мети.

Катарина, дочка французького короля Карла VI, стала йому за 
дружину. Сам він зробився чимсь наче протектор Франції з тим, щоб 
по смерті тестя коронуватися французьким королем. Щоправда, він 
помер раніше від тестя.

Генрі V помер 31. серпня 1422, у віці 35 років. На той час такий 
вік вважали чи не за літній. Проте у пам’яті народу та істориків 
воно позначилось як смерть замолоду. Юнаком увічнила його Шек- 
спірова п’єса, гра Моїссі і пізніше, у фільмі, гра Лоренса Олів’є.

*
Дев’ять місяців життя нараховував його син, третій Ланкастерсь

кий Генрі, а порядком нумерації ймень на англійському престолі — 
Генрі VI.

З володаря цього було певного роду ні се, ні те. За словами одно
го історика, його «життьовим завданням було знову цілковито втра-
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Гоклев та принц Генрі. З рукопису X V  стор. Брітанський музей,
Лондон

Hoccleve and Prince Henry. From a manuscript of the 15th century. 
British Museumy London

тити Францію, що її, звичайно ж, і його батько ніколи не посідав 
повнотою».

Під час неповноліття короля протекторували обидва його дядьки, 
Джон герцоґ Бедфордський та Гамфрі герцог Ґлостерський. Перший, 
здібний полковод, завоював північ Франції 1428 аж до Люари. Не 
впав йому до рук самий лише Орлеан. Там якраз на арену вийшла 
Іванна д’Арк, діва-побідоносиця. Карл VI на той час помер, і Карл 
VII міг у повній згоді з протианглійською династичною логікою ко
ронуватись у Реймсі.

1430 Іванна потрапила до рук бурґундців, які передали її англій
цям. Проти «відьми» відбувся процес. Наступного року дівчину спіт
кала смерть на кострищі.
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Та попри всі місцеві успіхи, англійці зазнавали поразки за пораз
кою. 1451 в англійських руках залишилося тільки Кале.

Англійський король, щоправда, ще довго зберігав титул короля 
Французького. Але коли, наприклад, ренесансові володарі обох країн, 
Тюдорський Генрі VIII та Франциск І Валюа зійшлися одного разу 
на дружню розмову, то перший, гість, просив другого, господаря, не 
брати його титул на-поважно. Обидва були вже джентлменами.

Такий був підсумок діяльности трьох Ланкастерських Генрі, а 
разом — і всієї так званої «сторічної війни» між Англією та Францією.

Крім Кале між «заморськими володіннями» числився ще сумнів
ний ірляндський Даблін. За властиву коронну землю, аж до часів 
Єлисавети, правило лише те, від чого почалась уся історія: південна 
половина Брітанського острова — у повному розумінні «під вагоном 
територія».

Що й треба було, як то кажуть, довести.

*

Важко сказати, коли люди діють більш абсурдно: чи за часів так 
званого ідеалізму, а чи за часів так званого матеріялізму?

Усмішка, обіграна міннезинґером і змальована мінятюристом, могла 
викликати герць, поранення, смерть. Були, мовляв, часи лицарських 
чеснот, були — та й минулися.

Але ось наші часи, часи наймікроскопічніших розрахунків, коли, 
здається, й саме повітря мусить вкладатися в державний бюджет. А 
тим часом, усмішка, зафіксована фоторепортером, викликає куди 
більш катастрофальні наслідки. Через неї перебудовують систему 
оборони і змінюють керівників таємних розвідок.

Були сторіччя, мовляв, нерентабельного господарства. Скарби на
громаджувано нерівномірно, без усякого пуття. Народ бідував.

А тим часом у нашому сторіччі роблять, наприклад, таке. Одна 
величезна країна, яка має подостатком цукрових буряків і подостат- 
ком відповідних цукроварень, прикуповує ще й силу-силенну цукро
вої трощі. А що способи виготовлювати цукор з буряка й з трощі різ
ні, то для останньої й будують цілком нові, країні непотрібні виробні.

Робиться воно для того, щоб економічно опірити свого питомця про
ти другої великої держави. При тому думається так: якщо поща
стить заступити систему тієї іншої держави своєю власною, то на
стане мир, лад і — головне — проґрес.

Та проґрес не настав би. Настав би реґрес. Бо тут і задум, і засіб
— фікція.

Фікція являє собою не тільки те, чого нема. Вона також і те, що є
— що є у надмірній' кількості. Фікція накопиченого понад усякий 
можливий попит цукру стає симптомом штучної цукрової хвороби 
для світового господарства.

Я, звичайно, застерігаюсь. Фікція не завжди — безглуздя.
Але в такому разі варт бодай на око оцінити різного роду історич

ні ілюзії. Воно знадобиться нам, до речі, для того, щоб проорати межу 
й між різнородними історіософіями.
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*
За хрестоносних походів безглуздя нібито домінувало. Такі пітні й 

липкі речі, як жадоба наживи, бажання спекатися молодших, а по 
змозі й старших синів у февдальних родинах тощо, — отже, речі до
цільні! — не могли врівноважити втрату Барбаросси. Смерть цісаря 
Священной Імперії у водах малоазійської річки Салеф була абсурдна 
аж до святости, вона перекрила собою все, що тільки могли тоді уяви
ти в ділянці ідеалізму.

Неміренно розрослий на всі боки характер, чиясь примха, випад
ковий шлюб, від якого тріщала попередня династія, несподівана спад
щина, що призводила кордони земель до самоліквідації, особистий 
смак як рушій історії, залізнопробивні «двобої чести», фантасмагорич
ні «іспити вогнем» — таке було середньовіччя. По тому настала не
мов би нова доба.

Та чи настала?
Тепер мала нібито запанувати доцільність. Справді, в господарчій 

кризі, до якої ми звернемося дещо далі, цивілізація не тільки не за
знала втрат, а й виграла. Замість непропорційно великих соборів, в 
яких мешкати було незручно, а влаштовувати бенкети все таки як- 
не-як непристойно, заходилися розбудовувати домашній комфорт. 
Ступнула вперед «санітарія та гігієна». Над проектами пневматич
них кльозетів для ренесансових палаців замислювався сам Ліонардо 
да Вінчі.

Фіктивні кольори вітражів згустились у дебелий німб антропоцен
тризму. Та тут же найперше кидається в вічі те, що сталося з пере
міщенням «антропоса» в центр. Його почали дедалі влучніше нищити 
— порохом. Бо й мистецтво війни зазнало раціональних реформ. (По
чатковий шок був, мабуть, такий величезний, що й посьогодні ру
бана рана важить як чесніша, гоноровіша, ніж стріляна, і ще зовсім 
донедавна «романтичні» гайдельберзькі студенти набували їх зумис- 
ним робом.)

Що в вічі не кидається, але поготів існує реально й нещадно: 
фікція отієї, мовляв, доцільної, мовляв, раціональної доби!

Одного разу хтось переконав суспільство, що гори металю, які, на
громаджені в безладді, лежали мертво, які в кращому випадкові при
крашали одяг і житло сильних світу, — але тільки прикрашали! — 
що вони, гори, можуть бути піддані точним і для суспільства корис
ним розрахункам. І сталося. Вартість металю дістала відображення 
в символі. Приємний для очей блиск символізували позбавлені блис
ку, ба й будь-якої барви, стосиками складувані купки паперових 
векселів.

Ілюзорної вартости набули речі, які не мають жадної вжиткової 
вартости. «Безцінний» — цей народний епітет для самоцвіта вигадано 
аж ніяк не здуру. Проти всякої народної логіки самоцвіт дістав те
пер ціну, бо проти нього виставили цінний папір. Пишний пан, що 
розпивсь-розгулявсь у придорожному шинку, що платив щирим зло
том, скільки сягнула рука в кешені, чи як там ще про нього опові
дають шабльони пізніших романів із середньовічного життя, — пан 
ставав дедалі менше пишним, аж поки, під кінець минулого сторіччя, 
за найточнішу ознаку пишности встановили абсолютно чорний колір 
одягу.
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Коли злото було злотом, коли воно було безцінне, воно було скрізь 
і ніде. А цінні папери вже знали, де їхнє справжнє місце постою: 
деревина лавка. «Лавка» й є первісне значення слова «банк».

Той хтось, хто намовив суспільство на такий ріб життя, був тією ж 
мірою незримий, як і той, хто вигадав суспільство середньовічне. 
Фантомальна властивість первопричини не змінилася. Кажуть: дух 
історії. Кажуть: глузд, ціль історії. Кажуть природа речей. Кажуть, 
нарешті: закони логіки, які неминуче спонукають перехід від примі
тивніших до досконаліших виробничих стосунків, від нижчого до де
далі вищого щабля господарчого й культурного життя.

Спростуванням таких і взагалі будь-яких досьогочасних пояснень 
служить перший-літлий приклад зміни так званих суспільно-еконо
мічних формацій.

Розподіл праці у господарстві франко-германських племен був — 
так твердять — досконаліший за розподіл праці античного світу, за
снованого на інституті рабства. Тим то антична система нібито й не 
витримала конкуренції. Якщо навіть погодитися з поясненням, то 
все-одно й від найсліпішого не може сховатися неспіврозмірність 
культурних «надбудов» в обох системах, — і то на абсолютну користь 
першої.

Можна вдатися й до іншого, несумісного з попереднім, але не менш 
популярного пояснення: середньовіччя — «тимчасова зупинка» світо
вої історії, «реакція», «темна доба». Коли наступній за нею супут- 
нила від колиски власна недуга — всежерна спрага наживи, оперта 
на фікції грошового господарства, — то все ж таки вона рухнула 
людство вперед і відкрила перспективу, підготувала зміну. І по ній 
уже. мовляв, настала таки доба остаточних вартостей.

Та чи настала?
З поняття проґресу, здається, ніколи ще не було такого знущання, 

як от сучасні февдально-кріпацькі суспільства. Сповидно тут ство
рено умови для найпродуктивнішого використання трудових резер
вів, для всебічної духової творчости. Насправді все залежить від га
зетної передовиці, від примхи, від чийогось удару черевиком по між
народному столі.

Ідейну й усяку іншу боротьбу узалежнено виключно від того, що 
не подобається вираз очей, мова, спосіб одягатися й рухатися в меш
канців протилежного табору. Не якісь глибші соціяльні підвалини, 
ні — не подобаються саме оті чистісінькі фікції, які в дійсності аж 
нічого не важать ані для поступу, ані для відступу. Уся різниця з 
середньовіччям полягає в тому, що тоді страхалися невидимих сил, 
а тепер на очу живий тьмутороканський болван. І ще хібащо та не
величка різниця, що середні віки як-не-як породили Дайте, а най
новіше середньовіччя його не породило і породити неспроможне. . .

Від найбільшого до найменшого, від тонн пролитої на суші, морі 
й у повітрі крови, від найвишуканіших умінь завдавати одне одному 
болю і аж до незручних, фантастичних одягів, до комплікованих шаг 
рококо або, про мене, до риз православного духівництва, з яких уда- 
вано-наївно дивувався Толстой у «Воскресінні», — усе воно «надто 
людське», щоб у ньому можна було вбачати безпосереднє віддзерка
лення вищого пляну. Немає тут глузду, немає й логіки.
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*
Крізь історичні вбрання можна прознавати взаємини людського з 

Божим хібащо якось у поодиноких намірах. Бо, звичайно ж, найпер
ший наш обов’язок судити наміри, а не діла.

Сильна видимість післанництва, видимість, яка щільно доторку
ється нашої земної дійсности («плоть», «час», «простір») і здатна ін
коли навіть утотожнюватися з нею, — щось наче самозняття фікції! 
— з’являється, щоправда, й у раптово появлюваній дисципліні дібра
них людських мас. Хоч ієрархічно, хоч урівноправнено одиниці згур
товуються навколо по-новому збагненого ідеалу. З’являється справді 
осяяння, вогненний стовп стає більш або менш зримий над вибран- 
цями.

Моменти, як правило, тривають коротко. Мало не з другим кроком 
розпочинається споконвічна дискусія про добро та зло.

Прошу вибачити мені, що вдаюся до анекдоту. Я мовлю цілком 
поважно. Маю на увазі відоме і лише споглядно блюзнірче запитання 
школяра до законовчителя: чи може Всемогутній створити такий ка
мінь, якого Сам не міг би підняти? Моя відповідь: не тільки може, 
а й либонь у тому взагалі головний клопіт Творця.

Зло походить не від Бога. Здатністю вірити — т. т. нашою остаточ
ною здатністю жити — ми уявляємо собі, що кожне зло, скоро воно 
виходить за рамки земного, негайно урівноважується абсолютним до
бром. Та водночас ми здатні також припустити, наскільки великим 
є еподів Творця на кожноразовий Свій твір, на отой камінь, що йому 
надано лише перший поштовх, а тоді пущено у власну незалежну 
орбіту. Це й є те, що зветься «попустом Божим».

Воно означає ніщо інше, як запрошення до співтворчости, і то 
саме в межах орбіти: в межах земної дійсности. Співтворчість поля
гає — грубо висловлюючись — у по змозі безперервному постачанні 
цілого добрим матеріялом, матеріялом добра. Для того існує на не
зліченні можливості розподілена свобідна воля.

Та коли ми вже при речах оптимістичних, то дозволено будь мені 
прихилити увагу ще до такого. Здійснене на землі добро, отже, являє 
собою завжди компроміс між початковим осяянням та способами ро
бити з осяяння річ. Критерієм при тому служить також лише більша 
або менша домовленість. Але вигляд на критерій потенційно може 
бути й ширший. Маю на думці ролю науки.

Наука дедалі наочніше відкриває одночасність різночасного і, нав
паки, різночасність одночасного. Коли знайдеться хтось, хто сполу
чить у собі фізика й теолога і з наукового погляду пояснить видиму 
несполучність переказу про створення Адама та еволюційної теорії, 
то всій видимій переконливості атеїзму настане край. Коли для кож
ної людини стануть приступні формули про часовість простору й 
просторовість часу, то тоді ясні, мов день, стануть взаємини думки та 
форми думки1). Христос стане чинним для не-християн, Будда для 
не-буддистів, і з легкою душею зможе відбутися Вселенський Собор.

1) Думку я беру як щось, що ще у спільній колисці з почуттям (теорія Пам- 
фила Юркевича), щось, що не стало ще «изреченной ложью». З кожним ви
словом з’являється форма, т. т. час і простір, і форми не суміщуються одна 
з одною. Пор. також у вступній статті до «Макбета». Телеологічні формулю
вання, плід широкої приватної кореспонденції з п. Іллею Сапігою, оприлюд
нюються тут за дозволом шановного автора листів до мене.
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Коли укладуть таблиці елементів для добрих і злих бажань, то 
у свідомості скріпиться значення молитви, ролю якої досі брали ін
туїтивно, умоглядно або просто «на віру».

Усе воно не означатиме прихід Царства Божого на землю. Але во
но дасть посилені знаряддя для щохвилинної боротьби за іскру Божу 
в людині.

Усе воно нібито появить знову таки зворот до середньовіччя. Але 
якщо проґрес дійсно можливий тільки в реґресі, завдання відпові
дальних полягає в тому, щоб, допускаючи схожість форм, не допу
стити до повороту зміст. Або, моєю термінологією висловлювавшися: 
справжній ефект може дати не наслідування, а пародіювання серед
ньовічної ситуації людини.

Засада ситуації: якомога більше давати (санскритське «datta»!), 
якомога менше брати. Героїзму на полі харчової промисловости бути 
не може, тому що їжа неуникненна так чи так. Культура — творен
ня речей позакорисних, речей безцінних.

Розпливатися в речах уроєних спонукають історію, як правило, 
саме так звані історичні діячі. Працювати для позакорисного здатні 
лише ті, хто «втрачають душу», щоб знайти її (Мат. 10, 39). Але якраз 
дякуючи таким поодиноким «поза історією» історія людства і має не 
тільки місце, а й глузд.

Усе воно й сьогодні ясне для дуже небагатьох. Не більше — за 
розгляданих тут часів.

*
Найменш позначені знаменом вибранства були вони, оті Ланка

стерські Генрі.
їхній «переходовий» час правив за особливо подивугідну мішанку. 

Роздрібнене ясновидіння перетиналося з сливе безперервною коротко
зорістю.

Подивугідні були взаємини короля з містами, де зросла горожан- 
ська самосвідомість, з баронами, які з успіхом репрезентували тепер 
традиційну небезпеку для корони, з парляментом, з яким королівська 
влада про око людське діяла у повній гармонії.

І барони, що прийшли на місце знікчемнілих васалів, і, з другого 
боку, король спиралися вже не на в'йсько, злютоване ленним обов’яз
ком, лише на військо, яке за службу свою діставало від зброєдавця 
мешкання, харчування, одяг, ще й, звичайно, грошову готівку.

Інститут професійних бояків, виниклий з інакшого роду розподілу 
праці, з зміцнення грошового господарства, не подобався парлямен- 
тові. Кількаразово парлямент силкувався заборонити нові взаємини. 
Незрозуміло було, в ім'я чого діяв парлямент. Місцем його осідку 
було столичне місто. На першу персону там виріс бурґомістер, лорд 
мер, на чолі свого магістрату. Громада горожан — ремісники й ген
длярі — могла щохвилини перетворитись на озброєну масу, ворожу 
не тільки королеві, а й палаті репрезентантів. В інтересах парлямен- 
ту було сприяти силі війська на службі в короля. Парлямент не ви
являв чіткого розуміння власних інтересів.

У закони суспільного розвитку рішучу коректуру вносила приро
да. Вона виступила під чорною маскою чуми, пошести, що була при
родним бичем пізнього середньовіччя та раннього Ренесансу.
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Чума спричинила здорожчання грошей. Сплату податків до скарб
ниці треба було з усім поспіхом знову заступати натуральною пра
цею, панщиною. З-за чуми подорожчав хліб. Треба було повертатись 
до натуральних постач. Чума внесла дисгармонію у сільське госпо
дарство: прибутки, здобувані з продажу продуктів, були перевищені 
коштами самої продукції. Робоча сила дедалі знеохочувалася, втра
чала кваліфікацію.

Годі було збагнути, хто виграє від нового порядку речей: вільний 
хуторянин а чи кріпак. Цей бо останній за нових, як і за старих ча
сів сидів удома, був звільнений від військового обов’язку, працював 
у поті чола коло речей реальних, а не ілюзорних, тож часто-густо 
досягав неабиякого добробуту.

Від 1381 число кріпаків почало взагалі зменшуватися. Селянин 
ставав вільнішим. Вимагати від н^ого трудової повинности було де
далі важче. Коли її таки примудрювалися вимагати, заможніші ви
ставляли замість себе й оплачували наймитів. Наймити працювали 
ще гірше, ніж працювали самі селяни, виконувавши панщину.

Вони були цілковито негодящі для оранки. Найбільше, що вони 
могли робити, це пастушити. Обставини силували землевласників до 
такого способу господарювання, де головною дійовою особою був па
стух. По всій Англійській державі відбувся зворушливий поворот до 
скотарства.

Найбільше зиску мав той, хто мав найбільше землі. Ґрунти ого
роджувано кам’яними мурами. У мурованих мішках паслися вівці. 
Малорухому цілоденну працю чабана було куди вигідніше оплачу
вати, ніж коштовну працю хлібороба.

Менші дідичі могли абияк витримувати конкуренцію тільки тим, 
що об’єднували стада й пасовиська у щось наче кооперацію чи навіть 
колгосп. Існування таких громадських господарств було, звичайно, 
ефемерне. Дрібна шляхта марніла, зменшувалась на тілі. «Вівці по
їдали людей».

Багато хто гадає, мовляв, зміцнення королівської влади за раху
нок подолання сваволі баронів було явищем поступовим. Питання 
залишається відкритим. Наскільки централізм знеособив обличчя 
провінцій, наскільки він позбавив їх ініціативи у господарчій та 
культурній творчості, нехай судять свідки явища за наших днів.

Зміцнившися, королівська влада, як ми бачили, заходилась вою- 
ватися на чужій землі. Чи за такими двозначними шлюбами й сум
нівної вартости династичними претенсіями стояла «ідея», чи підвищена 
увага до сусідського, яке погано лежало, і запопадливість в його здо
буванні несли з собою нове слово, — питання теж залишається від
критим.

Що, одначе, в усій цій історії залишається незаперечним: вона 
була багата рухом. Вона була грімка, в ній ломилися мечі, іскрилась 
відвага, процвітав підступ, напружено шепотілися змовники, захватно 
іржали чергові переможці.

Було на що дивитися. Було від чого затаювати дух.

*
Але ж саме отаке й цікавило єлисаветинських драморобів.
На історіософічний екскурс, — ба й з домішкою теології! — мене 

спровокувало не Шекспірове «чуття історії». Такого не існує у при

169



роді. Я зважився включити свої міркування на тему тільки тому, щоб 
показати те, що у шекспірівських історіях не міститься. І якби не 
існувала об’ємна література про Шекспіра «державника»2), я не втру
чався б у царину, мені мало властиву. Провина за те, отже, лежить 
не на Шекспірі, а на шекспірології.

Уся шекспірівська мудрість історії полягала в заходах, — і тільки 
в них, — щоб на лункому дерев’яному кону лопотіло якомога більше 
прапорів, щоб на всі боки літали ефектовні слова, ну й щоб гриміли 
імітовані листами бляхи гармати, незалежно, чи йшлося про п’ятнад
цяте сторіччя, коли вони вже могли гриміти, а чи про Троянську 
війну, коли вони гриміти не могли.

Так звана шекспірівська загадка на дев’ятдесят дев’ять відсотків 
ґрунтується на недочуванні. Недочувають, отже, те, чим і в чому 
Шекспір справді великий: тотальна театралізація всього, до чого б 
тільки його штукарська рука торкнулася.

У вступній статті до «Макбета» я намагався показати читачеві, що 
Шекспір однаково по-театральному любив і своїх праведників, і сво
їх злочинців, що він «сам повбивав усіх цих людей» — повбивав не- 
криваво, бо на кону кров зображується, щоправда, густою, проте не- 
винною червоною фарбою.

Переконливо прошу читача з такою ж міркою братися й до чи
тання історії про Генрі.

*
«Колосальність Шекспірового світогляду» чітко й, у ґрунті речі, 

легко зводиться до чудесного вміння утворювати дві основні ситуа
ції: ситуацію слова та ситуацію актора на сцені.

Цитуючи Розанова, який своєю чергою посилався на Шперка, Вік
тор Шкловський3) наводив такі слова:

« ------- Для нас, „ стілець”  — подробиця „меблів” . Але дитина ка
тегорії „меблів” не знає, і „ стілець”  для неї такий величезний і жи
вий, як не може бути для нас. Тим то діти насолоджуються світом 
куди більше від нас.»

Від себе Шкловський додавав:
Ось таку працю й робить письменник, порушуючи категорію, ви

риваючії стілець з меблів.

*
Утворювати сценічне слово, отже, і є: виривати його з звичного 

ряду, звищувати його.

2) Термін вживає навіть такий літературознавець із форматом, як Миколай 
Берковський. Він його спробував засвоїти для післямови до сцен з «Генрі 
IV» в перекладі Пастернака, вміщених у журналі «Звезда» (2-3, Огиз — Гослит- 
издат, Ленинград, 1946). Фальш епітета несамохіть підкреслюється ще й 
тим, що критик вживає для нормального в європейському мовомисленні по
няття ,,statesman", ,,Staatsmann‘‘ , ба й наше «державник», слово, яке в росій
ській лексиці звучить украй неприродно: «государственник», «государственник 
по своєму мировоззрению».

3) Виктор Ш к л о в с к и й .  О теории прозьі. «Круг», Москва—Ленинград, 
1925.
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Звисочення, однак, раз-у-раз відбувається за допомогою зниження.
Зниження не варт розглядати як запровадження «розмовної мови», 

як «наближення мистецтва до життя». Популярна схема така: слово 
йде щоразу шляхом від «умовного» до «реалістичного». У дійсності 
йдеться лише про утворення до слова певної дистанції. Утворюється 
дистанція будь-якими засобами: «високе» підмальовується «низьким», 
коли ж «низького» набрякає занадто, роблять навпаки — підмальо
вують його знову «високим». Тут і ввесь секрет становлення стилів, 
боротьби між стилями, зміни стилістичних епох.

У п’єсах про Генрі багато що з промов «серйозних» персонажів 
звучало б непереконливо, звучало б бляшано, якби тут же не існу
вало могутньої підбудови у вигляді «безглуздих», театрально, отже, 
конечних декламацій Пістола4).

Привертаю увагу до одного драстичного прикладу, де живу воду 
шекспірівського слова настояно на особливо міцній травці. У «Генрі 
V» (III, iv) відбувається розмова між французькою принцесою Ката- 
риною, яка збирається виходити за героя й тим бажає повправлятися 
в англійській мові, та двірською пані Алісою, яка мову трохи знає. 
Сценічна лекція має такий розвиток:
KATHARINE

ALICE
KATHARINE

ALICE
KATHARINE
ALICE

Alice, tu as este en Angleterre, et tu paries bien le lan
guage.
Un peuf madame.
Je te prie, m3enseignes; il faut que ‘fapprenne a parler. 
Comment appellez vous la main, en Anglois?
La mainf elle est appellee, de hand.
De hand. Et les doigts?
Les doigts? та foy , je oublie les doigts; mais je me 
souviendray. Les doigts? je pense, qu’ils sont appelles de 
fingres; ouy, de fingres.

Після ще кількох запитань Катарина цікавиться, як по-англійсь
кому «лікоть»:
KATHARINE
ALICE
KATHARINE

ALICE

Et le coude.
De elbow.
De elbow. Je m'en faitz la repetition de tons les mots 
que vous m'avez appris des a present.
C’est trop difficileу madamey comme je pense.

4) Найістотнішу властивість шекспірівського слова у нас, як правило, пе- 
реочують. Перекладавши, знижені ряди сяк-так заступають шабльонами з «на
родної мови» (т. т. з найштучнішого шару нашої, селянської ж би то, літе
ратури!), а щоб віддати ряди звисочені, вдаються до епігонади неоклясицизму. 
Хоч яка в нас нерясна шекспіріяна, а все ж у ній встиг витворитися тип пе
рекладу, робленого «красивою мовою». Колись, працювавши в Московському 
Художньому театрі над «Гамлетом» і порівнювавши слово у слово подібні «кра
соти» російського перекладу Кронеберґа з оригіналом, Ґордон Креґ просто 
жахався. Турбуватись е підстави й у нас. Гамлетівське славетне ,,quintessence 
of dust“ у найкращому випадкові перекладають як «квінтесенція пороху». До- 
слівність, однак, не дає відчути первісний ефект. По-моєму тут треба розсо
вувати ряди по змозі найдалі, від слов’янізмів до жаргону, робити з того щось 
як, наприклад, «цимес праху» абощо!
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KATHARINE Excusez moy, Alice; escoutez: De hand, de fingre, de 
nails, de arm, de bilbow.

ALICE De elbow, madame.

Деякі назви ніяк не приліплюються до язика принцеси. Наприк
лад, «нігті»:
KATHARINE Non, je reciter ay d vous promptement. De hand, de

fingre, de m ails--------
ALICE De nails, madame.

Та найгірше з отим «ліктем»:
KATHARINE  De nails, de arm, de ilbow.
ALICE Sauf vostre honneur3 de elbow.

У фіналі діялогу розкішно:
K A T H A R I N E -------- Comment appellez vous le pied et la robef
ALICE De foot, madame; et de coun.
KATHARINE  De foot, et de coun? O Seigneur Dieu! ces sont mots de 

son mauvaisy corruptible, grosse, et impudique, et non 
pour les dames d*honneur d’user: Je ne voudrois pronon- 
cer ces mots devant les Seigneurs de France, pour tout 
le monde. II faut de foot, et de coun, neant-mois.--------5)

Тим робом слово набуває пружности м’яча. Його можна кидати зо 
сцени в залю в цілковитій певності, що там воно не випустить духу, 
а, навпаки, вдарившись, високо підстрибне. Кожній стороні у цій від- 
биванці забезпечена насолода доторкатися до чогось найдужчого мі
рою об’ємного.

5) Я зобов’язаний п. Моррісові І. Дяковському за вказівку на працю: Eric 
P a r t r i d g e .  Shakespeare’s Bawdy. A Literary & Psychological Essay and a 
Comprehensive Glossary. London, Routledge & Kegan Paul. First Edition, limited 
to 1000 copies, 1947. New Popular Edition (revised) 1955. Праця, супроводжена об- 
ширним словником, аналізує багатошарове «сороміцьке в Шекспіра», тож і в 
даному випадкові показує, чому Катарина «ні за що на світі» не зважилася б 
вимовити у присутності французьких панів такі «погані, розбещені, грубі й 
непристойні» слова. Наслідуючи вимову Аліси, Катарина повторює ,,foot“ і 
,,coun“ (англ. ,,gown“ — «жіноче вбрання»), що асоціюється з франц. ,,foutre“ 
та „соп“ , причому останнє виводиться «правдоподібно з арійського кореня для 
означення жіночости, жіночого начала». (Звертаю від себе, до речі, увагу на 
ймення «Кундрі» у «Парсіфалі».)

Розвідка Партріджа цікава, як цікавою є кожна спроба теоретично розгля
нути комплекси, знані перед тим виключно, мовити б, з практики. Йдеться, 
звичайно, не тільки про такі загальні й уже добре заяложені справи, як різ
ного роду інцест в антйчних авторів, а й про ряд разючих приватних випад
ків. До них належала б сцена лікування збожеволілої на еротичному ґрунті 
дівчини за допомогою «психоаналізи» у п’єсі «Двоє шляхетних родичів» (пер
ше видання її, що вийшло під ім’ям Джона Флетчера та Шекспіра, з’явилося 
1634, т. т. коли обох драматорів уже не було серед живих; я, здається, пер
ший звернув на неї увагу з такого погляду).

У даному, однак, разі для мене важить не сексуальна символіка, отож і 
не словесна етимологія, лише виключно гра семантикою, т. т. слово як си- 
мультан. Відносившись від будь-яких доглибних первооснов, шекспірівські 
«сороміцькі жарти» прагнуть, викликаючи в суті речі невинний регіт, досяг-
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*
Було звернено увагу на ту істотну відміну драматичної ситуації в 

Бена Джонсона від шекспірівської, що вона, зумовлена домінуючим 
дивацтвом персонажа, його «гумором», ніби автоматично провадить 
до єдино можливого виходу: до полярного становища персонажа су
проти того, в якому він перебував напочатку. У Шекспіра ж, мовляв, 
характер «різнобічний», він здатний і на се, і на те. Тим то автор і 
мусів його зрештою дисциплінувати в певному напрямі, підшукував
ши для його дій готову, запозичену фабулу.

Помічення правильне, але його треба усвідомити до кінця.
Застереження перше полягало б у вказівці на факт, що Бен Джон- 

сон був автором «людської комедії», писаної за заздалегідним пляном. 
З нього був справді філософ «світового театру», тоді як Шекспір дра- 
матор виразно безконцепційний.

Над практичним працівником театру постійно висить загроза при- 
нагідности. Не тільки майбутні дослідники, а й сам він ніколи з пев
ністю не може знати, чи дасть акторові щось до роботи з власного 
етюду характеру, а чи змушений буде допасовуватися до завдання 
визначити для актора дію «на тему».

Застереження друге: не можна пускати з ока величезної ролі ім
провізації в Шекспіра. Вона чи не найголовніший рушій в його 
театрі.

Ситуація актора в нього залежить раз-у-раз від ситуації слова. 
Чужою фабулою автор немов би сам себе відганяв від спокуси писати 
сцени, ба цілі п’єси, за єдину дію яких правила б самодатна гра слів 
(бо він і таке вмів). Воно й означає, що запозичена фабула, зовнішня 
пружина, чинник чисто технічний, потрапляла у двозначне станови
ще, опосередковувалася, до безкінця модулювалась.

Воно означає ще інакшими словами, що й у Шекспіра ситуація 
актора, як і в Бена Джонсона, витікає врешті-решт із сценічного ха
рактеру — і що треба лише здати собі справу, чим відрізняється ха
рактер у того й у того.

В обох ідеться поо вигаданий сценічний персонаж. Тому я говорю 
про «ситуацію актора», а не про «типову ситуацію», не про «життьову 
ситуацію».

Різниця саме в моменті імпровізування. Дійова особа в Бена Джон
сона діє послідовно «у своєму гуморі» (або, якщо задум велить, по
слідовно «поза своїм гумором»). Вона виходить на кін, затримував
шися за лаштунками.
нути однієї-єдиної мети: конкретизувати словообраз. Жонглювання значення
ми тієї самої звукової оболонки в різних мовах (пор., приміром, «пічка» в 
українській та польській мовах, одночасне зіставлення чого викликало б схо
жий сценічний ефект) править за такий же засіб, як і впровадження слів, 
які взагалі нічого не означають. Катарининих ,,bilbow“ та ,,ilbow“ у Партрі- 
джевому словнику нема. Вони «дадаїстичні» в тому розумінні, в якому для 
підкреслення слова до нього додають «безглузду» римовану пару: «капіталізм 
— шмапіталізм» і подібне.

Варт звернути увагу ще на один засіб, який беруть за впровадження «жит
тєвої правдоподібности» і який у дійсності служить теж тільки для пародій
ної підбудови слова. Персонаж раптом щось «забуває», як от тут Аліса забу
ває англійський відповідник до «пальці». Тим слово не слизає повз глядача, 
а спиняє на собі його увагу. Двічі застосовано засіб і в «Генрі IV»: у випадку 
з назвою замку «Берклі» (1, І, ііі) і з прізвищем «Ґлендауер» (1, П, iv).
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Персонаж Шекспірів вдягає маску на очах у глядачів. Він обду
рює нею партнерів, але не глядачів, бо для останніх правила гри від 
початку відомі. А правила гри полягають у тому, що акторові нада
сться право нічим не обмежуваного перевтілювання і — дуже важ
ливо! — право нічим не обмежуваної непослідовности.

Цього ніяк не міг зрозуміти (або вдавав, що не може зрозуміти) 
Толстой на прикладі короля Ліра. Це геніяльно зрозумів — теж на 
прикладі короля Ліра — Шкловський, який подавав таку, суттю ка
жучи, золоту пораду6):

Короля Ліра треба грати як калямбуриста и ексцентрика.

*
Але якщо право на дурощі та невластиві літам дотепи, непослідов

ні вчинки й несподівані перевдягання (в корону з колосків і ще не 
знати з чого!) має найдраматичніший персонаж, то дійовим особам 
«веселіших» ситуацій і сам Бог велів. Бачимо це несхибно на нашій 
історії.

Історія в Шекспіра, як сказано, жанр проміжний між трагедією 
та комедією. В історії, звичайно, може пролитися й багато сліз. Та в 
нашому випадкові їх небагато, а тим, що проливаються, глядач не 
надто вірить. У першій частині вмирає Генрі Персі, але сценічні парт
нери негайно поспішають запевнити очевидців, що смерть не справж
ня. У другій частині вмирає сам король. Але й це не варт брати всер
йоз, бо король помер, мовляв, «як цвях у  дверях», — і, як сказав би 
Остап Бендер, «засідання триває далі».

Що треба брати всерйоз: гру, правила гри. Поважно треба брати 
безнастанну, трудно загнуздувану жадобу перевдягань, перелицювань, 
жадобу обмінюватися личинами.

Боягузові, що носить маску найхоробрішого вояка, віддається в 
полон справді відважний лицар. Носії заколоту й непорядку в дер
жаві виявляються чесними аж до наївности, носії державної спра- 
ведливости — лукавими аж до казковости. І так далі, включно з на- 
слідним принцем, перебраним на корчемного^офіціянта.

Власне, отой принц-престолонаступник! Його ситуація настільки 
неймовірна для партнерів гри, що навіть сам вінценосний батько ви
словлює припущення (1, І, і), мовляв, «якась фея, що дріботить ноча
ми» або, у перекладі нашого видання, «фея вночі десь потовкуща» 
(„some night-tripping fairy") підмінила його в колисці іншим Гаррі.

Тут лежить либонь ключ до всієї історії, її «ідейно-композицій
ний центр». Про факт свідчить хоча б уже сама довжина й розмах 
славетної корчемної паралелі (1, II, iv), де син грає то самого себе, 
то власного батька, — але в обох випадках грає7).

Мало не всі дійові особи «Генрі IV», — а принц найперше! —розпо
чинають із споглядно фальшивої ситуації. У дійсності фальш тут —

6) Виктор Ш к л о в с к и й .  По поводу «Короля Лира». — Ход коня. Сбор- 
ник статей. Книгоиздательство «Геликон», Москва—Берлин, 1923.

7) Що тут що пародіює, «травестійна» сцена «поважні» батькові слова, а чи 
навпаки, визначити так само важко, як, наприклад, питання, чи пародіював 
(у розповсюдженому значенні слова) Сервантес лицарські романи, а чи він їх 
шанував і давав їм тільки нову підбудову.

Подібність становища — і ставлення — посилюється ще й тим, що в Шек
спіра тут так само входить у гру натяк на твір амортизованого стилю, на
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найміцніша правда. Стан нетривкої рівноваги — найдогідніший для 
театру стан рівноваги. І ніхто інший, як саме принц Гаррі — пере
конаний ексцентрик інтриґи — розкриває всю правду глядачеві за
здалегідь (1, І, іі): він, мовляв, носить личину правильно.

До питання про взаємини з історичною легендою. Відоме тверджен
ня, що байка про душевне переродження Генрі V походить від като
лицької сторони, бо саме на його королювання припадає «католицька 
реакція».

На солідну дослідницьку працю про можливу активну приналеж
ність Шекспіра до Католицької Церкви я вказав був в іншому місці8). 
Питання, як і в усьому, де Шекспіра зіставляють із зовнішніми фак
тами, залишається відкритим. Але тут є дещо більше.

Якщо в існуванні у Шекспіра суцільного й завершеного світогляду 
можна сумніватись (я, наприклад, роблю це категорично), то можна 
не сумніватися в його вирішальному католицькому світовідчуванні. 
Ще краще сказати: життєвідчуванні. Маю на думці його округле від
чуття людини як істоти, покинутої напризволяще — напризволяще 
власної доброї або злої волі9).

Тим то й помилково брати шекспір’вських лицедіїв — від королів 
до блазнів — за іграшки долі. Усі вони, навпаки, самі граються з до
лею. Більш того: грають долю в усіх можливих версіях.

Одним з найризикованіших — а разом найчарівніших — ігреців 
долі й є інекспірівський принц Генрі. Успіх йому забезпечений. Він 
має по своєму боці симпатію глядача, який знає, в чому справа.

*
Гратися, однак, з долею в театрі — чин колективний10). Потрібні 

за і проти. Здійснені чи не здійснені версії повинні дістати опукло 
помальовані маски.

Якщо королівський синочок був такий, а став аж он який, то по
готів попередню його поведінку треба зробити переконливою. Cepe-
трагедію Престона «Камбіз». Подаю (за виданням: Minor Elizabethan Drama. 
Selected by Prof. Ashley T h o r n d i k e .  In 2 vol. 1. Pre-Shakespearean Tra
gedies. London: J. M. Dent & Sons Ltd. New York: E. P. Dutton & Co. Inc. First 
published in this edition 1910. Last reprinted 1951) її бібліографію: Thomas
P r e s t o n .  A Lamentable Tragedie of Cambises, King of Percia. 4to. 1569 (?). 
1585 (?). Reprinted in Dodsley’s collection, and Hawkins’s „Origin of the English 
Drama", and in Manly’s „Specimens of Pre-Shakespearean Drama*'.

8) У моїй вступній статті до видання «На горі»: Вільям Ш е к с п і р. Ромео 
та Джульєтта. Серія «Світовий театр». Мюнхен, 1957. Бібліографія розвідки: 
Heinrich M u t s c h m a n n ,  Karl W e n t e r s d o r f .  Shakespeare und der Katho- 
lizismus. Pilger-Verlag, Speyer-Rhein (1950). Speyerer Studien, herausgegeben von 
Msgre Niko’aus L a u e r ,  Reihe II, Band 2.

9) Серйозно застерігаю від того, щоб саме у факті сповидної «порожняви» 
навколо лолі шекспірівських героїв добачати контакт з добою, мовляв, роз
щепленого атома. З Шекспіра жаден «екзистенціяліст». Скаргу на безцільність 
буття можна, про мене, вичитати у «Тімоні Атенському». Та коли вже йти 
дороюю отаких розшуків: у «Гамлеті» справу «потойбіччя» не знято, а тільки 
поставлено під «запит». А у «Бурі» дії земні й понадземні взагалі насичено 
всіляким можливим вищим глуздом. Що з того шекспірівське? Аж нічого. 
Усе воно відбиває світогляд, ба й просто настрій кожноразового глядача. Ба, 
у «безідейності» якраз і «католичність» шекспірівського театру. «Гонор» справ
ді тільки слово, «повітря» («Генрі IV», 1, V, і), і що на такому ґрунті означає 
бути, а що вдавати (1, V, iv) — бозна. Але тим спасенніша сваволя — своя 
воля!—імпровізації. Живий (т. т. без будь-якої дидактики) випадок стає дійс
ністю закону, крізь поодиноке прознаеться всесвітнє, theatrum mundi. В екзи
стенціалістів — при схожості «старту» — воно таки інакше!

10) Якщо не йдеться про якусь «монодраму».
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довище, в якому йому було зручно бешкетувати, мусить мати плоть. 
Ба — м’ясо.

*
У нашому випадкові маємо цілу «гору м’яса». Тим цікавіше про

стежити, що за неймовірну біографію мас сер Джон Фалстаф, отой 
загальновизнаний плотський з плотських персонажів Шекспірових.

Вона, що називається, гетерогенна. Принаймні дві її лінії засвід
чено в зовнішніх закресах родовідного древа.

Щоправда, тільки в зовнішніх. 1600 з’явився друком «Сер Джон 
Олдкастл» (віддаю за тодішньою вимовою прізвища), і фактом є, що 
п’єса з титуловим героєм виразно фалстафівського характеру нале
жала до найуспішніших серед найширшої публіки. За фактом кри
ється, однак, найпотворніше непорозуміння.

Справа в тому, що дійсний Олдкастл, лорд Кобгем (Cobham), не 
був гульвісою. З нього був близький до лоллардів послідовник Вік- 
ліфа, духовий провідник передреформаційних часів, діяч пори, коли 
голосно гомоніли про первохристиянство. Після диспуту про віровиз
нання, на яке його викликав архиєпископ Кентерберійський, лорда 
Кобгема екскомуніковано, а його однодумці, що їх пощастило вхо
пити, зазнали 1414 мученицької смерти. Невдовзі по тому й сам лорд 
Кобгем був змушений ступити на кострище.

Якби ці люди вродились діяти за Лева XIII чи, поготів, за Пія XII, 
коли знайшлося легальне місце для таких єретиків католицизму, як 
Ґрегем Ґрін та Райнгольд Шнайдер, коли стала можливою співпраця 
Церкви з наймодернішим мистецтвом, — вони б стали надійними 
стовпами вселенської організації вірних. Та час був такий, що керів
ники організації втратили ініціативу, втратили фантазію. А воно в 
таких випадках означає, що на місце свідомої волі входить у дію 
історична механіка.

Механіка діяла, як їй і належиться: безжально. Вона паралізува
ла творчість. Спонука до оновлення виходила не з самозрозумілого 
центру, а з несподіваної периферії.

Церква не була спроможна зробити те, на що вона спромоглася 
за наших часів: виявити по-новому зерно схолястики за допомогою — 
в найширшому розумінні слова — переключення у нові семантичні 
ряди. Механіка розвитку штовхала її на єдино можливий шлях: ме
ханічного спротиву. Занепала в Англії Католицька Церква могла 
зарахувати у свій актив щонайвище такий трагічно-гротесковий успіх, 
як здобуте всіма правдами й неправдами 1401 від парляменту право 
палити ухильників від офіційного віровизнання.

Бунт Тюдорського короля Генрі VIII, якому Церква пробувала не 
дозволити черговий раз одружитися, був випадком. Але випадок від
бувся на всебічно підготованому Грунті. Інерція подій набрала такого 
невтримного розгону, що Англіканська Церква не могла не постати.

Ясна річ, усе засуджене з боку «старої віри», автоматично ста
вало позитивом. Загадкою залишається, яким робом шляхетний му
ченик часів Генрі V перетворився посмертно на комедійного героя 
аж такого ступеня.

Тим логічнішою видається його рішуча реабілітація за Єлисавети.
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*
Згадане видання «Сера Джона Олдкастла» вийшло під ім’ям Шек- 

спіра. Йому ж приписувано п’єсу й пізніше, коли, наприклад, її вмі
стили разом з іншими так званими «шекспірівськими апокрифами» 
(серед них «Блудний син Лондону» та «Йоркшірська трагедія», речі 
справжньої майстерности) 1664 у другому виданні третього фоліо 1663.

Дослідники одностайні в тому, що саме ця п’єса Шекспірові не 
належить. Проте, поза сумнівом, Фалстаф первино теж носив ім’я 
Олдкастла, і нікому іншому, як саме нашому авторові довелося реабі
літувати ім’я.

Слід старої назви міститься у першій частині «Генрі IV» (І, іі). Ре
чення принца Генрі, яке в перекладі нашого видання звучить «мій 
старий залізоїде», в оригіналі у звертанні до Фалстафа містить гру 
слів: „т у old lad of the castle".

Крім того, в листі Роленда Байта (Rowland Whyte) до сера Роберта 
Сідні (Sidney або Sydney) з 6. березня 1600 розповідається про ви
ставу «Сер Джон Олдкастл» („Sir John Old Castell“), яку грали акто
ри лорда Покойового, — т. т. бербеджівсько-шекспірівський ансамбль, 
— правдоподібно в Гансдон Гавзі («Блекфраєрз»).

При реєстрації обох частин «Генрі IV» перед друком кварто, яка 
мала місце 25. лютого 1598, ще раз виявилися сліди старої назви, і 
щойно саме того дня їх остаточно затерто. До речі, друга частина була 
надрукована 1600, в один рік з, так би мовити, автентичним «Олд- 
кастлом»11).

Сама реабілітація міститься в епілозі, «проказуваному від тачеч
ника», після закінчення всієї п’єси12):

Одне ще слово, прошу вас. Коли ви не надто переїлися ситним 
м'ясом, наш скромний автор продовжить історію. Буде там і сер Джон, 
врадує вас і прекрасна Катарина Французька. Наскільки знаю, 
Фалстаф помре від спітніння, — якщо його вже не вбив ваш суворий 
присуд. Бо Олдкастл помер мучеником, і не про нього тут мова. Язик 
мій натомився. А коли вже й ноги натомляться, то побажаю вам на- 
добраніч. І схилю перед вами коліна, — хоч, звичайно, лише для 
того, щоб помолитися за королеву.

Відшкодування за неславу відбувано з найможливішою ґрунтов
ністю. Навіть ім’я «Брук» у ще одній стосовній Фалстафа речі, у «Він- 
дзорських веселухах» (перед фоліо 1623 опублікованих уперше «пі
ратським друком» 1602), заступлено ім’ям «Брум», бо Брук належало

11) Наводжу стосовну примітку з вид. Чемберза — Вільямза (A Short Life
of Shakespeare with the Sources. Abridged by Charles W i l l i a m s  from Sir 
Edmund C h a m b e r s ’ s William Shakespeare: A Study of Facts and Problems. 
Oxford. At The Clarendon Press. First Edition 1933. Reprinted 1946, 1950): «Cep 
Джон Олдкастл одружився з пращуркою лорда Кобгема. Можна сказати з 
певністю, що переінакшення зроблено перед реєстрацією, і майже з однако
вою певністю, що не перед створенням речі, „Олдкастл” бо користувався 
популярним ужитком як імення характеру. Либонь це зроблено, коли розпо
рядники святкувань ревізували п’єсу для двірської вистави. Актори лорда 
Покойового повинні були грати „Генрі IV” , а не „Сера Джона Олдкастла” 
конкуренційної трупи Адмірала-------».

12) Осьмачка, як і більшість перекладачів, лишив епілог поза увагою з 
огляду на його чисто спеціяльне значення.
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до прізвища лордів Кобгемів, «які так само спадкоємно претендували 
на сера Джона Олдкастла»1*).

Було непереливки. Нещодавно перед тим (1593) церковними зако
нами Річарда Гукера скріплено становище нової офіційної Церкви.

Та якраз засвідченій цитованими текстами наполегливості у при
верненні доброго імени ми й завдячуємо знаття про одну родову лінію 
сценічного героя.

*
Друга пов’язана з добором варіантів нового ймення.
Вона пов’язана взагалі з більш або менш активною участю Шек- 

спіра у створенні театральних історій з темою Ланкастерських Ген
рі13 14).

З-поміж ранніх творів на тему Шекспір найповніше заволодів те
атральним простором хаотичного й раз-у-раз на зовнішні ефекти на
ставленого тричастинного «Генрі VI». Заволодів настільки, що навіть 
найближче поінформовані колеґи схильні були вбачати в ньому ви
рішного автора даного, поза сумнівом колективного, твору15).

Герой ще тільки в ембріоні. Ім’я не остаточне — Фастолф (Sir John 
Fastolfe), — і у п’єсі він миготить усього лише двома появами (1, III, 
іі та IV, і). Трім не менш, «гумор» характеру зарисовується достатньо 
чітко. У першому виступі:
КАПІТАН

ФАСТОЛФ

КАПІТАН

ФАСТОЛФ

КАПІТАН

К уди, сер Джоне Фастолфе? Спішиться?

Куди? Рятую сам себе. Біжу.
Бо нас напевне знов розколошматять.
Що! Кидаєте лорда Талбота?

Всіх Талботів на світі, а спасуся.

Відхід: ФАСТОЛФ.
Ну й лицар! Бий тебе лиха година. 
(Cowardly knight! ill fortune follow thee!)

Удруге Фастолф з’являється в окупованому Парижі, перед світлі 
очі короля, Ґлостера, Йорка, Талбота й інших. В руках у нього лріст

13) Чемберз — Вільямз, цит. вид.
14) В одній розвідці, вміщеній у „Notes & Queries'* (199, 1954), Ґрір (С. А. 

Greer) робить припущення, що існувала якась п’єса про Генрі IV та Генрі V, 
яка правила за перводжерело не тільки до шекспірівських історій, а й до 
відомої перед тим помпезної речі з заголовком «Славні перемоги (Famous 
Victories) Генрі V». Саме про неї, на думку дослідника, говорить Ґабріел Гар- 
вей, згадуючи у своєму т. зв. „Third Letter" 1592 (опубліковано від Інґлебі в 
першій частині „Shakspere Allusion-Books", Лондон, 1874) про Персі і — дуже 
важливо для становлення нашого ймення! — про Фалстафа, та антрепренер 
Генсло, занотовуючи в „Diary" під 28. листопада 1595 „new play called Harey 
the V". Питання залишається відкритим, але той же дослідник у всякому 
разі відзначає між «Славними перемогами» та шекспірівськими п’єсами про 
Генрі 15 загальних та 42 спеціяльних рівнобігів. плюс 18 дослівних збігів.

15) Нагадую, що у передсмертному памфлеті „Groats-worth of Wit, bought 
with a Million of Repentaunce", який з’явився восени 1592, Роберт Ґрін пере
фразував скероване проти Шекспіра речення «Серце тигра в лицедійській 
шкурі» («Tygers hart wrapt in a Players hyde»> саме з «Генрі VI», З, I, iv, де

вірш звучить: «О серце тигра у жіночій шкурі» (слова Йорка до королевої 
Марґарити, в новому правопис!: «О, tiger’s heart, wrapp’d in a women’s hide!»).
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від герцога Бургундського, який вирішив перейти на сторону короля 
Франції:

Володарю ласкавий, мчав конем я 
З Кале на коронацію вашмосці,
Тож лист от сей доручено мені:
Бурґундський герцоґ вашій мосці пише.

Та на ту мову реаґує не король, а Талбот:
Ганьба на герцоґа Бурґундського й на тебе!
Я, ниций лицарю (base knight), присяг: як стріну —
Зірву з ноги боюнськог опаску.

Мова про опаску навколо штанини — орден. Талбот справді тут 
же здирає її з ноги Фастолфа. При тому він пояснює, що чинить так, 
бо «цим високим ступенем» був відзначений «недостойний», а недо- 
стойний Фастолф тому, що у сутичці під Пате його втеча спричинила 
втрату 1200 вояків і полонення Талбота вкупі з іншими шляхтичами. 
На запитання Талбота, чи гідний отакий носити «прикрасу лицарсь
ку», Ґлостер відповідає, мовляв, ні, не гідний.

По тому слідує розповідь Талботова, для яких то хоробрих лица
рів встановлено свого часу орден, зганьблений отепер таким робом, 
— і тоді нарешті озивається сам розгніваний молодий король:

Ось слухай, плямо земляків своїх (stain to thy countrymen): 
Геть забирайся, лицарю колишній (thou that wast a knight), 
Тебе під страхом смерти проганяєм.

Відхід: ФАСТОЛФ.
Ото й усе.
Якщо взяти до уваги, що Фастолф-Фалстаф сценічно народжу

ється за Генрі VI, виростає на повний зріст за Генрі IV, а вмирає за 
Генрі V, то матимемо щось, наче оповідь героя відомої сміховинки 
про своє дитинство, коли то його «дід ходив ще без штанів, а батька 
й не було». Тобто — матимемо нормальний життєпис вигаданого пер
сонажа16).

Нормальність театральної біографії поготів відтінюється одним 
дуже сумлінним документом, де вжито рішучих заходів, щоб з ’ясу
вати всі оті споглядні недоладності з Фастолфом, Фалстафом, а при 
тому й з Олдкастлом. Річард Джеме (1592—1638) з Оксфорду, бібліо
текар сера Роберта Коттона, в листі до сера Гаррі Буршье (Bourchier), 
додаючи копію Гоклевової .,Legend and Defence of Sir John Oldcastle", 
пише17):

Одна молода шпяхетна пані з кола Ваших знайомств, по тому як 
прочитала твори Шекспіра, поставила мені таке запитання. Як то,

16) 3 наскрізними героями театральних чи літературних циклів таке трап
ляється систематично, будь приводом для їх створення й служила існуюча 
в дійсності особа. Виразний приклад: Беня Крик в оповіданнях Ісаака Ба- 
беля і в його ж п’єсі «Вечірня заграва». Відомо, що за прототипа письменни
кові правив одеський бандит Мишка Япончик, проте Беня по-справжньому 
починає жити щойно тоді, коли з конфронтування оповідань та п ’єси  стає 
остаточно неможливо встановити, що після чого було.

17) Перекладаю за цит. вид. Чемберза — Вільямза.
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мовляв, можливо, щоб сер Джоп Фалстаф, абож Фастолф (Sir John 
Falstaffe, or Fastolf), — так пишеться він у  статутовій книзі Модлін- 
ського коледжу в Оксфорді, де товариство зобов'язане нащодня по
минати його душ у, — щоб він та й помер за часів Гаррі П'ятого, а 
тоді знов ожив за часів Гаррі Шостого, аби задля боюнства свого 
бути прогнаним. На те дав я відповідь, ідеться, мовляв, якраз про 
одну з таких примх та кривотлумачень, що заради них Платон ви
ганяв із свого суспільства геть усіх  поетів. З сера Джона Фалстафа, 
мовляв я, був за тих часів благородний відважний вояк, як ото він 
виглядає завдяки одній книзі в Уряді Оповіщень (Heralds Office), при
свяченій йому від одного свідка, який то з ним був, коли не поми
ляюся, протягом аж 25 років у  Французьких війнах. Він, мовляв я, 
видається також людиною вченою, бо ось знаходжу я в одній окс
фордській книгозбірні книгу, присвячену Церквам, від нього наді
слану яко подарунок Єпископові Вейнфлетові та ще й з його власно
ручним написом. У Шекспіровому першому ігрищі про Гаррі П'ятого, 
мовляв я, особа, що з нею вдався він до буфонади (with which he 
undertook to playe a buffone), була не Фалстафом, лише сером Джо- 
ном Олдкастлом (Sir Jhon Oldcastle), а тую оскорбу гідно зустріли 
особистості, що походили з його титулу------- отож поет присилува
ний був знайти вихід, — знову ж таки не знавши про справу, — у 
зловжиткові з сера Джона Фалстофа (Sir Jhon Falstophe), людини не 
менш доброчесної, хоч  і не такої славної щодо побожности, як отой 
другий, що засвідчив правдивість нашої реформації витривалим та 
вирішальним мучеництвом, був бо переслідуваний від священиків, 
єпископів, ченців та манастирських братів тими днями.

Листа написано бл. 1625, т. т. саме тоді, коли інтелектуальна еліта 
Англії з усією увагою бралася до щойно появленого першого шекспі- 
рівського фоліо.

*
Звичайно, є ще й інші родоводи. Дамо місце цитаті з Берковсь- 

кого18) :

Фалстафівське черево — фолкльорне черево, Фалстаф — отой 
«товстун», отой з народної казки, що нажив собі жир, що в ньому 
доба споживчого господарства вбачала видовище всілякого добробуту 
та матеріяльного успіху.

Отож:
Гумор та парадокс Фалстафа в тому, що він не тільки нероба, він 

щ е й цілковитий дід, бідак, — бідак, який носить на собі оті ситі ті
леса багатія г повнотою певен права свого на тії тілеса.

Ствердження доповнімо таким уточненням. Постнародницька по
етика (у нас — найпершою лінією Чижевський) на багатьох перекон
ливих прикладах довела, що фолкльор перебуває в не меншій за
лежності від культивованої творчости, ніж ця остання від нього. Тож 
було б огріхом не добачити, наприклад, впливу збереженого з писаної

18) Цит. вид.
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традиції «Miles gloriosus» на щоразу імпровізованого, т. т. на три 
чверті фолкльорного II Capitano у commedia delTarte.

На факт, що первісно тільки «ниций лицар», «лицар-боюн» набрав 
потім усієї повнозвучности «чванькуватого вояка», мала, отже, вплив 
не сама безпосередня близькість італійської комедії масок, а й опо
середкована, може навіть і незрима влада Плявтового латинського 
зразка.

*
Щоправда, Берковський на річ мистецького порядку тільки вка

зує правильно. Пояснює її він таки неправильно: «Фалстаф — герой 
великого розкладу європейських суспільств кінця середньовіччя.» 
Справа ніякою мірою не в тому. «,

Ми бачили щойно, як байдужі були Шекспірові під час праці над 
сценічним характером часи, ймення та історичні факти, з якою лег
кістю він зміняв їх чи то під впливом зовнішнього тиску, чи то собі 
на власну творчу радість. «Гумор та парадокс» Фалстафа полягає 
зовсім не в тій, мовляв, невідповідності застарілих виробничих вза
ємин та нових виробничих сил, що їх має на думці критик (товсте 
черево багача, яке носить людина немаєтна).

І гумор і парадокс у самій ситуації.
Фалстаф — не «тип з життя». Шекспір удався до кількох типових 

ліній характеру, витворених перед ним, і переключеннями, підмалю
ванням, перекомпонуванням вивів на кін новий випадок. Випадок, 
своєю чергою, став типом, — але знову ж таки типом чисто сценічним.

Пізніше заходяться сперечатися, чи негативний цей тип, а чи по
зитивний. Суперечка точиться до наших днів. Берковський, зіста
вивши Фалстафа з Уленшігіґелем, половинчасто:

В обох парадоксальна слушність, — слушність історичного момен
ту, несудимість з його точки зору і судимість, якщо глянути на це 
життя й на ці справи з умов здоровішого історичного часу (! — І. К.). 
У шекспірівському Фалстафі і чарівне й наївне сливе завжди стоять 
на межі речей небезпечних і абсолютно недозволенних.

Правильно про «несудимість». Абсолютно неправильно — про «аб
солютно недозволенне».

Фалстаф справді має імунітет, імунітет, проте, не «історичного мо
менту», а тієї категорії негативних персонажів, що їх назнаменовано 
особистим чаром. Адвокат Патлен і Лясарільйо з Тормесу, Беня Крик 
і Остап Бендер — вони незмінно слушні, чи діють вони за февдаль- 
ної доби, а чи за капіталістичної, чи за царських часів, а чи за не- 
царських.

Фалстаф спритніший і дотепніший за носія правосуддя, лорда 
головного суддю. Силою театрального закону симпатією користува
тиметься завжди перший і ніколи другий.

Ба й Яґо зручніший і дотепніший за Отелло, і тут теж нічого не 
вдієш. Якщо мистецтво справді мистецтво, то — ще раз нагадаймо 
ПІкловського — кров у ньому некривава19).

19) На превеликий жаль, святу істину часто-густо забувають. Клясичний 
випадок з минулого сторіччя, який міг би правити за анекдот, якби не мав
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Тож дозволенне і чарівне шахрайство, дозволенна й чарівна брех
ня.

Шекспір, щоправда, покарав Фалстафа наприкінці. Тут має місце 
не та розкішна театральна розправа, що її він учинив над Маль- 
вольйо у «Вечорі дурощів, або чого бажаєте», а огляд на цитовані 
вище обставини. Та зовнішній засуд не має ніякого значення.

Сміх на кону й у залі не становить категорію історичну. Він — 
чистий і здоровий відрух усіх часів на чисте й здорове видовище.

*

Бо інакше королева Єлисавета не побажала б бачити Фалстафа 
у продовженні.

Він справляв їй радість. Реготавши з його слів та пригод, вона най
менше думала про моральну небезпеку для керованої нею держави. 
У театрі вона не була «державницею»20).

Тож саме серед шляхти, еліти, стовпів держави Фалстаф швидко 
став називним ім’ям. Елізабет Ріслі, графиня Савсемптон, у листі до 
графа Савсемптона 159921):

Усі новини, які посилаю Вал і які, гадаю, звеселять Вас, зводять
ся до того, що я ось читаю в одному листі з Лондону: сера Джона
Фалстафа його пані Коновка (Mrs Dame Pintpot) зробила батьком-------
хлопчак вийшов цілковитий головань, з манюнім тільцем. Та це між 
нами.

Якщо погляд Чемберза, мовляв, ідеться не про самого Шекспіра, 
а про котрогось знайомого з жарт'вливим назвиськом «сер Джон Фал
стаф», слушний (він таки либонь слушний), то маємо зайве свідоцтво, 
якої потужности набирали витворювані ІПекспіром мітологічні по
статі.

Так і з іншими персонажами. Сер Чарлз Персі, третій син Генрі, 
20-го графа Норземберленда, співучасник Ессексового повстання, прав
доподібно один з покровителів Шекспіра, в одному листі бл. 160022):

Я тут настільки очумів від місцевих справ (so pestred with contrie 
businesse), що покищо аж ніяк не матиму спромоги прибути до Лон
дону. Якщо я пробуду довш е в цьому становищі, то, гадаю, коли по-

драматичної розв’язки: один офіцер застрілив із залі виконавця ролі Яґо, 
а тоді, спам’ятавшися, сам себе. Театрально дощерця бездарні люди спору
дили їм спільний пам’ятник з написом «найкращому акторові та найкращому 
глядачеві»!

20) Свідчення, що вона замовила спеціяльну комедію, «Віндзорські весе
лухи», з ситуацією Фалстафа закоханого, і що наполегливе замовлення Шек
спір виконав за чотирнадцять днів, походить, щоправда, з пізніших часів: 
від Джона Денніза, бл. <1702—1704 («she commanded it to by finished in fourteen 
days»), та Чарлза Джілдона, 1710 («had oblig’d him to write a Play of Sir John 
Fa'staff in Love, and which I am very well assured he perform’d in a Fortnight»; 
обидві цитати за вид. Чемберза — Вільямза). Та важлива, звичайно, не автен
тичність факту, а живуча традиція королевої-театралки.

21) Перекладаю за Чемберзом — Вільямзом.
22) Перекладаю за виданням: Shakespeare’s Centurie of Prayse; being mate

rials for a history of opinion on Shakespeare and his works, A. D. 1591—1693. By 
C. M. I n g 1 e b y, LL. D. Second Edition, revised, with a many additions, by 
Lucy Toulmin S m i t h .  Published for The New Shakspere Society, London, 1879.
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Найдавніше зображення сценічного Фалстафа з Хазяйкою. 
Титулова сторінка книги Ф. Кіркіна, 1672—1673

The oldest picture of Falstaff. From F. Kirkan’s „ The Wits“ , 1672— 1673

вернусь, я здамся Вам таким тупим, що мене треба буде брати за 
суддю Сайленса чи суддю Шслло (1 shall bee taken for Justice Silence 
or Justice Shallow)------

*
Секрет сили ймень, що негайно ставали ходячими, характерів, що 

відразу ставали реальнішими, ніж їхні гадані прототипи з дійсного
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життя, — секрет лежить в особливій технології шекспірівської ви
гадки.

Нещодавно, говоривши про вирішну ролю деталів у створенні ілю
зії ймовірности, Єжи Путрамент допустився такої чудесної «проти- 
реалістичної» вихватки23):

------- Між читачем і автором триває нескінченний поєдинок. Чи
тач прагне повірити письменникові (якщо подобається йому твір), 
але водночас з підозрою шукає доказів, що все читане ним — «ви
гадане».

Підозра супроти Шекспіра (твори якого кому ж не подобаються!) 
майже ніколи не витримує до кінця. Вона розбивається об абсолютну 
ймовірність неймовірного, яке стає ймовірним тому, що воно, як оте 
Гамлетове, мовляв, божевілля, має свою послідовну методу.

Пушкін, якого під теперішню пору на його батьківщині охоче ци
тують також як і шекспіролога, силкувався зрозуміти, в чому різ
ниця між Шекспіром та Мольером. Він приходив до висновку, що 
тоді, як у персонажів другого переважає одна риса вдачі, персонажі 
першого — багатобічні. Порівняння обох великих театроробів варте 
праці, хоча, звичайно, не за допомогою отаких школярських су
джень24).

23) Статтю вміщено у краківському «2усіи literackim», але я не маю ори
гіналу і тому цитую за українським перекладом під заголовком «Будьмо 
дріб’язковими» у київській «Літературній газеті» з 3. березня 1961.

24) Зустріч вихованого на французах Пушкіна з Шекспіром була остільки 
фатальна, оскільки наслідком її з ’явився поганенький переказ однієї з фа
бульних ліній «Міри за міру» у вигляді поеми «Анжельо» і драмовидне тво- 
риво «Борис Годунов». Це останнє, яке ніколи б не народилось, якби не існу
вав прототип «Генрі IV», і про яке сам автор свідчить, він, мовляв, слідував 
за Шекспіром «в широком и вольном изображении характеров», справді та
кою мірою слабке, що його не рятує навіть жаден переклад, зокрема укра
їнський Миколи Зерова (вміщений у виданні: М. З е р о в . Corollarium. Збір
ка літературної спадщини під редакцією М. О р е с т а . Інститут Літератури, 
Мюнхен, 1958; спасенний переклад для недоладного оригіналу — річ, нівроку, 
можлива і теоретично і практично!). Найкращі сцени, — наприклад, оповідь 
Пимена про манастирський побут Івана Грозного, — все-одно правлять за 
друге чи й третє видання, тому що їх зроблено лобовою лінією наслідування. 
Єдина ява, що могла б дужатися з Шекспіром, бо її взято у пародійному, т. 
т. посиленому пляні: діялог Григорія з «лихим ченцем». Але якраз її й вилу
чив Пушкін з остаточної редакції.

Користуюся з нагоди, щоб навести думку авторитета, яка цю річ назавжди 
ставить на притаманне їй, більш ніж скромне місце. У листі з 2. квітня 1961 
Ігор Качуровський розповів мені таку історію (цитую з дозволу автора):

«Прихильник порівняльно-статистичного методу в літературознавстві, Бо
рис Ісакович Ярхо на засіданні катедри літератури при К-ському педінсти
туті ознайомив присутніх з наслідками своїх досліджень. Як у термометрі, 
казав він, ми не бачимо ні тепла, ні холоду, а лише коливання ртуті, з яких 
судимо про зміни температури, так цифрові дані — наслідок підрахунку пев
них формальних явищ — дозволяють судити про приналежність певного тво
ру до того чи того літературного стилю. Щоб математично довести різницю 
між театрами клясицизму та романтизму, Б. І. узяв 500 п’ятиактних трагедій 
мовами англійською, німецькою, французькою, еспанською та італійською і 
підрахував у них:

а) кількість дійових осіб;
б) кількість осіб одночасно на сцені;
в) число виходів та відходів;
г) довжину монологів.
Різниця була колосальна. Для клясицизму характеристичні: мала кіль

кість дійових осіб, одна — дві — три душі на сцені, мало виходів та відхо
дів довгі монологи (все було показано у цифрах).

Для романтизму, навпаки, показові велика кількість персонажів, багато 
осіб на сцені, постійні виходи й відходи, короткі монологи.

184



Мольєрові персонажі не менш багатобічні. Уся справа у способі їх 
сценічного показу.

Поодинокі властивості мольєрівських характерів також можуть 
бути втілені у самостійних персонажах, варійовані й, мовити б, ін
дивідуально уособлені. Але співвідношення їх будується пірамідаль
но. Той, хто персоніфікує головну театральну ідею твору, завжди 
стоїть в осередкові уваги автора, акторів та глядачів. Люайяль, при
ватно нечесний поліцай, ані кількістю виходів, ані вагою реплік не 
може переважити генерально нечесного Тартюфа.

У Шекспіра особи другорядні й взагалі підрядні можуть цілковито 
несподівано, за «дванадцятьтоновим» принципом стартувати розгор
нуте самостійне життя на кону. Кожен член фалстафівського супро
воду тим чи тим робом доповнює самого шефа. Та ось у розпалі сце
ни з Дол Тіршіт з’являється Пі сто д (2, II, iv), грає власну сцену, і вся 
увага з головного героя перелітає на нього*5).

У Мольєра ніколи не розповідається чогось про дійову особу, що 
не було б стверджено — прямо або зворотно — у дії.

Фалстаф же, наприклад, перед трім як  вріголосити славетний ди- 
трірамб хересові (2, IV, ііі), бере за трамплін прргаца Джона й гово- 
ррггь про нього таке:

Він не п’є вина. З таких сурйозних парубчаків не буває нічого 
путнього. Розріджені напої та сила рибних страв так охолоджують 25

Трагедій з мішаними чи переходовими ознаками було, якщо не помиля
юсь, тільки 9.

Тоді один з доцентів заатакував Бориса Ісаковича, чому він, мовляв, не 
розглянув також російських трагедій.

— Яких саме? Що саме?
— Ну . . . „Бориса Годунова” .
— Дозвольте! — з веселим жахом закричав Б. І. — Таж „Борис Годунов” 

не трагедія на п’ять актів!»
25) Пор. ще, з якою знаменитою настирливістю суддя Шелло (2, V, ііі) вкупі 

зо слугою Деві привертають увагу до Бардолфа, Фалстаф же. кому б де-де як 
не в цій сцені грандіозної пиятики розбалакатись, якраз найбільше мовчить!

Подібний нерівномірний розподіл уваги можна спостерігати й у зіставлен
ні характерів у тих випадках, коли вони стоять у становищі антиподів. При 
тому, до речі, релятивізуеться взагалі протистава «позитивних» та «негатив
них» героїв — релятивізуеться не з морального, а з чисто технічного погляду, 
за законом переходу кількости в якість.

За моїм, наприклад, підрахунком, кількість місць, що ними різні дійові 
особи характеризують Готспера та принца Генрі (в їхній присутності чи не
присутності; також порівнянням їх обох у тій самій репліці; словами одного 
про другого й одного до другого з тим, що кожен, говоривши до другого, 
бачить самого себе у певного роду дзеркалі; оповіданнями їх самих про те, 
що говорять чи говорили про них інші; простими або пародійними окреслен
нями їхньої ситуації; «фальшивими характеристиками», т. т. дотепами Фал- 
стафовими; взагалі жартівливими прозвами, а також емоційними епітетами; 
одне слово — всіма засобами, виключаючи лише невтральні звертання й пря
мі сповіщення про вчинки; під «місцем» я розумію відповідні вислови у 
межах однієї завершеної репліки, незалежно від об’єму) перебуває у відно
шенні 54 до 45 н а  к о р и с т ь  Г о т с п е р а у  першій частині. Ба й у дру
гій, коли його нема вже серед живих, він виявнюється ще в 9 репліках, — 
почасти дуже важливих, приміром в оповіді Леді Персі (2, II, ііі) про його 
заікування, яке стало модою джентлменів. Додати сюди треба ще й розкла
дену на 8 реплік реакцію на звістку про його смерть (2, І, і), з притяганням 
прикладу Пріяма, з діялектичним витлумаченням різних можливостей спо
вістити близьким гірку правду, з трактатом про отруту, яка може стати лі
ками для хворої людини, тощо, тощо.

Імпровізаційне розростання випадку стискає інший матеріял, фабульно ін
коли дуже важливий. У 2-й частині, напр., уже не вистачає місця на окрему 
сценічну мотивацію бунту: носії його механічно переносять аріументи з 1-ї 
частини.
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їхню кров, гцо вони здобувають якусь чоловічу неміч і коли одружу
ються, то продукують самих дівчат. Вони головним чином боягузи 
й дурні.

Характеристика поготів фальшива, що тут Фалстаф наодинці з 
глядачами, тож мав би нібито казати правду. У дії перед трім (1, V, iv) 
ми бачимо принца, навпаки, таким розгарячено відважніш, що й хо
робрий брат його змушений сказати: «О, всім нам хлопець додає 
снаги!»

Мольєр, нарешті уникає оповіді про персонажі, які взагалі не 
з’являються на кону.

У Шекспіра таких оповідей, — і то раз-у-раз навіть мемуарного 
характеру, — скільки завгодно. Спом’янути б тут лише, якими «жи
вими» виглядають неприсутній у п’єсі Річард II у переказі короля 
Генрі (наприклад, 1, III, іі) і абсолютно нестосовний до дії Джон Ґант 
у переказі Фалстафа (2, III, іі)2в).

Театр Мольєра концентричний. Мольєр — клясицист.
Театр Шекспіра ексцентричний, — ексцентричний у первісному й 

у дальшому значенні слова. Шекспір — барокковий автор26 27).
Клясицизм і барокко бігуни. Одне з великою неохотою стравлює 

друге, а якщо вже стравлює, то при тому повнотою перетравлює. Не
безпідставно Вольтер називав Шекспіра «п'яним дикуном».

Тим часом, на запитання, чия «вигадка» влучніша, хто як теат
ральний автор кращий? — відповіді нема. Абож вона звучить: «обид
ва кращі».

Гоголь, принаймні, перекладав і Шекспіра, і Мольєра. Він був чуй
ніший за тих, хто радять брати автора в контексті його «доби», — 
не кажучи вже про тих, хто в чергуванні мистецьких напрямів вба
чають простолінійні перегони від елементарного до дедалі доскона
лішого28).

Наш незрівнянний земляк прознавав силу театру в тому, що тут 
як ніде інде точиться постійна боротьба двох рівнозначних, а деколи 
й рівночасних основоположних мітів: Аполлона, «сонцесяйного», та 
Діоніса, «п’яного дикуна».

Як одягалися вони, дійові особи «історії»?

26) Тут якраз маємо випадок, коли з уст Фалстафа (бо свідками йому 
знову ж таки самі глядачі) звучить не «вигадана вигадка», як у сценах з 
партнерами, а «вигадана правда». З погляду самостійної в «Генрі IV» театраль
ної біографії Фалстафової, він замолоду і ще до свого «падіння» цілком 
імовірно міг бути удостоєний права розмовляти з батьком теперішнього 
короля.

27) На даному, отже, пункті й мало місце незмикання з Пушкіним і, нав
паки, органічне взаємнення з нашим Гоголем, духовою дитиною Могилян- 
ської академії та мандрованих дяків. У чужу йому мову він вдерся барок- 
ковим бунтом, і спорідненість його з Шекспіром, звичайно, не тільки в тому, 
що, приміром, у постатях суддів Шелло та Сайленса ми впізнаємо «гоголів- 
ських провінційних диваків». Спорідненість також — і то переважно — в са
мій образовій структурі шекспірівської мови, в таких її «гоголівських» ря
дах, як «готові з них офіри вогненноокій, димній діві бою», як «і так погнав, 
немов дорогу жер», як «чоловік цей чолом, мов аркуш титульний у книзі, 
віщує драму», ітд., ітд.

28) Бо є й такі. Один, наприклад, недоумок у США цілком серйозно гадає, 
що Біблія «примітивніша» за аттичні зразки: її, бачте, написано «раніше»!
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Шляхтич бл. 1600, королева Єлисавета 1592, єлисаветинський 
придворець бл. 1590

A gentleman about 1600, Queen Elizabeth 1592, Elizabethan
courtier about 1590. „ Klaededragtens Kavalkadeff

На найпершому відомому малюнкові (1672—1673) Фалстаф зодягну
тий за сучасною модою, — хоч стрій, щоправда, дещо по-театральному 
балаганізовано.

Так само лише з деякими екзотичними додатками грали актори 
в сучасних строях і за життя Шекспірового.

За наших, однак, днів театрально закономірним міг би бути й за
дум оздобити гру в строї часів самого короля Генрі IV. На всякий 
випадок звертаю увагу режисерів на цікаву книгу данського автора 
з історії костюмів29) і роблю з неї дві перекладні виписки.

До строїв кінця XVI та початку XVII сторіч:
Року 1589 англієць Вільям Лі винайшов машину на в'язання пан- 

чохів , абож, краще сказати, панчохо в'язальний варстат. Тож в'язані 
панчохи витиснули середньовічне шите убрання ніг. Черевики повуж -

29) Henny Harald H a n s e n .  Klaededragtens Kavalkade. Copyright 1954 by 
Politikens Forlag, Kjobenhavn (Kopenhagen).
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Пані 1617, шляхтич 1616, шляхтич бл. 1617

A lady 1617, a gentleman 1616, and a gentleman about 1617. 
„ Klaededragtens Kavalkade<(

чали, і тепер вони прикривали більше ступню й в'язану панчоху, ніж 
досі, вони бо таки мусіли співдіяти у  захисті значно тендітнішої пан
чохи. Перебігом панування еспанської моди напхані підбивкою штани 
втратили гарбузову форму щойно тоді, коли підбивка зайшла так 
далеко, що вони закінчувалися нанизу прямовисно. Щоправда, штани 
у  формі куль зберігано щ е довго по тому для королівських шат при 
коронуванні або помазанні.

У чоловічому одязі, що защібався при шиї, жакет з високим комі
ром залишав на овиді з сорочки лише смужечку мережива під під
боріддям. З тієї смужечки розвинулася незабаром визнана еспанської 
моди: кругле нашийне кружево з кружевними ж манжетами, які ли- 
чили до нього. Комір зростав і ставав дедалі ширшим, аж поки не 
набрав подоби мереживного жорна на півметра в поперечникові. У 
різних службових одягах, наприклад, в убранні пасторів у  ганзійсь- 
ких містах, отаке мереживо зберігається ще й сьогодні.

Підбивка куртки призвела у  Франції та Англії до утворення «гу
сячого шлунка» чи то «горохово-стрючкового живота», коли то на
пханий жакет виставав рогом і звисав понад тілом.
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Перебільшенням ширини стегон та підкресленням поземної лінії 
пліч еспанський жіночий одяг слідував за чоловічим. З'явилося щось 
цілковито нове за тих часів для жіночих істот: корсет, який спершу 
складався з кострубатої матерії, але потім був підмоцований встав- 
люваними сталевими паличками, що в поєднанні з підбивкою вигла
джували груди зовсім пласко й мали приховувати природне заокруг
лення. Верхня частина тіла прибирала за допомогою васкину чи бас- 
кину (vasquine, basquine) образ поставленого на вершину стіжка.

Іншою новиною був кринолін. Уперше в історії костюму встром
лено нижню частину жіночого тіла у кринолін, еспанський «vertuga- 
Іе» або «verdingale», по-англійському «farthingale», який первісно 
являв собою ніщо інше як нижню спідницю з підкладкою з войлоку 
чи кінського волосіння і щойно пізніше дістав крицеві кола. Гладень
ко нап'ятою зверху матерією сукні утворювався pendant до стіжко
вої форми верхньої частини тіла. Крізь передній клиноподібний виріз 
верхня одіж дозволяла бачити розкішну нижню сукню. Як і в чоло
віків, під підборіддям виростало кругле нашийне мереживо, що так 
само розвинулося в жорновий комір. Тим же робом до жіночого строю 
належали й манжети.

У Франції й Англії еспанська мода мала дещо інакший вигляд. 
Тут воліли світліші барви, і вертуґале стіжкової форми доповнено 
підбивним кільцем, яке відстовбурчувало сукню. Із стіжка витво
рився барабан. Розвиток унаочнюється порівнянням портрета прин
цеси Єлисавети 1547 року з портретом королевої Єлисавети 1592. У 
бомбастичних державних шатах нашийне кружево, так би мовити, 
перемістилося наниз, із шиї на кринолін барабанної форми, де бганки 
лежать, ніби покришка на капелюшній картонці, тоді як сукня лишає 
відкритою саме шию. Від заднього краю шийного вирізу здіймається 
стоячий комір з накрохмаленого мережива. Спочатку нашийне мере
живо фарбували зсиня. Бл. 1617 модерною була певний час шафра
нова жовтина.

Чоловіча й жіноча одіж, доти виразно довготалійна, яка сильно 
підкреслювала стегна й витягала їх  наниз, перетворилася з кінцем 
еспанської моди на короткоталійне вбрання. Місце поясу й тим самим 
місце розпросторення матерії пересунулося вгору. З підбивки вини
кали тепер не тугі, окантовані форми, а радше пишнотна, округла 
повнота. Такі нові форми правлять уже за перехід до барокко.

Як завжди при змінах стилів, неможливо точно визначити рік, 
коли мода припиняється і один стиль убрання заступає собою другий. 
Характеристичне для певного часу заявляє про себе вже за поперед
ньої епохи. Форми стильового періоду, що котиться до схилу, все ще 
супроводять під час переходової доби характеристичні особливості, 
які стануть для наступної епохи вирішними.

До строїв кінця XIV та початку XV сторіч:
Бл. 1370 загравання з вирізаною по боках верхньою сукнею досяг- 

ло кульмінаційного пункту, хоча й ще сто років по тому чар цієї ідеї 
не був призабутий. Непоміченою така мода не могла залишитись, 
отож її й ствердив неміренний успіх. „ Fenetres d’enferсс, «пекельними 
вікнами» називано оті широкі вирізи для рукавів. Слово повинно було 
перестерігати від манливого повабу жіночого тіла.
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Пані та панове бл. 1410

Ladys and gentlemen about 1410. ,,Klaededragtens Kavalkade“
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Мечники бл. 1460 та лучники бл. 1475

Men with swords about 1460 and archers about 1475. 
„ Klaededragtens Kavalkade“

У чоловічому вбранні зацікавлення конструкцією виявилося в то
му, що бл. 1350 довгі строї, які сиділи на тілі вільно, змінилися ко
роткою, щільно прилягаючою одежею, яка виказувала всі лінії тіла. 
Лати, що одночасно змінили кольчугу, як здавалося, були певною мі
рою перенесені на ткану матерію. З оболонки довжелезних строїв 
чоловік перейшов у вбрання, яке сиділо туго, неначе трико. Воно 
складалося з короткої куртки та зшитих докупи в міжніжжі панчо- 
хів, до яких було додано х  варту шок, «braguette».

Вузьку оту куртину неможливо було, як романський короткий кап- 
танчик або ранньоїотичний довгий стрій, вдягати через голову, тож 
вона мусіла мати розріз спереду й защібуватися. Либонь чоловіки 
притьмом розкаялися за той великий крок до самовикриття, бо вони 
знову видовжили куртку абож узялися вдягати назверх керею з ви
льотами, так звану «houppelande».

Цю верхню одіж типу плаща, а також і інші частини вбрання в 
половині X V  сторіччя заходилися прикрашати подивугідними візе
рунками, що, поруч з нашиваними дзвіночками, здавалося, значили
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те несподіване становлення, в якому закінчилась ґотика й яке витво
рило «flamboyant», отой подібний до язиків полум’я виборний орна
мент. На всіх місцях одягу, де тільки можна було вигадати, наса
джувано маленькі надрізані клаптики матерії абож викроювали кай
му в формі розметляних дубових листків чи інших якихось прикрас.

*

В українському мистецькому житті герої нашої історії виявилися 
дотепер найповніше тільки в поезії. Маю на увазі відомий вірш Мак
сима Рильського «Фалстаф». Вірш, як і все з кількісно колосального 
доробку Рильського, гладюсінький, поетично «правильний», і на тому 
край.

Наводжу його з дослідницького обов’язку:

Коли Уелзький принц зійшов на батьків трон,
Він, як наказує традиції закон,
Перед підданцями промову мав поважну.
Нараз, густу юрбу розсунувши одважно,
З ’явився товстий дід. Його червоний ніс 
На масному виду неначе квітка ріс,
А з-під навислих брів блищали очі хитрі.
Високо шапочку піднявши у  повітрі,
Він крикнув: «Принце мій! Діждались пишних свят!
Це ж я, твій вірний друг, супутник твій і брат 
Фалстаф! Привіт тобі од хересу й дівчаток!»
Та мови п’яної, охриплої початок 
Об голос Генріхів розбився, як об щит.
Принц, не бажаючи давати відповіт 
На крики й вигуки безстидні та шалені,
Промовив: «Геть, старий, іди собі від мене!
Тебе не знаю я! Такий колись мені 
За віку юного в туманнім снився сні.»
Так молодість моя, як невиразна пляма,
Встає й безстидними кричить мені устами:
«Це я, твій вірний друг!» — Але її привіт 
У мій щоденний труд вдаряє, як у  щит,
І я на вигуки охриплі та шалені 
Кажу суворо їй: «Іди собі від мене!
Тебе не знаю я! Така колись мені 
Приснилася в тяжкім, давно забутім скі/»30)

ЗО) Рильський засаджує нашого героя з усією чесністю того, хто береть
ся до Шекспіра не безпосередньо, а почитавши перед тим книжечки з по
пулярної шекспірології. «Концепція» тут того ж роду, що й пушкінська, 
тільки ще більш провінційна.

При тому, звичайно, й українське неоклясичне недобачання важливих 
речей у відмінних стилевідчуттях. Бо що, приміром, мусить правити за ге
неральну ознаку п’яниці? Ясна річ: «червоний ніс»! Уся справа, тим часом, 
у тому, що ось верховний суддя подає найдетальніший портрет Фалстафів 
(2, І, іі), але якраз про ніс не каже ні слова. Червоний ніс має, натомість, 
Бардолф, і про нього говориться на кону нераз і повнообразово.
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В українському перекладі Фалстаф був значно відоміший з «Він- 
дзорських веселух»31 32). Лише один раз при їх інсценізації сягнуто 
дещо й по матеріал з «Генрі IV». Таке мало місце 1933.

У книзі І. Піскуна82) про виставу згадано лише в переліку:

Не припиняється робота і над новими виставами зарубіжної кля- 
сики. В Одеському театрі гм. Жовтневої революції і в Дніпропетров
ському театрі ім. Шевченка ідуть п*еси Шекспіра «Приборкання свар
ливої» і «Отелло»------ в Харківському театрі Революції — «Фалстаф»
Шекспіра.

Більше місця присвячує виставі І. Ваніна33). Лишаю на сумлінні 
авторки примітивізм викладу і прошу читача прихилити увагу до 
самих фактів: <,

Модернізація клясичної спадщини, намагання наблизити твори ми
нулого до сучасности, «революціонізувати» їх  в кінці 20-х і на по
чатку 30-х років стали певною модою, своєрідним правилом «хорошого 
тону» в мистецтві. Окремі режисери у  своїх творчих шуканнях в цьо
му напрямку припускалися однобокого або й зовсім невірного тлума
чення клясики. Так сталося, наприклад, з виставою Харківського те
атру ім. Жовтневої революції «Комедія з Фалстафа та Веселих Він- 
дзорських жіночок» (1933 р.). Для згущення соціяльного фону, бажа
ючи засудити буржуазне суспільство в цілому і його представників 
зокрема, режисер вистави О. Гриппич (так! — І. К.) змішав кілька 
творів драматурга, ввівши в комедію чотири сцени з І дії історичної

31) Назва в різних версіях перекладається як «Сусідоньки з Віндзору», 
«Віндзорські кумоньки» тощо. Здасться, мій переклад титулу найближчий 
до оригіналу: «Merry Wives of Windsor».

Коли мова про вистави даної комедії, то в історії українського театру не 
може бути забутий факт, що десь на порозі 20-х та 30-х рр. її грав держав
ний польський театр у Києві, і ролю Фалстафа розкішно виконував актор 
Ґерманович.

Польські культурні осяги на Україні я цілком свідомо включаю у здо
бутки нашої Батьківщини, — з огляду на те, що взаємини обох братніх на
родів відбувалися в історії далеко не з самого політичного примусу. Тож і 
питання про взаємини з російською культурою слід розглядати поіитивно ли
ше в тих випадках, коли вона промовляє сама за себе, поза будь-якою не
причетною до неї коньюнктурою.

Через те й навряд чи можуть бути причислені до фактів нашої шекспі- 
ріяни вистави російською мовою, а також і участь українських акторів у 
виставах на території самої Росії. Удаюся до прикладу останнього.

Дослідник театральних взаємин українців з росіянами (С. М. Д у р и л і н . 
Творча єдність. З історії українсько-російських театральних зв’язків. Пере
клад П. Т е р н ю к а .  Державне видавництво образотворчого мистецтва і 
музичної літератури, Київ, 1957) подає такий факт:

« -------Щепкін жадав грати Фалстафа у хроніці Шекспіра „Генріх IV” .
П’єсу для цього переклав М. X. Кетчер, друг Бєлінського і Герцена. Який 
тріюмф реалізму готувався у цій виставі! Щепкін у ролі Фалстафа в най
реалістичнішому, в найсатиричнішому з образів великого реаліста Шекспіра! 
Але царська цензура не дозволила Щепкіну виступити в цій ролі, заборо
нивши хроніку „Генріх IV” . -------»

З Михайла Семеновича Щепкіна був позасумнівний українець і народжен
ням, і мовою домашнього побуту, і, зрештою, початком сценічної кар’єри під 
орудою Котляревського. І все ж таки, «тріюмф реалізму», будь він здійснив
ся, належав би не до нашої історії Шекспіра.

32) І. П і с к у н . Український радянський театр. Нарис. Державне видав
ництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, Київ, 1957.

33) І. В а н і н а .  Шекспір на українській сцені. Нарис. Державне видав
ництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, Київ, 1958.
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хроніки «Генріх IV» і використавши для останньої сцени комедії 116-й 
сонет Шекспіра.

Основну увагу у  виставі було приділено Фалстафу як носію харак
терних рис перехідної епохи остаточної загибелі феодалізму і заро
дження буржуазних відносин. Через дискредитацію образу Фалстафа 
(артист М. Яковченко) постановник намагався висміяти буржуазну 
мораль. Яковченко, прагнучи підкреслити самозакоханість Фалстафа, 
його жадобу до грошей, похітливістьі тупість (? — І. К.), вдавався до 
невиправданої буфонади, поверховости, його гра наближалась іноді 
до фарсу. Але природний гумор і комедійний талант М. Яковченка в 
певній мірі спричинилися до порушення соціологізаторської схеми і 
надали образові своєрідних рис добродушности та життєрадісности.

У виставі широко використовувались прийоми побутової реалістич
ної комедії у  поєднанні з буфонадою і шаржем. Сцени з історичної 
хроніки «Генріх IV» були зовсім спотворені. Змішування різних сти
лів та епох у  поєднанні з конструктивним оформленням не дали, пев
на річ, позитивного наслідку**).

У великому виданні історії українського театру34 35 36) знаходимо, своєю 
чергою, лише таку згадку:

Харківському театру Революції належить ініціятива першої поста
новки на українській радянській сцені твору Ф. Шіллера «Підступ
ність і любов» (постановник І. Земгано, худож ник Б. Ердман), а також 
В. Шекспіра — «Віндзорські кумасі» (так! — І. К.) (постановник А. 
Грипич [так! — І. KJ, художник Міллер).

Ото, здається, й усе блискуче наше фалстафознавство під тепе
рішню пору.

*
«Генрі IV» вперше по-українському повнотою переклав Теодосій 

Осьмачка.
Історія перекладу рясна пригодами.
У листі до автора цих рядків8®) перекладач оповідає про початкову 

стадію праці:
«Макбет» викликав одобрення і заохоту від Академії, і мені знов 

дали двох «Генріхів». Але з цими було мені важче. Мова у  цих дра
мах була багатша, нюансів було незчисленна сила, а я сам був у  ро
боті шкільній, у  науці в несприятливих обставинах-------

Після відомої павзи у  праці
------- я мав нагоду бачити свої переклади, що привели мене в жах.
Шекспір не був перекладений із англійського, а чорт його знає з якого.

34) Вистава, до речі, була прекрасна з кожного погляду. Мені, на жаль, 
невідомо, кому належав переклад тексту п’єс та сонета. Знаю тільки, що 
сцену масок в останній дії опрацював Іван Кулик.

35) Український драматичний театр. Нариси історії в двох томах. Редак
ційна колегія: М. Т. Р и л ь с ь к и й  (відповідальний редактор), М. К. Й о 
с и п  е н к о , Ю. Г. К о с т ю к . Том другий. Радянський період. Інститут 
мистецтвознавства, фолкльору та етнографії. Видавництво Академії наук 
Української РСР, Київ, 1959. (В оригіналі «колегія» і «фольклору». — І. К.).

36) Див. вступну статтю до «Макбета».
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А поміж цим я бачив високі зразки моєї роботи: силу українського 
слова і силу шекспірівської картини. І я рішив, що б там не було, 
перекласти тоді, коли знатиму краще мову англійську.

Умови були справді докраю несприятливі, і коли поет усе таки за
вершив переклад, він уже не мав спроможносте його опублікувати. 
Машинопис лежав якийсь час у шуфляді видавництва. Виїздивши 
1930 закордон, Освальд Бурґгардт (пізніший Юрій Клен) захопив його 
з собою, щоб врятувати й по-можливості видрукувати.

Замір не здійснився.
Манускрипт повернувся до перекладача щойно по смерті Юрія Кле

на, вже на еміграції. Мюнхенський журнал «Арка» плянував опублі
кувати звідти бодай фрагменти, і автор цих рядків зробив був від
повідний монтаж з обох частіш.

Та готове до друку число «Арки» впало якраз у прірву, що утво
рилася безпосередньо після валютної реформи в Німеччині. Число не 
побачило світу, і ввесь матеріял його, здається, загинув при переїздах 
різних редакцій, які мали спільне майно.

Щоправда, в мене зберігся один уривок — видрукувана на машинці 
з власноручними поправками перекладача, велика сцена у корчмі 
(1, II, iv). На мою пропозицію сцену надруковано в неперіодичному 
журналі «Україна і Світ»37). І то було єдине з першої версії перекладу, 
що побачило світ.

У міжчасі, як читач знає, Осьмачка зробив свої шекспірівські пе
реклади наново. Отож і обидві частини «Генрі IV».

Завершення понадтридцятьрічної праці ще не означало завершен
ня шляху від машинопису до друкарської машини. Слідували довгі 
переговори й спроби з видавництвами та друкарнями, яким видання 
або здавалося занадто дорогим, абож було не під силу технічно. Не 
бракувало й зловмисних перешкод.

Благословенним фактом є, що врешті-решт), завдяки зусиллям 
кількох прихильних людей, найпершою ж мірою завдяки моральній 
та фінансовій допомозі Казіміра Едшміда, — стала можливою перша 
поява поетового мозольного труду в виданні «На горі».

*
Новий переклад «Макбета» витримано в одному словесному пляні. 

Його інструментовано на одностайні словесні ряди, модернізовано за- 
садничо у межах виразного couleur locale, ба — діялекту. Такі взає
мини перекладу з оригіналом управнює й суцільність дії трагедії- 
новелі.

Новий переклад «Генрі IV» розкладено на кілька мовних скаль. 
Відповідно до оригіналу, в ньому знайдено ключі до мови «звисоче- 
ної» та мови «зниженої», до систематизації ямбів (п’ятистопового з 
принагідним урізноманітненням за допомогою чотири- та шестисто- 
пового) та корчемних дотепів, барокко шкільного та барокко май
данного.

Не знати, коли саме переклад знайде дорогу до глядача. Тим часом 
його поручено якнайласкавішій увазі читача.

Ігор Костецький

37) Зош. 18, Ганновер, 1958.
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ДІЮ ТЬ:

КОРОЛЬ ГЕНРІ IV 
ГЕНРІ ПРИНЦ ВЕЛЗЬКИЙ 
ДЖОН ПРИНЦ ЛАНКАСТЕРСЬКИЙ 
РІЧАРД СКРУП, АРХИЄПИСКОП ЙОРКСЬКИЙ 
ЕДМОНД МОРТІМЕР ГРАФ МАРЧ 
РАЛФ НЕВІЛ ГРАФ ВЕСТМОРЛЕНД 
ГЕНРІ ПЕРСІ ГРАФ НОРЗЕМБЕРЛЕНД 
ТОМАС ПЕРСІ ГРАФ БУСТЕР, його брат
ГЕНРІ ПЕРСІ, на прізвисько ГОТСПЕР, син НОРЗЕМБЕРЛЕНДА
АРЧІБАЛД ГРАФ ДУҐЛАС
ОВЕН ҐЛЕНДАУЕР, велзький отаман
СЕР ДЖОН ФАЛСТАФ
СЕР ВОЛТЕР БЛОНТ
СЕР РІЧАРД ВЕРНОН
СЕР МАЙКЛ, слуга АРХИЄПИСКОПА ЙОРКСЬКОГО
ЕДВАРД (НЕД) ПОЙНС
ПЕТО
ҐЕДСГІЛ
БАРДОЛФ
ФРЕНСІС, СЛУЖНИК у шинку
ЛЕДІ КЕТ ПЕРСІ, дружина ГОТСПЕРА і сестра МОРТІМЕРА 
ЛЕДІ МОРТІМЕР, дружина МОРТІМЕРА і дочка ҐЛЕНДАУЕРА 
ПАНІ КВІКЛІ, ХАЗЯЙКА шинка «Кнурова голова»

ЛОРДИ, ОФІЦЕРИ, ШЕРИФ Лондону, ВИНАР, ОДВІРНИЙ 
гостиниці, два ГІНЦІ, МАНДРІВНИКИ, СЛУГИ

і  сини КОРОЛЯ

Кін: різні частини Англії та Велзу.
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Початок «Генрі IV» у сучасному Шекспгрові списку сера 
Едварда Дерінґа

First lines of „ King Henry IV", in the handwriting of Sir Edward 
Deryng. From Halliwells „ Shakespeare's Play of King Henry 

the Fourth, printed from a contemporary manuscript" , 1845
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ДІЯ ПЕРША

1

Вестмінстер, королівський палац.
Вихід: КОРОЛЬ, ПРИНЦ ДЖОЯ, ВЕСТМОРЛЕНД з іпшими.

КОРОЛЬ Ми знебулись і зблідли. Ми в турботах.
Та вирішили ми, що вже пора,
Щоб боязливий мир здригнувсь і гуком 
Раптовим бурі в берег дальній вдарив.
Ми хочем, щоб землі жадібній нашій 
Кров дітищ власних не бруднила губи,
Щоб не була вона покопана ровами,
І квіти ніжні на полях її 
Вороже копито не толочило.
Єства єдиного противники,
Як вогнеліти на бурхливім небі,
Стрічалися недавно в ворожді,
Провадивши взаємну різанину.. .
Тепер же разом, спільними рядами,
Дорогою одною рушать: більше 
Не бути ворохобні з рідними,
Із ближніми, з сусідами, — гостряк 
Війни, що ніби ніж, який у піхву 
Погано ліг, не буде ранити 
Господаря свого. Тож, друзі, рушим 
Із військом до Господнього ми Гробу!
Ми рушим під хрестом благословенним, 
Який ми носим. Ним зобов’язались 
Боротись ми. До війська ж додамо 
Також і рекрутів нових англійських.
Ще чи не в материних чревах їхні 
Учились руки нищити паганство —
Тож являть вміння на полях святих,
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„ Konig Heinrich /V .“ , erste Szene. Paul Wegener als der Konig. 
Max Reinhardt-1 nszenierung

П ерш а сцена. К ор ол ь  —  П авл ь В еґен ер . Вистава М акса Райнгардта,
Б ер л ін , 1912

ВЕСТМОРЛЕНД

Там, де сліди від ніг благословенних,
Що перед чотирнадцятьма віками 
За наш рятунок на хресті гіркому 
Були прибиті цвяхами. Вже з рік 
Нам світить ця мета, — тож час найвищий! 
Скажіте, милий Вестморленде, нам,
Що вчора наша рада ухвалила 
Для підтримки такого починання?

Королю мій, аби прискорити 
Похід, обговорили ми ретельно 
Й на витрати багато приділили.
Та всьому всупереч учора ніччю 
Недобрі вісті з Велзу прибули.
Найгірша — та, що Мортімер шляхетний,
Із військом Герфордшіру йшовши проти

200



Paul Wegener als der Konig. Max Reinhardt-Inszenierung

К ор ол ь  —  П авл ь В еґен ер . Вистава М акса Райнгардта,
Б ерлін , 1912

Ґлендауера безпутного, потрапив 
У лапи Велзцеві, і тисячу 
Порізано було його жовнірів,
А над тілами їхніми наругу 
Жінки вчинили велзькі, ще й таку 
Гидку й стидку, що сором і казати.
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Перша сцена. Театр «Олд Вік», Лондон, 1945 

yyKing Henry lV iC, the first scene. The Old Vic Theatre

КОРОЛЬ Здається, що відомості такі 
Спинили справу про Святую Землю?

ВЕСТМОРЛЕНД І це, і інше, милостивий пане.
Бо більше бурні й неприємні вісті

КОРОЛЬ

До нас із півночі наспіли: в день 
Воздвиження блискучий Генрі Персі,
Що зветься Готспер, «Жар-Острог», напав 
Під Голмдоном на Дуґласа,
Хороброго хваленика-шотляндця.
Була година суму й крови там:
Гарматні вибухи та й ще ознаки 
Ймовірні в цьому нас запевнили.
Та чим скінчилось там — ніхто не знає, 
Бо той, який приніс відомості,
Конем покинув ще невирішений змаг.

Тут є мій дорогий, трудящий друг,
Сер Волтер Блонт, що тільки но зіскочив 
3 коня, ввесь у пилу, який вставав
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ВЕСТМОРЛЕНД

КОРОЛЬ

ВЕСТМОРЛЕНД

Між Голмдоном та нашими місцями.
Він нам привіз відомості приємні:
Розбито Дуґласа, й шотляндців десять тисяч 
Та лицарів аж двадцять два в своїй 
Втопились крові. Взяв Гарячий Персі 
В бран Мордека, Файфського графа, —
Це страшний Дуґласа побідженого син.
І ще в полоні графи: Етол, Мюррей,
Анґус і Ментіз. Що, почесна здобич? 
Приємна дань? Хіба не так, кузене?

Так, справді, ііичила б ця перемога 
І принцеві.

Оце мене й печалить,
Оце мене і до гріха доводить,
Бо заздрю лордові Норземберленду:
Він батько вдатного такого сина,
Що на язиці всіх шляхетних,
Що серед гаю — найстрункіше древо, 
Улюбленець Фортуни та її 
Найкраща гордість. І коли хвалу 
Йому я чую, — зараз бачу бруд,
Ганебну пляму, що лежить на юнім 
Чолі в мого нащадка Генрі. О,
Якби ж мені та хтось довів, що фея 
Вночі десь потовкуща в колисках 
Дітей перемінила наших: Персі 
Дала ім’я моєму, а йому —
Плантаґенет. Тоді б у мене Гаррі 
Його, а в нього мій були б. Та геть 
Його з моїх думок! Якої ви,
Кузене, гадки про цього ось Персі,
Такого юно гордовитого?
З тих бранців, що відвагою здобув він,
Він Мордека мені лиш віддає,
Файфського графа, — решту ж сам затримав.

Це дядько. Він навчив його. До вас 
Наставою злобливий Вустер вельми.
Його під’юджує ввесь час, щоб він 
їжачив верх свого шолома 
Супроти вашої шановности.
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КОРОЛЬ

ВЕСТМОРЛЕНД

Вихід:

ФАЛСТАФ 

ПРИНЦ ГЕНРІ

ФАЛСТАФ

По нього я послав. Він відповість 
За те. Тому і намір наш святий — 
Похід в Єрусалим — відкласти мусим. 
Кузене, в середу в Вінздорі буде в нас 
Нарада. Лордів сповістіть і знов 
Вертайтеся мерщій: і слів, і діл 
Є сила. Все це потребує стану 
Не в межах гніву.

Все зроблю, королю.

Відхід.

2

Інша кімната у  палаці.
ПРИНЦ ГЕНРІ і СЕР ДЖОН ФАЛСТАФ.

Ну, хлопче, Галю, котра година?

Ти так отупів від жлуктання з старого міху, від 
спання після вечері розстібнувшись і від валяння 
на ослонах після полудня, що забув навіть пра
вильно запитувати про те, що бажаєш правильно 
знати. І на яку лиху годину тобі отая година? 
Години повинні бути кухлями для міху з вином. 
Хвилини повинні бути каплунами. Годинникові 
стрілки повинні бути язиками зводниць. Цифер
блати повинні бути вивісками на домах розпусти. 
А само благословенне сонце повинно бути пре
красною гарячою дівчиною у кольорі полум’яної 
тафти. Інакше я не бачу резону запитувати вдень 
про годину.

Так, Галю, ти підійшов дуже близько до розу
міння речі. Для нас, що ловлять чужі гаманці, 
показником часу буває місяць і сім зірок, а не 
Феб, цей прекрасний мандрівний палядин. І я 
тебе прохаю, жартуне милий, якщо ти станеш 
королем, — хай Бог тебе спасає! — тобто, я мусів
би сказати: королівською милістю--------А втім,
милости ти таки ніколи не матимеш.
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Фалстаф — Фрідріх Л. Ш редер . Ритовина 1780 
Friedrich L. Schroeder als Falstaff. Stick von 1780
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ПРИНЦ ГЕНРІ 

ФАЛСТАФ

П Р И Н Ц  Г Е Н Р І

Ф А Л С Т А Ф

ПРИНЦ ГЕНРІ

ФАЛСТАФ

ПРИНЦ ГЕНРІ

ФАЛСТАФ

ПРИНЦ ГЕНРІ 

206

Що? Я не матиму милости?

Ніколи. Ніколи, слово чести. Бо ніколи не знадо
биться «милість», щоб бути прологом до яйця та 
масла.

Добре. До справи, ближче до справи.

Так от, мій милий жартуне, якщо ти будеш ко
ролем, — не дозволяй, щоб нас, дворян ночі, 
хтось називав злодіями краси дня. А хай нази
вають нас Діяниними мисливцями, панами тіні, 
улюбленцями місяця або щось у цьому роді. І хай 
про нас люди говорять, що ми доброї поведінки, 
що ми стоїмо під таким самим добрим керівниц
твом, як стоїть море під керівництвом нашої пані 
Люни, нашої цнотливої покровительки. Отієї, під 
обличчям та ласкою якої ми крадемо.

Говориш добре і з’ясовуєш теж добре. Під нашою 
Фортуною ми ті люди, що керуються місяцем, як 
припливи й відпливи теж керуються ним. Для 
доказу: гаманець із золотом ми рішуче відбирає
мо у понеділкову ніч, — і це приплив. А витра
чаємо його з гуком ми у  вівторок уранці. І це — 
відплив. Беремо з закляттям: «Стій!» А витра
чаємо з стогоном: «Давай!» І саме зараз відплив 
такий низький, як перший щабель у драбині. 
А незабаром буде такий високий, як у шибениці 
верх.

їй-богу, ти говориш правду, хлопче. І чи но 
правда й те, що наша господиня шинк& — най
смачніша молодичка?

Як мед Гібли, мій старий залізоїде. А чи не буде 
буйволова куртка тобі за смачнішу одежу для 
тюрми?

Що таке, що таке? Ти божевільний. І що за 
ущіпливість, і що за підтекст? Яку чуму я маю 
робити з цією буйволовою курткою?

А що за пранці маю я робити з тією господинею 
шинка?



ФАЛСТАФ Гаразд. Але ж ти кликав її багато разів до ра
хунку?

ПРИНЦ ГЕНРІ Але ж чи я коли кликав тебе платити твою 
частку?

ФАЛСТАФ Ні, в цьому віддаю тобі належне. Тобто: я від
даю тобі все, що належалося б платити мені, — 
і ти завжди платиш за обох. Це свята правда.

ПРИНЦ ГЕНРІ І ще більше й краще. Я завжди платив, на
скільки сягали мої гроші. А де не ставало, я там 
робив на себе Кредит.

ФАЛСТАФ Ще більше й краще: ти не робив би собі кредиту, 
якби не було ясно, що ти очевидний спадкоє
мець престолу . . .  Але я прошу тебе, серце, ска
жи: чи ставитимуть в Англії шибениці, коли ти 
будеш королем? І чи так само в’язатимуть від
вагу, як тепер, іржавими ланцюгами, тобто за
собами старого батька закону? Чи ти, коли ти 
будеш королем, повісиш злодія?

ПРИНЦ ГЕНРІ Ні. Вішати будеш ти.

ФАЛСТАФ Я? О, який привілей! А їйбогу, я буду правед
ний судія.

ПРИНЦ ГЕНРІ Ти судиш завжди неправедно. Краще, коли ти 
сам вішатимеш злодіїв. Катюга з тебе буде таки 
справді привілейований.

ФАЛСТАФ Гаразд, Галю, гаразд. Це так до шмиґи моїй на
турі, як і чекання у королівському дворі. Запев
няю тебе.

ПРИНЦ ГЕНРІ Чекання — на що? На одержання прошеного?

ФАЛСТАФ Більше. Чекання на одержання того, що кат не 
мав спроможности сховати собі під одежу. Ху, 
запахло кров’ю! Але до чорта, я такий сумний, 
як старий кіт. Або як засмиканий ведмідь.

ПРИНЦ ГЕНРІ Або як старий лев. Або як сопілка закоханого.

ФАЛСТАФ Так. Або як деренчання волинки у Лінколншірі.
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П Р И Н Ц  Г Е Н Р І

Ф А Л С Т А Ф

ПРИНЦ ГЕНРІ 

ФАЛСТАФ

ПРИНЦ ГЕНРІ 

ФАЛСТАФ 

ПРИНЦ ГЕНРІ 

ФАЛСТАФ

А чому ти ще не кажеш: як заєць? Крім того, 
сум можна порівняти також до квакучого болота.

Твої порівняння найбездарніші у світі. Ти маєш 
базарний смак, мій милий юний принце. Але годі, 
Галю, не турбуй мене більш суєтою. Бо я вже 
дякував би Богові, якби ми з тобою та знали, де 
перепродують добрі мення. Ми купили б собі бо
дай по одному. Оце вже другий день, як старий 
лорд з королівської ради лаяв мене на вулиці. 
За вас, мій пане. Щоправда, я його не помічав. 
Та він ще більше говорив, і говорив дуже мудро. 
Я знову не звертав уваги. А він тоді ще дужче 
та ще мудріше, та все посеред вулиці.

Добре помічення. Мудрість викрикує посеред 
вулиці, — і ні одна людина не звертає на неї 
уваги!

О, ти маєш препаскудні цитати. Ними можна 
заразити й святого. Ти зробив мені багато шко
ди, Галю, нехай Бог простить тобі за це. Раніше, 
поки я тебе не знав, Галю, я не знав нічого. А 
тепер, якщо говорити правду, — я мало чим кра
щий від розпутника. Таке життя я мушу обли
шити. І я його облишу. Бо їйбогу, як я цього не 
зроблю, з мене буде справжній негідник. А на
віки проклятим я не хочу бути ані за одного ко
ролівського синка в усьому християнському світі.

Джеку, а де ми взавтра добудемо з грішми га
манець?

Ну й Ірод! Де хочеш, хлопче. Я добуду. А якщо 
ні, — назви мене негідником і дай у пику.

От так поправа життя! Від побожности — до тя
гання гаманців.

Нічого не вдієш, Галю, це моє покликання. А хі
ба ж  то гріх, коли людина трудиться за покли
канням?

(Вихід: ПОЙНС.)
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ПРИНЦ ГЕНРІ

Пойнс! Ось тепер ми знатимемо, чи Ґедсгіл щось 
винюхав. . .  Якби людина бувала спасенна по за
слузі, якої ж дірки у пеклі треба для нього, щоб 
була достатньо гаряча! Це наймогутніший негід
ник, який колинебудь на дорозі кричав чесній 
людині: «Стій!»

Доброго ранку, Неде.

ПОЙНС Доброго ранку, любий Галю. А  що говорить тобі 
пан Гризи-Совість? І що говорить сер Джон, міх 
із підсолодженим вином, наш Джек? Як погодив
ся диявол про г̂вою душу, — пам’ятаєш, як ото 
ти йому продав її останньої п’ятниці за кухоль 
мадери і ніжку холодного каплуна?

ПРИНЦ ГЕНРІ Сер Джон стоїть на своїм слові. Диявол матиме 
свій борг. Сер Джон ніколи не порушував при
слів’я: «Віддайте дияволові дияволове.»

ПОЙНС Тоді ти будеш проклятий за пильнування слова 
дияволові.

ПРИНЦ ГЕНРІ І навпаки: як не додержить слова дияволові, то 
проклятий буде теж.

ПОЙНС Та, хлопці, мої хлопці, взавтра о четвертій го
дині ранку треба бути у Ґедсгіла. Тудою їдуть 
прочани до Кентербері з багатими пожертвуван
нями і їдуть купці з набитими гаманцями до 
Лондону. Уже я маю й машкари для всіх вас, а 
коні ви маєте свої. Ґедсгіл цю ніч ночує у Роче- 
стері, а я вечерю замовив на завтрішню ніч в 
Істчіпі. Свою справу ми можемо обробити з та
кою ж безпекою, як і заснути. Коли згоджуєтесь, 
я наб’ю ваші гаманці коронами. А коли ні, — 
ледачуйте вдома, і вас буде повішано.

ФАЛСТАФ Чуєте, ви? Коли я ледачуватиму вдома, а ви по
їдете, то я вас повісю, що мене покинули.

ПОЙНС Ну. гладка пико, згоджуєтесь?

ФАЛСТАФ Галю, ти будеш це робити?

ПРИНЦ ГЕНРІ Хто — я, грабувати? Ти здурів.
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ФАЛСТАФ А коли так, то в тебе нема нічого: ні благород
ства, ні мужности, ні товариськости. І ти й гетьто 
не королівської крови, коли не можеш постояти 
за якихось там десять шилінгів.

ПРИНЦ ГЕНРІ Гаразд. Один раз на житті я стану відчаякою.

ФАЛСТАФ Гей, це добре сказано!

ПРИНЦ ГЕНРІ А втім, ні. Будь що будь. . .  а я ледачуватиму 
вдома.

ФАЛСТАФ Як так, то, їйбогу, я буду зрадником, коли ти 
будеш королем!

ПРИНЦ ГЕНРІ Про мене.

ПОЙНС Сер Джоне, прошу, лиши нас удвох із принцем. 
Я викладу йому такі докази, що він теж піде.

ФАЛСТАФ Хай буде так. Дай Боже тобі духу переконати, 
а йому вуха — переконатися. Зворуши його, і то 
так, щоб те, що ти скажеш, принесло плоди, а 
те, що він почує, стало ймовірним. Нехай імовір
ний принц для відпочинку стане неймовірним 
злодієм. Маленькі злочини в наш час потребу
ють моральної підтримки, — бо великі її й так 
мають. Прощавайте. Ви знайдете мене в Істчіпі.

ПРИНЦ ГЕНРІ Прощавай, спізнена весно, прощавай, літо всіх 
святих!

Відхід: ФАЛСТАФ.

ПОЙНС Отже, мій добрий, солодкий, мій медовий пане, — 
їдьте з нами взавтра. Я хочу запровадити один 
жарт, але сам ним не можу вкерувати. Фалстаф, 
Бардолф, Пето і Ґедсгіл ограбують тих людей, 
що ми їх ото винюхали. Ви ж  і я не будемо там. 
А як вони вже матимуть здобич, то зніміть ось 
цю голову з моїх плечей, коли ми удвох їх не 
переполюємо.

ПРИНЦ ГЕНРІ Яким робом?
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ПОЙНС Гей, та ми зійдемося перед тим або після того. 
Ми призначимо спершу місце на після грабунку 
там, де нам заманеться. А вони трім часом відбу
дуть пригоду і прийдуть на те місце раніш від 
нас. Там ми їх і насядемо.

ПРИНЦ ГЕНРІ Де так. Але вони ж упізнають нас по конях, по 
одежі та й по інших ознаках.

ПОЙНС А де! Наших коней вони не побачать, я прив’я
жу їх у лісі. А наші машкари ми зараз же позні
маємо, як тільки їх залишимо. І, хлопче, для та
кого випадку я' потурбувався про цератові плащі 
— прикрити нашу замітну верхню одіж.

ПРИНЦ ГЕНРІ Але я сумніваюся, чи ми з ними впораємось. 
Вони можуть бути дужчі за нас.

ПОЙНС Двоє з них — безпомильно-вроджені боягузи. 
У рішучих ситуаціях їх ніхто інакше не бачив, 
як зі спини. А третій якщо битимиться довше, 
ніж то велить здоровий глузд, то я тоді зрекаюся 
моєї зброї. Головна сила цього жарту полягатиме 
у непроглядній брехні, яку молотиме отой глад
кий негідник: і що він бився не менш, як із трид
цятьма, і так далі. І що то тих слів буде, і тих 
уявнріх ударів, і тих неописанних надзвичайно- 
стей, що їх він нібито витримав! І викриття його 
теж буде нам чудовим жартом.

ПРИНЦ ГЕНРІ Добре, я йду з тобою. Роздобудь усі потрібні речі, 
і ми взавтра зустрінемося вночі в Істчіпі. Сьо
годні я там вечерятиму. До побачення.

ПОЙНС До побачення, мій пане. 

Відхід: ПОЙНС.

ПРИНЦ ГЕНРІ Я знаю всіх вас. Та тим часом я — 
Вам в настрої невхорканім опора.
Я сонце наподоблюю в цю мить: 
Воно дає на хвилю підлим хмарам 
Красу свою від всесвіту сховати. 
Воно лишається самим собою
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І за щитом, — та будить більшу спрагу. 
Щоб потім ще дивніше знов явитись 
І вщент розсіяти гидкий туман,
Що задушити хтів його, здавалось.
Якби забави цілий рік тяглись,
Нудною гра була б так, як і праця. 
Забава бажана лише нерясно: 
Найприємніше те, що рідкісне. 
Покинувши гульню, я борг сплачу, —
До речі, той, що не хваливсь платити! 
Тим я себе явлю настільки ж кращим, 
Наскільки люди думають погано 
Про мене. Як металь у ґрунті сяє 
Понурім, так я зваблю більш очей,
Ніж те, що не відтінено нічим.
За вдаваним я вміло сповню труд:
Час надолужу — й ошелешу люд.

Відхід.

З

У Віндзорському замку.
Вихід: КОРОЛЬ, НОРЗЕМБЕРЛЕНД, БУСТЕР, ГОТСПЕР. 

СЕР ВОЛТЕР БЛОНТ та інші.

КОРОЛЬ Я мав холодну і помірну кров,
Не здатну й ворухнутись на образи.
Ви це спізнали й звикли трім терплячку 
Мою топтати. Але будьте певні:
Віднині я собою більше буду — 
Могутніший, страшніпшй, аніж був,
Коли в моєму ставленні вбачали 
Олії плрівкість ви і м’якість пуху.
'Ось через те згубив повагу титул,
Що горді лиш за гордрім визнають.

ВУСТЕР Королю, не заслугував наш дім
На те, щоб ганила його величність,
Та ще й ота вєлрічність, що в пригоді
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Багато ми ставали їй.

НОРЗЕМБЕРЛЕНД

КОРОЛЬ

НОРЗЕМБЕРЛЕНД

ГОТСПЕР

Мій п а н е --------

Геть звідси, Бустере! Я непокірність,
Я небезпеку бачу в тебе в зорі.
Ви, пане, і нахрапний, і зухвалий.
Величність не терпітиме того,
Коли підлеглий супиться на неї.
Ви звільнені. Якщо потребувати 
Ми будем ваших рад, — по вас пошлем.

(Відхід: БУСТЕР.)

(До НОРЗЕМБЕРЛЕНД А.) Ви щось хотіли го
ворити?

Так,
Мій добрий пане. Полонених тих,
Яких величність ваша вимагає,
Тих, що під Голмдоном узяв у бран 
Ось тут присутній син мій Генрі Персі, — 
Віддати вам ніхто не відмовлявся 
Так гостро, як ото вам донесли.
Це помилка, якої винна заздрість,
Лихе тлумачення, — лиш не мій син.

Королю, вам не відмовляв я бранців.
Але пригадую собі таке —
Дозвольте, розповім. Скінчилась битва.
Від люті пересохлий і знебулий 
Я був: утомлений, без віддиху стояв,
На свій схилившись меч. І ось тоді 
До мене підійшов — не підійшов,
Підтанцював! — свіженький, прибраний,
Неначе наречений, лорд якийсь.
Він щойно був поголений, з гладеньким 
І круглим підборіддячком, немов 
Стерня на свято урожаю. Пахнув 
Задушливо парфумами, мов швачка,
Між пальцями великим і середнім 
Тримав — ось так — коробочку з пахучим 
Якимось місивом і раз-у-раз до носа
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БЛОНТ

214

Все підставляв — і зараз же назад 
Відсмикував, бо ніс сердито чмихав.
Цей лорд сміявся, щебетав, базікав,
Коли ж несли жовніри мертвих так,
Що опинялися між ним та вітром, 
їх  узивав поганцями за те,
Що бруд у ніс його шляхетности заносять. 
Недбало, по-жінотному манірно 
Розпитував мене про все — й при тому 
Він зажадав аж половину бранців 
Для вашої величности. Горіли 
У мене рани, і терпів я вельми,
Хоча від битви вже і прохолов.
Судіть самі: чи ж я в такому стані 
Папузі міг би чемно відповісти?
Тепер не знаю навіть, що сказав я: 
Дозволив я йому чи не дозволив.
Він так вилискував і тхнув так солодко, 
Такою мовою двірської пані 
Варнякав про гармати, бубни, рани,
Що — хай боронить Бог! — довів мене 
До божевілля. Твердив він також,
Мовляв, річ найважливіша у світі 
Це — пармацет на внутрішні болячки.. .
І ще казав: як шкода, що з нутра 
Невинної землі викопують салітру! — 
Вона, мовляв, багато молодців 
Ставних і добрих занапащу є.
Він сам би не від того, — так казав, — 
Жовніром стати, якби не оті 
Гармати підлі! Й саме отаке 
Верзякання пусте і недоладне 
Звело мене на відповідь непевну.
Я прошу, отже, хай звідомлення його 
Обвинувальним актом між моєю 
Любов’ю й вашою величністю не стане!

Ґрунтовно взявши до уваги, слово,
Мій добрий пане, що особі тій —
У час такий, та ще й в такому місці — 
Сказав і тут переказав нам Генрі Персі, 
Гадаю, заслуговує на те,



Щоб назавжди воно розумно вмерло 
І не верталось кривдити його.
Тепер бо й сам того він слова зрікся.

КОРОЛЬ Але і зараз віддає він бранців 
3 умовами і застереженнями!
Ми викупити, каже він, повинні 
Його дурного шваґра Мортімера,
Який, кленусь душею, вмисне зрадив 
Людей, що їх  на чаклуна провадив 
В бій, на Ґлендауера проклятого.
Його дочку, я'чув, оцей граф Марч 
Посватав у міжчасі. То чи ж ми 
Повинні випорожнювати скрині,
Щоб викупити зрадників із брану? 
Повинні ми оплачувати зраду 
Й вступатися за добровільних бранців? 
Ш! Хай в пустельних горах голодує! 
Не приязний мені язик, що просить 
Хоч пенні — викупити Мортімера, 
Який відпав від нас.

ГОТСПЕР Відпав від нас?
Ніколи б не відпав, державний мій 
Владико, якби не воєнне щастя —
Або сказати б краще тут: нещастя.
Щоб це довести, треба язика 
Тих ран лише, кричущих ран, яких 
Зазнав, хоробрий, він над берегами 
Тієї Северн-річки тихої,
Де між осок відбувсь двобій немилосердний. 
Сливе годину цілу він тримався 
Проти Ґлендауера могутнього:
Передихали тричі і пили 
Із Северна, за обоюдною 
Догодою, щоб освіжитись, воду, 
їх  поглядів кривавих налякалась 
Ріка — їй-богу, бігла між тремтливих 
Очеретів і з страхом кучеряву 
Ховала голову під берегами,
Що їх змочила кров тих двох змаганців. 
Підлота чи гидота не могла б
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КОРОЛЬ

Свій чин трім кольором зафарбувати! 
Ніколи ще шляхетний Мортімер 
Багато так і доброхітно так 
На полі брані не трудршсь. Що він 
Відпав, — це наклеп, отже, безпідставний.

Олжеш про нього, Персі, — так, олжеш!
3 Ґлендауером він сутички не мав!
Кажу тобі, зустрінеться від радше 
3 дияволом в бою, ніж з Овеном 
Ґлендауером. І як тобі не сором?
Глядіть мені, вам раджу: щоб віднині 
Про Мортімера я від вас не чув! 
Найшвидше присилайте ваших бранців,
А то почуєте від мене щось,
Для вас не вельми радісне. Мій лорде 
Норземберленде, вас укупі з сином 
Додому відпускаємо. Пришліте ж 
Нам бранців, щоб того ви не почули.

Відхід: КОРОЛЬ, БЛОНТ і ПОЧЕТ.

ГОТСПЕР Хай зареве про них і сам диявол,
То не пришлю! Піду за ним і зараз 
Йому скажу, щоб серцю легше стало, 
Хоч би я й головою ризикнув!

НОРЗЕМБЕРЛЕНД Хильнув ти жовчі? Зачекай ще поки. 
Іде он дядько твій.

ГОТСПЕР

Вихід: БУСТЕР.

Про Мортімера
Не говорити! Чорт же забирай!
Я говоритиму про нього, коли ж ні — 
Спасіння хай душа моя не має!
За нього спорожню свої я жили,
В пил дорогу по краплі кров сточу,
А Мортімера стоптаного вгору 
Так підніму високо, як невдячний 
Стоїть оцей король, оцей невдячний, 
Розвиразкований, паршивий Болінґбрук!
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НОРЗЕМБЕРЛЕНД Мій брате, небожа тут вашого король 
Зробив ось божевільним.

БУСТЕР Так діткнувсь
Вогню, либонь, як вийшов я?

ГОТСПЕР Всіх бранців
Він забажав. Коли ж зайшла розмова 
Про те, щоб викупити з брану брата 
Моєї жінки, зблід він і поглянув 
На мене зором смерти. Він тремтить, 
Почувши лиш  ̂імення Мортімера.

БУСТЕР Його не ганю: чи ж покійний Річард 
Не йменував його найближчим спадкоємцем?

НОРЗЕМБЕРЛЕНД Це так. Сам проголошення я чув.
Це сталося, коли король нещасний, —

БУСТЕР

Що скривдили його, прости нам Боже! — 
В Ірляндію рушав походом. Звідти 
Вернутися примусили його,
3 престолу скинули й невдовзі вбили.

За смерть його уста широкі світу 
Знечестили й зганьбили наше мення.

ГОТСПЕР А цитьте! Правда те, що Едмунд Мортімер, 
Мій шваґер, був від короля своїм 
Наступником призначений?

НОРЗЕМБЕРЛЕНД Сам чув я.

ГОТСПЕР Тоді і я не ганю короля,
Який бажає, щоб кузен у горах 
Пустельних тих голодував. Так буде,
Бо чи не ви ж поклали на чоло 
Цьому забудькові корону? Пляму 
Від душогубства чи не носите 
3 ним разом? Чи ж повинні ви й надалі 
У світі славні бути як сіпаки 
Його, як зброя підла, як шнури,
Драбини чи й кати його? Простіте,
Що я ступнув так низько, щоб той ступінь 
Вам показати, де ви стоїте 
На табелі про ранґи в короля
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БУСТЕР

ГОТСПЕР

НОРЗЕМБЕРЛЕНД

Цього хитрющого. Чи ж на ганьбу 
Сучасних днів, ба — і майбутніх днів,
Що їм літопис буде свідчити, —
Ви житимете як шляхетства й сили люди, 
Які шляхетству й силі виклик 
Зробили, — хай простить вам Бог обом! — 
Як Річарда, троянду запахущу,
Ви скинули й шипшину посадили,
Цього ось Болінґбрука? І невже,
На ваш найбільший сором, скажуть ще: 
Зневажив вас, усунув, обтрусив 
Із себе той, за кого ви взяли 
На себе сором? Ні! Ще служить час 
На те, щоб гідність вигнану вернути!
Ви можете у добрій думці світу 
Себе ще відновити і помститись 
На цьому королеві за його 
І глум, і пиху, — на володареві,
Який щодня й щоночі вже ж міркує,
Як стерти те, що вам заборгував,
Рахунок смертю вашою покривши.
Тому й к а ж у -------

Вже більше не кажіте, 
Мій небоже. Тепер таємну книгу 
Розкрию я і прочитаю дещо 
Для вашого незадоволення,
Яке так швидко можна зрозуміти.
Я прочитаю речі небезпечні,
Глибокі речі, повні ризику 
Й пригодницького духу: щоб ревучий 
Потік по списі хилиткому перейти.

Якщо упав — добраніч! Потони 
Чи випливай! Від сходу аж на захід 
Шліть небезпеку, їй же навперейми 
Від півночі на південь рушить гідність, — 
І хай зітнуться! Кров буяє швидше,
Коли підводимо із лігва лева,
Ніж як зриваємо із місця зайця.

Уявлення про подвиги великі 
За межі терпеливости виносить.
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ГОТСПЕР їй-богу, легко скочити, здається,
На місяць блідолиций і зірвати 
Блискучу 3 нього гідність — чи впірнути 
У глибочінь, на саме дно, куди 
Грузило не сягало ще, й за чуба 
Утоплену там витягнути гідність, —
Якщо спаситель потім користався 
3 усіх її властивостей, ні з ким 
її не ділячи. Та геть півдрузів!

БУСТЕР Він постаті собі лиш уявляє,
Але не форму* вартого уваги.
Мій небоже, послухайте хвилину-------

ГОТСПЕР Подумайте про сказане!

БУСТЕР Шотляндців
Шляхетних, що у бран в и -------

ГОТСПЕР Буду, буду
Я їх тримати, і на тім кінець!
Сказав: не викупить він Мортімера?
Моєму язику заборонив 
Про Мортімера мовити? Та я 
Його і сонного знайду й на вухо 
Йому кричатиму: «Гей, Мортімер!»
Знайду шпака, навчу одніське слово 
Це птаха вимовляти — «Мортімер!» —
І дам йому, щоб гнів його ятрив!

БУСТЕР Одне лиш слово, небож е-------

ГОТСПЕР Ніяких
Бажань не знаю більш, як тільки те, 
Щоб дратувати Болінґбрука! Велзький
Його синок також м ен і------- Якби я
Не знав, що не долюблюе родитель 
Його й радів би на нещастя принца, — 
Я б кухлем пива отруїв його!

БУСТЕР Прощайте, небоже. Поговорю я з вами, 
Як будете до слухання схильніші.

НОРЗЕМБЕРЛЕНД Чого ти ґедзаєшся, дурню нетерплячий!
Що це за бабська лють! З якої речі
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З а в ’я зу єш  ти  в у х а , не я зи к ?

ГОТСПЕР 3 якої речі? А з такої ось:
Пошмаганий дубцями я, побитий 
Малахаями, кропивою вщент 
Обжалений і геть покусаний 
Я комашнею, тільки но почую 
Про Болінґбрука підлого цього!
В час Річарда------- Як місце зветься те?
Чума б на нього! — Та воно лежить 
У Ґлостершірі — божевільний герцоґ 
Обладував його, той дядько, — ну,
Його той дядько, Й орк------- Де я уперше
Схилив коліна перед королем
Цим сміховинним, перед Болінґбруком-------
Коли то з Равенспурґу ви і він 
Верталися------- Ну?

НОРЗЕМБЕРЛЕНД Замок Берклі.

ГОТСПЕР Правда!
Так от у тому саме замку він,
Нюхач оцей, лизучий хорт-слідець,
Казав мені: «Коли неповнолітнє 
Це щастя віку досягне» — й так далі,
І ще: «Мій любий Гаррі Персі», «Мій
Кузене щонайкращий»------- Ох, чорти б
Такого крутія вхопили! — Хай
Простить мені Господь! — Кажіть но, дядьку,
Що ви хотіли. Я бо вже скінчив.

БУСТЕР А може ні? Провадьте далі, ми 
Озволення від вас пождем.

ГОТСПЕР Скінчив я.

БУСТЕР Тоді я про шотландських бранців знов. 
Віддайте їх без викупу назад,
А з сина Дуґласа зробіте конче 
Ви посередника між вами 
Й шотландцями. Через причини різні —
Про ці причини я вам напишу —
Він легко дійде з вами згоди. (До НОРЗЕМБЕР-

ЛЕНДА.) Ви ж,
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ГОТСПЕР

Мій лорде, коли діяти почне 
В Шотландії ваш син, слизніть у серце 
Прелатові шляхетному, якого 
Скрізь люблять: архибіскупові.

Йорку?

БУСТЕР Так.
Він лорда Скрупа, брата, що його 
У Брістолі спіткала смерть, утрату 
Переживає гостро. Я про це 
Кажу не так, мовляв, це може бути, — 
Лише кажу як про таке, що вже 
Погоджене всебічно й схвалене 
І тільки жде, коли кивне нагода,
Щоб із’явитися на світло денне.

ГОТСПЕР Я відчуваю: пощастить, їй-богу!

НОРЗЕМБЕРЛЕНД Ще поки не рухнулась дичина, 
Пса не пускай!

ГОТСПЕР Все вийде нам надобре: 
Потуги Йорку та шотландські будуть 
Із Мортімером з’єднані. Чи так?

БУСТЕР Так мусить статись.

ГОТСПЕР Знаменито це 
Задумано й націлено!

БУСТЕР І те,
Що спонукає поспішати нас, 
Немалозначний має ґрунт: спасем 
Тим голови, що голови піднімем. 
Сидівши тихо, ми дамо лиш привід 
До того, щоб король про борг нам думав: 
Гадатиме, що сплати ми ждемо.
Ви ж бачили, як він почав на нас 
Дивитись поглядом, чужим любові.

ГОТСПЕР Що робить він, те й робить. Наша ж  — помста

БУСТЕР Прощайте, небоже. Не йдіте далі 
За шлях, який в листах окреслю вам.
Коли ж пристигне час, — це буде скоро! —
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Я до Ґлендауера прокрадуся 
Й до лорда Мортімера. Ви ж і Дуґлас 
І всі потуги там щасливо зустріч 
Моїм трудом відбудете, — і долю 
Ми вхопимо могутньою рукою,
Оту, що нині надто ще непевна.

НОРЗЕМБЕРЛЕНД Прощайте, брате. Щастя сподіваймось!

ГОТСПЕР Щасливо, дядьку! Зменшуйтесь години
Перед настанням бою й болю днини!

Відхід.
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ДІЯ ДРУГА

1

Рочестер, корчемний двір.
Вихід: ПЕРШИЙ ВІЗНИК із ліхтарем у руці.

ПЕРШИЙ ВІЗНИК Го-гей! Щоб я повісився, коли вже не чотири 
ранку. Вже бо Віз он над новим комином, а ко
няка й досі навантажена .. . Гей, конюху!

КОНЮХ (із-за сцени) Зара!

ПЕРШИЙ ВІЗНИК Слухай но, Хомо, — вибий кульбаку з Кет. Та 
положи зо два пучки вовни на холку, а то бідній 
коняці там натерло від налогів.

Вихід: ДРУГИЙ ВІЗНИК.

ДРУГИЙ ВІЗНИК Біб і горох вогкі, як пес. Ото ще й так бідну 
скотину можна глистами нагородити. Як умер 
той конюх Робін, так усе в господарстві й пере
вернулося догори.

ПЕРШИЙ ВІЗНИК Бідолаха, ніколи й радости не мав, як ото у ціну 
пішов овес. 3 того й умер.

ДРУГИЙ ВІЗНИК А он бліх тут скільки. 3 такими блохами нема 
заїзду по всій Лондонській дорозі. Я скусаний, 
немов линок.

ПЕРШИЙ ВІЗНИК Линок! А я он присягаюсь на Службу Божу, ні 
одного християнського короля не скусано гірше, 
як ото мене після перших півнів.

ДРУГИЙ ВІЗНИК Та вони ж не дають нам горщика на ніч брати.
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От ми й буримо у коминок, а з того й розводять
ся блохи, неначе ті бубирі.

ПЕРШИЙ ВІЗНИК Ну що той конюх? Іди сюди, щоб ти повісився! 
Іди сюди!

ДРУГИЙ ВІЗНИК Я маю плічко кептюжини і два корені імбирю. 
їх  треба передати аж у самий Черінґ-Кросс.

ПЕРШИЙ ВІЗНИК Ох, свята плащанице! Гиндички мої в корзинах 
тихенько собі голодують. Ну що той конюх? Чу
ма б на тебе, чи ти ніколи очей у голові не мав? 
Чи ти глухий? От начувайся, нап’юся добре та й 
розсаджу твою головешку на тобі. Бо я нахрап- 
ний. Іди сюди, щоб тебе повісили! Чи ти у Бога 
не віруєш?

Вихід: ҐЕДСГІЛ.

ҐЕДСГІЛ Доброго ранку, хурмани. Котра година?

ПЕРШИЙ ВІЗНИК Та, ма’ть, буде із дві.

ҐЕДСГІЛ Ану позич но мені твого ліхтаря. Погляну на 
свого вихалащеного у стайні.

ПЕРШИЙ ВІЗНИК Е, то вже ні. Я тії свистульки знаю.

ҐЕДСГІЛ Ну то як твоя ласка, позич мені ти.

ДРУГИЙ ВІЗНИК А коли ж тобі позичити, може скажеш? Позич

ҐЕДСГІЛ

мені ти, — він каж е. . .  Ич, хлюст! Хотів би я 
побачити тебе раніше на шибениці.

Дядьку візник, а якого часу гадаєте приїхати 
до Лондону?

ДРУГИЙ ВІЗНИК Часу досить, аби лягти спати за свічок. То я вже 
тобі кажу. Ходімо, сусіде. Покличемо панів, вони

ҐЕДСГІЛ

хотять їхати разом, бо в них багато вантажу.

Відхід: ВІЗНИКИ.

Ну як, служниче?

СЛУЖНИК (за сценою) Якраз до речі сказав хап-гаманець.
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ҐЕДСГІЛ

СЛУЖНИК

ҐЕДСГІЛ

СЛУЖНИК

ҐЕДСГІЛ

Так само до речі, як і служник сказав. Ти куди 
ненадійніший від хапана гаманців. Бо тільки 
лежиш собі й метикуєш.

Вихід: СЛУЖНИК .

A -а, доброго ранку, майстре Ґедсгіле. Ну що ж, 
те казане учора вечором, те важить і сьогодні. 
Є тут один хлібороб із дикого Кенту. З собою 
привіз три сотні марок золотом. Я чув, як він, 
вечерявши, казав одному своєму компаньйонові. 
А той скидається на урядовця. Хлібороб обтяже- 
ний багато вантажем, та тільки Бог один знає, 
яким. Обидва устали вже. Попрохали масла та 
яєць. Швидко вирушать.

Хлопче, якщо вони не стрінуться із клерками 
святого Миколая, то я віддаю тобі цю шию.

А я її й не хочу. Гляди її для ката. Я знаю, як ти 
почитаєш святого Миколая. Ти так його почи
таєш, як ото написано: горе вам, лицеміри! Для 
ката, для ката гляди свою шию.

Та що ти мені верзеш про ката! Як мене віша
тимуть, я замовлю аж дві шибениці, і вони не 
будуть безробітні. Як мене вішатимуть, то зо 
мною вішатимуть і старого сера Джона. А він, як 
ти знаєш, не з похуділих і не з охлялих. Та 
гей, тут є ще й інші троянці, про яких тобі й не 
снилося. Вони надають нашому фахові гідности, 
а для них самих це тільки розвага. Якби справи 
наші почали впадати комусь в око, то вони зро
били б своє, і все шито-крито. Я не спілкуюся 
з гольтіпаками. У мене нема кумпанів серед ди
ких вусанів, серед багрянопиких п’яниць. Ні, я 
— із шляхетними і шелягетними, з гордовитими 
і грошовитими. Я — з бурмистрами і великими 
власниками. Я з такими, що швидше б’ють, аніж 
мовлять, і швидше мовлять, аніж п’ють, і швид
ше п’ють, аніж моляться... Ех, диявол! Усе 
брешу. . .  Вони безнастанно моляться святій своїй 
державі. . .  Чи пак не моляться, а деруть з неї 
шкіру і роблять собі з неї черевики.

2 2 5



СЛУЖНИК Що? 3 державної шкіри черевики? А вона ж 
не пропускає води на поганій дорозі?

ҐЕДСГІЛ Ні, не пропускає, не пропускає. Бо її смарує са
ма правосудність. Ми крадемо, як півень у замку: 
безпечно. Ми маємо рецепт на зерно папороті. 
Зерно робить нас невидними. Ми гуляємо незри
мо.

СЛУЖНИК Ну, незримо гуляєте ви не від зерна папороті, 
а просто від того, що вночі мало світла буває.

ҐЕДСГІЛ Давай мені свою руку. Отак. Ти матимеш у нас 
долю — і долю. Зрозумів? Кажу тобі як чесна 
людина.

СЛУЖНИК Ні, краще хай я її маю від вас як від неправиль
ного злодія.

ҐЕДСГІЛ Нехай і так. Н ото — це мення, яке, власне ка
жучи, притаманне всім людям. Скажи конюхові, 
щоб вивів із стайні мого вихалащеного. Ну, бу
вай, задрипанцю!

Відхід.

2

На Лондонсько-Кентерберійській дорозі. 
Вихід: ПРИНЦ ГЕНРІ, ПОЙНС. Інші позаду.

ПОЙНС Ідіть під накриття, під накриття! Я забрав Фал- 
стафову коняку. Він шкарубиться тепер по до
розі, як накрохмалена спідниця.

ПРИНЦ ГЕНРІ Ставайте ближче.

Вихід: ФАЛСТАФ.

ФАЛСТАФ Пойнсе! Пойнсе! Щоб тебе повісили! Пойнсе!

ПРИНЦ ГЕНРІ Та цитьте, ви, помащений негіднику! Чого сварки 
здіймаєш?
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ПРИНЦ ГЕНРІ Він пішов на верх гори. Я піду пошукаю його.

Ховається.

ФАЛСТАФ Будь я проклятий, щоб ще більше грабував у то
варистві цього злодія. Падлюка узяв мою коняку 
та й прив’язав не знати де. Якби пройшов я піш
ки тільки чотири кроки, то й то б мені забило 
дух. Оте тільки й добре, що я врешті-решт умру 
прекрасною смертю, — якщо, звичайно, не буду 
повішений за вбивство негідника. Ось уже двад
цять два роки, як я щогодинно й щохвилинно 
клену своє потоваришування з ним. І все ж  — 
мов приворожений до цього паскуди. Щоб мене 
повісили, коли негідник не дав мені напитись 
якогось зілля, щоб я його любив! І не інакше, а 
тільки так: я випив якогось зілля. Пойнсе! Галю! 
А чума б на вас обох! Бардолфе! Пето! Та я рад
ше здохну з голоду, аніж буду грабувати піхо
тою. Гей, як пити дати, яке ж це було б добро
дійне діло — стати чесною людиною і покинути 
цих поганців! Коли це не добродійне діло, то я 
найправдивіший шахрай з усіх, які колибудь 
жували зубами. Вісім ярдів нерівного ґрунту для 
мене пішки — це добра дюжина миль. І вони ж, 
падлюки, знають це! У них кам’яне серце. А чума 
б на те, що злодії не можуть бути одне до одного 
справедливі! (Вони свистять.) Ф’ю-у! А чума б 
на вас усіх! Дайте мені мого коня, ви, негідники! 
Віддайте мені мого коня, щоб вас вивішали од
ного з другим!

ПРИНЦ ГЕНРІ (виходить наперед) Цитьте, ви, тельбухи! Ляж до
долу і притули вухо до ґрунту. Наслухай, може 
почуєш тупіт коней отих мандрівників.

ФАЛСТАФ А чи ви маєте якісь підойми підняти мене здолу?
Кров’ю тхне. Я більш не нестиму свого тіла так 
далеко пішки і за всі монети, що в казні у  ва
шого батька. І що це за такий зачумлений спосіб 
мене отелячувати?

Ф А Л С Т А Ф  Д е П ой н с, Г а л ю ?
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ПРИНЦ ГЕНРІ Брешеш ти. Не отелячений ти, а окульбачений.

ФАЛСТАФ Добрий принце, доброго короля сину, Галю, про
шу тебе, поможи мені знайти мого коня.

ПРИНЦ ГЕНРІ Що? Я маю бути вашим конюхом?

ФАЛСТАФ А повісся ти на своїх безсумнівно-наслідницьких 
підв’язках! Ні, їйбогу, як мене арештують, я вас 
викажу. А якщо я на всіх вас не складу вулич
них пісень і не звелю співати їх на дуже підлі 
мелодії, то нехай я пропаду від першого ж кухля! 
Жарт зайшов надто далеко. Особливо, коли взяти 
до уваги, що він жартується пішки. Я це смер
тельно ненавиджу.

Вихід: ҐЕДСГІЛ.

ҐЕДСГІЛ Стій! Ні з місця!

ФАЛСТАФ А як же. Я й так не можу рушитися з місця, 
хочу чи не хочу.

ҐЕДСГІЛ О, наш собака-слідець! Я знаю його голос. 

(Вихід: БАРДОЛФ.)

БАРДОЛФ

Бардолфе, що нового?

Надівайте машкари, надівайте машкари! Наді
вайте ваші машкари! Королівські гроші спуска
ються з гори. Вони спускаються у королівську 
скарбницю.

ФАЛСТАФ Брешеш, негіднику, вони спускаються у коро
лівську корчму.

ҐЕДСГІЛ Там є досить, щоб усі ми дістали матеріальну
підтримку.
і

ФАЛСТАФ Авжеж, з доброї матерії: мотузяну підтримку.

ПРИНЦ ГЕНРІ Добродії, ви їх засядьте з фронту вузької дороги. 
Нед Пойнс і я зійдемо нижче. Якщо вони уник
нуть зустрічі з вами, вони неодмінно налетять на 
нас.
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ПЕТО 

ҐЕДСГІЛ 

ФАЛСТАФ 

ПРИНЦ ГЕНРІ 

ФАЛСТАФ

ПРИНЦ ГЕНРІ 

ПОЙНС

ФАЛСТАФ

ПРИНЦ ГЕНРІ 

ПОЙНС

ФАЛСТАФ

МАНДРІВНИК

ГРАБІЖНИКИ

МАНДРІВНИК

ФАЛСТАФ

МАНДРІВНИК

А скільки їх там буде?

Мабуть з вісім або з десять.

Гей, а вони ж нас не ограбують?

Що? Сер Джон Франт-Черевань — боягуз?

Я таки справді ще не ваш дід, Джон Ґант-Ґала- 
ґан. Але я й ще не боягуз, Галю.

Гаразд, ми лишаємо це для доказу.

Хлопче, Джеку, твоя коняка стоїть по той бік 
тину. Якщо потребуєш її, то там і знайдеш. Про
щавай і тримайся стійко.

Он воно як! Але тепер я не можу його вдарити, 
хоч би мене й вішали.

Неде, а де наші маскування?

Тут, у порядку. Станьте ближче.

Відхід: ПРИНЦ ГЕНРІ, ПОЙНС.

Ну, а тепер, мої майстри, слухайте, що я скажу: 
як людина щаслива, то буде в неї й доля. Зро
зуміли? Доля! Отож, усяк дбай про свою долю.

Вихід: МАНДРІВНИКИ.

Ходи, сусіде. Хлопець зведе наші коні з гори. 
Тут ми підемо покищо пішки. Легше буде на ноги.

Стій! Ні з місця!

Ісусе, спаси нас!

Бийте, валяйте їх! Ріжте горла негідникам! Ах 
ви ж скурвисинська гусінь! Ах ви ж падлюки 
годовані! Ах ви ж  салоїди! Вони ж нас, юнаків, 
ненавидять! Додолу їх! Деріте їх!

Загинули ми! Загинули з дітьми й онуками!
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ФАЛСТАФ А повісити б вас, товстопузі паразити! Ви за
гинули? Ні, товстопикі, ви не загинули. Ви тіль
ки лишите тут ваші запаси. . .  Вперед же, кептю- 
жино, вперед! Ах ви ж кабани! Молоді люди теж 
мусять жити. Ви заприсяжені перед справедли
вістю, що? Ну, то ми вас теж запряжемо по всій 
справедливості.

Тут вони грабують їх, зв'язують і виводять. 
Вихід: ПРИНЦ ГЕНРІ та ПОЙНС у цератах.

ПРИНЦ ГЕНРІ Злодії пов’язали чесних людей. Тепер ми повин
ні ограбувати злодіїв і тріюмфально рушити на 
Лондон. Розмов буде на цілий тиждень, сміху на 
місяць, а доброго жарту — навіки.

ПОЙНС Станьте ближче. Йдуть.

Вихід: ГРАБІЖ НИКИ повертаються.

ФАЛСТАФ Поділимося, добродії. І тоді ще до дня — гайда 
на коні! І якщо принц із Пойнсом не справдешні 
боягузи, тоді справедливости немає ніде. У Пойн- 
са відвага дорівнює качачому носові.

ПРИНЦ ГЕНРІ Ваші гроші!

ПОЙНС Негідники!

Коли ті почали були ділитися, ПРИНЦ ГЕНРІ й ПОЙНС 
накинулись на них, і вони всі побігли геть. ФАЛСТАФ  
після одного чи двох ударів утік теж, лишивши добро.

ПРИНЦ ГЕНРІ Здобуто легко й жваво. Тож на коней! 
Розсіялися злодії, пойняті 
Так жахом, що один на одного 
Наткнутись не наважуються: в кожнім 
Тепер вони вбачають урядовця 
Взаємно. Неде любий мій, гайда!
Фалстаф упрів досмерти, жир його 
На спраглу землю капає. Якби 
Це все так смішно не було, його б
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Я  п о ж а л ів .

ПОЙНС

ГОТСПЕР

А як ревів негідник! 

Відхід.

З

Воркворзький замок у Норземберленді.
Вихід: ГОТСПЕР, читаючи листа.

«Щождо мене, мій лорде, то був би я задоволе
ний також при тому знайтися, з огляду на любов, 
що її плекаю до Вашого дому.» Був би задово
лений знайтися! А чого ж він не знаходиться? 
Плекає любов до нашого дому! Він плекає любов 
до своєї клуні більше, ніж до нашого дому. Що 
далі? «Мета, якої беретеся, є небезпечна.» Не
безпечно застуджуватися, бо можна дістати не
жить. І ще небезпечно спати й пити. А вам, ваша 
дуросте, я говорю: з небезпечної кропиви ми вир
вемо квітку забезпеки. «Мета, якої беретеся, є 
небезпечна. Друзі, що їх Ви назвали, непевні, 
сам час непідходящий, і вся Ваша змова легко
важна, якщо ходить о противагу такому вели
кому опорові.» То це ви так кажете? Так кажете? 
А я говорю на це вам знов: ви порожній мішок 
і страхополохий мужик, і ви брешете. І що це за 
нужденний мозок! їй-богу, наша змова — добра 
змова, така змова, якої ще й не було ніколи. На
ші друзі правдиві й певні. А добра змова й добрі 
друзі — це повнота надій. Виняткова змова і 
знамениті друзі! І що за заморожений дух у цьо
го негідника! Гей, та й лорд Йоркський хвалить 
нашу змову, хвалить мету її. Диявол! Та якби я 
зараз був близько цього негідника, я б його жін
ки віялом вибив йому мозок. Таж тут мій батько, 
мій дядько, я сам, лорд Едмунд Мортімер, лорд 
Йоркський та ще й Овен Ґлендауер. Крім того, 
і Дуґлас із нами. І хіба я не маю їхніх листів 
про зустріч з їхніми арміями дев’ятого наступ-
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ЛЕДІ ПЕРСІ

ного місяця? І хіба деякі з них не вирушили вже 
давно? І що це за бусурменський негідник! Що 
за невіра! Га? Тепер із цього холодного серця 
й з цього гарячого жаху він ще поїде нам до 
короля та й відкриє все, що ми надумали. Ох, 
я сам би себе розшматував за те, що зачепив 
таку тарілку молока без вершків! Та ще й заче
пив для такої шляхетної справи! А, бодай він по
вісився! Нехай каже й королеві. Ми вже готові. 
І я цю ніч виступаю теж.

(Вихід: ЛЕДІ ПЕРСІ.)

Ну що, Кет? Протягом цих двох годин мушу з 
вами розлучитися.

Ох, мужу мій! Чому ви так самотні?
Кажіте, за які-такі провини 
З постелі мого Гаррі вже два тижні 
Я вигнана? Мій любий чоловіче,
Ти не їси, не спиш і не радієш —
Від чого все це? Очі в землю тупиш, 
Здригаєшся, коли буваєш сам,
Згубив рум’янок свіжий у щоках —
Ну, чим це пояснити? І чому 
Мої скарби, мої права на тебе 
Ти наражаєш поглядам понурим,
Затятій меланхолії твоїй?
У сні твоїм тонкім я стерегла 
Тебе: ти бурмотів щось про залізо,
Про коней, що звелися дуба, — криком 
Кричав ти: «В бій!», про вилазки й про відступ 
Вів балачки, і про траншеї, тури,
Гармати, гаківниці, палісади,
Про голуби воєнні, василіски,
Намети, парапети, арбалети,
Мушкети і кашкети------- Як ще там?
Язик зламати! І про викуп бранців,
І про полеглих вояків, про битви 
Керунок головний. . .  Був на війні 
Ти духом, коли спав, — і краплі поту 
З’являлись на чолі твоїм, неначе
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Леді Персі — Ельза Гаймс. Вистава Макса Райнгардта, 
Берлін, 1912

Else Heims als Lady Percy. Max Reinhardt-Inszenierung

Ті бульбашки в сколоченім струмку. 
Щось рухалось в обличчі дивним робом, 
Як у людини, що спиняє подих, 
Важливу справу поспішно робивши.
Так що ж воно віщує? В мого мужа 
В руках якісь важкі діла. Якщо 
Мене він любить, то про них він скаже.



ГОТСПЕР Гей-го!

(Вихід: СЛУГА.)

СЛУГА

Чи Вільям вже повіз пакет?

А так, мій пане. Десь тому з годину.

ГОТОПЕР Привів тих коней від шерифа Батлер?

СЛУГА Одну коняку, пане мій, привів 
Оце тепер.

ГОТСПЕР І що ж коняка? Чала? 
І капловуха, так?

СЛУГА Еге ж, мій пане.

ГОТСПЕР І ця гніда мені престолом буде? 
Гаразд. Триматиму. — О Esperance! — 
Хай Батлер заведе її у парк.

Відхід: СЛУГА.

ЛЕДІ ПЕРСІ Але ж послухайте мене, мій пане!

ГОТСПЕР Що, пані, що?

ЛЕДІ ПЕРСІ Що вас відсіль везе?

ГОТСПЕР Мій кінь, мій кінь, кохана.

ЛЕДІ ПЕРСІ Малпа ви!
І ласочка такої голови,
Як ваша, божевільної не має.
Я взнаю вашу справу, Гаррі. Брат 
Мій Мортімер напевно рушив титул 
Обороняти свій і ось по вас послав, 
Щоб ви підтримали. Але якщо підете -

ГОТСПЕР Що, пішки? Так далеко? Я втомлюсь, 
Моя любове.

ЛЕДІ ПЕРСІ Йдіть собі, папуго! 
Відповідайте просто на питання,
Бо ось, їй-богу, вам переломлю 
Мизинчик, як не скажете поправді.
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Готспер — Альберт Бассерман, Леді Персі — Ельза Гаймс. 
Вистава Макса Райнгардтаі Берлін, 1912

Albert Bassermann als HeijSsporn, Else Heims als Lady Percy. 
Max Reinhardt-Inszenierung

ГОТСПЕР Ну, ну, з дурничками твоїми! Я 
Тебе, моя любове, не люблю.
Я не турбуюся тобою, Кет.
Цей світ наш не на те, щоб гратися 
В ляльки, і не на те, щоб відбувати 
Солодкими губами поєдинки.
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ЛЕДІ ПЕРСІ 

ГОТСПЕР

ЛЕДІ ПЕРСІ 

ГОТСПЕР

ЛЕДІ ПЕРСІ

ПРИНЦ ГЕНРІ

Носи заюшувати, розбивати
Корони, — ось життя! Мій світ — мій кінь!
Щось кажеш, Кет? Від мене щось хотіла?

Не любите мене? Це правда? Добре.
Коли мене не любите, то й я 
Себе вже не любитим}'. Кажіть:
Не любите мене? Ні? Жарт чи правда?

Ходім. Побачите, як буду від’їздити.
Коли вже буду верхи — покленуся,
Що я тебе люблю безмежно. Кет,
Уважно ось послухай: не повинна 
Ти більш питатися, куди я їду 
І через віщо їду, й чи повинен.
Так, я повинен! Висновок: я мушу 
В цей вечір вас лишити, ніжна Кет.
Я знаю: мудра ви, — хоч не мудріша 
Від жінки Генрі Персі! — і тому,
Хоча ви й жінка, а жінки не вміють 
Секретів замикати, все ж я певен:
Не видасте того, чого й самі 
Не знаєте. Я, Кет, вам довіряю.

Аж так далеко?

Вже ж. Та більше — ні на цаль. 
А втім, поїдеш теж туди, куди 
Я їду: нині я, а взавтра ти.
Не досить?

Що ж! Хай хоч така утіха.

Відхід.

4

Істчіп, корчма «Кнурова голова».
Вихід: ПРИНЦ ГЕНРІ, ПОЙНС.

Неде! Ох прошу тебе, вийди з цієї засаленої 
кімнати і допоможи мені трохи посміятися.

2 3 6



п о й н с Де був, Гал ю ?

ПРИНЦ ГЕНРІ 3 трьома чи чотирма головатими — посеред трьох 
чи чотирьох десятків бочок. Моя скромність гу- 
чала там на найнижчій басовій струні. Хлопче, 
я спобратимився з гуртом служників, я звав їх 
усіх їхніми християнськими меннями, як от: Том, 
Дік, Френсіс. На спасіння своєї душі запевняли 
вони мене, що хоч я ще тільки принц Велзький, 
але вже король чемности. Вони рішуче говорили 
мені, що я не такий гордий парубок, як Фалстаф, 
а — хлопець теплий, хлопець добрий. їй-богу, 
так і казали. І що коли я буду вже королем 
Англії, то керуватиму всіма добрими парубками 
в Істчіпі. І як напитися так, що аж надто, — то 
це вони звуть «підфарбованим рум’янцем». А 
коли ви, пивши, пробуєте передихнути, вони кри
чать: «Рубець!» — і велять вам випити геть. На- 
останок скажу, що я став такий досвідчений за 
якихнебудь чверть години, що можу пити 3 
якимсь лудярем казанів і говорити його мовою 
протягом цілого життя. Кажу тобі, Неде, ти за
губив багато, не бувши зо мною в цім ділі. Але, 
солодкий Неде, щоб підсолодити твоє мення ще 
більше, на тобі цукру. Він коштує пенні. Мені 
його затис у руку один служник, який по-англій
ському ніколи не говорив нічого, як тільки ота
ке: «Вісім шилінгів і шість пенсів», а потім: «Ми 
раді вам», та ще з таким верескливим додатком: 
«Зараз, зараз, пане!» Записати на півмісячний 
кредит пляшку підсолодженого— оце йому й усе. 
Але, Неде, прогаймо час, доки прийде Фалстаф. 
Прошу тебе, стань в якійсь бічній кімнаті, і коли 
я питатиму служника, який мені на закінчення 
дав цукру, то не припиняй гукати: «Френсіс!» І 
його розмова зо мною не матиме нічого більше, 
крім «зараз». Стань туди, і я покажу, як робити.

ПОЙНС «Френсісе!»

ПРИНЦ ГЕНРІ Досконало.

ПОЙНС «Френсісе!»
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Відхід: ПОЙНС. Вихід: ФРЕНС1С.

ФРЕНСІС Зараз, зараз, пане. Подивися там у Гранатову 
кімнату, Ралфе.

ПРИНЦ ГЕНРІ Іди сюди, Френсісе.

ФРЕНСІС Мій пане?

ПРИНЦ ГЕНРІ Як довго ти ще служитимеш, Френсісе?

ФРЕНСІС Без сумніву, років з п’ять, тож до т о г о -------

ПОЙНС (із-за сцени) Френсісе!

ФРЕНСІС Зараз, зараз, пане.

ПРИНЦ ГЕНРІ П’ять років. Довгенько ще ти мусиш божою ко- 
ровкою грюкати олив’яним посудом. А чи не зва
жився б ти, Френсісе, заграти з твоїм контрак
том боягуза? Узяти ноги на плечі? Показати пре
красну пару п’ят? Утекти звідсіль?

ФРЕНСІС Ох Боже мій, пане, та я заприсяг би всіма свя
тими, які тільки є в Англії, я б з усього сер
ця —

ПОЙНС (із-за сцени) Френсісе!

ФРЕНСІС Зараз, пане.

ПРИНЦ ГЕНРІ Скільки тобі років, Френсісе?

ФРЕНСІС Дивіться: на другого Михайла бу д е-------

ПОЙНС (із-за сцени) Френсісе!

ФРЕНСІС Зараз, зараз, пане. Прохаю трошечки почекати, 
пане.

ПРИНЦ ГЕНРІ Ні, ти тільки слухай, Френсісе. Ось щодо цук- 
І>у, який мені ти дав, — чи він коштував хоч 
пенні, а чи ні?

ФРЕНСІС Ох Боже, я б хотів, щоб він коштував два.

ПРИНЦ ГЕНРІ Я дам тобі за нього тисячу фунтів. Спитай 
тільки мене, коли захочеш, і ти їх матимеш.

2 3 8



ПОЙНС (із-за сцени) Френсісе!

ФРЕНСІС Зараз, зар аз-------

ПРИНЦ ГЕНРІ Зараз, Френсісе? Ні, Френсісе, тільки взавтра, 
Френсісе. Або, Френсісе, у четвер. Чи, справді, 
Френсісе, коли б ти хотів. Але, Ф ренсісе-------

ФРЕНСІС Мій пане?

ПРИНЦ ГЕНРІ Чи ти б не ограбував цю шкіряну куртку з криш
талевими ґудзиками, безголову, з агатовим перс
нем, у панчохах ригального кольору, з підв’яз
ками кольору майської мухи та з гішпанським 
гаманцем?

ФРЕНСІС Ох Боже, пане, що ви думаєте?

ПРИНЦ ГЕНРІ Тоді вам одна тільки доля: носити підроблене 
питво. І дивітеся, Френсісе, ваш білий хвартух 
швидко засмальцюється. Серед варварів, мій дру
же, далеко не посунешся.

ФРЕНСІС Як то, пане?

ПОЙНС (із-за сцени) Френсісе!

ПРИНЦ ГЕНРІ Катай, негіднику, — чи ти не чуєш, що тебе кли
чуть?

ПРИНЦ та ПОЙНС почали його кликати разом. ФРЕНСІС стоїть 
спантеличений і не знає, до кого йти. Вихід: ВИНАР.

ВИНАР Чого стовбичиш? Не чуєш, як гукають? Подивися 
в ту кімнату до гостей.

(Відхід: ФРЕНСІС.)

Мій пане, старий сер Джон з більше як півдю
жиною товпляться коло дверей. Чи дозволите їх 
пустити?

ПРИНЦ ГЕНРІ Нехай покищо потовпляться. Аж потім відчи
ните двері.

(Відхід: ВИНАР.)
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П о й н се !

Вихід: ПОЙНС.

ПОЙНС Зараз, зараз, пане.

ПРИНЦ ГЕНРІ Хлопче, Фалстаф і решта злодіїв під дверима! 
Чи будемо веселитися?

ПОЙНС Веселитимемось, як цвіркуни, мій хлопче. Чу
десна партія із служником! Що далі у програмі?

ПРИНЦ ГЕНРІ Я зараз у настрої всіх жартів, що їх жартовано 
від часів добродія Адама аж до неповнолітнього 
віку сьогоднішньої півночі.

(ФРЕНСІС переходить сцену.)

Котра година, Френсісе?

ФРЕНСІС Зараз, зараз, пане.

Відхід: ФРЕНСІС.

ПРИНЦ ГЕНРІ Цей хлопчина має слів, мабуть, менше навіть, 
ніж папуга. А ще й син жінки! Його праці тіль
ки й є, що то вгору, то вниз, то вгору, то вниз. 
А його красномовність уся міститься в шкатул
ці з рахунками. Я ще не досяг настрою північа- 
нина Персі Готспера. Він, як уб’є шість або сім 
дюжин шотляндців перед сніданком, то, вмива
ючи руки, говорить своїй жінці: «Тьху на це 
супокійне життя! Я потребую праці.» «Ох, мій 
солодкий Гаррі», говорить тоді жінка, «а скіль
ки ти вбив сьогодні?» «Дай моїй чалій коняці на- 

' питися», говорить він, і по павзі: «Мабуть з чо
тирнадцять», а ще годину перегодя додає: «Дур
ничка, дурничка. . . »  От тепер я прошу покли
кати Фалстафа. Я гратиму Персі, а він, ця про
клята солонина, буде грати пані Мортімер, його 
жінку. «Ріво!» говорить п’яниця. Гукайте в сало, 
гукайте в ребра!
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Вихід: ФАЛСТАФ, БАРДОЛФ, ПЕТО, ҐЕДСГІЛ. 
За ними СЛУЖНИК з вином.

ПОЙНС Гостинно просимо, Джеку! Де це ти був?

ФАЛСТАФ А чума б на вас усіх, боягузів, кажу я. І помста 
також! Веселітесь, веселітесь, і амінь. А дай но 
мені кухлик вина, хлопче. . .  Як мені отаке жит
тя й далі провадити, то краще вже плести панчо
хи, і латати їх, і топтати ї х . . .  А чума б на всіх 
боягузів! А дай но мені кухлик вина, негіднику! 
Чи ще денебудь на світі існує доброчинство, чи ні? 
(Випиває.)

ПРИНЦ ГЕНРІ А чи бачив ти колинебудь, як титан цілує в та
рілці милосердне масло? Титан, який зворушив
ся милим оповіданням свого сина і розтопив мас
ло? Якщо не бачив, то подивися на цю мішанку.

ФАЛСТАФ Гей, негіднику, в цім вині вапно! Та ще й багато! 
Там, де підлі люди, нічого не може бути, тільки 
підлота. І ще: боягуз далеко гірший, ніж навіть 
кухоль повапненого вина, — підлий боягуз. Іди 
своєю дорогою, старий Джеку. Умри, як собі хо
чеш. Якщо мужність, добра мужність не буде за
бута на поверхні землі, то тоді я вительбушений 
оселедець. Мабуть, добрих людей не живе в Ан
глії й три душі, що їх не встигли ще повісити. 
І між ними на першому місці — один ситенький, 
який уже трім часом постарівся. Боже, поможи 
їм! Поганий світ, кажу я. Ех, був би я ткачем, 
— я співав би собі псалми, чи що там ще на- 
лєжрггься? А чума б на всіх боягузів, — я ще 
раз кажу.

ПРИНЦ ГЕНРІ Ну що там, вовняний мішку, що ви мимрите?

ФАЛСТАФ Сину королівський, якщо не виб’ю тебе дерев’я
ним колодачем із твого королівства і не пожену 
всіх твоїх підданців поперед тебе, неначе табун 
дрпгах гусей, то щоб я ніколи не носрів на своєму 
обличчі волосся більше. Гей, принце Велзький!

ПРИНЦ ГЕНРІ А чого ви, скурвий сину, такий круглрій? У чому 
справа?
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ФАЛСТАФ Чи ви не боягуз? Відповідайте мені на це. Так 
само й Пойнс!

ПОЙНС Га, чортяка! Ви, ситий животе, ви звете мене 
боягузом? їйбогу, я проколю вас.

ФАЛСТАФ Я зву тебе боягузом? Та я побачив тебе прокля
тим раніше, ніж назвав тебе боягузом. Але я дав 
би тисячу фунтів, якби міг бігати так само пруд
ко, як ви можете. Ви дуже прості в плечах і не 
турбуєтеся тим, хто дивиться на ваші спини. Чи 
назвете ви таке задківництво задківництвом ва
ших приятелів? А чума б на таке задківництво! 
Дайте мені того, що до мене обличчям. Дайте мені 
кухлик з міху. Бо шахраєм я  буду, якщо я сьо
годні пив.

ПРИНЦ ГЕНРІ О негіднику, таж твої губи ще до ладу й не зли
зані від недавно випитого вина.

ФАЛСТАФ Усе за одним разом буде. А чума б на вас усіх, 
боягузи, — я ще раз кажу. (Випиває.)

ПРИНЦ ГЕНРІ Та в чому справа?

ФАЛСТАФ Та в чому справа? Тут, сьогодні вранці нас чет
веро здобули тисячу фунтів.

ПРИНЦ ГЕНРІ А де ж вони, Джеку, де вони?

ФАЛСТАФ Де вони? Відняли у нас їх. Сто душ було на нас 
бідних чотирьох.

ПРИНЦ ГЕНРІ Що, сто душ?

ФАЛСТАФ Я просто шахрай, якщо зо мною не билось у пів 
шаблі з дюжину. Та ще й два кінні! Я вимкнув
ся просто чудом. Вісім разів мене було пробито 
крізь куртку, чотири рази крізь панчохи. Мій 

, щит продюравлений сюди й туди. Мій меч по
щербився, неначе пилка ручна. Ессе signum! Ні
коли краще не бився я за ввесь час мужности. І 
все нінащо. А чума б на вас усіх, боягузів! Не
хай вони ще скажуть. І якщо скажуть більше або 
менше, ніж є правдою, то вони негідники і сини 
тьми.

2 4 2



ПРИНЦ ГЕНРІ Кажіте, панове, як воно було?

ҐЕДСГІЛ Ми вчотирьох напали мабуть, на дюжину.

ФАЛСТАФ На шістнадцятьох, принаймні, мій пане.

ҐЕДСГІЛ І зв’язали їх.

ПЕТО Ні, ні, їх не було зв’язано.

ФАЛСТАФ Ах ви негідники, таж вони були зв’язані. Кож
ний з них був зв’язаний. А то інакше я жид, 
лаврейський жид!

ҐЕДСГІЛ А коли ми почали ділитися, то якихось шість 
чи сім свіжих цілком — напали на нас.

ФАЛСТАФ І розв’язали решту. І зараз же після цього пі
дійшли другі.

ПРИНЦ ГЕНРІ І що ж — билися ви з ними всіма?

ФАЛСТАФ Чи з усіма? Я не знаю, що ви звете «з усіма». 
Бо якщо я не бився з п’ятдесятьма з них, то я — 
пучок редьки: Якщо там не було двох чи трьох 
і п’ятдесятьох на бідного Джека, тоді я не дво
ноге створіння.

ПРИНЦ ГЕНРІ Дякуйте Богові, що ви не вбили там когось із 
них.

ФАЛСТАФ Ні, вже пізно дякувати за це. Я двох із них при
перчив. Я двом певно заплатив, двом негідникам у 
цератових одягах. Кажу я тобі це, Галю. І якщо 
кажу тобі брехню, плюнь мені в обличчя і назви 
мене конякою. Ти знаєш мою стару поставу би
тися. Так я стояв, а так пробивав мою точку. І 
чотири негідники у цератових одягах дозволили 
собі напасти на мене. . .

ПРИНЦ ГЕНРІ Що, чотири? Ти ж тількищо казав, що два.

ФАЛСТАФ Чотири, Галю. Я казав тобі «чотири».

ПОЙНС Так, так, він казав «чотири».

ФАЛСТАФ Ці чотири фронтом виступили і головно кину-
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ПРИНЦ ГЕНРІ

лися на мене. Я не став більше клопіткий і взяв 
їх — усі сім точок — за свою мету, так що . ..

Сім? Чого ж це? Тількищо ж було чотири.

ФАЛСТАФ У цератовім одягу?

ПОЙНС ,Так, чотири в цератовім одягу.

ФАЛСТАФ Сім було. Уповні. Або я негідник.

ПРИНЦ ГЕНРІ Будь-ласка, не зачіпайте його. Ми матимемо за
раз більше.

ФАЛСТАФ Чи ти чуєш мене, Галю?
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ПРИНЦ ГЕНРІ Так. І помічаю, Джеку.

ФАЛСТАФ І добре робиш, бо це — гідне слухання. Ці дев’ять 
у цератових плащах, про яких я вже сказав 
тобі. . .

ПРИНЦ ГЕНРІ Так, двома вже більше стало.

ФАЛСТАФ їхні точки було розбито!

ПОЙНС Осунулися в них панчохи?

ФАЛСТАФ Вони почали відступати. Але я не відставав. Я 
все насідав р^кою і ногою, — і думаю, що сім 
або одинадцять одержали заплату.

ПРИНЦ ГЕНРІ Ох потворо! Одинадцять у цератових од ягах ви
росло з двох людей!

ФАЛСТАФ І так, як дияволові й хотілося б, три скурвої віри 
негідники в зелених кіндельських одягах наки
нулися на мене ззаду. А було вже дуже темно, 
Галю, ти не міг би побачити своєї руки.

ПРИНЦ ГЕНРІ Ці брехні подібні до їхнього батька, який їх ви
луплює. Ростуть, як гора, відкрита й відчутима. 
Болотяні тельбухи, вузлоголовий дурню, скурвий 
сину, загрязющий салолове-------

ФАЛСТАФ Що ти — божевільний? Що ти — божевільний? 
Чи не є правда правдою?

ПРИНЦ ГЕНРІ І як ти міг побачити, що люди в зеленім кін- 
дельськім одягу, коли було так темно, що ти на
віть не спроможний був бачити своєї руки? Ну, 
давай свої докази на це. Говори.

ПОЙНС Давайте ваші докази, Джеку. Ваші докази!

ФАЛСТАФ Що? Під примусом? Га, диявол би! Та щоб мене 
катували в усіх скрипицях світу, то й то б я не 
сказав вам під примусом. Дайте мені доказ на 
примус. І щоб ці докази на примус були такі ряс
ні, як порічки, я б не дав ані одній людині до
казу на примус. Я . . .

ПРИНЦ ГЕНРІ Я не буду довше винний цього гріха. Бо цей чер-
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ПОЙНС

ФАЛСТАФ

вонопикий боягуз, давитель ліжок, кінських спин 
розбивач, ця величезна гора м’яса . . .

Кров’ю тхне. . .  Ви, охлявач, карликова шкіра! 
Ви, сухий воловий язик, чихоня. . .  Ох, не стає 
духу висловити, до чого ти подібний! Кравець
кий аршин, ви, піхва  ̂ зігнута накривка, довга 
підла шпада, що стримить правцем!

Добре, переведи покищо дух. І тоді те саме по
чинай знов. А коли ти втомився у цих виперед- 
ках, то слухай: говорю я. Але ось що . . .

І помічай, Джеку.

Ми вдвох бачили, як ви вчотирьох напали на 
чотирьох. Ви зв’язали їх і стали хазяями їхнього 
добра. Замічай тепер, як просте оповідання вас 
зіб’є з ніг. Тоді то ми вдвох напали на вас чо
тирьох і одним тільки словом відігнали вас від 
вашої здобичі. Вона в нас. Так. Ми можемо по
казати її тут, у цьому домі. І, Фалстафе, ви ря
тували ваші кишки так швидко і з такою меткою 
жвавістю, з таким ревом про милосердя, що голо
сом були подібні до бузівка. І що за погань, раб! 
Пощербив свого меча навмисне і говориш, що це у 
битві таке сталося. І який жарт, яку витівку, 
яку спасенну дірку ти тепер можеш знайти, аби 
сховати себе від цього відкритого й очевидного 
сорому?

Ну, хай ми почуємо, Джеку. Який жарт ти ма
тимеш тепер?

їй-богу, я вас враз упізнав! і то так добре, як 
і той, що вас зробив! Та слухайте, який я статеч
ний. Чи було б мені можливо вбивати очевид
ного спадкоємця престолу? Чи мусів я ставити 
опір супроти правдивого принца? Гей, та ти ж 
знаєш, що я такий відважний, як і сам Геркулес! 
І тільки чуткий мій інстинкт, той, що й лева 
утримує, щоб не торкнути правдивого принца, 
діяв тут. Інстинкт це велике діло. Через інстинкт 
я став і боягузом. І тепер я думатиму краще про 
себе протягом усього мого життя. Бо я відваж-
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ний лев, а ти — правдивий принц. Але, їй-богу, 
хлопці, я дуже радий, що ви маєте гроші. Ха
зяйко, причини двері! І цю ніч стережи, а мо
литися будеш уранці. Призвоїтість, хлопці, хлоп
чики, серця золоті, — всі назви доброго товари
ства підходять до вас! Що ж — ми будемо весе
литися? Матимемо гру зопалу?

ПРИНЦ ГЕНРІ Будь вдоволений. За зміст гри буде твоя втеча.

ФАЛСТАФ Ох, про це вже годі, Галю, якщо ти любиш мене.

Вихід: ХАЗЯЙКА.
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ХАЗЯЙКА Ох Ісусе! Мій пане, мій принце!

ПРИНЦ ГЕНРІ Ну що, моя пані господине? Що скажеш ти мені?

ХАЗЯЙКА Ох, мій пане! Тут є один шляхтич у дворі, він і:з 
суду, хотів би з вами говорити. Він каже, що він 
від вашого тата.

ПРИНЦ ГЕНРІ Дайте йому так багато, як це тільки можна ко
ролівській людині, і пошліть його до моєї мами.

ФАЛСТАФ А яка постава у цього чоловіка?

ХАЗЯЙКА Він старий.

ФАЛСТАФ І що виважило його з постелі серед півночі? Чи 
не поговорити мені 3 ним?

ПРИНЦ ГЕНРІ Прошу тебе, Джеку.

ФАЛСТАФ Вірте: я його відішлю запакованим. 

Відхід: ФАЛСТАФ.

ПРИНЦ ГЕНРІ Тепер, панове, — ви билися прекрасно. І ви, 
Пето, і ви, Бардолфе. Ви теж леви. Ви теж ті
кали через інстинкт. І теж не хотіли зачепити 
правдивого принца. Чи ні? Фе!

БАРДОЛФ Справді, я побіг, коли побачив, що інші втікають.

ПРИНЦ ГЕНРІ Скажіть же мені тепер по-щирості: як було так 
пощерблено Фалстафів меч?

ПЕТО Він пощербив його своїм колодачем. І казав, що 
буде клястися правдою всієї Англії, а доведе, що 
то було зроблено у битві. І переконав нас зро
бити так само.

БАРДОЛФ Так само він домагався, щоб ми гострою травою 
полоскотали себе в носі, щоб аж кров пішла. І 
щоб нею вимазали собі одежу. І клявся, що це 
буде кров тих ворогів, з якими ми билися. І зо 
мною сталося те, що вже сім років як не було: 
я почервонів од сорому. Почервонів од такого 
потворного задуму.
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ПРИНЦ ГЕНРІПРИНЦ ГЕНРІ Ох ти ж негіднику! Ти вкрав кухлик вина з міху 
вісімнадцять років тому. І тебе як упіймали на 
гарячому і ти як почервонів зопалу від сорому, 
так відтоді ти й дотепер увесь червоний. Ти ж 
мав при боці й шаблю, і вогнепальну зброю, і 
все ж ти втікав. Який інстинкт мав ти для цього?

БАРДОЛФ (показуючи на своє обличчя) Мій пане, ви бачите оці
вогнеліти? Ви бачите ці спалахи?

ПРИНЦ ГЕНРІ Бачу.

БАРДОЛФ І що ж, гадаєте ви, вони провіщовують?

ПРИНЦ ГЕНРІ Гарячих живачів і холодні гаманці.

БАРДОЛФ Жовч, мій пане, як розумно подумати.

ПРИНЦ ГЕНРІ Ні, як розумно подумати, то шнур з петелькою. 

(Вихід: ФАЛСТАФ.)

Ось іде худий Джек. Ось іде гола кістка. Ну, моє 
солодке створіння пишноти? А як давно ти під
пиляв своє власне коліно?

ФАЛСТАФ Своє власне коліно? Коли я був твого віку, Галю, 
то в поясниці я не був орлиним пазурем. Я міг 
проповзти крізь усякий олдерменів перстень 3 
великого пальця. Чума зідхань і горя надимають 
людину, неначе пухир. . .  Поза нами навколо 
бридкі новини. Тут був сер Джон Бресі від ва
шого батька. Ранком ви мусите йти у двірець. 
Бо той самий божевільний Персі з півночі і той 
з Велзу, що надавав Амаймонові у п’яти пали
цями, Люципера зробив рогоносцем і заприсяг 
його собі на вірність на хресті з Велзького га
ка . . .  І що за чума! Назвіте, як його?

ПРИНЦ ГЕНРІ А, Ґлендауер!

ФАЛСТАФ Овен, Овен! Той самий, що із своїм зятем Мор- 
тімером і старим Норземберлендом та із жвавим 
шотляндцем над шотляндцями, Дуґласом, що ви
літає конем на урвисту гору. ..
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Той, що, мчавши конем ускачки, вбиває горобця 
на лету .. .

Якраз поцілили!

Що? Так він ніколи не поцілить горобця?

Гаразд, отож цей негідник має добрий пал у собі. 
Він не тікатиме, не побіжить назад.

Чого ж ти, негіднику, берешся хвалити його за 
біганину?

Він конем бігає, зозуле. А пішки він не ворух
неться й кроку.

Так. І теж через інстинкт?

Я згоджуюся з вами й на інстинкт. Гаразд, то він 
теж там. І один Мордек та ще й тисяччю блакит
них шапок більше. . .  Бустер крадькома втік уно
чі. Борода твого батька враз стала білою від тих 
новин. Ви можете тепер купувати землю так де
шево, як і просмерджену макрель.

Гей, як так ітиме, то буде схоже на те, що чер
вень стане гарячий і що провадитиметься гро
мадянська боротьба. Ми купуватимемо дівочу 
цноту так дешево, як і цвяхи з великими бри
ликами.

Заклинаюся месою, хлопче, що ти говориш прав
ду. З усього видно, що на цьому полі ми торгу
ватимемо добре. Але скажи ти мені, Галю, чи не 
злякавсь ти жахливо? Бож ти, бувши очевид
ним спадкоємцем трону, можеш подумати, чи світ 
зміг би тобі знайти таких ще ворогів, як демон 
Дуґлас, як ця мара Персі і як цей диявол Ґлен- 
дауер? Чи не злякавсь ти прежахливо, чи не
тремтять від цього в тебе кровоносні судини?

<

Ні. І гетьто ні, справді. Я тільки потребую де
яких твоїх інстинктів.

Тобі взавтра жахливо докорятимуть, як прийдеш 
до свого батька. І якщо ти любиш мене, попрак
тикуйся у відповідях.



ПРИНЦ ГЕНРІ А ти ж станеш замість мого батька? Проіспитуєш 
мене з окремих галузей мого життя?

ФАЛСТАФ Чи стану? Стану. Ось цей стілець буде мені ста
новищем, а цей колодач буде мені берлом, а ця 
ось подушка — моєю короною.

ПРИНЦ ГЕНРІ Твоє становище треба, щоб було із з ’єднаних 
стільців, а твоє золоте берло щоб було із свин- 
цьового колодача, а твоєю дорогоцінною короною 
— твоя жалісна лисина.

ФАЛСТАФ Гаразд. Якщо ще огонь милосердя з тебе не вий
шов, ти будеш зворушений. Дай но мені кухлик 
вина з міху. Треба, щоб очі стали червоними. 
Щоб думали, що я плакав. Бо я мушу говорити 
пристрасно, так, як схвильований цар Камбіз.

ПРИНЦ ГЕНРІ Гаразд, ось моя нога — вклоняюся.

ФАЛСТАФ А ось моя промова. Шляхетство, станьте купою 
набік.

ХАЗЯЙКА Ох мій Ісусе! Яка ж то, справді, гарна забава!

ФАЛСТАФ Не плач, моя солодка королево. Даремні сльози, 
недоречно ллються!

ХАЗЯЙКА Ох батьку, то оце ти так підтримуєш!

ФАЛСТАФ Заради Бога, лорди, королеву мою тужливу геть 
відтранспортуйте, бо заливають сльози заставки 
її очей!

ХАЗЯЙКА Господи Ісусе! Таж він це робить, неначе кот
рийсь із тих ланців артистів, що завжди бачу, 
як товчуться на базарі.

ФАЛСТАФ Моя добряча мірко, годі, цить! Цить, моя добра 
лоскітко!

(БАРДОЛФ виводить ХАЗЯЙКУ з кону.)

Гаррі, я не тільки дивуюся з того, де ти витра
чаєш свій час, але також і з того, з яким ти то
вариством це робиш. І хоч ромашка, що більше
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її топчуть, то вона пишніше буяє, та юність, що 
більше доводиться до дичавіння, то швидше зно
шується. Ось ти — мій син. Цього я частково 
переконуюся з материних слів, а частково з влас
них міркувань. Переважно ж мене переконують 
твої шахраюваті очі і одвисла дурнувата нижня 
губа. І якщо ти мій син, то ось тобі мої заува
ження. Чому ти, бувши моїм сином, доводиш до 
до того сторонніх людей, щоб на тебе пальцями 
тикали? Чи благословенне сонце небес доводить 
себе то того, щоб їсти порічки? Питання не по
требує відповіді. Чи син Англії може бути зло
дієм і тягати гаманці? Питання потребує відпо
віді. Гаррі, є річ, про яку ти часто чув і яка 
знана багатьом людям у нашій землі. Має вона 
мення «смола». Смола, як старі письменники пи
шуть, бруднить. Так робить і те товариство, яко
го ти тримаєшся. Гаррі, зараз я говорю тобі, не 
випивши, але у сльозах, і не в задоволенні при
ємністю, а у стражданні. Не самими словами, але 
самим горем. . .  Тепер — у твоєму товаристві є 
один доброчесний чоловік. Я його часто помічаю. 
Але я не знаю його мення.

За вашим дозволом, величносте, який із себе цей 
чоловік?

Опасистий і вродливий. Справді, він веселий ви
глядом, з приємними очима, з шляхетною пове
дінкою. Гадаю, йому з п’ятдесят. Може й до шіст
десяти набереться. Ага, тепер я згадую: його 
мення — Фалстаф. Якщо цей чоловік морально 
заболочується, то він мене обдурює. Бо з очей 
його видно доброчесність. І якщо дерево впізна
ється плодом його, то так само й плід упізнається 
деревом. І я беззастережно кажу: у цьому Фал- 
сФафі — саме доброчинство. Його тримайсь, а 
решту розжени. І от скажи мені тепер, паскуд
ний негіднику, де ти волочився цього місяця?

І це, по-твоєму, ти говориш так, як король? Стань 
замість мене. Я гратиму батька.
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Скидаєш мене? Якщо ти хоч наполовину зробиш 
так поважно і так велично і у слові, і в ділі, то 
повісь мене за п’яти, мов кролика-сисуна або мов 
зайця в того крамаря, що продає дробину.

Гаразд. Я вже тут сів.

А я вже тут став. Судіте, мої майстри.

Ну, Гаррі, відкіля ви прийшли?

Шляхетний мій пане, з Істчіпу.

Скарги, що я Чув на тебе, набриніли гіркотою.

Заприсягаю своєю кров’ю, мій пане, вони фаль
шиві. (Набік, до ПРИНЦА ГЕНРІ.) Ні, я вас за
довольню як юний принц, справді.

Заприсягаєшся, недобрий хлопче? Віднині щоб я 
тебе не бачив! Ти силою відведений від добра. 
Тобою став обладувати диявол в образі старого, 
гладкого чоловічини. Цей чоловічина-бочка тобі 
товаришує. Чого ти з ним знаєшся, з тим чамай- 
даном скалозубства, з обкованою обручами кліт
кою скотинячости, з отим роздутим пакунком во
дянок, з отим величезним вибуховим шкіряним 
мішком, з отим начиненим кишками одежним 
лантухом, з отим печеним биком, повним пудинґу 
в череві, з отим освяченим гріхом, з тією сірою 
несправедливістю, з отим різуном батьків, з отією 
суєтою часу? В чому його здоров’я, його чистота? 
Тільки в різанні каплуна і в жуванні його. В чо
му його добро? Тільки у смакуванні вина з міху 
та в питті його. В чому його хитрість? Тільки не 
в мистецтві. А  в чому його мистецтво? Тільки в 
шахрайстві. А в чому його шахрайство? У всіх 
речах. А в чому гідність? Аж ні в чому.

Я хотів би, ваша милосте, щоб ви мене врозуми- 
ли: кого ви маєте на увазі, ваша милосте?
Цього шахрайського, цього огидного збивача юно- 
сти з пантелику, Фалстафа, цього старого біло
бородого сатану.
Мій пане, цього чоловіка я знаю.
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ПРИНЦ ГЕНРІ Я знаю, що ти знаєш.

ФАЛСТАФ Але сказати, що я знаю більше шкоди в ньому, 
ніж у собі, однаково, що сказати більше, ніж я 
знаю. Він старий і більше жалісний, ніж шкід
ливий. Його біле волосся про це свідкує. Те, що 
він — нехай це вашій шанобі не пошкодить — 
бардачний бандур, я гостро заперечую. Якщо міх 
з вином і цукор це вади, то нехай Бог допомагає 
недоброчесному! І якщо бути старим і бути ве
селим це гріх, тоді багато старих людей у натов
пах, яких я знаю, — прокляті. І якщо бути си
тим варте ненависти, тоді фараонові худі корови 
мусять бути возлюбленими. Ні, мій дорогий пане, 
виженіть Пето, наженіть Бардолфа, наженіть 
Пойнса, але солодкого Джека Фалстафа, рідного 
Джека Фалстафа, відважного Джека Фалстафа, 
справедливого Джека Фалстафа, а хороброго тим 
більше, що він, Джек Фалстаф, старий, — ні, його 
не виганяйте з товариства Гаррі. Вигнати пухко
го Джека —- це вигнати ввесь світ. . .

ПРИНЦ ГЕНРІ Вижену. Я хочу його вигнати. 

Вихід: БАРДОЛФ бігцем.

БАРДОЛФ Ох, мій пане! Ох, мій пане! Із щонайбільшою 
вартою зараз шериф у дворі.

ФАЛСТАФ Геть ви, босота! Треба скінчити гру. Я маю бага
то сказати на користь цього Фалстафа.

Вихід: ХАЗЯЙКА.

ХАЗЯЙКА Ох, Ісусе! Мій пане, мій пане!

ПРИНЦ ГЕНРІ Гей, гей! Диявол їде на смичку. В чому справа?

ХАЗЯЙКА Шериф і варта вся зараз у дворі! Вони прийшли 
зробити обшук у хаті. Чи я мушу їх упустити?

ФАЛСТАФ Ти чуєш, Галю? Ніколи не назрівай правдиврій 
шматок золота фальшивим. Ти божевільний, 
справді, але не здаєшся таким.

ПРИНЦ ГЕНРІ А ти природний боягуз без інстинкту.

254



ФАЛСТАФ Я заперечую вашу вагу, якщо ви заперечуєте ше
рифа. А як ні, то нехай він увіходить. Якщо я не 
стану так само добре, як і інший, на злочинців 
віз, то чума на мій привіз! Я сподіваюся так само 
швидко заплутатись у петельці, як і інший.

ПРИНЦ ГЕНРІ Іди та сховайся за запоною. Інші нехай ідуть на
гору. Ті, що мають одверте обличчя і добре сум
ління, будьте зо мною.

ФАЛСТАФ Усе це я мав, але термін скінчився. Тому йду хо
ватися.

В ідхід: ФАЛСТАФ.

ПРИНЦ ГЕНРІ Покличте шерифа.

(Вихід: ШЕРИФ і ВІЗНИК.)

ШЕРИФ

Тепер, пане шерифе, — що ви хочете від мене?

Найперше прошу вибачення, мій пане. Крики й 
погоня йшли в цей будинок. Тут сховалися чо
ловіки.

ПРИНЦ ГЕНРІ Які чоловіки?

ХАЗЯЙКА Один з них дуже відомий, мій милостивий пане. 
Ситий такий та великий.

ВІЗНИК Такий ситий, як масло.

ПРИНЦ ГЕНРІ Цей чоловік, я запевняю вас,
Не тут, бо саме на цей час йому 
Я дав доручення. Шерифе, слово,
Що взавтра точно в сніданковий час 
Його пришлю на відповідь до тебе — 
Чи, може, іншого якогось там,
Що вже нічим обтяжений не буде.
А зараз прошу вас лишити дім.

ШЕРИФ Я залишу, мій пане, певно. Двоє 
Добродіїв збулися аж ста марок 
У цім грабунку.

ПРИНЦ ГЕНРІ Може бути й так.
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ШЕРИФ

Якщо це він пограбував тих двох 
Добродіїв, то відповість. Прощайте.

Добраніч, пане мій шляхетний.

Гадаю, добрий ранок.
Вже,

Справді, пане.
Уже напевно є година друга. 

Відхід: ШЕРИФ і ВІЗНИК.

ПРИНЦ ГЕНРІ

ПОЙНС

ПРИНЦ ГЕНРІ

ПОЙНС 
ПРИНЦ ГЕНРІ 
ПОЙНС

ПРИНЦ ГЕНРІ

ПОЙНС

Цей помащений негідник так само знаний усім, 
як і собор святого Павла. Виклич, піди, його.
Фалстафе! — За запоною міцно спить і хропе, 
немов коняка.
Чуєш, як важко в нього рветься подих. Обшукай 
його кешені. Що знайшов?
Нічого. Якісь папірці, мій пане.
А дозволь но, що воно таке. Читай.

«Окремо каплун ..............2 шил. 2 пенси.
Окремо сос ......................................4 пенси.
Окремо міх вина, 2 ґалони 5 шил. 8 пенсів. 
Окремо анчовси і міх вина

після вечері 2 шил. 6 пенсів. 
Окремо хліб .................................у2 пенні.»

О потворо! Тільки півпенні на хліб, а решта, не
стерпна доля, — на вино! Що там є далі, затри
май. Прочитаємо на дозвіллі. Нехай спить до дня. 
Вранці я йду до двору. Ми всі повинні йти на 
війну. Я дам тобі пристойну посаду. А його, цьо
го гладкого негідника, призначу в піхоту. І я 
знаю, він умре від маршу на двісті сороковому 
кроці. І сплатить борг з добрим гаком. Будь же 
вранці вчасно в мене. Тож на добрий ранок, 
Пойнсе.
На добрий ранок, добрий мій пане.

Відхід.
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Д ІЯ  Т Р Е Т Я

1

Ґлендауерів замок на півночі Велзу.
Вихід: ГОТСПЕР, ВУСТЕР, МОРТІМЕР, ҐЛЕНДАУЕР.

МОРТІМЕР Обітниці прекрасні, друзі певні, 
Надіями квітує наш початок.

ГОТСПЕР Чи ви б не сіли, лорде Ґлендауер,
І ви, кузене Мортімере, й дядьку 
Бустере? Га, чума б на нього! Many 
Забув я.

ҐЛЕНДАУЕР Ні, вона ось-о. Сідайте,
Кузене Персі, добрий Готспере. 
Щоразу, як про вас Ланкастер мовить, 
Його обличчя полотніє, й він 
Бажає вам, зідхаючи, небес.

ГОТСПЕР А вам бажає пекла часто так, 
Як тільки чує про Ґлендауера.

ҐЛЕНДАУЕР Не можу винуватити його 
За це. Коли вродився я, то стеля неба 
Жахливих образів наповнена була, 
Вогні серед небес жахтіли,
Земля трусилася у підмурівку,
Неначе боягуз.

ГОТСПЕР Було б так само
В той час, коли б і кішка окотилась 
У мами вашої, хоч ви й самі б 
Не народилися.

ҐЛЕНДАУЕР Кажу я вам:
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Земля тряслась, коли вродився я.

ГОТСПЕР А я кажу: земля була не я, 
Коли, як ви гадаєте, тряслася, 
Злякавшись вас.

ПГЕНДАУЕР Все небо у вогні 
Було, уся земля тремтіла.

ГОТСПЕР Небо
В огні побачивши, земля тремтіла,
Та тільки не тому, що ваших 
Злякалася народин. Часто хвора 
Природа розбивається у дивних 
Тих вибухах. Земля многодостатна 
В середині і корчиться і треться 
Від вітру, замкненого в череві 
її. Стрясається вона, стара бабуся,
Аж урвища стрімкі зриваються додолу 
Й круті, порослі мохом башти. . .
Так само й від народин ваших 
Земля, прабабка наша, геть 
Розладилась у пристрасному русі.

ҐЛЕНДАУЕР Кузене, насторчовости такої 
Стерпіти багатьом не міг би я.
Тому нехай мені дозволено ще буде 
Сказати знов: якраз під час моїх 
Народин сторона небес передня 
Була заповнена вогненними 
Картинами, і кози бігли з гір,
Скота отари захрясали гуком 
Навколо перелякані поля.
Мене відзначили ці знаки так,
Як щось і геть то незвичайне.
І дальші напрямки мого життя 
Показують мене не у реєстрі 
Загальнолюдському. . .  Та й де людина 
Між нами й морем, що шумує в береги 
Шотландії, і Англії, і Велзу,
Яка мене б своїм назвала учнем 
Або яка читала б щось мені?
Вкажіть людину, що була б жіночим сином 
І повести могла б мене трудними,
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Втомливими дорогами уміння,
Глибоким досвідом зрівнялася б зо мною!

ГОТСПЕР Я думаю, що тут нема людини, 
Яка б від вас мовляла краще 
По-велзькому. Обідати я хочу.

МОРТІМЕР Та цитьте, Персі. Зробите його 
Ви божевільним.

ҐЛЕНДАУЕР Духів із безодні 
Я викликати можу!

ГОТСПЕР Я теж можу.
І може кожна викликати їх людина. 
Але чи прийдуть на ті виклики вони?

ҐЛЕНДАУЕР Я можу вивчити, кузене, вас 
І чортом керувати.

ГОТСПЕР Можу теж я
Тебе навчити, як диявола 
Докраю засоромити можливо:
Це можна тільки говорінням правди. 
Скажіть її — і засоромлений диявол!
А маєш силу ти його сюди 
Покликати, — кленусь, що силу матиму 
Так само й я — спровадити його 
3 стидом відсіль. І доки ви живі, 
Кажіте правду, — й присоромлений 
Диявол буде.

МОРТІМЕР Годі, годі вже
Тих балачок, ніяк нам не корисних.

ҐЛЕНДАУЕР Три рази Генрі Болінґбрук чоло 
Моїм потугам ставив, і три рази 
Від Вайських берегів, від Северну 
Від піскуватого я слав додому 
Його, ще й босого. Негода ж била 
Його у спину.

ГОТСПЕР Ще й без черевиків? 
Та ще й поганої негоди? Як він 
У чорта не заслаб на лихоманку?
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ҐЛЕНДАУЕР Ну годі. Мапа ось. Поділимо права 
3 потрійною умовою у згоді.

МОРТІМЕР Це поділив архиепископ рівно 
На три частини: Англія від Тренту 
Та Северну і аж сюди на південь 
І ось на схід — приділена мені.
Усе на захід: Велз від побережжя 
Севернського й плодюча вся земля 
В тих межах — частка Овена Ґлендауера. 
Кузене дорогий мій, а для вас —
Відрізок той, який від Тренту ліг 
На північ. Наша трьохпартійна згода 
Накреслена, і треба ще печатки.
Всю справу цю ніч ми закінчити 
Повинні. Взавтра ж ви, кузене Персі,
І я, і добрий лорд мій Вустер —
Всі вирушимо вашого зустріти 
Вітця та сили із Шотляндії,
Як ми погодились у Шрусбері.
Ґлендауер, мій батько, не готовий ще,
Його нам допомоги треба буде
Неділь аж через дві. (До ҐЛЕНДАУЕРА.) В цей

саме час
Ви можете стягти докупи всіх:
І наймачів своїх, і друзів, і сусід.

ҐЛЕНДАУЕР Невдовзі я до вас вернуся, лорди,
І ваших приведу дружин, яких 
Ви крадькома повинні залишити,
Не попрощавшись, — бо інакше світ потоне.

ГОТСПЕР Мені здасться, що моя частина 
Із півночі до Бартону сюди 
Не рівна ні з одною вашою.
Дивіться: вигинається ріка 
Й одрізуе найкращий шмат землі,
Як величезний місяць-молодик.
Я в цьому місці течію спиню —
І потече тоді прекрасний, срібний 
Новим річищем струнко Трент, — і вигин 
Тоді глибоким зазубнем не буде 
Захоплювати дно моє багате.

260



Сцена змови. Готспер — Альберт Бассерман} Ґлендауер — Фріц 
Кортнер. Вистава Райнгардта, Берлін, 1912

Die Verschworungsszene. Albert Bassermann als Heifisporn, Fritz 
Kortner als Glendower. Max Reinhardt-Inszenierung

ҐЛЕНДАУЕР He буде зазубня? Ба, мусить бути. 
Дивітеся, як робиться воно.

MOPTIMEP Це так, але пригляньтеся, як рине 
Ріка і набира на другий бік, 
Відрізуючи континенту в мене 
Настільки, скільки в вас взяла раніше.

БУСТЕР Річище інше утворити тут багато 
Не буде коштувати, а північний бік 
Якраз і виграє цей шмат землі,
І піде вже тоді ріка гладенько 
І просто.

ГОТСПЕР Я тому ж і хочу так. 
Що не великі ці видатки.

ҐЛЕНДАУЕР Я ж —
А я не хочу течії міняти.
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ГОТСПЕР Не хочете?
ҐЛЕНДАУЕР Ні я, ні ви не зробим.

ГОТСПЕР А хто ж мені це заборонить?
ҐЛЕНДАУЕР Я.
ГОТСПЕР Тоді дозвольте вас не розуміти.

Про це скажіте краще ви по-велзьки.

ҐЛЕНДАУЕР Я можу говорити й по-англійськи 
Від вас не гірше, бо одержав 
Свій досвід при дворі англійському. 
Там, бувши юнаком, складав пісні 
Кохання й мову збагатив свою 
Корисними прикрасами, тоді як 
Такого доброчинства в вас ніколи 
Не помічав я.

ГОТСПЕР Ге-ге-ге, від серця 
Я щирого з того радію. Все ж бо 
Радніше хтів би я котом нявчати, 
Ніж торгувати розміром балядним.
І чути я радніший, як скрипить 
Підсвічник із мосянжу, обертавшись, 
Чи колесо сухе об вісь рипучу.
Нема від поетичної сікачки 
Нічого гіршого, щоб гостро так 
На зуби діяти. Подібне на ходу 
Мінливу забатоженої шкапи!

ҐЛЕНДАУЕР Гаразд. Повернутий вам буде Трент.

ГОТСПЕР Не дуже я й турбуюся, бо втроє 
Заслуженому другові б я більше 
Віддав. А що вже на шляху мого 
Неторканого права, те, завважте,
Я й на дев’яту волоска не попущу. 
Готові вже умови? То ходімо.

ҐЛЕНДАУЕР Прекрасно сяє місяць. Можете 
Від’їхати вночі, я ж  писаря 
Писати швидше піджену, і разом 
Я переб’ю розлуку з вашими 
Жінками. Я боюсь, моя дочка 
Здуріє: Мортімер на неї діє.
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Відхід: ҐЛЕНДАУЕР.

МОРТІМЕР Фе, Персі, і чого ви насторч 
До батька стаєте отак мого?

ГОТСПЕР Не можу вибирати я, бо він 
Мене верзяканням дратує часом:
Про комашину й про крота, і про 
Мерліна сонного й його пророкування,
І про дракона, про безплавникову рибу, 
Про кібця з стриженими крилами,
Про ворона облізлого, про лева 
Лежачого, і про кота, який 
Тримається навгопки. . . Просто віру 
Збива мені з душі. В тім признаюся.
А ніч останню, то тримав мене 
Годин із дев’ять, підраховувавши все 
Чортів тих мення, що на побігеньках 
Собі він має. Я ж бурчав лише 
То «гм», то «добре», «ще кажіте» — та 
Ні слова жадного не пам’ятаю.
Такий нудний він, ніби кінь охлялий 
Чи жінка пересерджена. Він гірший 
Від хати, що її геть дим просяк.
Вже краще жити часником та сиром 
У вітряку далеко від людей,
Ніж їсти добре та оповідань 
Його при тому слухати у літній 
Хатині поміж християнським світом.

МОРТІМЕР Але насправді дуже гідний пан він: 
Начитаний і користується 
3 наук таємних. А хоробрий, наче лев. 
І простий він напрочуд. А вже щедрий 
Такий, немов копальні в Індії.
Скажу, кузене, вашу він натуру 
Шанує справді вельми. А коли 
Йому ви насторч ідете, то він 
Бере у карби сам себе. Бо вірте, — 
Застерігаю вас, — ще ні одна людина 
Жива не спокушала так його,
Як ви, до небезпеки та до гніву.
Тож не робіть цього ви часто,
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Б л а га ю  вас.

БУСТЕР А й справді, пане мій, 
Свавільні надто ви. 3 тієї хвилі,
Як прибули сюди, ви супокій 
Силкуєтесь йому з терпіння вибити.
Ви, пане, мусите навчитися 
Цю помилку залагодити якось.
Буває часом, те, що ви явили,
Говорить про хоробрість, про величність, 
Про кров. Це найкоштовніша прикраса. 
Та часто вияви такі це гостра лють,
І поведінки брак, і неуміння 
Собою керувати, і бундючність,
І гордість, і про себе думання 
Високе, — і зневага до всіх інших.
Все це, траплявшись у шляхетної людини, 
Серця прихильні відкид а від неї 
І залишає плями на красі 
Властивостей її нормальних інших. 
Обманює така невідповідність.

ГОТСПЕР Гаразд, я вже прошколений, і добру 
Вже поведінку матиму для вас 
Я швидко. Наші йдуть сюди жінки, 
Тепер ми попрощаємося з ними.

Вихід: ҐЛЕНДАУЕР з ПАНЯМИ.

МОРТІМЕР Лютить мене злоба смертельна: 
Моя не вміє жінка по-англійськи, 
А я по-велзькому не вмію.

ҐЛЕНДАУЕР Моя дочка все плаче, розлучатись 
Не хоче з вами. Хоче на війну 
Жовніром теж іти.

МОРТІМЕР
(

Скажіть їй, батьку 
Мій добрий, що й вона, і тітка Персі 
Поїдуть швидко з вами разом.

ҐЛЕНДАУЕР говорить до ЛЕДІ МОРТІМЕР по-велзькому, 
а вона йому відповідає тією ж мовою.
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ҐЛЕНДАУЕР Вона в розпуці, і сварлива, і свавільна. 
Негідниця! її ніхто не може 
Розбакати задля добра ж її.

ЛЕДІ МОРТІМЕР говорить по-велзькому.

МОРТІМЕР Я розумію погляди твої, 
Гарнесенька валійко, ти бо їх 
3 небес розбухлих випромінюєш: 
Я почуваю в них себе гаразд. 
Але, собі на сором, мушу я 
3 тобою розмовляти тільки так.

(ЛЕДІ МОРТІМЕР говорить по-велзькому.)

ҐЛЕНДАУЕР

Твої я поцілунки розумію,
А ти мої. Це — диспут почуттів.
Але не хочу бути я лінивим,
Не буду доти ним, моє кохання,
Аж доки мову я твою не вивчу —
Лиш ради уст твоїх! Бо велзька мова 
Така солодка в тебе, мов пісні,
Написані в найчарівніших звуках,
Мов королівни спів в альтанці літній, 
Який схвильована сопілка супроводить.

О ні, якщо розтопитеся ви, —
Вона не стямиться від божевілля.

ЛЕДІ МОРТІМЕР знов говорить по-велзькому.

МОРТІМЕР Не одукований я в цьому.

ҐЛЕНДАУЕР Пропонує
На буйні комиші лягти і дати 
Спочити вашій ніжно голові 
У неї на полі. Вона приємну 
Вам пісню проспіває, й бог спання 
Повіки ваші сном укоронує 
І зачарує кров обтяженням 
Слажди, яке нагадує ту смугу,
Що є і між бадьорістю та сном,
І поміж днем та ніччю, насвітанку,
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Коли в своїй небесно-ранній збруї 
Бог їде в золотий похід на схід.

МОРТІМЕР Від щирого мого усього серця 
Я, сівши, слухатиму спів її.
Тим часом, думаю, і книга наша 
Зготовлена вже буде.

ҐЛЕНДАУЕР Так зробіть,
І ті музики, що вам гратимуть, 
Хоч будуть і в повітрі, відсіля 
За тисячу добрячих миль, але 
Вони присутні будуть тут якраз. 
Сідайте, слухайте.

ГОТСПЕР І ти йди, Кет. Ти гарно вмієш класти.. .  
Та швидше, швидше, щоб і я покласти 
Міг мою голову тобі у полу.

ЛЕДІ ПЕРСІ ІДУ, гусаче легковажний мій. 

Музика грає.

ГОТСПЕР Тепер я відчуваю, що диявол 
По-велзьки розуміє. Та й не диво,
Бо він такий забавний. І кленуся 
Святою Ненькою, що він — музика добрий.

ЛЕДІ ПЕРСІ Тож мусиш бути лиш музикою,
Та й годі. Порядкуєте з ним разом 
Забавами. Лежіте, злодію,
Ви тихо! Слухайте, як леді 
По-велзькому співає.

ГОТСПЕР Мені вже краще слухати, як виє 
В Ірляндії моя мисливська сука.

ЛЕДІ ПЕРСІ Ти хочеш мати голову розбиту?

ГОТСПЕР щ .

ЛЕДІ ПЕРСІ То тоді тихеньким будь.

ГОТСПЕР Жіноча
Це помилка.

ЛЕДІ ПЕРСІ Хай Бог тобі поможе.
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Леді Персі — Марґарет Лейтон, Гстспер — сер Лорепс Оаів ’є. 
Театр «Олд Вік», Лондон, 1945

Margaret Leighton аз Lady Percy, Sir Lauren:e Olivier as Hotspur. 
The Old Vic Theatre
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ГОТСПЕР До леді Велзької у постіль?

ЛЕДІ ПЕРСІ Це ще що?

ГОТСПЕР Ну, тихше, бо співає вже вона.

(ЛЕДІ МОРТІМЕР співає велзьку пісню.)

ЛЕДІ ПЕРСІ

Я хочу чути й вашу пісню, Кет. 

Мою — напевно й неперечно ні!

ГОТСПЕР Напевно й неперечно? Серце, ви божитеся, ніби 
жінка того, що ласощами торгує. «Неперечна 
правда», або «Так правдиво, як правдиво живу», 
або «Боже поможи мені», або «Ясно, як день».
Підстави думати даєш божбою,
Що ти ніколи не гуляла далі 
Від Фінсбері. Мені божися, Кет,
Як справжня леді, — ти ж бо леді й є.
Божися, Кет, розкішним чортиханням,
А «неперечну правду» за лиши 
Трім, що поперчені мєдянріки печуть,
Тим залиши, що носять торочкрі,
Святковим громадянам .. . Ну, співай!

ЛЕДІ ПЕРСІ Не буду я співати.

ГОТСПЕР Ну, то тоді проста дорога: стати кравцем або дре- 
сувати червоногрудку. Коли документи напого- 
тоовлять, я виїду протягом наступних двох годин. 
Тож прийдіть, коли бажаєте.

Відхід: ГОТСПЕР.

ҐЛЕНДАУЕР Ідіте, йдіте, лорде Мортімере!
Повільний ви точнісінько настільки, 
Наскільки лорд наш Персі загарячий: 
Він аж палахкотить — в дорогу рветься. 
Якщо вже книга наша там готова,
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МОРТІМЕР

То ми печатки прикладем і зараз 
Притьмом на коні.

Що ж — з усього серця.

Відхід.

КОРОЛЬ

2

Вестмінстер, кордлівський палац.
Вихід: КОРОЛЬ, ПРИНЦ ГЕНРІ та інші.

Лишіте вдвох нас, лорди. Велзький принц 
І я порадитись приватно хочем.
Але не йдіть далеко — хутко ви 
Потрібні будете.

(Відхід: ЛОРДИ.)

Не знаю я, чи Бог цього так хоче 
За помилки мої сподіяні,
Коли судом Своїм таємним Він 
Створив з моєї крови мстивий бич 
На мене. Поведінкою своєю 
В житті ти тільки знаком став 
Для помсти неба і його удару 
Як покарання за переступи мої.
Бо як же з’ясувати нам безпутність,
Усі оті низькі твої бажання,
Оголені, мізерні та брудні,
Усі оті спустошені утіхи,
Що віддаєшся їм у товаристві, 
Образливому гідності твоїй,
3 ним порівнявшися, всмоктавшися 
Величністю своєї крови в нього?
І як то може серце принцеве 
У панібратстві бути з отакими?

ПРИНЦ ГЕНРІ Аби величності вгодити вашій,
Очистити огиду я хотів би
Тут вибаченням. І так само міг би,
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КОРОЛЬ

Без сумніву, багато винувачень 
Я скинути із себе. Тож прохаю 
Дозволити послабити оте,
Що слухати величність ваша мусить 
Із уст обвинувальників моїх 
Так часто: тих баришників чутки 
Та тих облесників підсмішки!
І помилки щодо речей правдивих,
Що молодість моя перебула,
Напевно знайдуть опрощення ваше 
При найщирішому моєму каятті.

Хай Бог тебе простить. Дивуюсь, Гаррі,
З твоїх захоплень, що своє крило 
Тримають в супокої, а не в леті,
Як то робили пращури твої.
Недоглядом ти грубим місце втратив 
У раді, де тепер твій брат молодший.
Став чужинцем для серць двірських і принців 
Моєї крови. Всі сподіванки,
Надії твого віку зруйнувались.
Твоє падіння кожної людини 
Душа тепер передбачає. Спробуй 
Лиш уявити, якби я розтринькав 
Себе, мов кінь, яким щоденно їздять,
В дешевім і смердючім товаристві!
Та думка, що допомогла мені 
Корони досягти, льояльна бувши 
Щодо ідеї влади, — геть мене 
Негайно б видалила у безславне,
Без значення, без виглядів вигнання!
Тож знавши це, очам з’являвсь я зрідка,
І то лише немов комета завжди,
До себе подив викликаючи.
І люди дітям говорили: «Глянь!
Це він!» А інші: «Де?» А інші ще:
«Которий Болінґбрук?» Тоді то я 
бею шану й чемність неба відбирав,
Сам прибиравсь у лагідність таку,
Що здобувала з людських серць прихильність 
І змушувала голосно гукати,
Мене вітати з уст усіх навколо.
Таке мені траплялося ще навіть
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І в короля приявності, того,
Що ще носив корону . . .  Так тримав я 
Свою особу свіжою, новою.
Моя приявність, ніби панські шати,
Усюди подив викликала. Так 
З’являвсь я рідко, але завжди пишно:
Була моя поява наче свято,
І навіть блідість лиць моїх справляла 
Врочисте, виняткове враження.
А попередник мій, король-скакун,
Що вгору швидко вибіг іноходом 
І збіг так само іноходом вділ,
Жартуючи життя порожнім жартом 
І нерозважним розумом рвучися,
Займаючися швидко й швидко гаснучи, — 
Становище своє програв він.
Свою він королівську суть змішав 
З цапиною істотою дурних,
Своє звання велике з їхнім хамством.
В нім стала пристрасть проти короля.
Метою сміху став і скализубства,
Із нього кпили хлопці безбороді,
Він став товаришем для суєтних,
Себе подарувавши шуму вулиць.
Тож людські очі, кожен день його глитавши, 
Солодким вкрай перенаситились,
І це зогидило їх смак до нього.
Бо завжди так: чого є дуже мало,
То дороге воно — і страшно дороге.
Коли його побачити траплялось, —
Він був зозулею тією в червні:
Чутний був, а невидний. Якщо ж видний,
То тільки в тих очах, що отупіли 
І занедужали прилюдністю,
Бо поглядом не вміли прихилятись 
До сонцесяйної величности,
Що в рідких з’явах очі полонить.
Були далеко очі сонні ті 
З повіками, опущеними вниз,
Вони куняли у своїм обличчі 
З тим виглядом, який бува в людини, 
Незадоволеної з ворогів своїх,
Що їх вона по горло наковталась.
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ПРИНЦ ГЕНРІ 

КОРОЛЬ

Так, Гаррі, в черзі цій стоїш і ти,
Бо ти вже втратив перевагу принца 
Посеред підлого розподілу.
Ніщо, як тільки змучений твій вид 
Зове мене дивитися на тебе.
Мого бажання не повинно б бути,
Воно мене розніжує й сліпить. . .

Віднині, трижди милосердний батьку, 
Собою буду я вже більше.

Для всього світу, от як ти тепер,
Тоді, в свій час, так само був і Річард, 
Коли я з Франції на Равенспурґ ішов.
А я подібний був до нинішнього Персі.
І берлом заклинаюся й добром
Душі своєї, що вартніший він держави,
Ніж ти, тінь успіху. Бо він без права,
Без вигляду найменшого на право 
Поля переповняє шумом зброї 
В державі й повертає голову 
Супроти лютої левиної пащеки.
Від тебе бувши тільки трохи старшим, 
Він старовинних лордів за собою 
Веде і біскупа статечного 
В криваві бойовиська й на каліцтва.
Він гонор ще тоді собі здобув,
Коли змагався з Дуґласом славетним,
Чиї відважні вчинки й напади 
Гарячі й мення бойове держиться 
І поміж воїнами, й поміж їх 
Отаманами геть по всіх державах,
У християнстві знаних. Цей от Готспер 
Є трижди Марс, в одежу вбраний, воїн — 
Дитина, Дуґласа великого 
Він розбивав — і полонив був раз.
Без викупу ж  його пустивши, другом 
Собі зробив, і ось тепер вони, 
Наповнившись бунтарства аж по вінця, 
Стрясають мир і трону нашого безпеку.
То що ж ви скажете на це? І Персі,
І той Норземберленд, і архибіскуп, 
Статечність Йорку, Мортімер і Дуґлас —
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ПРИНЦ ГЕНРІ

Супроти нас вони капітулянти —
А ось повстали ж! Та для чого я 
Всі вісті сповіщаю ці тобі?
Таж, може, Гаррі, з ворогів моїх 
Ти щонайближчий і найнебезпечніший? 
Збентежений підлеглістю, можливо,
Озлоблений, розпочинаєш ти 
Супроти мене боротьбу — за плату 
Від Персі? Хочеш псом при п’ятах в нього 
Зробитись, послухом його чола 
Насупленого? Впав ти так глибоко?

Я так не думаю. Ви не побачите 
Цього. Хай Бог простріть отим, які 
Від вас про мене добрі думи відганяли.
Я все спокутую — лиш Персі головою.
Уже зближається той славний день,
Коли я вимовлю зухвало: я — ваш срш!
Той день, коли одежу понесу 
В крові, а цей заплямлений свій гонор —
У машкарі кррівавій. Він, від сорому 
Відмившися, очистрггься. Той день 
Освітлить чин: дитина слави й чести, 
Блискучий Персі, лицар, що його 
Усі навколо хвалять, буде мати 
Нагоду стрітися з бездумним вашим Гаррі.
Хай з почестями багатьма шолом у  Персі 
Помножиться ще однією, — мій же 
Нехай подвоїться ганьбою! Буде час,
Коли зміняється юнак північний 
Своєю славою із соромом моїм.
Бо Персі — мій лиш управитель, добрий пане: 
Він славу діл своїх побільшив 
На всій моїй частіші, — і покличу 
На точний розрахунок я його.
Кожнісіньке прославлення віддасть він, —
Ба, більше! Перевагу найдрібнішу 

'Років його рахунком вирву в нього 
Із серця. Обітницю я складаю 
Во ім’я Бога — й з Його ласки сповню!
У вашої величности ж прохаю 
Цілющих ліків ранам, ятреним 
Моєю всенестриманістю довго.
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Як ні — скасує смерть моє життя.
Сто тисяч раз умру раніше, ніж 
Найменшу часточку присяги я порушу.

КОРОЛЬ За це умре сто тисяч бунтарів. 
Тобі на те довір’я й повновлада.

(Вихід: БЛОНТ.)

БЛОНТ

Ну що, мій добрий Блонте? У вічу 
У тебе повно поспіху.

Та справи
Такі вже, що прийшов про них сказати. 
Лорд Мортімер з Шотляндії звістує:
В цім місяці дня одинадцятого 
З’єднався силами при Шрусбері 
3 англійськими бунтівниками Дуґлас. 
Страшна й могутня голова у війська,
І як умов дотримають усіх,
Які вже мають, то погана буде 
Для нашої держави гра.

КОРОЛЬ Сьогодні
Граф Вестморленд і з ним мій син, лорд Джон 
Ланкастерський вже вирушили. Звістка 
Ота стара вже п’ятий день. Тож, Гаррі,
В наступну середу рушаєте і ви.
А у четвер я вимаршую й сам.
У Бріджнорзі ми стрінемося. Гаррі,
Підете ви почерез Ґлостершір 
3 рахунком тим, що за дванадцять день 
Потуги наші в Бріджнорзі зберуться.
Тож поспішімо. Повні руки діла.
На затримках жирує вража сила.

Відхід.
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3

Істчіп, корчма «Кнурова голова». 
Вихід: ФАЛСТАФ і БАРДОЛФ .

ФАЛСТАФ Бардолфе! Чи не почав я поволі занепадати 
після останньої події? Чи я не зменшився? Чи я 
не схуд? Бо на мені шкура висить так, як на 
старій пані сукня. Я зів’яв, немов старе яблуко 
на сонці. Добре, я покаюсь. І то найшвидше, по
ки я ще схожий на щось. А то я так знеможуся, 
що й сил не стане каятися. Хіба я не забув уже, 
що й у церкві всередині? Чи я не зерно перця, 
не броварська шкапа для середини церкви? То
вариство, підле товариство спаскудило мене.

БАЛДОЛФ Сер Джоне, якщо ви будете так дратуватися, то 
ви довго не зможете жити.

ФАЛСТАФ Гей! А це так. Заспівай мені якусь стидку пісню, 
розвесели мене. Я був із себе доброчинство вида
вав так, як і всякому шляхтичеві личить. Досить 
був чесний, мало клявся, грав у кості не більш, 
як сім разів на тиждень, ходив у непутящий дім 
тільки раз на тижень, і то на чверть години, та 
й годі. Платив борги тричі або чотири рази. Жив 
добре і добре керувався. А тепер живу без уся
кого ладу і вийшов поза межі навіть будь-якого 
керування.

БАРДОЛФ А справді, ви такий гладкий, сер Джоне, що не 
повинні потребувати якихось меж. Навіть розум
них меж, сер Джоне.

ФАЛСТАФ А ти справ свою пику. Тоді я справлю своє жит
тя. Ти наш адмірал. Ти на стерні тримаєш завж
ди ліхтаря — свого носа червоного. Ти лицар 
незагасимої лямпи.

БАРДОЛФ Гей, сер Джоне! Моє обличчя не робить вам ні
якої шкоди.

ФАЛСТАФ Ні, ні, щоб я був проклятий. Я роблю такий же 
добрий ужиток із твого носа, як робить собі часто
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БАРДОЛФ

ФАЛСТАФ

ХАЗЯЙКА

ФАЛСТАФ

людина з черепа або з memento mori. Я ніколи 
не дивлюсь на твоє обличчя, щоб не думати про 
пекельний вогонь. Я думаю при тому про багача, 
що жив у багряниці, а тепер у ній палахкотить 
та й палахкотить. Якби ти мав хоч якусь чесно
ту, то я присягався б тільки твоїм обличчям. Моя 
клятьба була б: «Кленуся тим вогнем, що є у 
Божого ангела!» Але ти погиблий навіки. Тільки 
глянути на твоє обличчя, то вже видно, що ти 
син тьми. Коли ти гонив за Ґедсгілом ловити мо
го коня, хіба я не міг подумати, що ти був ignis 
fatuus або кавалок блудного вогника, що його ні
де за гроші не можна купити? О ти, безнастан
ний тріюмфе смолоскипів, ти, незгасиме, вічне 
вогнище! Ти врятував мені тисячу марок на свіч
ках, коли я вночі з тобою ходив поміж шинками. 
Але замість отого вина, що ти випив на мій ра
хунок, я легше й дешевше купив би найдорожче 
світло європейських свічкарів. І я підтримував 
цю вашу саламандру з вогнем якихось двадцять 
чи тридцять років часу. Боже, вознагради мене 
за це!
Заклинаюся своєю кров’ю, я хотів би, аби моє 
обличчя було у вас у животі.
Побожно дякую. Якби так сталось, я пропав би 
від згаги.

(Вихід: ХАЗЯЙКА.)

Ну як, пані курочко? Чи ви вже допиталися, хто 
вивернув мою кешеню?

Гей, сер Джоне, що ви думаєте, сер Джоне! Чи 
ви думаєте, що я злодіїв передержую у моїм домі? 
Та я вже й розшукувала, вже й разом з чолові
ком допитувалась і кожної людини, і кожного 
хлопця, і кожного слуги. Та й десятої частини 
волоска раніше в моїм домі ніколи не пропадало.

Брешете, господине. Бардолф недавно стригся і 
загубив багато волосся. І я присягаюся, що моя 
кешеня була вивернута. Кажіте, ви, жінко, ка
жіте!
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ХАЗЯЙКА Хто? Я? Жінка? Світло Боже, таж ніхто мене 
ніколи в моєму власному домі так не назрівав!

ФАЛСТАФ Кажіть, кажіть! Я знаю вас досрггь добре.

ХАЗЯЙКА Ні, сер Джоне, ви не знаєте мене, сер Джоне, а 
я знаю вас, сер Джоне. Ви врінні мені гроші. І 
тепер ви вивернули не кешеню, а сварку, щоб 
мене обманрітрі. А я ж і купила вам була дюжину 
сорочок на вашу спину.

ФАЛСТАФ Коленкор, цупкрій коленкор. Я віддав їх хлібо
пекарським жінкам. Вони поробили решета з
HPIX.

ХАЗЯЙКА Кажу, як чесна господршя: з галанського полот
на. По вісім шрілінґів за лікоть. Та ви врінні мені 
гроші й крім цього, сер Джоне: і за вашу дієту, 
і за врпшвку. Та ще й позичила я вам двадцять 
чотріри хунти.

ФАЛСТАФ І він користувався з того. Хай платрггь і він.

ХАЗЯЙКА Він? Лріхо! Таж він бідний. Таж не має він ні
чого.

ФАЛСТАФ Як? Біднрш? Подавіться на його обличчя. І що 
ви звете багатрім? Та нехай з його носа врікар- 
бовують усякі гроші так само, як і з його щік, — 
я нічогісінько не заплатю. Як? Ви робргге з мене 
хлопчиська? Чи я не можу відпочити в моєму 
іішнку без того, щоб мені вивертали кешені? І я 
втратив перстень-печатку. Він був ще від мого 
діда і коштував сорок марок.

ХАЗЯЙКА Ох Сусе, та чи ж я не чула, як пррінц йому го- 
воррів, — не пам’ятаю, скільки раз, — що той 
перстень МІДНРІЙ?

ФАЛСТАФ Принц — мужрік і підбріхувач! Кленуся своєю 
кров’ю, якби він тут був, то я потяг би його па
люгою, неначе пса, за таке говорення.

(Вихід: ПРИНЦ ГЕНРІ і ПОЙНС маршем. ФАЛСТАФ іде назустріч 
ПРИНЦЕВІ, який грає на палицю, як на сопілку.)
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Ну що, хлопче? Чи вітер у ці двері, справді? Чи 
повинні ми всі маршувати?

ПРИНЦ ГЕНРІ Так. По два й по два. За модою в Ньюґейтській 
тюрмі.

ХАЗЯЙКА Мій пане, прохаю вас вислухати мене.

ПРИНЦ ГЕНРІ Ну що, добродійко Квіклі? Як твій чоловік? Я 
дуже люблю його. Він чесна людина.

ХАЗЯЙКА Добрий/мій пане, вислухайте мене.

ФАЛСТАФ Прошу облишити її, а слухати мене.

ПРИНЦ ГЕНРІ Що ти, Джеку, говориш?

ФАЛСТАФ Це вже друга ніч, як я тут був заснув за запо
ною, і мені вивернули кешеню. Заїзд перевернув
ся в сороміцький дім. Вивертають кешені!

ПРИНЦ ГЕНРІ А що ти згубив, Джеку?

ФАЛСТАФ Повіриш, Галю? Три або чотири квитки по сорок 
фунтів кожен. І перстень-печатку, ще від мого 
Діда.

ПРИНЦ ГЕНРІ Дурничка. Справа якихось вісьмох пенні.

ХАЗЯЙКА Так я й говорила йому, мій пане. І я говорила, 
що чула, як і ваша милість казали те саме. А він, 
мій пане, найгидотніше говорив про вас. Говорив, 
неначе отакий самий паскудноротий, як і він сам. 
І говорив, що він би вас палюгою потяг би, он 
що!

ПРИНЦ ГЕНРІ Так? Та він же цього не зробив?

ХАЗЯЙКА Якщо я брешу, то немає в мене ні віри, ні прав
ди, ні жінотности.

ФАЛСТАФ У тобі тут не більше віри, ніж у варених слив
ках, і не більше правди, ніж у зацькованої ли
сиці. А  щодо жіночости, то дівчина Мар’яна, 
муринська танцюристка, може бути кращою жін
кою для сторожа, ніж ти. Ну, йди ти, вельми 
важна річ, іди . . .
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ХАЗЯЙКА Кажи, що за річ? Ну, кажи: що за річ?

ФАЛСТАФ Що за річ? Річ, яка, дякувати Богові, є.

ХАЗЯЙКА Я не річ, яка, дякувати Богові, є. Я б хотіла, 
щоб ти знав це. Я чесного свого чоловіка жінка, 
і, лишаючи збоку твоє дворянство, ти негідник 
називати мене так.

ФАЛСТАФ А лишаючи збоку твою жіночість, ти тварюка, 
щоб могла говорити інакше.

ХАЗЯЙКА Що за тварюка? Ти, негідний, ти!

ФАЛСТАФ Що за тварюка? Та ти ж видра.

ПРИНЦ ГЕНРІ Видра, сер Джоне? А то чого видра?

ФАЛСТАФ Чого? Вона ні риба, ні м’ясо, і людина не знає, 
з якого боку її мати.

ХАЗЯЙКА Ти безсовісний чоловік, отак говоривши. Ти чи 
якийсь другий чоловік добре знаєте, з якого боку 
мене мати, ти, негіднику, ти!

ПРИНЦ ГЕНРІ Ти говориш правду, господине. А він оббріхує 
тебе все більше й більше . . .

ХАЗЯЙКА Він робить так і вам, мій пане. Вже другий день 
він говорить, що ви йому винні тисячу хунтів.

ПРИНЦ ГЕНРІ Хлопче, я винен вам тисячу фунтів?

ФАЛСТАФ Тисячу фунтів, Галю? Мільйон. Твоя любов вар
та мільйон. Ти винен мені твою любов.

ХАЗЯЙКА Ні, мій пане, він називав вас мужиком і казав, 
що потягне вас палюгою.

ФАЛСТАФ Бардолфе, казав я?

БАРДОЛФ Справді, сер Джоне, ви казали так.

ФАЛСТАФ Еге ж, якщо він казав, що мій перстень був мід
ний.

ПРИНЦ ГЕНРІ Я сказав, що він мідний. Чи тепер ти посмієш 
бути таким самим добрим, як і твоє слово?
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ФАЛСТАФ Еге-ге, Галю! Ти знаєш, що якби ти був тільки 
людина, я посмів би. Але через те, що ти принц, 
я боюся тебе так само, як ревіння левеняти.

ПРИНЦ ГЕНРІ А чому ж не так, як цілого лева?

ФАЛСТАФ Сам король тільки такий страшний, як цілий 
лев. Чи ти гадаєш, що я боятимусь тебе так само, 
як твого батька? Ні, не боятимусь. Бо інакше 
прошу Бога, нехай лусне в мене пояс.

ПРИНЦ ГЕНРІ О, якби таке сталося, то твої тельбухи бухнули б 
на коліна. Але, хлопче, в тобі немає місця ні для 
віри, ні для правди, ні для гідности. Там тільки 
повно кишок та діяфрагми. . .  Обвинувачувати 
чесну жінку у вивертанні твоєї кешені! Та якби, 
байстрюче, безстиднику, викарбуваний негіднику, 
якби в тебе щось було в кешені, крім корчемних 
рахунків та пам’яток із сороміцьких домів і ще 
на один пенні цукерків, що гонять вітри у чере
ві, — отож, якби твоя кешеня містила ще якусь 
іншу гидоту, крім переліченого, то тоді вже не
гідником буду я! І як ви ще смієте заперечувати, 
коли кешеня ваша не була нічим ушкоджена? 
І не сором?

ФАЛСТАФ Слухай, Галю. Ти ж знаєш, Адам упав у стано
вищі невинности. Що ж мав робити бідний Джек 
Фалстаф за днів сггідлености? Я ж маю тіла 
більше, ніж інші люди, тим то я й більш вутлий. 
Отож, ви самі признаєтеся, що це ви мою кеше- 
ню вивернули?

ПРИНЦ ГЕНРІ Це виявляється з розмови.

ФАЛСТАФ Хазяйко, я прощаю тобі. Йди, готуй сніданок, 
люби свого чоловіка, наглядай за слугами і опі
куйся відвідувачами. Ти матимеш мене завжди 
згідливим на всяку сумлінну рацію. Ти бачиш, 
я геть утихомирений. Прошу, отже, щоб тебе не 
було.

(Відхід: ХАЗЯЙКА.)
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Ну що, як, Галю, з новинками при дворі? Як у 
справі грабунку, хлопче? Як скінчилося?

ПРИНЦ ГЕНРІ Моя мила говядино, я повинен там ще бути твоїм 
ангелом. Гроші віддали назад.

ФАЛСТАФ Не люблю віддавати назад. Це подвійна праця.

ПРИНЦ ГЕНРІ Ми вже з батьком добрі приятелі. Я можу тепер 
робити що завгодно.

ФАЛСТАФ Першим ділом ограбуй державну скарбницю. 
Зроби це, не занадто обмиваючи руки.

БАРДОЛФ Ограбуйте, милостивий пане.

ПРИНЦ ГЕНРІ Я знайшов тобі, Джеку, обов’язки у піхоті.

ФАЛСТАФ Я хотів би, щоб то було у кінноті. І де б я міг 
знайти одного такого, що вмів би добре красти? 
Доброго злодія, років двадцятьох двох, отак при
близно. Я огидно незабезпечений. Але гаразд. 
Треба дякувати Богові за ці бунти. Вони крив
дять нікого іншого, як тільки доброчесних. Я 
хвалю їх, я ціню їх за це.

ПРИНЦ ГЕНРІ Бардолфе!

БАРДОЛФ Мій пане?

ПРИНЦ ГЕНРІ Іди, неси цей лист до лорда Джона 
Ланкастерського, — мого брата Джона.
А цей — до лорда Вестморленда. Пойнсе! 
На коні, гей! На коні! Тридцять миль 
Проїдем до сніданкового часу.
А ти бо, Джеку, взавтра зустрічай 
Мене у Темпел-голлі, пополудні 
9  другій. Там тобі дадуть посаду,
І ти одержиш гроші і наказ,
Як витратити їх. Горить земля.
Стоїть високо Персі. Чи вони,
Чи ми — хтось полетить 3 височини.

Відхід: ПРИНЦ ГЕНРІ, ПОЙНС і БАРДОЛФ.
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ФАЛСТАФ Чудове слово! Славний світ! Хазяйко, їсти! 
Хай буде ця корчма — мій барабан боїстий

Відхід.



Д ІЯ  Ч Е Т В Е Р Т А

1

Табір бунтівників недалеко від Шрусбері. 
Вихід: ГОТСПЕР, БУСТЕР і ДУҐЛАС.

ГОТСПЕР Гаразд промовлено, шотляндцю благородний. 
І щоб у витончений вік цей не казати 
Нам правду через лестощі, — ось знак,
Що нині жаден воїн більш не мас,
Лиш Дуґласові в душу він вкарбований,
Як він іде путь найважнішу в світі.
Клену ся Богом, лестити не вмію 
І язики лестиві зневажаю.
Та в моїм серці найпильніше місце 
Ви посідаєте, — і більш вахто.
Що я сказав, те доведу, мій пане.

ДУҐЛАС Король ти чести. Ні одна людина 
Не дихає на цій землі, потужна 
Така, що я не став до бою б з нею.

ГОТСПЕР Так і роби. Це добре.

(Вихід: ГІНЕЦЬ з листами.)

ГІНЕЦЬ

Що приніс ти?
(До ДУҐЛАС А.) Я можу тільки дякувати вам. 

Листи від батька вашого.

ГОТСПЕР Від батька?
А через що ж він сам сюди не їде?

ГІНЕЦЬ Не може він, мій пане. Тяжко хворий.
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ГОТСПЕР Прокляття! Як дозвілля може мати 
В час клопоту такого він? То хто ж 
Веде його потуги, хто керує?

ГІНЕЦЬ Не я, листи це знають, пане мій.

БУСТЕР Скажи, будь-ласка, — він лежить у ліжку?

ГІНЕЦЬ Так, пане мій ласкавий. Так було 
Тому чотири дні, коли відбув я. 
За нього дуже лікарі боялись.

БУСТЕР Хотів би я, що£> час був сам здоровий 
Раніше, ніж прийшла оця хвороба. 
Здоров’я нині треба, як ніколи!

ГОТСПЕР Заслабнути — тепер! Тепер — охлясти! 
Заразить ця недуга кров і справи 
Всієї нашої і дійде аж у табір.
Він пише тут мені, що хворість в нього 
Всередині і що не міг так швидко 
Зібрати друзів, ні знайти когось,
Аби довірити таку важливу 
І небезпечну справу. Пише: треба 
Робити це самому лиш. Ба, більше:
Він підохочує відважно починати 
Маленькими з’єднаннями оцими,
Що маємо. Цікавиться також,
Як то поставилась до нас фортуна.
Ще пише, що тепер нема чого 
Страхатися, бо вже король напевно 
Про намір наш довідався докладно. ..
І що ви скажете на це?

БУСТЕР Недуга
Ця батька вашого — каліцтво нам.

ГОТСПЕР Потворна рана, що підрізує 
Нам кожен член. А, може, це й не так? 
Його приявність, може, нам здається 
Потрібнішою більше, ніж була б 
Насправді? Та чи й добре кидати 
Здоров’я й статки наші на один 
Кінець? Багатство все і всю вагу —
На часу мить сумнівну й ризиковну?
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ДУҐЛАС

Так негаразд було б! Бо прочитати 
Повинні ми були б тоді до дна,
До меж останніх душу сподівань,
Що їх пов’язуємо з нашим щастям!

А й справді! Що хотілося б нам знати? 
Приваблива можливість відвороту.
Але чи можем випустити те,
Що нас до цілі сподівань зближає,
І жити сподіванням лиш самим?

ГОТСПЕР Нехай же і з’єднання, і добро 
Летять на це, хоч би недоля й чорт 
На нашу справу витріщились чесну!

БУСТЕР А бажано таки було б, аби
Ваш батько був тут. Смужити і сталкувати
Нам нашу справу не годиться.
Його відсутність викличе гадки,
Мовляв, льояльним залишився граф 
І справі нашій спільній — неприхильний. 
Подумайте, як затримка така 
Приплив породить сумнівів новий, 
Поставивши під запит наше право.
Ви знаєте, що гострих іспитів 
Віддалеки ми мусимо триматись.
Щілини й діри треба затулити 
Від будь-чиїх досвідчених очей.
Ваш батько неприявністю своєю ж 
Якраз підняв запону тим очам,
Тож можуть невтямковані такий 
Дістати жах, що ще нам і не снився.

ГОТСПЕР Зайшли ви задалеко. Я собі
Так висновковую, що значно краще,
Як розголос могутній піде нині 
Про підприємство наше саме так,
Ніж як лунав би, якби й граф тут був. 
Тепер гадатимуть: якщо без допомоги 
Від нього ставимо чоло державі,
То з поміччю його ми й поготів 
її поставим дриґом догори.
Все зараз добре: з’єднане і ціле.
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ДУҐЛАС Це все, чого бажає серце. «Страх» — 
В Шотляндії це слово йде повз вуха.

Вихід: СЕР РІЧАРД ВЕРНОН.

ГОТСПЕР Кузене Верноне! Гостинно прошу!

ВЕРНОН Благаю Бога, щоб мої новизни 
Були того «гостинно прошу» варті.
Граф Вестморленд з потугами в сім тисяч 
Іде сюди — на марші з принцем Джоном.

ГОТСПЕР Не шкодить. ІІХо ще більше?

ВЕРНОН Більше? Я
Довідався: король в особі власній 
3 великим військом вирушив притьмом.

ГОТСПЕР Його також гостинно прошу. Ну,
А син його? Той швидконогий хлюст, 
Принц Велзький із кумпанами, з якими 
Світ баламутив він, — теж вирушив?

ВЕРНОН Всі споготовлені й озброєні,
Оперені, мов струсі, вітру цяцька,
Або мов щойно скупані орли,
Що плещуть крилами, — і в панцерях 
Блискучих, золотих, немов ікони.
Снагою сповнені, як місяць травень,
І велеліпні, наче сонце серед літа,
І жваві, наче молоді цапки 
Чи дикі молоді бички. . .  І Гаррі 
Я бачив юного в шоломі, в зброї,
У вишуканому впорядженні.
Крилатого Меркурія подоба,
Він легко скочив у сідло своє,
Мов янгол злинув з неба стрімко в вітрі. 
Майстерно гарцював на тім своїм Пегасі.

ГОТСПЕР Ну годі, годі. Гірше, аніж сонце 
У березні, хвали оці живлять гарячку. 
Нехай ідуть. Готові з них офіри 
Вогненноокій, димній діві бою. 
їх, закривавлених, гарячих, віддамо їй.
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ВЕРНОН

ДУҐЛАС

БУСТЕР

ГОТСПЕР

ВЕРНОН

ГОТСПЕР

ДУҐЛАС

ФАЛСТАФ

Закутий в панцер, буде возсідати 
На вівтарі своїм по вуха в крові Марс. . .  
Я ввесь в огні, як чую: плата близько, 
Та ще нам не належить! Гей, коня!
Мене, мов блискавка, він понесе 
На принца Велзу. Гаррі проти Гаррі! 
Гаряча шпора, Готспер, на гарячім 
Коні — проти коня гарячого ж!
Із них з котрогось вже ж один впаде .. . 
Та ось Ґлендауер ще не з нами.

Більше
Новин я маю. Подорозі взнав я,
Що рушить Бустер не раніш, як за два тижні.

А ця новизна й справді гірш за всі.

Мороз по шкірі, вірою кленуся.

Яке б число король у бій поставив?

Та тисяч, мабуть, з тридцять.

Хай і сорок.
Ґлендауера не буде з нами й батька 
Мого, — та сили наші ще спроможні 
Великому послугувати дневі.
Гей! Огляд війську! Близько Страшний Суд! 
Та буде наш загин веселий тут!

Не мовте про загин! Ми в це півріччя 
Потойбік страху смерти пограниччя.

Відхід.

2

Вдрікшір, дорога поблизу Ковентрі.
Вихід: ФАЛСТАФ і БАРДОЛФ.

Йди вперед, Бардолфе, до Ковентрі. Добудь мені 
пляшку вина. Наші жовніри маршуватимуть ту
дою. Наніч нам треба у Саттон-Калфілд.
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БАРДОЛФ А ви ж дасте мені грошей, копитане?

ФАЛСТАФ Бери, бери.

БАРДОЛФ Пляшка коштує ангола.

ФАЛСТАФ Навіть коли й так, то бери. А що лишиться, візь
ми собі за труд. І коли лишиться й двадцять ян
голів, то забери їх собі всі. За гроші я відпові
даю. Звели моєму ляйтенантові Пето зустріти 
мене в кінці міста.

БАРДОЛФ Зроблю все, капітане. Прощавайте. 

Відхід: БАРДОЛФ.

ФАЛСТАФ Якби мені було ще тільки не совісно моїх жов
нірів, то був би я просто рибиною в підливі. 
Зловживав я королівськими вимогами надзви
чайно. Я діставав в обмін за півтори сотні жов
нірів триста фунтів з гаком. Некруту вав я тіль
ки синів хуторян та домовласників. Відкупляли
ся в мене від некрутства парубки, яких я на це 
діло тягав двічі. Крам щиррйс рабів, вони з біль
шою охотою слухали б диявола, аніж барабан. 
А самопала бояться гірше, ніж зарізана курка 
або підстрелена дика качка. Некрутував я тільки 
таких, що повибахкувалися від їжі. Хоробрість 
в їхніх черевах дорівнює голівці на шпильці. І 
всі вони відкупилися від служби. Всі. І тепер 
мій цілий загін складається з прапороносців, з 
ляйтенантів та з інших панів-голодранців. Своїм 
шматтям вони нагадують Лазаря. На килимах 
малюють, як то голодні собаки лижуть у нього 
рани. Вони ніколи не були жовнірами. Вони бу
ли або лакузами, що прокрались, або молодши
ми братами молодших братів. Вони були то за
плутаними конюхами, то корчмарськими слуга
ми, що повтікали, то самими промотаними корч
марями. Одне слово — виразки, що пороз’ятрю
валися завдяки супокоєві та довгому мирові. І 
цією шарлотою я замінив тих, що відкупидися від 
служби. Тепер я маю сто п’ятдесят худих обжи-
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рак, які хилитаються від охлялости, понаїдавши- 
ся коло свиней помий та лушпиння. Один боже
вільний зустрів мене на дорозі і сказав мені, що 
я порозвантажував геть усі шибениці й повіше
них виставив на службу королеві. І воно й справ
ді так, бо жадне ще око у світі не бачило на 
своєму житті таких опудал. Ні, я не маршува- 
тиму з ними проз Ковентрі. Це було б по-дурно
му. Ні, бо ці негідники ще й ходять розкарячив
шись, неначе їх забито в колодки. Більшість із них 
я, справді, набрав у тюрмах. Добре, як е в них 
сорочка чи навіть півсорочки на ввесь загін. 
Зв’язана з двома серветками, перекинута через 
плечі, ігівсорочка, щоправда, нагадує герольдів 
плащ без рукавів. Правду сказати, її мій гурт 
украв, мабуть, хоч у господаря при святому Аль- 
бані, а хоч у червононосого корчмаря у Дайнтрі. 
Але це все-одно, бо досить білизни вони можуть 
знайти на кожному тину.

Вихід: ПРИНЦ ГЕНРІ та ЛОРД ВЕСТМОРЛЕНД.

ПРИНЦ ГЕНРІ 

ФАЛСТАФ

ВЕСТМОРЛЕНД

Ну що, роздутий Джеку? Ну що, гаптована ков- 
дро?

О Галю, жартуне божевільний! Якого диявола ти 
у Ворікшірі? Добрий мій лорде Вестморленде, я 
кричу: простіте мені, бо я гадав, що ви вже, ва
ша милосте, у Шрусбері.

Правда, сер Джоне, треба вже бути там. І вам 
теж. Але мої сили вже на місці. Король, кажу 
я вам, дивиться за нами всіма. Ми всі повітані 
прибути наніч.

ФАЛСТАФ 

ПРИНЦ ГЕНРІ

ФАЛСТАФ 
ПРИНЦ ГЕНРІ

За мене не бійтеся. Я невсипущий, мов той кіт, 
що намислив поживитися сметаною.
<Я теж гадаю, що твої крадіжки сметани зробили 
з тебе самого масло. Але скажи ти мені, Джеку, 
чиї то люди йдуть за нами?
Мої, Галю, мої.
Ніколи я ще не бачив таких жалюгідних негід
ників.
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ФАЛСТАФ Не кажи, вони досить добрі для нападу. Страва 
для пороху, страва для пороху. Усі вони здатні 
наповнити яму так само добре, як і найкращі 
люди. А люди ж бо вмирущі, люди вмирущі.

ВЕСТМОРЛЕНД Але, сер Джоне, мені здається, що вони надзви
чайно бідні. Дуже вже вони по-жебрацьки голі.

ФАЛСТАФ Справді, вони дуже бідні. Але я не знаю, як це 
з ними сталося. Я певен, що своєї нужденности 
вони навчилися не від мене.

ПРИНЦ ГЕНРІ Звичайно, н і/ Бо заклятий я буду, коли ви на 
своїх ребрах не маєте пальців на три сала. Але, 
хлопче, треба швидше. Персі вже на полі битви.

ФАЛСТАФ Хіба король уже отаборився?

ВЕСТМОРЛЕНД Так, сер Джоне. І я боюся, що ми набагато спіз
нимось.

ФАЛСТАФ Гаразд.
У битву пізній, ранній на бенкет 
Голодний гість, кому важкий мушкет.

Відхід.

3

Табір бунтівників коло Шрусбері.
Вихід: ГОТСПЕР, БУСТЕР, ДУҐЛАС і ВЕРНОН.

ГОТСПЕР Ми з ними битимемося вночі.

БУСТЕР Не можна.

ДУҐЛАС Що ж, тоді — їх перевага.

ВЕРНОН Ані на крихітку.

ГОТСПЕР Так кажете?
Не знаєте, що він підсилення чекає?

ВЕРНОН Ми теж.

ГОТСПЕР У нього певність, а в нас — сумнів.
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БУСТЕР Кузене, зважте все. Не рухайтесь вночі.

ВЕРНОН Так, пане, не робіть цього.

ДУҐЛАС Погана рада.
Ви страхом кажете й холодним серцем.

ВЕРНОН Не зводьте, Дуґласе, на мене наклеп! 
Життям кленусь, себе обороню я 
Своїм таки життям, як честь мені звелить. 
Маленький страх так само не порадник 
Мені, мій пане, як і вам, як кожному 
Шотляндцеві, який живе сьогодні.
Ми взавтра в битві перевірим, хто з нас 
Мав слушність.

ДУҐЛАС Уночі.

ВЕРНОН Про мене й так.

ГОТСПЕР Кажу і я: вночі.

ВЕРНОН Оце то так!
Цього ж не може бути! Я дивуюсь 
Від того вельми, що такі обидва 
Досвідчені отамани й не бачать,
Що нам перешкоджає бій почати 
Грядущий. Таж мого кузена Вернона 
Не прибула кіннота ще. Кіннота ж 
Від дядька вашого, ось Бустера,
До нас прибрьохала сьогодні щойно, 
її вогонь походу труд ізмлявив,
І мужність її квола. Кожен вершник — 
Це половина лиш себе самого.

ГОТСПЕР Прив’ялена і в ворога кіннота.
Вона також з походу. Наша ж частка 
Найкраща, знаю, вже спочила.

БУСТЕР ' Кількість 
її зате переважає нашу.
Заждім, кузене, Бога ради,
Аж поки наші поз’їздяться всі.

Сурма для переговорів. Вихід: СЕР ВОЛТЕР БЛОНТ.
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БЛОНТ Від короля Я 3 милостивим словом, 
Яке він пропонує вам. Завгодно 
Пошанувати й вислухати слово?

ГОТСПЕР Сер Волтер Блонте, просимо, будь-ласка. 
Якби ж то Бог і вас був приєднав 
До справи нашої. Вас дуже люблять 
Ті самі навіть, що заслуженостї вашій 
І йменню доброму щосили заздрять.
Та ви не однієї з нами якости:
Ви стоїте супроти нас як ворог.

БЛОНТ І покріплятиме Господь мене,
Щоб так стояв, аж поки неслухняні 
Володареві ви законному своєму.
Але до справ. Король мене послав 
Спізнати горя вашого причину,
Спізнати, через віщо ви з грудей 
Цивільного спокою ворожнечу 
Таку нахрапну вичаровуєте 
І лютости вчите землі підданців?
Якщо забув -якусь король заслугу 
3 тих — це він визнає — у вас численних, 
То просить він про неї нагадати,
І вашу волю вволять якнайшвидше,
А з трім прощення прийде вам і всім,
Хто впливом вашим спантеличені.

ГОТСПЕР Король, безспірно, добрий. Нам відомо,
Що знає він, як треба обіцяти,
А як — платити. Батько мій і дядько,
Та й сам я на престіл його звели.
Коли він мав щось років з двадцять шість, 
Недужий в світі людської поваги, 
Нещасний, занепалий і нужденний,
Пррібув він крадькома тоді додому.
На березі звітав його мій батько,
І він тоді ж то Богом залррюягся,
Мовляв, з вигнання по своє прийшов лиш 
Він герцоґство Ланкастерське. І слізьми, 
Здавалося, нєвиннріми він плакав.
Мій добрий серцем батько зворушрівся 
І обіцяв йому допомогти —
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БЛОНТ

ГОТСПЕР

І сповнив обіцянку до кінця.
Та ось, барони й лорди у державі 
Відчули приязнь ту Норземберленда 
До Болінґбрука, — ну й собі давай!
І більші, й менші — всі пішли до нього, 
Шапки гнучи, коліна похилявши.
Стрічати в селах, у містах, містечках, 
Прислужували навіть на містках,
На кладках, на стежках, по всіх завулках, 
Дарунки покладали перед ним,
Пропонували вірности йому 
Присяги, а своїх дітей — у джури.
Отак блискучим натовпом ходили 
За п’ятами його. Тож він, великість 
Відкривши у собі, звівсь дещо вище 
За ту клятьбу, що батькові моєму,
Як був ще сам нужденнокровний, дав 
На голім березі при Равенспурзі.
Коли ж ото едикти та декрети 
Обтяжили державу надзвичайно,
На зловживання він почав кричати 
І плакати почав, що кривдять край.
Ну, й людям видавалось, що з обличчя 
Сама у нього справедливість сяє!
Тим він серця привабив, ніби ставши 
За ангола. А далі, глянь, відсік 
Він голови тим Річардовим людям,
Що владу королівську заступали,
Як на війні Ірландській був король.

Не це я слухати прийшов.

Тоді —
До діла і до крапки. Час недовгий 
Минув, як скинув короля й життя 
У нього відібрав він. Крок за кроком 
Стрясав і кривдив він державу. Гірше: 
Він графа Марча, родича свого, — 
Того, що був би королем, якби 
Всяк посідав своє належне місце, —
У Велзі залишив без викупу.
Мене в моїх щасливих перемогах
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БЛОНТ

Він зневажав, шукав приключки завжди 
Мене в якусь уплутати негідність.
Мого він дядька випровадив з ради,
А батькові звелів двір залишити. 
Присягу за присягою ламав,
Чинив на шкоді шкоду, — тож, нарешті, 
Він змусив нас шукати захисту 
На наші голови, а разом з тим —
На титул важити його, тяжкий 
Неспраїведливостями, що не можуть 
Тривати далі вже занадто довго.

Це й е від вас для короля одвіт?

ГОТСПЕР Ні, це не він, сер Волтере. Заждімо. 
Порадимось. До короля вертайтесь 
І забезпечте нашому послові 
Можливість повороту. Взавтра вранці 
Мій дядько з пропозицією прийде 
До короля. Тож до побачення.

БЛОНТ А я б хотів вам милости й любови.

ГОТСПЕР Ми не від того теж.

БЛОНТ Дай вам їх Боже!

Відхід.

4

Йорк, архиепископський палац.
Вихід: АРХИЄПИСКОП ЙОРКСЬКИЙ і СЕР МАЙКЛ.

АРХИЄПИСКОП Гей, добрий пане Майкле, мчіте цей 
Лист запечатаний із швидкістю 
Крила — до лорда маршала. А цей — 
До Скрупа, до мого кузена. Решту — 
До всіх, кому їх адресовано.
Якби ви знали, як багато важать 
Оці листи, — ви б справді полетіли!
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МАЙКЛ Ласкавий пане, я здогадуюсь 
Про їх важливий зміст.

АРХИЄПИСКОП Як так, то добре.
Узавтра, добрий пане Майкле, день, 
Коли повинна доля доторкнутись 
Аж до десятків тисячів людей.
Узавтра, пане, в Шрусбері, як дав 
У цих листах я зрозуміти, з військом, 
Що нашвидку зібралося, король 
Зустріне лорда Гаррі. Я боюсь,
Мій пане Майкле, що Норземберленда, 
Який їх сили врівноважував,
Хвороба перешкодить стати в бій 
Його потугам. Ґлендауера сили,
Що м’язами великими були б,
Також відсутні будуть там: він, Овен, 
Був спадтеличений пророкуванням 
І спілки зрікся. Сили лорда Персі 
Послаблені, й відбити королівський 
Раптовий напад будуть неспроможні.

МАЙКЛ Ласкавий пане, вам страхатися 
Нема чого: там Дуґлас, Мортімер. ..

АРХИЄПИСКОП Ні, Мортімера там нема.

МАЙКЛ Але
Там є ще Мордек, Вернон, Гаррі Персі,
Ще є лорд Бустер — ще є славне військо 
Відважних воїнів, бійців шляхетних!

АРХИЄПИСКОП То так. Але й король привів голів 
3 усіх земель: і принца Велзького,
Й Ланкастерського Джона, й Вестморленда 
Шляхетного, і Блонта бойового,
Та й ще багато дорогих людей,
Красу і славу армії своєї.

МАЙКЛ їм безсумнівно, пане, буде опір.

АРХИЄПИСКОП Надіюся на те не менше й я. 
Страхатись їх я маю теж підстави. 
Щоб запобігти, отже, пане Майкле,
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Найгіршому, — в дорогу поспішіте! 
Якщо лорд Персі не зазнає щастя,
Якщо король його потопче силу,
То, як здається, й нас відвіда він, —
Бо чув про спілку нашу. Мудрість каже 
Замки зміцнити всі супроти нього.
Тому спішіть! До інших напишу я 
Ще друзів. Прощавайте, пане Майкле.

Відхід.



ДІЯ П’ЯТА

1

Королівський табір під Шрусбері.
Вихід: КОРОЛЬ, ПРИНЦ ГЕНРІ, ПРИНЦ ДЖОЯ, СЕР ВОЛТЕР 

БЛОНТ і ФАЛСТАФ.

КОРОЛЬ А як криваво сонце починає
Свій огляд тих убраних лісом гір!
День наче в розладі: блідий і кволий.

ПРИНД ГЕНРІ Сурмить південний вітер, пророкує
Своїм порожнім свистом поміж листям 
Нам бурю й неспокійний день.

КОРОЛЬ Нехай
Свистить прихильно лиш до тих, що гублять! 
Для тих, що виграють, немає злого.

(Сурми. Вихід: БУСТЕР і ВЕРНОН.)

Ну, як? Чи зробим щось, мій лорде Бустер? 
Ох, негаразд, що отак-о ми з вами 
Повинні зустрічатись. Обдурили 
Ви нашу віру й змусили т р ім  нас 
Із себе скинути легеньку одіж миру 
І члени, вже старі, вдягти в неніжну крицю. 
Ні, негаразд, мій пане, негаразд. . .
Що скажете на це? Чи й знов той вузол 
бсіма зненаврідженої війни 
Розв’яжете? А чи в покори коло 
Повернетесь назад, де знов природним 
І гарним вашим світлом спалахнете?
Зречетесь бути вогнелітом грізним,
Що лихо ненародженрім часам віщує?
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БУСТЕР Володар мене вислухати зволять! 
Я міг би, як на мене особисто, 
Вдоволено тягти кінець життя 
Мого у повнім супокої. Я 
Також супроти того протестую, 
Що день собі нелюбий цей шукав.

КОРОЛЬ Цього ви, отже, не шукали? Як же 
Сюди прийшов він, день оцей? Чи сам?

ФАЛСТАФ У нього, бачте, бунт лежав на дорозі, — ну, він 
і знайшов сокирку під лавкою . . .

ПРИНЦ ГЕНРІ Та цитьте, ви, жувако, цитьте!

БУСТЕР Вам
Було, величносте, завгодно око 
Ласкаве відвернути і від мене,
І від усього дому нашого 
Тоді, як ви б повинні пам’ятати,
Мій пане, що були ми вашими 
Найпершими, найкращими із друзів.
За Річарда ще часу через вас 
Ознаку влади власної зламав я,
Своєї служби булаву, й погнався 
Стрічати вас, вам руку цілувати.
І це тоді, коли ви ще були 
І місцем, і рахунком — геть ніщо!
Ні силою, ні щастям нам ви не рівнялись. 
Тож я, мій брат і син його дали 
Вам дім, підставивши свою відвагу 
Під небезпеки того часу. Ви 
Заприсяглися нам і потім склали 
В Донкастері присягу ще раз: ви 
Сказали, що ніякої мети 
Нема в вас щодо влади у державі,
Що вас ніщо інакше не обходить,
Як тільки ваші герцоґські права,
Що вам, Ланкастерові, вже ж довліли. 
Запряглись ми помогти. І швидко 
На вас фортуна дощ свій пролила.
Так, це потоп великости був просто! 
Сприяло все вам: наша допомога,
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КОРОЛЬ

ПРИНЦ ГЕНРІ
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Відсутність короля, часів отих 
Безправ’я і мінливість — це бо вас 
Підтримало, й перенесли ви лихо.
Вам теж сприяв і супротивний вітер,
Який тримав так довго короля 
В нещасній тій війні Ірляндській, що про смерть 
Його вже в Англії були заговорили.
Серед таких ось заворушень ви 
Вхопилися своєї переваги 
Й, зачарувавши всіх, сягли по владу.
Забулася Донкастерська присяга!
Із нами, котрі вас відгодували,
Так повелись, немов зозуля, птиця 
Тупа і нечутлива, з горобцем,
Що висидів її в гнізді. На нашім 
Так вибуяли ви, що й про любов 
Свою до вас казати ми не сміли,
Боявшися, щоб ви нас не ковтнули.
Тож відлетіти вам з-перед очей 
Ми му сіли — і мусіли підвести 
Ми голову і стати проти вас.
Самі на себе ви цю викували зброю:
Своїм недобрим ставленням до нас,
Зухвалістю, зламанням слова й віри,
Які значили ваших дій світанок.

Це все, звичайно, ви перечисляли 
І на базарних перехрестях, і в церквах,
І вигляд прибирали бунтарям 
У кольори, привабливі для ока 
Для всіх несталих і для тих, що вічно 
Незадоволені, що роззявляють 
Роти і труться ліктями об кожну 
Озброєну безладдя новину.
А треба знати, що ніколи 
Повстанням не бракує засобів 
Підмалювати фарбами причини,
Ніколи не бракує жебраків,
Спустошень, розрухів, руїни спраглих.

Заплатять дорого численні душі 
Обох цих армій, зводивши рахунок.
Скажіте небожеві вашому:



КОРОЛЬ

Принц Велзький приєднавсь до всього світу 
У похвалі йому. Кленусь моїми 
Надіями: віднісшися від того,
Що зараз коїться, я заявляю:
Нема хоробрішого шляхтича 
Над Генрі Персі — так, нема ніде 
Зухвало-юного, діяльного такого,
Що славними ділами час красить.
Собі ж на сором я сказати можу,
Що час для вчинків лицарських проґавив. 
Таким і він мене вважа, я чув.
Так от: перед йеличністю, що носить 
Мій батько, свідчу про вдоволення своє 
Із слави й мення, що мені передували,
І — щоб кровопролиття відвернути, —
Я кличу Генрі Персі на двобій.

Що ж, принце Велзький, зризикуєм тим, 
Хоч е й навпроти сила застережень.. .
Ні, Бустере мій добрий, негаразд 
Ви чините. Ми любим наш народ.
Ми любим навіть тих, що помилково 
Тримаються ще боку вашого:
Готові жертву милости від нас
Ми й їм принести, — і тоді і Генрі Персі,
І всі вони, і ви нам будуть друзі,
А ми їм теж усім. Так і скажіте 
Своєму небожеві — й принесіть 
Від нього слово згоди. Та коли ж 
Не буде слова згоди, то чекають 
На нас усіх ганьба і жах, що сповнять 
Свою ґвалтовну службу. 3 тим ідіть.
3 турботою чекатимем одвіту,
Не знехтуйте ж нагоду знамениту.

Відхід: БУСТЕР і ВЕРНОН.

ПРИНЦ ГЕНРІ Одвіту нам ніякого не буде,
У тому я кленусь моїм життям. 
Готспер і Дуґлас — проти всього світу!

КОРОЛЬ І через те то кожен наш начальник 
Хай до своїх обов’язків приступить.

ЗОЇ



Відхід:

ФАЛСТАФ 

ПРИНЦ ГЕНРІ

ФАЛСТАФ 

ПРИНЦ ГЕНРІ

ФАЛСТАФ

По відповіді їхній нападем,
І Бог поможе нашій правій справі!

КОРОЛЬ, БЛОНТ і ПРИНЦ ДЖОН.

Галю, якщо ти мене побачиш серед битви на зем
лі, то сядь на мене верхи. Це буде найвища точка 
дружби.

Ніхто цього тобі не зможе зробити. Хібащо 
якийсь особливий велетень виявив би тобі отак 
свою дружбу. Проказуй свої молитви і бувай здо
ров.

Ех, Галю, як би хотів я, щоб це був час ліжка. 
Ото було б добре!

Гай-гай! Ти винен таки Богові смерть.

Відхід: ПРИНЦ ГЕНРІ.

Ні, це ще не обов’язок. А якби й так, то платити 
його перед цим днем я не хотів би. І що за по
треба йти за ним наперед, коли він мене туди й 
не кличе? Гаразд. Але це не діло. Гонор мене таки 
коле. Так, ну а якщо гонор мене проколе геть, 
наскрізь, коли я собі отак ітиму? Як тоді бути? 
Але чи може гонор дати ногу? Ні. Або руку? Ні. 
Чи може гонор зменшити страждання від рани? 
Ні. Чи гонор мудрий до хірургії? Ні. Що ж таке 
тоді гонор? Слово. А що воно за таке слово «го
нор»? Повітря. Нівроку собі гарнесенький раху- 
ночок! Що ж воно справді таке? Чи той, що вмер 
у середу, відчуває гонор? Ні. Може, чує його ву
хом? Ні. Тоді гонор і гетьто не відчутний? Для 
мертвого не відчутний. Значить, він і з живими 
не житиме? Ні. А чому ні? Бо наклепи й брехня 
роз’їдають його, і він не витримує. Значить, про 
нього я не хочу нічого й знати. Гонор це тільки 
дощечка з написаним прізвищем на похоронному 
поході. І тут і всі кінці мого катехизму.

Відхід.
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2

Табір бунтівників під Шрусбері. 
Вихід: БУСТЕР і ВЕРНОН.

БУСТЕР О ні, сер Річарде, мій небіж знати 
Про королівську ласку не повинен.

ВЕРНОН А краще, коли б знав.

БУСТЕР < Тоді ми всі 
Загинули! Того не може бути,
Щоб слова нам король свого дотримав 
3 любов’ю. Нас підозрівати буде 
І рано або пізно знайде час,
Щоб нас за щось інакше покарати.
Тому, хто зрадив раз, настільки ж вірять,
Як тій лисиці, що, вже ніби свійська 
І пещена у загорожі, все ж 
Плекає пращурів своїх лукавство.
Хоч як дивитимемось ми: чи сумно,
Чи весело, — тлумачитимуть кожен 
Наш погляд навпаки. Нас годуватимуть 
Так, як биків у стайнях: кращий догляд — 
Тим гірше для бичків, тим ближча смерть їм! 
Провини мого небожа забути 
Ще сяк-так можна: молодість, імення, —
Таж Готспер, кров, мовляв, гаряча, юна! — 
Отим усім його пробачать якось.
Та поготів його образи королеві 
Впадуть на голову мою — ще й батька 
Його старого: виховали ми ж бо 
Юнацьке те єство! Тож і зіпсутість,
Виходить, ми йому ту прищепили!
На нас — на джерело — покута ляже.
Тим, дорогий кузене, в жаднім разі 
Нехай не взнає Гаррі, що король сказав.

ВЕРНОН Кажіть, що хочте. Я на все лише 
Підтакуватиму. Іде ваш небіж.

Вихід: ГОТСПЕР, ДУҐЛАС, ОФІЦЕРИ й ЖОВНІРИ.
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ГОТСПЕР Вернулися вже, дядьку? Вестморленда 
Ми лорда можем, отже, відпустити. 
Кажіте ж, дядьку.

БУСТЕР Битву незабаром
Дає король нам.

ДУҐЛАС Хай же викликає 
Його лорд Вестморленд.

ГОТСПЕР Так і скаж'те 
Йому, мій лорде Дуґласе.

ДУҐЛАС Скажу,
3 великою охотою скажу!

Відхід: ДУҐЛАС.

БУСТЕР Ні тіні милосердя в короля.

ГОТСПЕР А ви прохали? Хай боронить Бог!

БУСТЕР Я делікатно розповів йому 
Про наші всі гіркоти й про його 
Те клятволомство, що його тепер 
Він залатав кривоприсягою новою. 
Він зрадниками зве нас, бунтарями, 
Помпезними потугами своїми 
В нас ті властивості скарати хоче.

Вихід: ДУҐЛАС.

ДУҐЛАС До зброї, лицарі, до зброї! Виклик 
Нахрапний кинув королеві Генрі 
Я просто в зуби! Вестморленд поніс 
Той виклик — вибору вже він не мав.

БУСТЕР Принц Велзький виступив поперед батька 
, І небожа мого взвав до двобою.

ГОТСПЕР Ох, як би я хотів, щоб сварка вся 
На наші впала голови, — щоб жадна 
Сьогодні не загинула душа,
А тільки я чи Гаррі Монмавз! Мовте 
Про нього: був зневажливий, зухвалий?
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ВЕРНОН

ГОТСПЕР

ГІНЕЦЬ

ГОТСПЕР

О ні! В житті не чув я, слово чести,
На бій сумирнішого виклику.
Так, наче брат свого наваживсь брата 
Просити, щоб явив великодушно 
Своє йому знання у вправах збройних.
Він вівсь як муж і мовив словом принца 
Вам похвалу, і про заслуги ваші 
Так говорив, немов би літописець. 
Почервонівши, визнав сам себе 
Нічим ще не заслуженим в лицарстві:
Мовляв, він досі гаяв тільки час.
Він говорив з розважністю такою,
Неначе учень був і вчитель разом.
Отак сказав. І хай на ввесь я світ 
Посвідчу: якщо принц переживе 
Всю заздрість нинішнього дня, — це буде 
Така надія Англії прекрасна,
Якої ще вона не мала і в якій 
За легковажністю вона єства не бачить.

Здається, мій кузене, закохались 
Ви в дурощі його. Хто чув колись 
Ще про розпутного такого принца?
Та буде хай собі такий, як хоче.
Ще заки прийде ніч, його в вояцькі 
Мої вхоплю обійми, — й трісне він 
Від залицянь м оїх . . .  До зброї, гей!
Жовніри, друзі, браття, що робити, —
Ви краще знаєте, ніж я, промовець кепський, 
Вам пояснити міг би, намагавшись 
Переконати вашу кров кипіти!

Вихід: ГІНЕЦЬ.

Мій лорде, тут листи до вас.

Тепер
Не можу їх читати. Гей, джентлмени! 
Життя — коротке. І оту короткість 
Протринькувати ще — було б задовго, 
Хоч би на циферблаті лиш година 
Була на те відміряна. Живем 
На світі ми для того, щоб топтати
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Вщент королівські голови. Вмираєм — 
Для того, щоб явити смерть хоробрих,
З якими разом умирають принци.
І ще щодо сумління: добра зброя 
Усяка, коли намір її чесний.

Вихід: другий ГІНЕЦЬ.

ГІНЕЦЬ Мій лорде, споготовтеся, бо йде
Король поквапно.

ГОТСПЕР Дякую йому,
Що зупинив мої думки, бо я 
Не надаюся на розмовника.
Хіба ще так: хай кожен робить те,
Що робить він найкраще! Ось і я 
Цю шаблю витягаю, маївши намір 
Заплямувати крицю кров’ю 
Найкращою, яку я тільки стріну 
В пригоді дня цього страшного.
Тож: Esperance! Гей, Персі! Нападай! 
Гучіть, струменти голосні війни!
Та й обнімімось під останню гру,
Бо йде земля супроти неба, й дехто 
Вже з нас такої куртуазії 
Удруге не зазнає і довіку!

Сурми. Вони обнімаються. Відхід.

З

Рівнина під Шрусбері.
Гуки сурем. Тривога битви. Вихід: ДУҐЛАС і БЛОНТ, 

з різних сторін.

БЛОНТ Хто ти такий, що ось посеред битви
Пересікаєш путь мені? Якої чести 
Здобути хочеш ти моєю головою?

ДУҐЛАС Тож знай: я звуся Дуґлас. Я мислюю
Тут за тобою, бо сказали: ти — король.

306



БЛОНТ Тобі сказали правду.

ДУҐЛАС Вже купив
Лорд Стаффорд дорого цей день отим,
Що мав, королю Генрі, він твою 
Подобу: зупинив мій меч йому життя.
Це жде й тебе, якщо в полон не віддасися.

БЛОНТ Шотляндцю гордий, не вродився я 
Таким, що віддається у полон.
Смерть лорда Стаффорда король помстить.

Б'ються. БЛОНТ падає. Вихід: ГОТСПЕР.

ГОТСПЕР Гей, Дуґласе, якби ти бився так 
Під Голмдоном, то я б не міг сказати, 
Що будь-коли шотландця переміг!

ДУҐЛАС Доконано! Побіда! Тут лежить 
Без подиху король.

ГОТСПЕР Де?

ДУҐЛАС Та ось тут.

ГОТСПЕР Цей, Дуґласе? Ні, це обличчя знаю.
Він був величний лицар, Блонт на ймення. 
Той самий виряд мав він, що й король.

ДУҐЛАС Ох, дурню, йди ж тепер туди з душею, 
Куди потрібно їй! Ти дорого 
Позичений той титул оплатив.
І нащо ти сказав, що ти король?

ГОТСПЕР Численні б’ються в строї королівськім.

ДУҐЛАС Кленусь мечем, поб’ю його я одіж, 
Весь Гардероб шматочок за шматочком 
Я рознесу, а короля знайду!

ГОТСПЕР Ходім же. Нам сьогодні йдеться добре. 

Відхід. Новий сполох. Вихід: ФАЛСТАФ.

ФАЛСТАФ У Лондоні не так то легко було дістати шалену 
кулю, а тут я змушений побоюватись її на кожно-
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му кроці. Тут записують у борг не інакше, як на 
лобі. Тихо! Хто ви такі? Гай, сер Волтер Блонт. 
Ви маєте ваш пай у гонорі. Тепер тут уже немає 
суєти. Але я гарячий, немов розтоплений свинець, 
і такий же важкий. Боже, вижени свинець із ме
не! Я не потребую ваги, важчої від ваги моїх 
тельбухів. . .  Я привів свою шарпанину туди, де 
її найкраще посипали перцем. Тепер їх уже не 
сто п’ятдесят, а всього три. Та й ті добрі лише 
для того, щоб сидіти край міста й жебрати всю 
решту життя.

Вихід: ПРИНЦ ГЕНРІ.

ПРИНЦ ГЕНРІ Чого тут байди б’єш? Позич мені 
Твого меча. Багато шляхтичів 
Під копитом у смерти задубіли, 
Непомщені. Позич мені меча.

ФАЛСТАФ Ой Галю, прошу я тебе, лиши мене ще трошки 
подихати. Турецький яничар ще справ таких ні
коли рукою збройною не доказував,, як я сьогод
ні доказав. Також і Персі вділив його пайку. Він 
уже напевно готовий.

ПРИНЦ ГЕНРІ А він насправді ще живий, аби тебе 
Вперіщити. Позич меча, я прошу.

ФАЛСТАФ Ні, Галю, як перед Богом: якщо Персі ще жи
вий, мого меча ти не дістанеш. Але візьми пі
столя, коли хочеш.

ПРИНЦ ГЕНРІ Давай його сюди. Як? Він у мішку?

ФАЛСТАФ Ох, Галю, він гарячий. Він такий гарячий, такий 
гарячий, що й мішок мішанкою від нього може 
стати.

ПРИНЦ ГЕНРІ витягає щось із лішка і бачить, що це — пляшка. 

ПРИНЦ ГЕНРІ Таки вибрав час для дурного жарту?

Кидає пляшкою на ФАЛСТАФА. В ідхід .

308



ФАЛСТАФФАЛСТАФ Гаразд, якщо Персі живий, я проколю його, але 
тільки коли він ітиме навпроти мене. А якщо він 
не йтиме навпроти мене, а я йтиму добровільно 
до нього, то нехай він робить з мене січеники. 
Я не люблю такого оскаленого гонору, як ото сер 
Волтер мас. Дайте мені моє життя, а я вже його 
рятуватиму, як сам умію. А врятувати конче тре
ба, бо як не врятую, то слідом за мною прийде 
непередбачений гонор, і тоді по всьому.

Відхід.

4

Інша частина поля битви.
Тривога. Сутички. Вихід: КОРОЛЬ, ПРИНЦ ГЕНРІ, 

ПРИНЦ ДЖОН і ВЕСТМОРЛЕНД.

КОРОЛЬ Прохаю, Гаррі, втримайся,
Іди в намет, бо ти стікаєш кров’ю.
Лорд Джон Ланкастерський хай відведе його.

ПРИНЦ ДЖОН Я — ні, мій пане! Сам кривавитись я мушу.

ПРИНЦ ГЕНРІ Величносте, вас прошу йти вперед. 
Відсутність ваша налякає друзів.

КОРОЛЬ Іду, вже йду. Мій лорде Вестморлендський, 
Ви до намету відведіть його.

ВЕСТМОРЛЕНД Ходім, мій лорде, я вас відведу.

ПРИНЦ ГЕНРІ Мене відводити, мій лорде? Я 
Не потребую помочі. Воронь нас Боже, 
Щоб через роздряп там якийсь нікчемний 
Покинув поле бою Велзький принц,
Коли кривавиться в пилюці шляхта 
І різанину тріюмфує бунт!

ПРИНЦ ДЖОН Задовго спочиваєм. Вестморленде, 
Кузене, йдім, обов’язок нас кличе. 
Заради Бога, йдім!
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Відхід: ПРИНЦ ДЖОН і ВЕСТМОРЛЕНД.

ПРИНЦ ГЕНРІ Ланкастере,
Мене ти обманув: я й не гадав,
Що маєш дух такий! Раніш тебе 
Любив як брата, Джоне, нині ж так 
Тебе шаную, мов би власну душу.

КОРОЛЬ Я бачив, як від Персі відбивався 
3 таким завзяттям він, що й сподіватись 
Від юности його було вже годі.

ПРИНЦ ГЕНРІ О, всім нам хлопець додає снаги!

Відхід: ПРИНЦ ГЕНРІ. Сутички. Вихід: ДУҐЛАС.

ДУҐЛАС Що, ще один король? Ростуть, ростуть, 
Неначе в гідри голови. Я — Дуґлас, 
Рокований усім отим, що носять 
Цей королівський колір на собі.
Ти хто, що граєш ролю короля?

КОРОЛЬ Я сам король, якому, Дуґласе,
Болить на серці, що в його подоби 
Влучав ти, а в самого нього — ні.
Я маю двох синів, вони шукають 
Тебе і Персі. Але ось мені 
Щасливо нагодивсь ти. Захищайся ж!

ДУҐЛАС Мене страхає, що і ти подоба, 
Хоча й тримаєшся ти як король. 
Та хто б ти там уже не був, а я 
Тебе напевно подолаю.

Б’ються. КОРОЛЬ у  небезпеці. Вихід: ПРИНЦ ГЕНРІ.

ПРИНЦ ГЕНРІ Гей, вгору голову, шотляндцю підлий, 
Абож її вже більш не підведеш! 
Хоробрі духи Шірлі, Стаффорда 
І Блонта у мечі моїм: принц Велзький 
Тобі тепер загрожує. Ніколи 
Він обітниці не дає, якщо 
Платити не бажає.
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(Вони б’ються. ДУҐЛАС не витримує і щезає.)

КОРОЛЬ

Веселіші,
Мій пане, будьте. Як ідеться вам?
На допомогу Ніколас, сер Ґосі,
Зове. Теж Кліфтон, — і до цього мчу я.

Зажди но. Дух переведи. Все ти 
Спокутував, що загубив був. Ніжність 
Ти виявив тут до життя мого 
Й купив мене прекрасним порятунком.

ПРИНЦ ГЕНРІ Ой Боже, як 'нашкодили мені 
Ті, що казали: смерть я вашу жду! 
Тут з Дуґласа нахрапної руки 
її б для вас я міг дістати щойно, 
Була б вона певніша за отруту 
3 усього світу й заощадила б 
Для сина зрадницьку його роботу!

КОРОЛЬ То йди ж до Кліфтона. А я — до Ґосі. 

Відхід: КОРОЛЬ. Вихід: ГОТСПЕР.

ГОТСПЕР Не помиливсь я? Гаррі Монмавз ти?

ПРИНЦ ГЕНРІ Говориш так, мов я зрекався б мення.

ГОТСПЕР Я звуся Генрі Персі.

ПРИНЦ ГЕНРІ Бачу, отже,
Найсміливішого бунтівника,
Що зветься цим іменням. Принц я Велзький, 
І, Персі, славою, ділитись більш не будем. 
Не можуть рухатися дві зорі 
В тім самім обширі, в одній орбіті.
Терпіти годі Англії обладу
Подвійну: Гаррі Персі й Велзький принц.

ГОТСПЕР Напевно, Гаррі, ні. Година б’є,
В якій комусь одному з нас — кінець. 
Дай Боже, щоб у зброї ти іменням 
Моєму дорівняв!

ПРИНЦ ГЕНРІ Зроблю його
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Сцена двобою. Готспер — Альбеут Бассерман, Фалстаф — Вільгельм 
Д'їельман, Принц Генрі — Алессандро Моїссі. Вистава 

Макса Райнгардта} Берлін, 1912

Die Zweikampfszene. Albert Basse, mann als Heijlsporn, Wilhelm Diegel- 
mann als Falstaff, Alessandro Moissi als Prinz Heinz.

ГОТСПЕР

Max Reinhardt-Inszenierung

Ще більшим перш, аніж з тобою розлучуся. 
3 твого шолома пуп’янки почесні 
Зірву я і вплету собі в вінок.

Ну, так. Ці хвастощі терпіти годі.

Вони б'ються. Вихід: ФАЛСТАФ.

ФАЛСТАФ Правильно, Галю! Отак, просто в нього, Галю! Ні. 
тут не знайдете ви хлоп’ячої забавки. Можу вас 
запевнити.

Вихід: ДУҐЛАС. Він б'ється з ФАЛСТАФОМ. ФАЛСТАФ падає 
так, неначе вбитий. Відхід: ДУҐЛАС. Тил часом ГОТСПЕР, 

поранений, падає.
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Сцена двобою. Готспер — сер Лоренс Олів'є, Принц Генрі — 
Майкл Ворр. Театр «Олд Вік», Лондон, 1945

The Duel scene. Sir Laurence Olivier as Hotspur, Michael Warre 
as Prince Henry. The Old Vic Theatre
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ГОТСПЕР

ПРИНЦ ГЕНРІ

Ограбував мою ти юність, Гаррі.
Та легше втратити життя текуче,
Ніж знати: на мені здобув ти горду славу. 
Це зранило мої думки страшніше,
Ніж меч твій — моє тіло. Бо думки — 
Раби життя, життя ж — це часу блазень.
І ось той свідок світу, час — кінчився . .. 
О, міг би я сказати й наперед,
Що лиш долоня смерти, зимна й земляна, 
Замкне язик мій. . .  Годі, Персі, ти 
Вже пил і їжа д л я -------

Умирає.

Черви, хоробрий Персі! 
Прощай, велике серце. Шанолюбство,
Погано виткане, як неймовірно страшно 
Воно тут збіглось! Ще як дух це тіло 
Виповнював, були тісні для нього 
Кордони королівства, — а тепер 
Для нього досить кроків двох землі,
Землі, де ти ось неживий лежиш 
І де нема вже воїна живого 
Такого більш. Якби ти був для дружби 
Чутливіший, не був би я так гірко 
До тебе запопадливий. Нехай же 
Моя прихильність щира приховає 
Твоє скалічене лице. . .  Тобі я вдячний,
Що цей виконую прекрасний звичай.
Прощай. Візьми свою на небо вартість.
Ганьба ж  твоя хай спить з тобою в гробі,
Не взначена у напис на нагробку.

(Він помічає ФАЛСТАФА на землі.)

А  це ще що? Гай-гай, старий знайомий!
Г не могло усе це м’ясо вкупі 
Затримати в собі життя хоч трошки?
Прощай, мій бідний Джеку! Більше б я 
За кращою людиною жалів.
Та й за тобою б шкодував я більше,
Якби ще йшлось мені про суєту.. .
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Шляхетну дичину вловила нині смерть 
Та ось найгладша тут звалилась шкереберть. 
Тож заки ляжеш похоронних мар на версі, 
Лежи в крові отут — при благороднім Персі.

Відхід: ПРИНЦ ГЕНРІ.

ФАЛСТАФ (устає) Похоронних мар на версі? Як ти мене сьогодні 
вкладеш на похоронні мари, я даю тобі дозвіл 
узавтра посипати мене порохом і навіть із’їсти. 
Кленуся кров’ю, це був саме час удати з себе 
мертвого. Бо Інакше гарячий, сварливий, ну і, 
скажімо, розлютований шотландець повівся б зо 
мною як шаленець. Я сказав: удати? Я брешу, 
я не вдавав. Бо саме вмерти, ось що значить уда
вати. Мертва людина тільки вдає, що вона лю
дина. Вдавати мертвого, коли насправді людина 
жива, — це досконале відтворення справжнього 
життя. Найкраща складова частина хоробрости 
— обережність. Я врятував собі життя за допо
могою цієї найкращої складової частини. Чорт за
бирай, я боюся цього гарматно-порохового Персі, 
хоч він і мертвий! Ну, а що буде, коли й він теж 
удає, і ось тепер устане? Заклинаюся святою ві
рою, я боюся, що він може вдавати краще, ніж я. 
Ні, краще вже я зроблю його безпечним. Авжеж 
І тоді заприсягнуся, що це я вбив його. Бо чого 
ж би й йому не встати так само добре, як мені? 
Ніхто не може заперечити, крім очей, а мене ж 
бо ніхто не бачить. (Коле лертвого у стегно.) 
Отож, хлопче, з новою раною у вашому стегні — 
ходімо разом зо мною.

Бере ГОТСПЕРА па плечі. Вихід: ПРИНЦ ГЕНРІ і ПРИНЦ ДЖОН.

ПРИНЦ ГЕНРІ Ходімо, брате Джоне. Ти хоробро 
Цілинний меч твій посвятив.

ПРИНЦ ДЖОН Чекай!
Хто це такий? Чи не казав мені ти,
Що цей гладун був мертвий?

ПРИНЦ ГЕНРІ Та казав же!
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ФАЛСТАФ

ПРИНЦ ГЕНРІ 

ФАЛСТАФ

ПРИНЦ ДЖОН 

ПРИНЦ ГЕНРІ

Скривавлений і бездиханний, він 
Простягся на землі, я сам це бачив.
А ти живий? Ти не фантазія?
Промов же, прошу! Бо очам своїм 
Не віримо без вух. Ти не здаєшся?

О ні, я — певна й безповоротна річ. Я ніяка не 
подвійна людина. Отож, якщо я не Джек Фал- 
стаф, то я тільки мішок. А це ось вам Персі, ма
єте. (Кидає мертвого на землю.) Якщо ваш бать
ко виявить мені шану, добре. Якщо ж ні, то не
хай уб’є собі другого Персі сам. Я хочу бути або 
графом, або герцоґом. Запевняю вас.

Але яким то робом? Я ж Персі сам убив у двобої, 
а тебе бачив мертвого.

Ти? Боже, Боже, як страшно цей світ брехні під
пав! Я згоден з вами, що я лежав і що я не ди
хав. Але таким же був і він! А тоді ми схопи
лись обидва раптово, в одну й ту ж  мить, і би
лися добру годину за шрусберійським годинни
ком. Якщо мої слова викликають довіру, добре. 
Якщо ж ні, то на голови тих, що мають нагоро
джувати хоробрість, упаде гріх. А я ось готовий 
умерти, доводивши, що це саме я і ніхто інший 
поранив його у стегно. Якби він та був живий і 
спробував це заперечити, то, чорт забирай, я дав 
би йому проковтнути шматок мого меча.

Це дивна розповідь, що я почув.

Цей приятель теж дивний, брате Джоне.
Бери ж собі на плечі знов тягар 
Шляхетний, ради мене, і брехню 
Твою, якщо вона щаслива буде,
Позолочу я словом.

‘ (Сурми.)

Це на відступ!
Звістують сурми: день належить нам! 
Ходімо, брате, вглиб, де битва йшла, 
Побачим, хто живий, хто мертвий з друзів.
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В ід х ід :  П Р И Н Ц  Г Е Н Р І та П Р И Н Ц  Д Ж О Н .

ФАЛСТАФ А я піду, як вони говорять, по нагороду. І того,
хто нагородить мене, нагородить Бог. І якщо я 
стану великим, то хочу водночас і поменшитись. 
І я прочищу собі шлунок, покину пити і житиму 
так охайно, як то й належиться шляхтичеві.

Відхід.

5

Пале битви.
Сурми. Вихід: КОРОЛЬ, ПРИНЦ ГЕНРІ, ПРИНЦ ДЖОН , 

ВЕСТМОРЛЕНД із полоненими ВУСТЕРОМ та ВЕРНОНОМ.

КОРОЛЬ

БУСТЕР

КОРОЛЬ

Тож досконалу кару бунт знайшов. 
Злосердий Бустере, чи не послав я 
Прощення, ласку й вияви любови 
Для всіх вас? Ти ж посмів це затаїти? 
Зловжив довір’я небожа свого?
Трьох лицарів по нашій стороні 
Убито нині, згинув граф-шляхетний, — 
Жили б численні тут створіння людські, 
Якби як християнин вість поніс 
Ти щиро поміж нашими військами.

Я це вчинив для власного рятунку. 
Прийму тепер свою покірно долю,
Без жадних спроб уникнути її.

На смерть ведіте Бустера, і Вернон 
Розділить участь з ним. Про інших винних 
Розважим ще собі.

(Відхід: БУСТЕР і ВЕРНОН, ведені вартою.)

Що чути в полі?
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Сцена перелоги. Король — Павль Веґенер, Принц Генрі — Алессан- 
дро Моїссі, Фалстаф — Вільгельм Діґельман. Вистава 

Макса Райнгардта, Берлін, 1912

Die Siegeszene. Paul Wegener als der Konig, Alessandro Moissi 
als Prinz Heinz, Wilhelm Diegelmann als Falstaff.

Max Reinhardt-Inszenierung

ПРИНЦ ГЕНРІ Шотландець Дуґлас, лорд шляхетний, 
Побачивши в звороті денне щастя, 
Смерть Персі благородного й утечу 
Людей його безладну й страхоногу, 
Цобіг за ними, та з гори зірвався 
Й побився тяжко. Вловлено його,
І зараз він в моїм наметі. Ваша 
Величносте, вас прошу я, дозвольте 
Мені розпорядитись ним.

КОРОЛЬ Від серця.
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П РИ Н Ц  ГЕ Н Р І

ПРИНЦ д ж о н  

КОРОЛЬ

Тоді, Ланкастерський мій принце, брате Джоне, 
Належить вам шляхетна щедрість ця:
Ідіть до Дуґласа і передайте 
Йому озволення без викупу 
Іти на волю. Він свою хоробрість 
Сьогодні на верхах шоломів наших 
Нам показав, навчив нас шанувати 
Високість і у наших ворогів.

Я вдячний за доручення, мій пане,
І передам його негайно.

Теж нам лишилось поділити сили.
Ви, сину Джоне, й ви, кузене Вестморленде,
У напрямку на Йорк ідіть найшвидше, 
Норземберленда і прелата Скрупа 
Там перестріньте: заклопотані 
Вони, як чули ми, повстанням. Я ж бо 
І ви, мій сину Гаррі, йдем у Велз —
З Ґлендауером та графом Марчем битись.
Ще день один такий, і всякий бунт 
На цій землі дощерця втратить ґрунт.
Щасливий перший крок надалі будь нам збудом, 
Щоб не вспокоїлись, аж доки все здобудем!

Відхід.
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Друга частина 

Part 2
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Д ІЮ Т Ь :

РОЗГОЛОС 
КОРОЛЬ ГЕНРІ IV
ПРИНЦ ГЕНРІ ВЕЛЗЬКИЙ, після КОРОЛЬ ГЕНРІ V 
ПРИНЦ ТОМАС ГЕРЦОГ КЛЕРЕНС 
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ОДВІРНИЙ у Воркворзькому замку 
ФРЕНСІС, слуга-подавальник 
ЛЕДІ НОРЗЕМБЕРЛЕНД 
ЛЕДІ ПЕРСІ, удова ГОТСПЕРА
ПАНІ КВІКЛІ, ХАЗЯЙКА шинка «Кнурова голова»
ДОЛ ТІРШІТ
ЛОРДИ, ПОЧЕТ, ОФІЦЕРИ, ЖОВНІРИ, ГІНЦІ, ПОДАВАЛЬНИКИ, 

СЛУГИ тощо.
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П Р О Л О Г

Воркворз. Перед НОРЗЕМБЕРЛЕНДОВИМ замком. 
Вихід: РОЗГОЛОС, увесь замальований язиками.

РОЗГОЛОС Повідтикайте вуха! Хто ж їх затикає.
Як голосно говорить розголос?
Від сходу на зів’ялий захід я,
Собі конем поштовим вітер мавши.
Вістую справи, нині розпочаті 
На глобусі земному. Язиками 
Своїми мовою кожденною 
Брехню я людям голошу, їм вуха 
Фальшивими вістками забивавши.
Про мир я говорю, коли злоба, 
Сховавшися за спокій, ранить світ.
Хто ж, як не я, не розголос, готує 
Уявний страх і захист проти нього,
В той час коли великий рік напух 
Геть іншим лихом від тирана Марса?
Бо розголос це та сопілка,
Що в неї дме підозра, заздрість, хитрість, 
Та ще й так легко дме, що грати може 
На ту сопілку і потвора з головами 
Без ліку — многота безладна й змінна.
А втім, навіщо тіло славнозвісне 
Своє я розшматовую отак 
Перед домашнім господарством власним? 
Чому тут розголос? А ось чому:
Біжу попереду я перемоги,
Що на кривавім полі Шрусбері 
Піднесла вгору Генрі короля,
А молодого Готспера розбила 
І загасила полум’я повстання 
Самою ж кров’ю бунтарів. Чого ж
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Це заманулося мені спочатку 
Тут правду говорити? Таж моя 
Повинність оглашати щонайперше,
Як Генрі Монмавз був убитий гнівом 
Шляхетним Готсперового меча 
І як то перед лютим Дуґласом 
Король схилив помазану главу 
На щонайнижчий рівень смерти. Це 
Розголосив я в селах і містечках 
Від Шрусберійського бойовища 
І аж до виточеної червою дірки 
У камені нерівнім, де лежить 
Норземберленд старий, Готсперів батько, 
Недужого вдававши. І біжать 
Відомості, й ніхто новин інакших,
Крім тих, що я вістую, не приносить! 
Гей, небезпечніша брехлива втіха 
Цих язиків од злої правди лиха!

Відхід.



ДІЯ ПЕРША

ЛОРД БАРДОЛФ

ОДВІРНИЙ

ЛОРД БАРДОЛФ 
ОДВІРНИЙ

ЛОРД БАРДОЛФ 

НОРЗЕМБЕРЛЕНД

ЛОРД БАРДОЛФ 

НОРЗЕМБЕРЛЕНД

1

Там само.
Вихід: ЛОРД БАРДОЛФ.

Хто браму стереже?

(Вихід: ОДВІРНИЙ.)

Де граф?

За вас сказати?
А як

Бардолф лорд чекає.
Ласкавий пан пішли гуляти в сад. 
Постукайте, будь-ласка, у ворота,
І він вам сам (відчинить.

Ось іде він.

Вихід: НОРЗЕМБЕРЛЕНД.

Які новини, лорде? Бо тепер 
Хвилина кожна мусить стати батьком 
Подій якихось. Дикі ці часи —
Мов кінь, що від годівлі зріс у силу 
Й зірвався з прив’язу, і мчить скажено, 
Перекидаючи поперед себе все.
Шляхетний графе, з Шрусбері приніс я 
Новини певні.

Боже дай, щоб добрі!
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ЛОРД БАРДОЛФ

НОРЗЕМБЕРЛЕНД 

ЛОРД БАРДОЛФ

НОРЗЕМБЕРЛЕНД 

ЛОРД БАРДОЛФ

НОРЗЕМБЕРЛЕНД

ТРЕВЕРЗ

Так, добрі. Кращих серце й не бажало б. 
Король поранений на смерть, а син ваш, 
Мій лорде, вдатно, за одним лиш змахом 
На місці принца Генрі зарубав.
Обидва Блонти впали від руки 
Міцної Дуґласа. А з принцем Джоном 
І Стаффорд з поля втік, і Вестморленд. 
Незграбний Гаррі Монмавза той кнур,
Сер Джон, у сина вашого у брані.
О, день такий прекрасний, так здобутий, 
Ще не з’являвся для окраси часу 
Від Цезаревих днів!

Хто це звістив вам? 
Ви з поля битви? Просто з Шрусбері?
Я говорив, мій лорде, з очевидцем. 
Шляхетного він роду, з добрим менням, 
Тож новину подав як щиру правду.
Ось мій слуга, якого ще в вівторок 
Послав я по новини, йде сюди.

Його я випередив у дорозі,
Мій лорде. Він напевно більш не знає, 
Ніж хтось, хто вже від мене все почув.

Вихід: ТРЕВЕРЗ.

Ну, Треверзе, що доброго приносиш?

Мій лорде, сер Джон Амфрвіл з добрими 
До вас вернутись вістями звелів —
Мене він кращим обігнав конем.
Та ось за ним пригнався другий шляхтич, 
Украй знеможений і на коні 
Скривавленому. Перевівши подих,
Він запитав, кудою шлях на Честер.
Від нього взнав я долю Шрусбері! 
Повстанців — він повів — спіткало лихо, 
Остроги в Персі юного схололи!
І, на питання інші не ждучи,
Пустив повіддя, вкляк до гриви, рвачко 
Всадив остроги аж по коліщатка
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НОРЗЕМБЕРЛЕНД 

ЛОРД БАРДОЛФ

НОРЗЕМБЕРЛЕНД 

ЛОРД БАРДОЛФ

НОРЗЕМБЕРЛЕНД

МОРТОН

НОРЗЕМБЕРЛЕНД

Коневі бідному в тремтячі боки 
І так погнав, немов дорогу жер...
Що? Повтори! Сказав: остроги в Персі 
Холодні? Лихо впало на повстанців?
Послухайте, мій лорде. Якщо син 
Не переміг ваш, гонором кленуся:
Своє віддам баронство за шовкове 
Мереживо! Тож годі.

А чого ж
Говорить шля!хтич той, який прибув 
Туди по Треверзі, такі он речі?

Хто? Він? Та може він, сволота, вкрав 
Того коня, на котрім їде, й бовкнув 
На вітер язиком, життям кленуся!
Он, гляньте, ще новини.

В ихід: МОРТОН.

Чоловік цей
Чолом, мов аркуш титульний у книзі, 
Віщує драму. Виглядом такий 
Буває берег, на якому води 
Гуляли ненаситні тількищо 
Й свого лишили свідків панування. 
Кажи ж бо, Мортоне: ти з Шрусбері?

Я втік із Шрусбері, шляхетний пане. 
Там смерть ненависна свою наділа 
Огидну машкару — злякати наших.

А син же мій? А брат? Та ти тремтиш,
І щоки в тебе сполотніли: швидше, 
Аніж язик, вони вістують вістку 
Нерадісну. Захекана, понура 
Людина з поглядом смертельним теж 
Отак біля Пріямового ліжка 
Завісу відшморгнула у тривожну 
І глупу ніч, аби тим сповістити,
Що половина Трої у вогні, —
Й Пріям вогонь побачив, слів не чувши.
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Так само й я довідався скоріше 
Про Персі смерть, ніж твій язик промовив. 
Ти хтів сказати, мабуть: так і так 
Ваш син вчинив, а брат ваш так і так,
А Дуґлас благородний дуже бився 
Ще перед тим — ти вухо хтів моє 
Жадібне їх відважними ділами 
Наповнити і аж тоді зідхнути 
Й спинити слух мій після тих похвал 
Уже ударом справжнім: брат ваш, син 
І інші — мертві.

МОРТОН Дуґлас ... він живий.
І брат ваш поки ще... Та син шляхетний — —

НЮРЗЕМБЕРЛЕНД Так, він помер. Ось бачите, який 
Швидкий язик на здогад щодо тих 
Речей, яких не знати він хотів би,
Але які інстинктом прознаються 
Із виразу очей у другого:
Те сталося, чого боявся він!
Та ні бо, Мортоне, ти чарівну 
Скажи твоєму графові брехню.
Хай буде це зневага, — та за неї 
Багатим я тебе зроблю.

МОРТОН Даремно.
Великі для моїх ви заперечень:
Ваш розум непомильний, страх ваш — вірний.

НОРЗЕМБЕРЛЕНД Так. Але й досі не сказав ти: Персі мертвий. 
Тяжке признання бачу я в очах.
Хитаєш головою, ніби гріх 
Чи страх казати правду не велять.
Якщо убитий, то кажи. Ця мова 
Образлива не буде, що про смерть 
Повість. Грішить лиш той, хто наговори 
На мертвого складає, а не той,
Хто каже: він умер. Та й так звичайно 
Носій сумних вісток тяжку повинність 
Виконує, бо глас його завжди 
Гуде понурим дзвоном похорону 
І знов недавню смерть на очі зводить.
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ЛОРД БАРДОЛФ 

МОРТОН

НОРЗЕМБЕРЛЕНД

Я й здумати не можу, лорде мій, 
Що син ваш мертвий.

Я шкодую дуже,
Що мушу запевняти вас у тому,
Чого не хтіїв би бачити. Так, бачив 
Я сина вашого скривавленим —
Він був утомлений і кволо відбивався 
І дух насилу переводив... Бачив,
Як Гаррі Монмавз Персі з ніг звалив, 
Ніколи не чутливого до страху, —
Життя його повік уже не встане.
В кількох словах: загинув той, який 
Охоти піддавав селянам навіть 
У таборі своїм. Прославлений,
Відвагою все військо надихав він 
І гартував жовнірів дух. Ослаб він, —
То й решта не утрималась і так,
Мов оливо важке чи річ якась,
Важка сама собою, покотилась 
У неймовірній швидкості згори.
В загині Готспера був людям нашим 
Важенний поштовх бігти, — та ще й так. 
Що їх стріла не наздогнала б навіть,
Якби туди летіла, де жовніри 
Рятунок сподівалися знайти.
Тоді то й бранцем став шляхетний Вустер. 
Ба — і шотляндець теж, кривавий Дуґлас. 
Чий добре в січі вироблений меч 
Вбивав подоби короля аж тричі:
Не витримав і спину повернув,
Втікаючи ж, спіткнувся з переляку 
Й потрапив у полон. І в підсумку 
Король одержав перемогу й вислав 
Негайно вам назустріч, лорде мій,
Із юним на чолі; Ланкастером
Та з Вестморлендом сили. Ось новини.

На горювання часу маю досить.
Та ліки містяться в самій отруті!
Я був би занедужав, бувши дужим,
А от, захворівши, знайшов я засіб
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І на поліпшення. Це так, як той 
Нещасний з кволими від лихоманки 
Суглобами, які, немов петельки,
Під тягарем життя звисають у безсиллі, 
Із нетерплячки виривається 
В тих, що його тримають, — так і я 
3 моїми членами, які ослабли 
Від горя, а тепер, під’юджені 
Тим самим горем, тричі виростають 
У власній силі... І тому набік 
Геть затишну оцюю милицю!
Надіванка з бляшок, що крицею 
Поєднані, орукавичить руку 
І стане їй опорою. Так само 
І обвиванці геть! 3 них сторожі 
Для голови занадто легковажні 
У час, коли на неї ціляться 
Побідами насиченії принци:
Хай і чоло залізо обів’є.
І хай година, послана злобою,
Щоб супитися на Цорземберленда 
Розлюченого, вже тепер надійде!
І небеса нехай цілують землю!
І дикому потопові нехай 
Рука природи більш не ставить меж — 
Нехай це робить смерть! І хай цей світ 
Від кону довший більш не буде, хай 
Задовольняється в повільній дії,
Хай дух перворожденця Каїна 
Тут зацарює в грудях кожного,
І кожне серце хай схиляється 
На закривавлені шляхи, і кін 
Кінцем нехай стає, а тьма нехай 
Обернеться запоною над мертвим !..

ТРЕВЕРЗ Напруга пристрасти вам шкодить, лорде.

ЛОРД БАРДОЛФ Не розлучайте з честю мудрість, графе 
Мій дорогий.

МОРТОН На ваше лиш здоров’я 
Спирається життя союзників,
Що люблять вас. Воно зруйнується,
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Коли здоров’я пристрасті бурхливій 
Ви віддасте. Таж припустили ви 
Всю змінність на війні і врахували 
Можливості всілякі, лорде мій,
Раніше, ніж сказали: починаймо!
Ви ж думали, що від ударів долі 
Упасти може й син ваш. Небезпеку 
Ви ж бачили, яку проходить він 
На гостряках її, де можна швидше 
В безодню ринути, ніж через неї 
Перехопитись. Ви ж були свідомі 
Того, що тіло'© нього може бути 
Побите і поранене, що дух 
Його стрімучий поривав на стежку,
Де небезпека зноситься найвище, —
І все ж сказали ви йому: «Вперед!» 
Ніщо, хоч гальмувало, не спинило,
Цю дію, що народжувалась тяжко.
То що ж це трапилось тепер, що ви 
Заповзялись так відчайдушно, коли те 
Лиш здійснилося, що передбачалось?

ЛОРД БАРДОЛФ Для нас, які заздалегідь себе 
На згубу віддали, немає більше 
Вже ризика на небезпечних цих морях, 
Де з десятьох врятується один лиш.
Ми йшли на ризик, щоб здобути виграш, 
До небезпеки втративши повагу,
І ось тепер, повалені, на карту 
Все ставим знов: і тіло, і добро.

МОРТОН Давно пора. І, пане мій шляхетний,
Я певну чутку чув і переповідаю 
Правдиво: добрий архибіскуп Йоркський 
Повстав також з потугами, що добре 
І вишколені, і озброєні.
Це чоловік, який людей до справи 
Сподвоєним переконанням в’яже.
Мій лорде, син ваш мав для битви військо 
3 людей, мов тінь: їх плоть була лиш — вигляд. 
Одне бо слово тільки «бунтівник»
На дві частини дію розтинало —
На душі і тіла. Жовніри бились
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НОРЗЕМБЕРЛЕНД

Під примусом і неохоче, ніби 
П’ючи якісь підсилювальні ліки. 
Здавалось тільки нам, що їхня зброя 
По нашому воює боці, справді ж 
Те слово «бунтівник» тримало їхні 
І душу, й дух замерзлими, неначе 
В ставку рибину зимньої пори.
Але тепер повстання надихає 
Своєю вірою архиєпископ.
Він щирістю та святістю думок 
В одне з’єднає тіло й душу. Він 
Повстання ще підситить дорогою 
Кривавицею Річарда, її 
З плит кам’яних у Помфреті зішкрібши. 
Тоді і чвара, і її причина 
Благословенні небом будуть. Людям 
Повідає архиєпископ: землю 
Катує Болінґбрук, як проїздить 
По ній конем, — скривавлена земля 
Повітря ловить, до життя пручавшись. 
Тож і значні, і незначні ідуть 
До архибіскупа.

Я знав про це й раніше, 
Та, правду кажучи, тодішнє горе 
Його з душі моєї вимело.
Ходімо в хату. Кожен думку хай 
Подасть про щонайкращу путь до помсти. 
Ми поговоримо і про безпеку.
Листи порозсилати друзям треба 
Найшвидше. Не було ніколи їх так мало,
І ще ніколи нам їх так не бракувало.

Відхід.

332



2

Вихід:

ФАЛСТАФ

ДЖУРА

ФАЛСТАФ

Лондон, вулиця.
ФАЛСТАФ із ДЖУРОЮ, який несе меч і щит.

Гей, хлопче-велетню, а що говорить лікар про 
мою сечу?
Він говорить, пане, що сеча сама собою — добра, 
здорова сеча. Але той, говорить він, що є її 
власником, — той може мати й більше недуг, 
аніж стільки, скільки він знає про них.
Люди всякої масти дуже задаються з того, що 
оглядавши мене в моєму поясі, мають нагоду 
посміятися. Мозок у цієї погано замішаної глини, 
тобто в людини не здатний винайти щонебудь 
смішніше, ніж те, що я сам про себе винаходжу 
або вже винайшов. Я не тільки сам дотепний 
на сміх, але й виглядом своїм спричиняю сміх 
та дотепи інших. Ось я йду поперед тебе. Я не
мов та свиня, що вигнала всіх своїх поросят, 
крім одного. Якщо принц дав мені тебе у джури 
для якоїсь іншої мети, а не для того, щоб ти 
мене краще вирізняв, то я думаю, чи це не по
карання? І тоді ти, скурвої віри корінчику 
мандрагори, ти більше пристосований до того, 
щоб я зносив тебе на моєму брилі, аніж щоб ти 
терся коло моїх п’ят. Я ще й по цей день не 
оправляв самоцвітів. Вас я теж не оправлю ні 
у золото, ані в срібло. Я приберу вас у руб’я та 
й пошлю назад до вашого хазяїна — для само- 
цвітіння. А недоцвіт, отой принц, хазяїн ваш, 
що в нього ще навіть підборіддя не обросло, 
ніколи не зацвіте ані одним волоском. Уже 
швидше в мене на долоні виросте борода, ніж 
у нього на щоках. А він ще насмілюється гово
рити, що в нього лице поважне, як то в кожного 
короля! Ич! Ні, кажу я, Бог дасть йому бороду 
тоді лише, коли Богові заманеться. Але дарунок 
це буде недоречний. Він триматиме його для 
королеподібности в обличчі, і голяр не заробить 
на його бороді й півшилінґа. Та й ще він куку-
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ДЖУРА

ФАЛСТАФ

ДЖУРА

ФАЛСТАФ

рікае, що він чоловіком ще тоді записаний, коли 
його батько школяриком був. Ич! Він може під
тримувати свою гідність, наскільки йому ба
жано, але для мене її вже досить, можу його 
запевнити... Ну, що сказав майстер Дамблтон 
про отлас на мій куций плащ і шаравари?

Він сказав, пане, що ви маєте йому кращу по
руку дати, аніж Бардолф дав. Він сказав, що не 
хоче ані вашого підпису, ані його. Каже, що 
засада безпеки не дозволяє йому цього.

Так тоді будь він проклятий. Він ненажера, не- 
наглитник, і я молю Бога, щоб йому в пеклі 
язик попекли. Ич, скурвої віри Ахитофель! 
Яке ж то підле всепередбачення в цього негід
ника! Щоб ото шляхтич, якого йому послала 
доля в руки, та ще сам ставав під поруку? Ич, 
скурвої віри син! Ви ж подумайте, цей голомо
зий не ходить інакше, як у високих черевиках 
і з отакою зв’язкою ключів при поясі. А коли 
людина хоче з ним чесно мати справу, то він 
ще й комизиться — поруки, бачте, вимагає. Та 
нехай мені краще покладуть до рота пацючої 
отрути, аніж щоб я йому поруку давав! Я спо
дівався, що він мені пришле двадцять два локті 
отласу, як справжньому лицареві, а він мені 
посилає поруку. Гаразд, він може спати запору- 
чено. Він має ріг достатку, а від легковажности 
його жінки той ріг навіть світиться. Тільки що 
він не має ліхтаря, щоб сам міг присвітити, коли 
треба. А де Бардолф?

Він пішов у Смізфілд купити коня вашій милості.

Я купив Бардолфа у церкві святого Павла, а він 
Мені хоче коняку у Смізфілді купити! Мені ще 
треба б посватати жінку в одному відомому 
будинкові, то був би я тоді і обслугований, 
і оконячений, і оженячений.

Вихід: ВЕРХОВНИЙ СУДДЯ та його СЛУГИ.

334



ДЖУРАДЖУРА

ФАЛСТАФ

Сер, ось іде той пан, який затримав був принца 
за те, що принц його за Бардолфа вдарив.
Зачекай трошки, я його не хочу бачити.

ВЕРХОВНИЙ СУДДЯ Хто це йде он туди?
СЛУГА Фалстаф, з дозволу вашої милости.
ВЕРХОВНИЙ СУДДЯ Це той, що мав стати до відповіді за гра-

СЛУГА
бунок?
Той,, мій пане. Але він після того, як я чув, добре 
вислужився пі& Шрусбері. Він іде оце з дору
ченням до принца Джона Ланкастерського.

ВЕРХОВНИЙ СУДДЯ Що, у Йорк? Гукніть його сюди.
СЛУГА Сер Джоне Фалстафе!
ФАЛСТАФ Скажи йому, хлопче, що я глухий.
ДЖУРА Ви мусите говорити голосніше, бо мій пан глухі.
ВЕРХОВНИЙ СУДДЯ Авжеж, я не сумніваюся, що він неспромож

ний слухати нічого доброго. Іди, шарпни його

СЛУГА
за лікоть. Я повинен з ним говорити. 
Сер Джоне!

ФАЛСТАФ Що? Такий ще молодий, а вже старцює? Чи не
має тобі воєн? Чи бракує тобі роботи? Чи коро
леві вже не треба підданців? Та й бунтівники — 
чи й вони не потребують жовнірів? Хай це буде 
й сором з якогось боку, але — тільки з одного. 
Дід — гірше ймення, ніж бунтівник, можу тебе 
запевнити. І бажаю, щоб ти виправився.

СЛУГА Та ні, ви помиляєтеся в мені, пане.
ФАЛСТАФ А то чому? Хіба я сказав, що ви чесна людина? 

Уже не говоривши про мою лицарськість і про 
моє жовнірство, я збрехав би просто моєю гор
лянкою, якби твердив щось отаке.

СЛУГА Я прохаю вас, пане, ви таки не говоріть про 
вашу лицарськість і про ваше жовнірство, а доз
вольте й мені сказати, що ви брешете вашою
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горлянкою, коли думаєте, що я щось інше, як 
чесна людина.

ФАЛСТАФ Щоб я тобі дозволив так сказати? Щоб я не го
ворив про те, що виросло разом зо мною? Коли 
ти дістанеш такий дозвіл від мене, можеш мене 
повісити. Але коли ти його дістанеш не від мене, 
то повісь себе сам. Ти, собача гриво! Геть відсіля!

СЛУГА Але ж, сер, мій пан хотіли б говорити з вами.

ФАЛСТАФ A-а! Добрий мій пане! Дай Боже вашій милості 
доброго часу сьогодні! Я радий бачити вашу ми
лість у доброму здоров’ї. Я чув, як говорили, що 
ви,.ваша милосте, недужі. Тепер ви трошки по
ширшали, і то, мабуть, завдяки порадам лікарів. 
Сподіваюся, що ви вийшли на вулицю не без 
їхнього дозволу? Ваша милосте, таж ви ще да
леко не чисті від вашого парубоцтва, хоч від вас 
уже трошечки й чадить віком. Хе-хе, чується, 
так би мовити, деякий солоний присмак часу, 
що? О, я найпокірніше благаю вашу милість, 
зробіть святою свою турботу про здоров’я.

ВЕРХОВНИЙ СУДДЯ Сер Джоне, я розшукував вас перед вашим

ФАЛСТАФ

походом до Шрусбері.

Це приємно, ваша милосте, це дуже приємно. 
Я чув, що їх величність повернулися з Велзу 
трохи розладовані.

ВЕРХОВНИЙ СУДДЯ Я не говорю про їх величність. Ви не повинні 
були зникати, коли я вас розшукував.

ФАЛСТАФ А все ж, а все ж про їх величність. Я чув, що 
вони впали в якусь скурвої віри апоплексію?

ВЕРХОВНИЙ СУДДЯ Гаразд. Ласка Господня над ним. Я прохаю

ФАЛСТАФ

вас дозволити говорити з вами, і то саме про вас.

Ця апоплексія, як я собі думаю, являє якусь 
форму летаргії, за дозволом вашої милости. Це 
щось наче форма сну у крові, це скурвої віри 
якийсь гуд у вухах.
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ВЕРХОВНИЙ СУДДЯ Що ви мені говорите про неї? Нехай вона 
собі буде тим, чим є.

ФАЛСТАФ Вона походить від великого, надмірного горя.
А так само — від науки, яка спричинює турбо
ти мозку. Я читав про причини її ознак у Ґалена. 
Це рід глухоти.

ВЕРХОВНИЙ СУДДЯ Я думаю, що радше ви впали в якусь недугу.
Ви не хочете слухати того, що я вам говорю.

ФАЛСТАФ Дуже правильно, мій лорде, дуже правильно.
Навіть більше, ніж правильно. Я недугую, за 
вашим дозволом, не на неслухання, а на недугу 
не помічати того, що мене найбільш турбує.

ВЕРХОВНИЙ СУДДЯ Якби вам дати в п’яти, це полагодило б увагу 
й ваших вух. Але мені не йдеться про те, щоб 
стати вашим лікарем.

ФАЛСТАФ Мій лорде, я, щоправда, такий же бідний, як Іов,
але я не такий терплячий, як він. Ваша милість 
можете мені послужити всього лише порцією 
тюрми, так би мовити, — в повагу до бідности. 
Та навряд чи я виконуватиму ваші приписи. 
Мудра людина вміє поділити порцію на двадцять 
частіш.

ВЕРХОВНИЙ СУДДЯ Я шукав вас, бо в мене була справа проти вас.
Ішлося про ріб вашого життя, і саме з цього 
приводу я й хотів, щоб ви прийшли й погово
рили зо мною.

ФАЛСТАФ Один учений, знавець законів нашої землі, від
раяв мене. І я не прийшов.

ВЕРХОВНИЙ СУДДЯ Гаразд. Але це ж правда, що ви, сер Джоне, 
живете великопаскудно.

ФАЛСТАФ Той, хто застібається спряжками мого пояса,
не може жити малопаскудно.

ВЕРХОВНИЙ СУДДЯ Але ж засоби, засоби ваші тоненькі! А ви
трати он які великі.
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ФАЛСТАФ Ох, як хотів би я, щоб було навпаки: щоб засоби
були більші, а поясниця тонша.

ВЕРХОВНИЙ СУДДЯ Ви збиваєте на манівці молодого принца.
ФАЛСТАФ Молодий принц збива мене на манівці, а не я

його. Я хлоп з великим черевом, а він мій со
бака з фальшивим нюхом.

ВЕРХОВНИЙ СУДДЯ Ну, гаразд. Я не хочу ятрити недавно загоєну 
рану. Та все ж ваші заслуги в день Шрусбері 
лише зовсім трошечки позолотили ваше нічне 
геройство при Ґедсгілі. Мусите дякувати тільки 
нашому часові: його неспокій заспокоїв вашу 
справу.

ФАЛСТАФ Мій лорде?
ВЕРХОВНИЙ СУДДЯ Та оскільки тепер усе гаразд, то тримайтеся 

так і надалі. Не викликайте вовка з лісу.

ФАЛСТАФ Викликати вовка так само погано, як і виню
хувати лисицю.

ВЕРХОВНИЙ СУДДЯ Ех, нагадуєте ви мені свічку, яка згоріла кра
щою своєю частиною.

ФАЛСТАФ Помилка, мій пане: я ввесь із лою, а не з воску.
Я лойова свічка, бенкетна. Я свічка грубуватої 
роботи, та ще й такої грубуватої, що грубшає з 
кожним днем.

ВЕРХОВНИЙ СУДДЯ 3 кожного вашого білого волосу повинно б 
гідне обличчя вбачати.

ФАЛСТАФ Помилка, мій пане: гідне обличчя не вбачають,
а вмачають.

ВЕРХОВНИЙ СУДДЯ Ви мандруєте за юшім принцем сюди й туди, 
неначе його злий алгол.

ФАЛСТАФ Помилка, мій пане: ангол це щось легесеньке,
з крильцями. А мою вагу, здається, можна виз
начити, навіть не вживаючи ювелірної ваги. Як 
злого ангола, мене таки важкенько не то що в 
обліт, а й просто в обіг пустити. Але що я мушу
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при тому ствердити: чим важча доброчинність, 
тим менше на неї важить наш час. Це бо час ву
личних гандлярів, і справжня хоробрість оберну
лася сьогодні на водія-ведмежатника. Духовий 
зміст залишився тільки у шинкарів, а простір 
їхнього розуму пролягає на полях рахунків. Ін
ші добрі ознаки людини відсутні. Навіть такі, 
які мусіла б утворювати злоба нашого дня. їх 
нема, а ті, що є, не варті аґрусового зернятка. А 
зрештою, ви, старенькі, не розумієте, чим жи
вемо ми, юнаки. Жар нашого життя ви міряєте 
гіркотою вашої жовчі. А ми ж то саме в розквіті 
нашої молодости! Ну, і — мушу признатися — 
авжеж, таки трошки пустуємо ...

ВЕРХОВНИЙ СУДДЯ І ви ставите своє ймення у список юнаків, 
тоді як насправді ви вписані у старість за всіма 
її ознаками? Ви з вашими сльозоточивими очи
ма? З сухуватими руками? З білою бородою? З 
тонкуватими ногами? Із збільшеним животом? З 
хрипким голосом? З рвачким подихом? З подвій
ним підборіддям? З розумом, що осамітнюється 
і старішає кожною своєю часточкою? І ви ще 
називаєте себе юнаком? Соромтеся, соромтеся, 
соромтеся, сер Джоне!

ФАЛСТАФ Мій лорде, я вродився о третій годині пополудні.
І коли я вродився, я вже мав біленьку голівку 
й кругленьке черевце. А щодо мого голосу, то я 
його втратив, голосно співаючи в церковному 
хорі. Доводити далі мою молодість я не маю охо
ти. Старий я єдиним: розумінням і розсудом. А 
той, хто взявся б зо мною плигати — ставлю 
тисячу марок, хай і не береться, бо програє. А 
щодо попльовухи, що її вам дав принц, то він 
її дав як нечуйний принц, а ви її одержали як 
тонкочутливий лорд. Я його картав за це. І 
юний лев кається. Та от штука: кається він не 
в попелі й не у власяниці, а в нових шовках і у 
старій винниці.

ВЕРХОВНИЙ СУДДЯ Гаразд. Пошли Господи принцеві кращого 
компаньйона!
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ФАЛСТАФ Пошли Господи компаньйонові-кращого принца! 
Я ніяк не можу звільнити своїх рук бід нього.

ВЕРХОВНИЙ СУДДЯ Гаразд. Король розділив тепер вас із прин- 
цем Генрі. Я чув, що ви йдете з принцем Джо-

ФАЛСТАФ

ном Ланкастерським супроти архиєпископа та 
графа Норземберленда.
Атож. Я завдячую це вашому милому й тонкому 
дотепові. Та глядіть мені всі разом, ви, що тут 
цілуватимете пані Спокій удома, моліться мені, 
щоб наші армії та не зійшлися гарячого дня. Бо, 
їйбогу, я беру з собою тільки дві сорочки, — 
і ніяк не думаю пітніти аж занадто. А вже коли 
випаде гарячий деньок, і мені трапиться чимне- 
будь вимахувати, то вже краще нехай я попома- 
хаю пляшкою. Як ні, то щоб я вже більше плю
нути не зміг! А то дивись ти, не встигне якась 
небезпека виринути, як уже мене зараз і штов
хають на неї. Таке трапляється тільки з англій
ською нацією. Якщо має якусь добру річ, то не
одмінно робить її спільним набутком. Коли вам 
потрібно, щоб я був старою людиною, то — про
шу, нехай буде так, але тоді дайте мені відпо
чити! Про одне благаю Бога: щоб мення моє не 
було таке страшне для ворогів, як воно є зараз. 
І краще було б, якби смерть мене із’їла іржею, 
аніж отакою шмульганиною у вічному тяганні.

ВЕРХОВНИЙ СУДДЯ Гаразд. Чесні, чесні, чесні будьте, — і Бог

ФАЛСТАФ

благословить ваш похід.

А чи ви б, ваша милосте, не позичили мені ти
сячу фунтів на моє обладнання до походу?

ВЕРХОВНИЙ СУДДЯ Ані пенні, ані пенні. Ви дуже круто берете 
навпоперек і не досить терплячі, щоб нести хре-

ФАЛСТАФ

ста. Прощавайте. Привітайте мого кузена Вест- 
морленда.

Відхід: ВЕРХОВНИЙ СУДДЯ та СЛУГИ.

Коли я це зроблю, то нехай тоді одержу моско- 
тульки отією довбнею, що її піднімають аж троє.

340



Людина так само не може розділити старість і 
скнарість, як і юні пустощі та розпустощі. Але 
перше гостить гостець, а друге пражать пранці. 
І обидва ці щаблі життя ось таким робом випе
реджують мої прокльони їм. Хлопче!

ДЖУРА Пане?

ФАЛСТАФ Чи є гроші в моєму гаманці?

ДЖУРА Так, гроші є. Сім грошів. І ще два пенси.

ФАЛСТАФ Я не можу дістати ліків на сухоти цього гаманця. 
Уже беру з нього повільніше й повільніше, але 
недуга невигойна. Йди, неси цього листа до мого 
Ланкастерського бога, цього до принца, цього до 
графа Вестморленда, а оцього до старої пані 
Урсули. Щотижня присягав я їй одружитися, — 
і то ще з того часу, як я помітив у себе на під
борідді сиву волосину. Отож, гайда! Ви знаєте, 
де мене шукати.

(Відхід: ДЖ УРА.)

Можливо, що то пранці працюють на гостець. 
Можливо, що то гостець іде в гостину до прин
ців. Не знаю, але щось із того веселиться над 
моїм великим пальцем на нозі. А втім, воно не 
шкодить, що я кульгаю. За підставу до того я 
маю війну. Тож тим більш виправданою буде 
моя пенсія. Розумна голова вміє використати все 
на світі. Свої недуги я оберну на свої потуги.

Відхід.
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з
Йори, у палаці АРХИЄПИСКОПА.

Вихід: АРХИЄПИСКОП, ГАСТІНҐС, МОБРЕЙ і ЛОРД БАРДОЛФ.

АРХИЄПИСКОП Тож ви про наших дій причини чули 
І знаєте про наші наміри.
Я прошу вас, мої шляхетні друзі,
Всі висловити ваші сподівання. 
Найперше, лорде маршале, вам слово.

МОБРЕЙ Підтримую повстання повнотою 
Я в правоті його. Та знати хтів би, 
3 якими силами відважний опір 
Ми королеві можемо вчинити.

ГАСТІНҐС Наш збір теперішній росте в реєстрах: 
Добірних тисяч з двадцять буде в нас. 
Найбільшу ж ми плекаємо надію 
На ті підсилення, що їх могутній 
Норземберленд пошле, у кого серце 
Образою невгасною палає.

ЛОРД БАРДОЛФ Тоді, мій лорде Гастінґсе, стоїть 
Питання так: чи наші двадцять тисяч 
Із лишком зможуть стримати навалу 
Без військ великого Норземберленда?

ГАСТІНҐС Із ними — зможуть, так.
ЛОРД БАРДОЛФ Ото ж то й є.

Без помочі його слабкі ми надто.
Мій висновок такий: не варто нам 
Загонитись далеко, доки ми 
Не маємо ще тої допомоги.
Такі бо задуми криваволиці
Вже ж не повинні мати ґрунтом сповид,
Припущення й надії лиш на поміч.

АРХИЄПИСКОП
іТак, слушно, лорде Бардолфе. Тим Готспер 

Наш юний саме й впав під Шрусбері.

ЛОРД БАРДОЛФ Мій милостивий пане, в чергу став він 
3 надією, глитаючи повітря 
Тих обіцянок допомоги. Він
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ГАСТІНҐС 

ЛОРД БАРДОЛФ

Лестив себе видовищем потуги,
Що виявилася мізернішою,
Ніж мрія наймізерніша його.
З уроєнням великим, що властиве 
Всім божевільним, він повів на смерть 
Потуги власні й сам стрибнув наосліп 
У пропад.

Але, вибачення прошу,
Надія на ймовірність теж не шкодить.

Авжеж, якщо обставини війни 
Примусять діяти притьмом. Та все ж 
Те саме це, що й ранньої весни 
Надіятись на пуп’янків плоди,
Не бравши до уваги, що мороз 
Побити може пуп’янки. Коли ми 
Захочем будуватись, то місцевість 
Оглянем спершу і накреслим плян —
І, дім вбачаючи заздалегідь,
Оцінюємо вартість будування.
Коли ж довідаємося, що далі 
Робити неспроможні ми, то інший 
Зготуємо ми плян — або й відкинем 
Можливість будувати взагалі.
Тож як уважнішими мусимо 
Ми бути в данім випадку, коли 
Державу цілу зруйнувати хочем,
Щоб іншу збудувати! Ось тому 
В усі обставини ввійдімо, справі 
Модель зробімо і під неї згоду 
Підґрунтям непохитним підведімо.
Питання зважувати мусять люди,
Що знають справу й можуть прознавати,
Чи витривалість виявиться в працях,
Чи треба починати — чи лишити.
Інакше сила наша — на папері:
Ми рахуватимемо тільки ймення,
А не людей справдешніх. Над спроможність 
Не можна здійснити й модель будинка:
Як сил достане лиш на половину 
Будови, то залишиться стояти 
Оголений той недоробок-пустка
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Для того, щоб оплакували хмари 
Його під тиранією зими.

ГАСТІНҐС Припустимо, що сподівання наші, 
Прекрасні в задумі, породять нам 
Дідей мертвонароджених. Так само 
Припустимо, що в наші лави той,
Хто мав прийти кінцево, вже прийшов. 
Я все ж гадаю: досить ми могутні, 
Щоб дорівнятись королівським силам.

ЛОРД БАРДОЛФ Чи ж мас двадцять п’ять він тисяч тільки?

ГАСТІНҐС Навпроти нас, мій лорде Бардолфе, 
Ніяк не більше. Лютий час його 
Присилував чинити в три руки: 
Супроти Франції одна потуга,
Йде на Ґлендауера друга, — й третя 
Щойно супроти нас. А ще ж до того 
Знесилений король не тільки тим,
Що діє в три руки, а й трім, що скрині 
У нього порожнечею гудуть.

АРХИЄПИСКОП А те, що він з’єднати сили зможе 
Докупи в міць одну супроти нас, 
Жахати нас либонь не мусрггь.

ГАСТІНҐС В разі
Він це зробрів би, оголив би спину,
І Франція і Велз його б кусали 
За п’яти. Ні ж бо, не турбуймось трім.

ЛОРД БАРДОЛФ А хто повинен їх вести сюди?
ГАСТІНҐС Таж Вестморленд і прршц Ланкастерськрій. 

Він сам і Генрі Монмавз — проти Велзу. 
Хто ж проти Франції його застушггь,
Не знаю певно.

АРХИЄПИСКОП Так тоді вперед! 
Оголосімо нашого повстання 
Пррічріни скрізь і всюди. Врібір власний 
Держави спррічрошв її хворобу: 
Об’їлась ненажерлріва любов!
Те мешкання непевне й хрілрггкє,
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МОБРЕЙ

Що має підмурівком серце юрб.
О натовпе скажений, що за голос 
Ти мав, як, бивши криком небеса,
Вітав ти Болінґбрука, що не був 
Тоді ще тим, чим став з твоєї ласки! 
Глитнув ти по-звірячому, — і ось 
Тепер ти так ним повен, що бажаєш 
Його вже викинути геть. Собако,
Так само в тебе й з Річардом владарним! 
Бажаєш нині знов глитнути те,
Що виригнув, і виєш від бажання.. .
На що ж покластись можна в цьому світі? 
Хто Річардові смерти при житті 
Бажали, ті тепер коханцями 
Його могили стали... Ти піском 
На голову його прекрасну кидав,
Коли він гордим Лондоном ішов,
Зідхавши, в Болінґбрука по п’ятах,
А ось тепер кричиш: «Віддай но, земле, 
Нам короля того, цього ж — візьми!» 
Такий бо дивогляд бажань: прекрасне 
Минуле і майбутнє — не сучасне!
В похід! Злютуймо лави в кожній ланці!

ГАСТІНҐС Нам час велить, і ми — його підданці.

Відхід.
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Д ІЯ  Д Р У Г А

1

Лондон, вулиця.
Вихід: ХАЗЯЙ КА шинка ПАНІ КВІКЛІ, ФАНГ і СНЕР.

ХАЗЯЙКА Пане Фанґу, чи ви скаргу записали?
ФАНГ Я її записав.
ХАЗЯЙКА А де ж ваш помічник? Чи дужий він? Чи він 

може стати до цього?
ФАНҐ Гей, а де ж то Снер?
ХАЗЯЙКА Ох Боже! Пане Снере, добрий пане Снере!
СНЕР Тут я, тут я.
ФАНҐ Снере, ми мусимо заарештувати сера Джона 

Фалстафа.
ХАЗЯЙКА Еге ж, добрий пане Снере. Я оскаржила його й 

усіх, що з ним.
СНЕР При цьому може трапитися й так, що підприєм

ство декому з нас коштуватиме життя. Бо він 
буде колотися.

ХАЗЯЙКА Ой лишенько! Та будьте ж обережні! А так, 
а так, він мене у власному домі як шпигнув, ще 
й,так по-звірячому! Бо їйбо, він як витягне зброю, 
то тоді вже й лад увесь погас: буде колотися, мов 
той диявол. Не дивитиметься ні на чоловіків, ні 
на жінок, ні на дітей.

ФАНҐ Ну, ну. Коли вже я з ним зчіллюся, то я не зва
жатиму на його шпигачку.
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ХАЗЯЙКА Ні? Я теж ні. Я стану на допомогу.
ФАНҐ Йно я його згребу, то вже не вирветься 3 моїх 

кліщів.
ХАЗЯЙКА Я пропаду через його від’їзд. Кажу вам правду, 

він на моєму рахунку вже й межі загубив. Доб
рий пане Фанґу, тримайте його міцно. А ви, 
добрий пане Снере, не дайте йому втікати. Він 
недавно пішов за той ріг, де пиріжки продають, 
купити собі кульбаку, нехай ваша мужність здо- 
рова буде. І ще наймирений був поснідати в «Ле
опардовій голові», на Лумберській вулиці, а потім 
піти до пана Смуза, отого, що шовками торгує. 
І прохаю я вас, раз я його оскаржила, а моя 
кривда відома на цілий світ, нехай його притяг
нуть до відповідальности. Сто марок — та це ж 
гроші для бідної, самотньої жінки! Де ж то мож
на їх збуватися! А я ж то давала̂  давала та й 
давала. А він же мене дурив, дурив та й дурив. 
Та все від одного дня до другого, від одного дня 
до другого, аж сором здумати. Ні, ні, то вже й 
гетьто непорядно у таких стосунках. Тож треба 
бути не жінкою, а ослякою чи якою там тварю
кою, аби терпіти отаку наругу від мерзотника. 
Он він уже йде, он-он-о. А й той горілчаний ніс 
із ним, негідник Бардолф. Заступіться, засту
піться, пане Фанґу, пане Снере... За мене, за 
мене заступіться...

Вихід: ФАЛСТАФ , БАРДОЛФ і ДЖ УРА .

ФАЛСТАФ Ну що, як? Чия кобила здохла? В чому справа?

ФАНҐ Сер Джоне, я арештую вас на скаргу пані Квіклі.

ФАЛСТАФ Щоо? Ах ти ж шахраю! Геть відсіля! Витягай 
меча, Бардолфе. Відрубай негідникові голову, а 
цю повію відтягни туди, де стікає вода.

ХАЗЯЙКА Мене? Відтягнути туди, де стіка вода? Я, я від
тягну тебе туди, де стіка вода! Ти, ти, ти, бай- 
стрюча шельмо! Рятуйте! Убивають! Убивають! 
Ах ти ж сисун медовий, ах ти ж негідник! То це
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ти хочеш убити Божу й королівську справедли
вість? Ах ти ж чоловікодав! Ах ти ж жінкодав!

ФАЛСТАФ Бардолфе, тримай їх ...
ФАНҐ Рятуйте! Рятуйте!
ХАЗЯЙКА Люди добрі, подайте рятунок! Подайте два ря- 

тунки! То ти не хочеш? Не хочеш? Не хочеш, 
ти, конопляне сім’я?

ФАЛСТАФ Геть, ти, посуднице, смоктійко смердюча! Я тобі
зараз геть чисто всю макітру вимету...

Вихід: ВЕРХОВНИЙ СУДДЯ та його СЛУГИ.

ВЕРХОВНИЙ СУДДЯ Що тут таке? Хто порушує спокій? Гей!
ХАЗЯЙКА Добрий пане, будьте милостиві до мене і захи

стіть мене!
ВЕРХОВНИЙ СУДДЯ Що це таке, сер Джоне? Що за сварка?

ХАЗЯЙКА

Чи ж тут бо ваше місце, час і справа?
В дорозі ви до Йорку мали бути...
Лишіть! Чого це ви його опали?

Ох, вельмишановний лорде... За вашим мило
стивим дозволом, я бідна вдова з Істчіпу, а його 
мають арештувати по скарзі моїй.

ВЕРХОВНИЙ СУДДЯ А на яку суму?

ХАЗЯЙКА Ох, більше, як на суму, мій лорде, більше, як на 
суму. За все, що я маю. їв він у шинку і в мене 
в хаті. Втаскав усе, що маю, у це гладке своє 
черево... Як ти мені не вернеш хоч би щось, 
то я на тобі їздитиму щоночі, мов та примара.

ФАЛСТАФ А я гадаю, що це я на тобі примарою їздитиму. 
Та тільки тоді, коли відповідне місце знайдеться, 
щоб вилізти на тебе.

ВЕРХОВНИЙ СУДДЯ Що ви верзякаєте, сер Джоне! Сором! Чи
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то ж можливо, щоб добре вихована людина мог
ла накликати на себе таку бурю вигуків? Чи вам 
не сором, що доводите бідну вдову до отакого



галасу на вулиці? Чи не сором, що вона мусить 
галасувати за власним добром?

ФАЛСТАФ Ну, та й яку-таку велику суму я тобі винен?

ХАЗЯЙКА Господи! Та як ти людина, то ти винен мені й
самим собою, а ще й грішми на додачу.. .  Ти ж 
мені клявся над золотим келихом, отим, що з 
хвитурами, як ото ми сиділи у моїй Дельхвинсь- 
кій кімнаті коло круглого столика при коминку. 
Якраз у середу було те, о Вшесній неділі, а ще 
принц тобі голЬву розбив був, за те, що ти зрів
няв його батька з якимося співаком із Віндзору. 
А ти клявся мені тоді, а я промивала рану, кляв
ся, що посватаєш мене і зробиш мене панею, 
своєю жінкою. Може не так? А тоді ще прийшла 
добра жінка Кіч, жінка різникова, що ще нази
вала мене кумою Квіклі, що оцету приходила 
позичати, та ще говорила, що має добру миску 
раків. А ти ще захотів їх трохи з’їсти, а я ска
зала, що то погано їсти раки на свіжу рану, бо 
воно вадить, і ти не їв. То чи тоді, як вона собі 
пішла по східцях наниз додому, чи ти не казав 
мені, щоб я не дуже кумалася з такими злидня
ми, бо, мовляв, швидко мене звати почнуть «ма- 
дамою» ... І чи не цілував ти мене, і чи не на
казував мені принести тридцять шилінгів? Ось 
я тобі тепер кладу твою присягу та й на твою 
совість. Що, хіба не так було?

ФАЛСТАФ Мій лорде, це бідна божевільна душа. Вона роз
повідає людям скрізь, що її найстарший син по
дібний до вас. Колись вона була у статках, а ось 
тепер воістину від злиднів здуріла... А щодо 
оцих дурних судових виконавців, то я прохаю 
порушити справу супроти них.

ВЕРХОВНИЙ СУДДЯ Сер Джоне, сер Джоне! Я добре знайомий з* 
вашою звичкою перекручувати факти і зводити 
все на помилкову дорогу. Але ні ваш самовпев- 
нений вигляд, ані зґрая слів, що так нахрапно 
рине з вас, не здолають вибити мене з рівнова
ги. Як з усього видно, ви використали легковаж-
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ХАЗЯЙКА

ний дух цієї жінки і вживали разом і гаманець, 
і її саму як особу.
От їйправо, так, мій лорде...

ВЕРХОВНИЙ СУДДЯ Прохаю помовчати. Заплатіть їй, сер Джоне, 
все, що ви їй винні, і візьміть назад сподіяну їй

ФАЛСТАФ

ганьбу. Перше ви можете залагодити щирими 
грішми, друге — щирим каяттям.
Ласкавий пане! Не хотів би я наражатися на 
приниження, лишивши їх без відповіді. Нахрап- 
ністю назвали ви благородну відвагу? Гаразд. 
Виходить, що людина, яка чемно вклониться й 
геть нічого не скаже, то вже вона й чесна? Ні, 
мій лорде, при всьому тому, що я пам’ятаю за 
свій сумирний обов’язок перед вами, я не буду 
вашим прохачем. А бувши заклопотаним при 
виконанні приспішного королівського діла, я 
заявляю вам, що бажаю звільнитися від ваших 
судових виконавців, он що.

ВЕРХОВНИЙ СУДДЯ Ви говорите так, наче той, хто має силу вчи
нити шкоду. Але ліпше доведіте ділом, що добра

ФАЛСТАФ

слава вашого мення відповідає правді, і задо
вольніте цю бідну жінку.

Хазяйко, а йди но сюди.

Відводить її на бік. Вихід: ТАУ ЕР.

ВЕРХОВНИЙ СУДДЯ Ну, що нового, пане Ґауере?

ҐАУЕР Король, мій лорде, й Генрі, Велзький принц, 
Зближаються. Папір цей решту скаже.

Подає листа.

ФАЛСТАФ К^жу як шляхтич.

ХАЗЯЙКА Та ви й раніше так говорили.

ФАЛСТАФ Кажу як шляхтич. Ходім, годі вже про це.

ХАЗЯЙКА Заклинаюся святою землею, по якій ходжу, я му-
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ситиму закласти моє срібло й ті запони, що ото 
висять у їдальні.

ФАЛСТАФ Для того, щоб пити, потрібно склянки, склянки. 
А на стіни потрібно гарненьких та хупавих та 
жартівливих картинок. Ну от, наприклад, про 
блудного сина. Абож про німецьке полювання, 
акварельними фарбами. І це буде тисячу разів 
ліпше, ніж оті запони коло ліжка, засиджені 
мухами, та побиті молем занавіски. Ну, ну, не
хай це буде й десять фунтів, а добудь де тільки 
можеш. . .  Ех, <не мала б ти такої вдачі, то ліп
шої баби не було б у цілій Англії! Іди та вмий 
своє лице, та візьми свою справу назад. Іди, ти 
не повинна отак-о ґедзатися зо мною. Чи ти ж 
мене не знаєш? Іди ж бо, йди. Я знаю, що то тебе 
під’юдили на таке.

ХАЗЯЙКА Сер Джоне, та просю ж вас, нехай буде двадцять 
ноблів. Бо як Бог рятує, так правду кажу: до
ведеться віддати в заклад срібло.

ФАЛСТАФ Ну то й годі, як так. Я ще якось викрутюсь. а ви 
лишайтеся дурною.

ХАЗЯЙКА Добре, ви матимете гроші, хоч я й закладу свою 
сукню. Та я сподіваюся, ви ж прийдете вечеря
ти? А тоді вже колись усе разом заплатите, чи 
так?

ФАЛСТАФ Таж я ще збираюся жити! (До БАРДОЛФА.) Іди 
з нею, йди з нею, не пускай її з ока.

ХАЗЯЙКА Чи ви хотіли б зустрітися за вечерею з Дол Тір- 
шіт?

ФАЛСТАФ Ані слова більше. . .  Нехай прийде.

Відхід: ХАЗЯЙКА, БАРДОЛФ, ФАНГ і СНЕР.

ВЕРХОВНИЙ СУДДЯ Я почув найкращі новини.

ФАЛСТАФ А як вони звучать, найкращий лорде, оті новини?

ВЕРХОВНИЙ СУДДЯ Де ночував король цієї ночі?
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ҐАУЕР У Безінґстоку, мій лорде.

ФАЛСТАФ Сподіваюся, мій, лорде, що все гаразд? Чи про що
то новини, мій лорде?

ВЕРХОВНИЙ СУДДЯ Чи й сили всі вже йдуть назад? 

ҐАУЕР Ні, з них п’ятнадцять соток пішаниці

ФАЛСТАФ

І п’ять кінноти соток вирушили
Вже до Ланкастерського принца — проти
Архиєпископа й Норземберленда.

Що, йде вже король із Велзу, мій шляхетний
лорде?

ВЕРХОВНИЙ СУДДЯ Я хочу вам листи негайно дати.
Будь-ласка, йдіть зо мною, пане Ґауер.

ФАЛСТАФ Мій лорде!

ВЕРХОВНИЙ СУДДЯ У чому справа?

ФАЛСТАФ Пане Ґауере, чи смію я запросити вас на обід?

ҐАУЕР Дякую вам, милий сер Джоне. Я повинен чекати
на мого ласкавого пана тут.

ВЕРХОВНИЙ СУДДЯ Сер Джоне, ви занадто довго тут тиняєтесь.
Вас послано рекрутувати жовнірів у тих граф
ствах, що вам подорозі.

ФАЛСТАФ Може б тоді ви повечеряли зо мною, пане Ґауере?

ВЕРХОВНИЙ СУДДЯ Що за недоладний учитель вас вивчив такої

ФАЛСТАФ

поведінки, сер Джоне?

Пане Ґауере, ви чули? Якщо поведінка не варта 
мене, то той, хто навчив її мене, таки справді був 
дурний. Дивіться: це добре правило фехтувати 
— чик за чик-чик, та й розійтися мирно. Хіба не 
так?

ВЕРХОВНИЙ СУДДЯ Нехай тебе Бог просвітить! Сам ти дурень 
великий.

Відхід.
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Інша вулиця в Лондоні. 
Вихід: ПРИНЦ ГЕНРІ та ПОЙНС.

ПРИНЦ ГЕНРІ їй-богу, я страшенно втомився.

ПОЙНС Дійшло аж до цього? А я гадав, що втома не сміє 
торкатися ні однієї людини високої крови.

ПРИНЦ ГЕНРІ А проте вона торкається. Моя високість червоніє, 
зізнававшися в цьому, але, немає ради, зізнаєть
ся. Що, може й моє бажання трошки пива — теж 
підле?

ПОЙНС Принца не повинно так поверхово навчати, щоб 
йому на думку спадала така мішанка, як пиво.

ПРИНЦ ГЕНРІ Мабуть тоді й мій принцівський апетит був не 
принципово вихований. Бо, слово чести, мені 
спадає тепер на думку лише бідне творив о «трош
ки пива». Але справді, такі сумирні міркування 
віднімають у мене любов до моєї високости. Так, 
може, це теж зневага для мене — пам’ятати твоє 
мення? Чи впізнавати взавтра твоє обличчя? Чи 
помічати, скільки пар шовкових панчохів ти 
маєш, скільки таких, а скільки отаких, а скіль
ки кольору бросливи? Чи вести облік твоїх со
рочок, так тих, що ти носиш., як і тих, що ти 
їх не носиш, а лише ними задаєшся? Але все 
це краще знає господар дому, де грають у м’яча. 
Він знає це значно краще, ніж я. Бо коли ти 
не гилиш м’яча баланом, то можна спостерігати 
дуже низький відплив у твоїй білизні. Тоді твої 
Нідерлянди, долішня частина, залишаються без 
роботи, і твоє голляндське полотно проїдається. 
Так буває з усіма, хто здебільшого не робить 
нічого великого. І бозна, чи ті, що зазіхають на 
твою подерту білизну, успадкують своє царство. 
А втім, повитухи твердять, що діти невинні свого 
народження. Ось так збільшується світ, і роди
чання силоміць могутніє.
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ПОЙНС Як це погано личить вам — отакі порожні роз
мови вести після того, як ви так тяжко працю
вали над подвигами. І скажіть но мені, чи багато 
юних принців чинять отак безпринципно, під час 
коли їхні батьки отак хворіють, як ваш тепер?

ПРИНЦ ГЕНРІ Хочеш, Пойнсе, я скажу тобі одну річ?

ПОЙНС Так. Слухатиму з повним довір’ям. Нехай це 
буде надзвичайно добра річ.

ПРИНЦ ГЕНРІ Те, що я скажу, розраховане на розуми не вищі 
за твій.

ПОЙНС Тим краще. Значить, я витримаю поштовх цієї 
вашої однієї речі. Кажіть.

ПРИНЦ ГЕНРІ Добре. Я скажу тобі, отже, що я не мушу конче 
бути сумний, коли мій батько хворий. Хоча я й 
міг би тобі сказати, — саме тобі, оскільки мені 
бракує кращого, якого я міг би назвати моїм дру
гом, — сказати, що я можу бути й сумним. І то 
по-справжньому сумним.

ПОЙНС Важко повірити.

ПРИНЦ ГЕНРІ Щоб мені скалічило руку, коли ти не перекона
ний, мовляв, я так само глибоко записаний у ди- 
яволову книгу, як ти й Фалстаф. Ти гадаєш, я не 
менш, ніж ви, впертий і наполегливий у гріху, 
чи не так? А що б ти на те, якби я тобі сказав, 
що, наприклад, серце моє сочиться кров’ю у гру
дях від хвороби батька? І що тільки ось таке по
гане товариство, як твоє, утримує мене від виявів 
суму.

ПОЙНС А причини?

ПРИНЦ ГЕНРІ Ну що б ти подумав про мене, якби я та й почав 
плакати?і

ПОЙНС Я подумав би, що ти найпринциповіший дурисвіт.

ПРИНЦ ГЕНРІ От бач. Так подумала б кожна людина. Саме 
тому ти благословенний парубок, бо ти думаєш 
так, як кожен. Думка ані однієї людини не хо-
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дила таким битим шляхом, як твоя. Тим то й 
усяка людина подумала б на мене, що я дурисвіт. 
Ану скажи бо, яка святебна ідея змусила тебе 
так про мене думати?

Н у. . .  Бо ви непристойно поводилися. Бо ви 
прив’язані до Фалстафа.

ПРИНЦ ГЕНРІ І до тебе.

ПОЙНС Е, то вже ні! Заклинаюся світлом сонця, у мене 
добра слава. Я можу про себе слухати всіма мо
їми вухами. Найгірше, що про мене можуть гово
рити, це те, що я другий у родині. І ще те, що я 
правдивий друзяка моїх рук. Цим двом речам, 
що їх я признаюсь, я справді не можу заради
ти. Але побий мене грім, сюди йде Бардолф.

Вихід: БАРДОЛФ і ДЖ УРА.

ПРИНЦ ГЕНРІ І той хлопчик, що я його дав Фалстафові. Я дав 
йому християнина, а ось побачу, чи гладкий не
гідник не перевернув його у малпу.

БАРДОЛФ Нехай Бог милує вашу милість.

ПРИНЦ ГЕНРІ І вашу, найшляхетніший Бардолфе.

БАРДОЛФ (до ДЖУРИ) Та йдіть же вперед, ви, доброчесний осле,
сором’язливий дурню! І чого то ви червонієте, і 
то якраз тепер? У чому справа, дівчиновидий 
вояче? Чи то вже така величезна справа — по
збавити дівоцтва сулію вина?

ДЖУРА Ласкавий пане, ось він який. Оце тількшцо він 
покликав мене, покликав через ґрати, а ґрати 
були червоного кольору. І я, їй-богу, не міг від
різнити його обличчя від тих ґратів. Аж потім я 
спостеріг його очі. Та все-одно можна було по
думати, що то він зробив дві дірки в шинкарчи
ній новій спідниці та й позирає крізь них.

ПРИНЦ ГЕНРІ Ну? Що я казав? Хіба цей хлопець не навчився 
чогось?
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Іди звідси геть, ти, скурвий сину, ти, двоногий 
крілику!

Іди звідси геть, ти, підлий виплоде Алтеїного 
сну!

Розтлумач нам, хлопче, що то за сон?

А то, мій лорде, Алтеї, бачте, снилося, що вона 
вродила головешку жару. Ну, то я й назвав його 
сном Алтеї.

Таляра варте добре тлумачення. Маєш, хлопче. 

Дає йому гроші.

Ох, щоб мені зберегти такий добрий пуп’янок 
без червоточини! Гаразд, тут шість пенсів для 
збереження.

Якщо ви його не повісите, то шибениця занеду
жає.

Ну, як твій пан, Бардолфе?

Йому йдеться добре, ласкавий пане. Він чув, що 
ваша милість прибуваєте до Лондону, і передав 
для вас листа.

Бачте, як поштиво передав. А як здоров’я ва
шого пана?

Тілом здоровий, пане.

Звичайно, лікаря потребує не тіло його, а невми
руща частіша. Та це, здається, його не зворушує. 
Він хоч і кородиться, але не вмирає.

Я дозволяю цій пухлятині бути зо мною за пані- 
брата, як і моєму собаці. От він і утримує за со
бою своє місце. Гляньте но, що він пише.

через ПРИНЦЕВЕ плече) «Джон Фалстаф, ли
цар ------- » Він використовує кожну нагоду, щоб
повеличатися. Якраз так роблять деякі королів
ські родичі: ніколи не траплялось їм вколоти 
голкою пальця, щоб при тому не сказати, що це



ПРИНЦ ГЕНРІ

кров королівська тече. Як же то так? — спитає 
хтось, нібито не розуміючи. І відповідь зараз же 
готова, мов у того прошака, що скидає бриля: 
я, мовляв, пане, бідний королів родич.

Авжеж, коли вони хочуть з нами породатися, то 
на це знайдуть родовід аж від Яфета. Та читай 
листа.

ПОЙНС «Сер Джон Фалстаф, лицар, синові короля, на
ступникові свого батька, Генрі Принцеві Велзь- 
кому, вітання -̂------» Гей, та це ціле посвідчення!

ПРИНЦ ГЕНРІ Тихо. Читай далі.

ПОЙНС «Я бажаю наподобитися шляхетним римлянам 
щодо стислости — — » Це він, мабуть, має на 
увазі своє дихання: його справді стисла ядуха.
« ------- Я поручаю себе тобі, я поручаю тебе і я
полишаю тебе. Не дуже панібратствуй з Пойн- 
сом. Він уже настільки зловживає твою при
хильність, що скрізь божиться, мовляв, ти по
сватаєш його сестру Нел. Як буде в тебе час 
дозвілля, то покайся, коли можеш, і прощавай. 
Твій і не твій, що залежить від принагідного 
твого ставлення до мене: Джек Фалстаф для 
моїх приятелів, Джон для моїх братів та сестер, 
Сер Джон для всієї Европи.» Мій лорде, я вмо
чу цього листа у вино і змушу його з’їсти.

ПРИНЦ ГЕНРІ Це означало б змусити його з’їсти власні слова. 
Але чи справді ви так зо мною поводитеся, Не- 
де? Я маю посватати вашу сестру?

ПОЙНС Чом би й ні! Воронь Боже дівку від чогось ниж
чого. Тільки що я ніколи так не говорив.

ПРИНЦ ГЕНРІ Гаразд. Отак ми граємо блазнів часу, а духи муд
рощів сидять у хмарах та й сміються з нас. Чи 
ваш пан тут, у Лондоні?

БАРДОЛФ Так, мій лорде.

ПРИНЦ ГЕНРІ А де він їсть? Невже старий кнур харчується 
все ще з старого корита?
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БАРДОЛФ На старому місці, мій лорде. В Істчіпі.

ПРИНЦ ГЕНРІ А в якому товаристві?

БАРДОЛФ 3 Ефесянами, мій лорде, з старої церкви.

ПРИНЦ ГЕНРІ їдять з ним і жінки якісь?

ДЖУРА Ні, мій лорде. Ніяких жінок. Тільки стара пані 
Квіклі та ще одна панна, називається Дол Тір- 
шіт.

ПРИНЦ ГЕНРІ А це ще що за така язичниця?

ДЖУРА Підходяща, пристойна пані, мій лорде. І родичка 
моєму панові.

ПРИНЦ ГЕНРІ Мабуть, така родичка, як парафіяльна телиця 
міському бугаєві. Чи ми б не застукали їх коло 
вечері, Неде?

ПОЙНС Я ваша тінь, мій лорде. Я йду за вами.

ПРИНЦ ГЕНРІ Хлопче, і ви, Бардолфе! Тож ні слова вашому 
панові, що я вже у місті, добре? Ось вам за ваше 
мовчання.

Дає їм гроші.

БАРДОЛФ Я не маю язика, пана.

ДЖУРА Щодо мене, пане, то я його маю. Але я тримати
му його у послуху.

ПРИНЦ ГЕНРІ Прощавайте ж. Гайда!

(Відхід: БАРДОЛФ і ДЖ УРА.)

ПОЙНС

Ця Дол Тіршіт — мабуть, добре битий шлях.

Переконаний, що такий самий, як між Лондоном 
та Сент Олбенсом.

ПРИНЦ ГЕНРІ Слухай но, як би то нам побачити Фалстафа 
вночі — отак, в його правдивому вигляді, коли 
він відданий сам собі? Але щоб він нас при тому 
не бачив?
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ПОЙНС Що ж — надіти шкіряні куртки, надіти хвартухи
та й слугувати коло його столу.

ПРИНЦ ГЕНРІ Від божества до бика? Важкувате зниження. Та 
сількісь, така притичина була й з Юпітером. 
Перетворення принца на подавальника? Низь
кувате перетворення. Нема ради, у всякій справі 
намір повинен лежати на одній вазі з дурістю. 
Слідуй на мною, Неде.

Відхід.

З

Воркворз. Перед НОРЗЕМБЕРЛЕНДОВИМ замком.
Вихід: НОРЗЕМБЕРЛЕНД, ЛЕДІ НОРЗЕМБЕРЛЕНД 

і ЛЕДІ ПЕРСІ.

НОРЗЕМБЕРЛЕНД Дружино люба, ніжна моя дочко,
На шлях моєї справи не ставайте,
Бо він тяжкий. Сумний це час, обличчя 
Його ще більш не треба нам журити,
Бо й так він журиться за нашим Персі.

ЛЕДІ НОРЗЕМБЕРЛЕНД Я перестала вже, і більш ні слова.
Хай мудрість ваша вас веде сама.

НОРЗЕМБЕРЛЕНД Дружино мила, честь моя в закладі:
Для неї викуті — мій у поле вихід.

ЛЕДІ ПЕРСІ Ох, Бога ради, вже не йдіте більше
На тії війни, батьку! Був дорожчий 
Той час, аніж оцей, — тоді бо Персі,
І ваш, і мій коханий, любіш Персі,
Все поглядом по півночі шугав,
З підкріпленнями батька виглядавши.
Так, виглядав він довго — і даремно.
Хто вас тоді намовив залишитись 
Удома? Втрачено було дві честі:
І вашу, й сина вашого, — нехай
Вам Бог простріть! Він був тоді мов сонце
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На синьому склепінні неба. Сяйвом 
Його жило все лицарство англійське. 
Він дзеркалом тим був, перед яким 
Шляхетна юнь вбиралась у відвагу.
Хто не наслідував його ходу,
Того вважати за кульгавого.
З природи говорив приспішено 
Й заникувався — цей його недолік 
Став модою: хто мовили повільно,
Були повинні власну досконалість 
Калічити, на нього щоб скидатись.
В ході, у мові, у розвагах, звичках 
І на війні, там, де жартують кров’ю, — 
В усьому був він ціль, зразок, свічадо 
І книга приписів. А ви ж від нього, 
Який був дивом для мужів, який 
Не поступавсь нікому, — відступились! 
Лишивсь він сам-на-сам дивитись в очі 
Війни страшному богові отам,
У чистім полі, де лиш гук грімкий
Імення Готспера єдиною
Був обороною, і більш нічого.. .
Ви там його лишили! О, ніколи,
Ніколи духові його не вчините 
Ви більшої ганьби, якщо тепер 
Дотримаєте слово чести іншим 
Суворіше, аніж супроти нього.
Самих на себе звірте їх: і маршал,
І той архиєпископ мають силу.
Коли б то Гаррі мій хоч половину 
Із того мав, сьогодні вже ж могла б 
У Готспера я висіти на шиї,
Про гріб Монмавза слухавши оповідь.

ИОРЗЕМБЕРЛЕНД Вгамуйтесь, люба дочко, Бог із вами.
Новим плачем по помилці старій 
Я мужности позбавлюсь. Мушу йти 
Зустріти небезпеку, бо спіткає 
Деінде — і неждано . . .

ЛЕДІ ИОРЗЕМБЕРЛЕНД То тікай
В Шотландію, побудь там, доки шляхта 
Й селянство вкупі спробують повстати.
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Леді Персі — Марґарет Лейтон. 
Театр «Олд Вік», Лондон, 1945

Margaret Leighton as Lady Percy. 
The Old Vic Theatre

ЛЕДІ ПЕРСІ Але тоді аж, як від короля
Вони терен здобудуть, аж тоді лиш 
До них приєднуйтесь. Ви дужче дужчим 
Так зробите, як то ребро гострінь 
Підсилює в ножа. Заради нас



І нашої любови — хай самі
Найперше спробують. Таж син ваш першим
Поліг, від чого й стала я вдовою.
О, хоч би як я довго ще жила, —
Життя й очей не стане, щоб мені 
Оплакати ту пам’ять дорогу,
Щоб виростити з сліз галузку в небо 
На мужа честь шляхетного мого.

НОРЗЕМБЕРЛЕНД Ну, годі вже. Ходіть зо мною. Дух мій — 
Немов приплив морський, що піднесеться 
На мить одну — і вже шумить назад.
З архиєпископом я дуже хтів би 
Зустрітись, але тисячі причин 
Мені тримають. Я в Шотляндію рушаю: 
Там я пробуду, поки вислід змагу 
І час утворять нашу перевагу.

Відхід.

4

Істчіп, кімната у шинку «Кнурова голова».
Вихід: ФРЕНСІС та інший ПОДАВАЛЬНИК.

ФРЕНСІС Якого чорта ти сюди притаскав? Таж знаєш, що
сер Джон терпіти не може печених яблук.

ПОДАВАЛЬНИК А й правда. Принц якось поставив перед ним 
миску отаких яблук та й каже: он тут іще п’ять 
сер Джонів. Ну й сміху! А тоді ще ізняв бриля 
й говорить: «Поручаю, — каже, — поручаю себе 
шістьом круглим, сухим та зів’ялим лицарям.» 
Ну, а той, звісно, й розсердився. Та може вже ж 
забув?

ФРЕНСІС Ну, нехай. Накривай на стіл. Та поглянь, може
можна де найти Снікову банду. Панна Тіршіт 
саме в охоті послухати трошки музики. Біжи. 
Там дуже задушно, де вони вечеряли, вони зго
товилися вже вийти відти.
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ПОДАВАЛЬНИК Слухай но, а ти ж знаєш, що тут зара буде 
принц із паном Пойнсом? Вони хтять надіти на
ші куртки й хвартухи, а сер Джон щоб не знав. 
Бардолф казав.

ФРЕНСІС Оттакої! Ох то ж і штука буде, щоб мене грім 
побив! Ну й хитра ж витівка буде!

ПОДАВАЛЬНИК То я погляну, чи найду Сніка.

Відхід: ПОДАВАЛЬНИКИ. Вихід: ХАЗЯЙКА та ДОЛ ТІРШІТ.

ХАЗЯЙКА Ось тут, серденько, найкраща тімпература, їйбо. 
Ходіть, ваш пульсик б’ється, як ліпше й не ба
жати. А личко ж у вас, мов тая рожа, їйбо, 
таке свіженьке та червоненьке. А й правда, то 
ще від того, мабуть, що ви хильнули отого ка- 
нарського. А воно ж таки чудове, чи не так? Аж 
душу проймає та отак-о підстьобує, чи не так? 
А що вже запахуще! А кров ворушить ще заки 
всігієш вимовити: «Ох, що воно таке?» Ну, то 
як ви чувствуєтесь?

ДОЛ Краще, ніж було . . .  Ху-у-у!

ХАЗЯЙКА Оце добре! Як настрій добрий, то воно варте зо
лота. Он іде сер Джон.

Вихід: ФАЛСТАФ співаючи.

ФАЛСТАФ Як перший раз Артур до двору — — 
Спорожни но там уринал.

(Відхід: ФРЕНСІС.)

Він гідний був король — —
Ну, як почуваєтеся, панно Дол?

ХАЗЯЙКА Трохи було занудило. їй бракує переляків. А так 
нічого, гаразд.

ФАЛСТАФ Така й уся її секта. Як їх не перелякати, то вже 
й слабують.
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ДОЛ Ви, замазуро! Чи то й уся втіха, що від вас маю?

ФАЛСТАФ То ви виробляєте замазур, панно Дол.

ДОЛ Я їх виробляю? Ненажир і хороба їх роблять, 
не я.

ФАЛСТАФ Сількісь, ненажер помагає робити кухар. Ну, 
а ви то помагаєте робити хвороби, Дол. Ми ло
вимо від вас, Дол, ми ловимо від вас такі дарун
ки, моє бідне доброчинство, такі дарунки — — 
Погодьтеся, погодьтеся з тим.

ДОЛ Авжеж: хапаєте наші ланцюжки та перли.

ФАЛСТАФ Гей, ланцюжки та перли та намиста — — 
Ви ж  знаєте, хто хоробро служить, той повер • 
тається з поля кульгаючи. Хоробро служити це 
— пертися наперед, пробивати пролом тим спи
сом, що його хоробро нахилено наперед. Ну, а 
тоді хоробро бігти до лікаря, а потім чоловік си
дить хоробро вдома, обтяжений пригодою.

ДОЛ На шибеницю вас, замурзаний їжаку, на шибе
ницю!

ХАЗЯЙКА їйбо, це у вас стара поведенція. Ви ніколи не 
зустрічаєтеся так, щоб не сваритися. їйбо, прав
ду кажучи, ви обоє-рябоє, неначе дві сухі грін
ки, що одна на другу схожа. Бо що одно з вас 
має, того друге не має, а вдвох ви не зносите 
одно одного. А мусіли б зносити, їйбо, мусіли б. 
Котресь із вас, кажу, мусіло б носити на собі 
друге. То ви, Дол, мусите на собі його носити, бо 
з вас посудина, як то кажуть, слабша, та ще й 
порожня.

ДОЛ Та чи ж може слабка посудина знести на собі 
отаку повну бочку? То ж ціле підприємство з 
бордоським вином. Я не бачила ще корабля, щоб 
отак був вином навантажений. Та гаразд. Ходи до 
мене, Джеку, я хочу з тобою приятелювати. Ти ж 
ідеш на війну. Ох, чи побачусь я з тобою ще 
коли, чи ні, до того всім байдуже.
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Вихід: ФРЕНСІС.

ФРЕНСІС Пане, хорунжий Пістол чекає внизу. Хотів би 
з вами говорити.

ДОЛ Повісити того задаваку! Такого брудного рота 
нема в усій Англії.

ХАЗЯЙКА Коли він задавака, та ще й брудноротий, то не 
пускайте його сюди. Ні, заклинаюся вірою своєю, 
я мушу жити з моїми сусідами, я не хочу зада
вак. Я ще маю славу без опороку і добре своє 
найкраще мення. Замкніть двері, сюди не ходять 
задаваки. Я ще не жила покищо так, щоб тепер 
мати в себе задавак. Та прохаю ж вас, двері 
замкніть.

ФАЛСТАФ Чуєш, хазяйко?

ХАЗЯЙКА Вгамуйтеся, прохаю вас, сер Джоне. Ми не пу
стимо сюди ніякого задаваку.

ФАЛСТАФ Та чуєш ти, то мій хорунжий! То значить: пра
пороносець.

ХАЗЯЙКА Тринди-ринди, сер Джоне. Не верзіть мені та
кого. Задавака, що прапор носить, ані-ні не по
точиться в мої чотири стіни. Он пан Тізік казав 
мені, а то й не далі, як минулої середи, казав, 
« я в  добрій, каже, вірі, сусідко Квіклі», їйбо, так 
і казав, а ще й наш батюшка був, Дамб. Ну й 
каже: «Сусідко Квіклі, каже, пускайте тих лю
дей, що виховані, про вас, каже, погано гово
рять.» Отак сказав. Я можу сказати й чого. «Бо, 
каже, ви чесна жінка, ви потребуєте доброї юпі
нії про себе, тому, каже, возьміте до уваги, щоб 
пускали гостей добрих, каже, а не задавацьку 
кумпанію.» Ш, ні, тут не буде він. Ви б пере- 
христилися й поблагословили його, коли б почу
ли, як то він казав. Ні, ні, не хочу я ніяких за
давак.

ФАЛСТАФ Та слухай ти, хазяйко, він не задавака. Він су
мирний брехун. їйправо, він дасть себе ляскати,
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як цуцика. Він не задаватиметься навіть перед 
гиндичкою, як та напизиться на нього. Поклич 
його, хлопче, сюди.

Відхід: ФРЕНСІС.

ХАЗЯЙКА Кажете, тільки брехун? Ну, тоді добре. Чесним 
людям я мою хату не замикаю. Але задавак не 
терплю. Щоб моя правда так жила, зо мною 
кольки робляться, коли хтось задаваку згадує. 
Чуєте, панове, як мене трясе? Бачите докази? 
Тож будьте певні.

ДОЛ А таки так, справді трясе.

ХАЗЯЙКА Може не трясе? Трясе, трясе. Трясуся, неначе 
осиковий лист. Не можу витерпіти задаваку.

Вихід: ПІСТОЛ, БАРДОЛФ і ДЖ УРА.

ПІСТОЛ Добривечір, і з вами Бог, сер Джоне!

ФАЛСТАФ Гостинно просимо, прапороносцю! На, Пістоле, 
маєш тут кухоль вина. Я наладую ним тебе, а ти 
розладуйся на мою хазяйку.

ПІСТОЛ Я розладуюсь кулями двома, сер Джоне.

ФАЛСТАФ Кулями не вийде, Пістоле. Вона непробивна для 
пістолів. її тим не образите.

ПІСТОЛ Тоді на вас, о панно Доротеє, — тоді, дозвольте, 
розладуюсь я на вас.

ДОЛ Розладуешся на мене? Я зневажаю вас, негідний 
компаньйоне! Ах ти ж злидень, ах ти ж плісінь. 
Геть руки! Ти й сорочки порядної на собі не 
маєш. Я таки наїдок, та не для вас, а для ва
шого пана, чув?

ПІСТОЛ
і

Я знаю вас, дівице Доротеє.

ДОЛ Забирайся ти, торбохвате! От їйбо так і жбур
ну тобі кухля у щелепу. Ще й заграє, ич, слимак 
ти запліснявілий. Пляшка ти пивна, ручка від 
корзини, крутіяка смердючий! Забирайся геть,
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ПІСТОЛ

ФАЛСТАФ

ХАЗЯЙКА

ДОЛ

БАРДОЛФ

ФАЛСТАФ

ПІСТОЛ

ДЖУРА

ПІСТОЛ

кажу. З яких то пір, ой світоньку мій милий, з 
яких то пір отак рознахрапився? Таж тільки дві 
бурульки на плечах, а можна подумати, що ти
сяча.

Дозволь мені, мій Боже, доти жити, аж поки в неї 
комір відрубаю і помну!

Не треба, Пістоле. Я хотів би, щоб ви нас зали
шили, щоб не обтяжували нашого товариства, 
Пістоле.

Ні, добрий копитане Пістоле, тут не можна, ми
лий копитане Пістоле.

Копитан! Ти одворотний, проклятий брехун, а не 
копитан. І не соромишся, коли тебе копитаном 
кличуть? Та якби у моїй душі були копитани, то 
тії копитани так би тебе змолотили копитами, що 
забув би ти й мення, що їх собі взяв не заробив
ши. Ви, копитан? Ви раб. Чого? А от чого: бо 
рвеш брижі в бідної повії у розпутному домі, он 
чого. Він копитан! Та повісити його, падлюку! 
Він живе з самих сухих хлібних шкоринок та з 
сливок запліснявілих, отаких-о-о, ве, ве, ве! Ко
питан! Світку милий, та коли на таку падлюку 
кажуть «копитан», то й слово стає огиджене. А 
то ж таке гарне слово: «копитан»! Ні, ні, справж
ні копитани мусять висловитися проти того, щоб 
їх мення бруднили.

Слухай но, найдобріший прапороносцю, йди від
сіля.

Дол, а ходи но сюди.

Ні, не зроблю цього! Капрале Бардолфе, її я міг 
би розірвати. На ній помщусь, я прагну бути 
помщеним.

Прошу тебе, послухайся, йди собі.

Ні, спершу прагну проклятою бачити її: аби Плу
тон своєю власною рукою її потяг у озеро про
кляте, в пекельну глибину Еребу, і щоб там він 
найогиднішими муками її та й мучив! Несіте гак
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і шнур сюди, кажу я. Геть, геть, собаки! Гетьте, 
наволоч! А чи немає тут Ірени?

ХАЗЯЙКА Добрий копитане Пістоле, заспокійтеся. Уже ду
же пізно, справді. Та благаю ж вас, не дратуй
теся.

ПІСТОЛ Ви тільки гляньте, що за гумореса!
Чи Азії тим випещеним шкапам,
Що тільки тридцять миль на день проходять, 
Цезарі й Ганнібали-Канібали,
Троянці грецькі ще й троянські греки — 
Рівня? О ні, вже краще хай прокляття 
На них із їхнім князем Цербером 
І хай вже краще небеса гарчать!
За дріб’яз чи бруднитимемо пальці?

ХАЗЯЙКА Ой Боже ж мій, які гіркі слова

БАРДОЛФ Ідіть собі, прапороносцю, бо буде знову з того 
гармидер.

ПІСТОЛ Да вигибають люди, мов собаки!
Да сипляться корони, наче шпильки! 
Кажіть мені: нема Ірени тут?

ХАЗЯЙКА Божуся вам, копитане, тут нікого такого немає. 
Ой лишенько, чи ви ж думаєте, я б вам її від
мовляла? Заради Бога, будьте тихше.

ПІСТОЛ Тоді насичуйся і гладшай, о прекрасна 
Моя ти Каліполіс! Дай вина нам.
Si fortuna me tormenta, sperato me contenta.
Чи налякають залпи нас? О ні!
Хай вогнепалить ворог злий — дарма!
Вина, о серце, а сама — лягай.

(Знімає й відкладає меч.)

Чи ми вже сповнились по самі ґудзики й пере
буваєм при кінцевім пункті, і жадного et cetera 
не буде?

ФАЛСТАФ Пістоле, я хотів би супокою.

ПІСТОЛ Мій лицарю премилий, твій кулак я поцілую. 
Що, хіба не зріли ми семизір’я?
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Сцена Пістола. Театр «Олд Вік», Лондон, 1945 

The Pistol scene. The Old Vic Theatre

ДОЛ Бога ради, попріть його униз по східцях. Від на- 
бульбашеного негідника мене вже верне.

ПІСТОЛ Мене поперти вниз по східцях, так? А чи здога
дуєтесь ви, що то таке муцикуватий кінь?

ФАЛСТАФ Диском його вниз, Бардолфе! Не робить нічого, 
тільки варняка, то нехай тут і не появляє нічого. 
Ну?

БАРДОЛФ Ходімо вниз по східцях.

ПІСТОЛ Що? Будем різатись і кров’ю червонитись? 

(Хапає свій меч.)

ХАЗЯЙКА

Так хай же смерти скеля і мене приспить, 
Печальні скоротивши дні мої!
Нехай гіркі, жаскі, отверзті рани 
Роззявляться, і розплетуться три сестри! 
Барбосе-Антропосе, підступай, кажу я.

Ну, вже пішло на лотоки.
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ДОЛ

ФАЛСТАФ

ДОЛ
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Ой, я прошу тебе, Джеку, я прошу тебе, не треба 
рапіри.

Ану — униз по східцях!

З рапірою насувається на ПІСТОЛА.

Та й миленний же мені гармидер! Присягаюся, 
вже більше не триматиму шинка. Буде вже з ме
не тих знемог та переляків. Ой, а то вже станеть
ся душогубство! Ой! Ой! Сховайте вашу оголену 
зброю, сховайте вашу оголену зброю!

Відхід: БАРДОЛФ та ПІСТОЛ борюкаючись.

Джеку, заспокійся, прошу тебе. Негідника вже 
нема, він щез, як дим. Ах ти ж, мій маленький 
відважний байстрюченьку!

Він вас у пах не вразив? Мені здалося, що він 
прошив вам живіт.

Вихід: БАРДОЛФ.

Що, випер його за двері?

Еге ж, пане. Він п’яний у димину. Ви пошко
дили йому, пане, плече.

А чого він ліз до мене?

Ах ти ж, мила моя маленька шельма! Бідна моя 
малпочко, як же ти спітнів. Іди до мене, я витру 
тобі мордочку. Дурненький мій, я й справді тебе 
люблю, їйбогу. Та ти ж відважний, як троянсь
кий Гектор, ти вартий п’ятьох Агамемнонів, ти в 
десять разів ліпший, ніж дев’ять героїв. Ах ти ж, 
пустунчику мій!

От негідник! Я розірву його, як стару ковдру.

Зроби це, зроби! Як ти це зробиш, я візьму тебе 
під нову ковдру.



Вихід: МУЗИКИ.

ДЖУРА

ФАЛСТАФ

д о л

Вихід:

ФАЛСТАФ

ДОЛ

ФАЛСТАФ

ДОЛ

ФАЛСТАФ

ДОЛ

ФАЛСТАФ

Музики прийшли, пане.

Нехай грають. Грайте, панове. Дол, сядь мені на 
коліна. Такий негідний раб, подумати тільки! А 
шкода, випорснув від мене, наче живе срібло.

Ах, коли ти його переслідував, ти був такий ве
личний, як дзвіниця. Ну, кажи мені ти, чисте
сенький різдвяний кабанчику, коли ти вже пе
рестанеш битися (вдень і колотися вночі? Коли 
вже почнеш латати своє літнє тільце для небес?

глибу копу з'являються ПРИНЦ ГЕНРІ та ПОЙНС, 
перебрані на слуг.

Цить, моя люба Дол. Не прорікай, неначе мертва 
голова. Я забороняю тобі говорити про мій каюк.

Слухай но, а що за вдача у принца?

У принца? Вдача? Та яка в нього може бути 
вдача! Вдача доброго дурнуватого парубка. Він 
мусів би скласти іспит у пекаря, з нього був би 
добрий хліборіз.

Але кажуть, що Пойнс дуже розумний.

Дуже розумний? Пойнс? Та цю малпу повісити 
треба. Його розум такий грубий, як тюксберій- 
ська гірчиця. Розуму він мас не більше, ніж де
рев’яний молоток.

Ну а чого ж тоді його принц любить?

А того, що в них ноги однаково тонкі, і що він 
добре кидає диска, і їсть морських в’юнів та 
кріп, і п’є із свічок недогарки, щоб дістати на 
дні ґноти, і грає у довгої лози з хлопчаками, і 
скакає через з’єднані стільці, і по-майстерному 
божиться, і ходить навшпиньки у черевиках, що 
їх ніби з вивісок познімав, і не зводить ні з ким 
сварки, бо боїться сміливо розмовляти, і має ще 
багато таких стрибучих обдаровань, що вияв-
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Хазяйка — Паґай, Фалстаф — Вільгельм Діґельмаи, Доллі Тіріиіт — 
Ельза Бассерман, Джура — Екерсберґ. Вистава Макса Райнгардта,

Берлін, 1912

Pagay als Frau Hurtig, Wilhelm Diegelmann als Falstaff, Else Bassermann 
als Dortchen Lakenreijler, Eckersherg als Page. Max Re'.nhardt-

Inszenierung

ляють сприт тіла й кволість розуму, і тому то 
принц його й терпить, бо принц і сам такого ро
ду парубок, і якби їх покласти поруч на терези, 
то треба тільки волосинки, щоб переважила та 
чи та шалька.

ПРИНЦ ГЕНРІ Ну, то не повідрубувати вуха цій колесній мато
чині?

п о й н с Його слід витріпати на очах його волочащої.

ПРИНЦ ГЕНРІ Ти тільки подивись, як дідуган лащиться, коли 
вона чухає йому потилицю. Як папуга.

ПОЙНС Чи це не диво, що бажання переживають мож
ливості аж на стільки років!

ФАЛСТАФ Поцілуй мене, Доллі.
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ПРИНЦ ГЕНРІ

п о й н с

ФАЛСТАФ

ДОЛ

ФАЛСТАФ

ДОЛ

ФАЛСТАФ

ДОЛ

ФАЛСТАФ 

ПРИНЦ ГЕНРІ 

ФАЛСТАФ

ПРИНЦ ГЕНРІ

ФАЛСТАФ 

ПРИНЦ ГЕНРІ

ХАЗЯЙКА

Сатурн і Венера цей рік у з’єднанні. Що пише 
на цей випадок календар?

Дивіться но, а й той його вогненний трикутник, 
Бардолф, він і собі шепочеться з старим реєстром 
свого пана, з його записною табличкою, з його 
пам’ятковими нотатками.

А ти не влесливо мене цілуєш?

Та їйбогу ж, я цілую тебе від найщирішого сер
ця.

Ох, старий я вже, старий я вже.

Я люблю тебе більше, ніж когось із тих підлих 
жовтодзьобів.

З якої матерії ти бажала б собі спідницю? Я 
одержу гроші в четвер, але очіпочок ти вже 
взавтра матимеш. Заспівай но якоїсь веселої. 
Скоренько, бо вже стає пізно. А тоді підемо спа
ти. А коли я відійду, то ти мене й забудеш.

Ой, не кажи так, бо їйбогу плакатиму. Ось по
бачиш, я й разу гарно не вдягнуся, аж поки ти 
не повернешся. Дочекайся тільки кінця.

Як там з вином, Френсісе?

та ПОЙНС (виступаючи наперед) Зараз, зараз, пане!

A-а, короля нешлюбний сину! А ти чи не Пойнс, 
його брат?

Ти, земна куле гріховних країн, яке ти життя 
провадиш?

Краще, ніж ти. Я шляхтич, а ти он пиво носиш.

Воістину так, пане. Але я не тільки пиво ношу. 
Ми прийшли винести вас — за вуха.

Ой Боженьку мій, то то ви, ваша милосте? При
були вже до Лондону? Ой, та й просимо ж вас 
гостинно, нехай Бог благословить твоє миле об
личчя! Ісусоньку мій, то то ви прибули вже з 
Велзу?
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ФАЛСТАФ Скурвий ти сину, мішанко величности з боже
віллям! Клену ся оцим легеньким тілом і цією 
важкою кров’ю, що сидить у мене на колінах: 
мені приємно тебе привітати!

дол Що таке, гладкий ви дурню? Що ви мелете?

ПОЙНС Мій лорде, от побачите, він усе оберне на жарт 
і уникне вашої помсти. Ви повинні вхопити його 
зопалу.

ПРИНЦ ГЕНРІ Гей ви, салотопе! А  що це ви таке говорили тут 
на мене перед цією чесною, доброчинною, вихо
ваною жінкою?

ХАЗЯЙКА Нехай же Бог благословить ваше добре серце. 
А вона ж бо така справді й є, от їй-богу!

ФАЛСТАФ А хіба ти чув мене?

ПРИНЦ ГЕНРІ Так, я чув. І ти мене впізнав, так само, як і тоді, 
коли тікав при Ґедсгілі. А говорив лише для то
го, щоб випробувати моє терпіння.

ФАЛСТАФ Ні в якому разі! Я й не гадав, що ти був на під
слухах.

ПРИНЦ ГЕНРІ А як ні, то, значить, ти мав намір за моєю спи
ною зневажити мене. І тоді я вже знаю, як по
вестися з тобою.

ФАЛСТАФ Ні, Галю, я не зневажав тебе. Кленуся честю, не 
зневажав.

ПРИНЦ ГЕНРІ Ти не зневажав мене? Не назрівав мене учнем 
пекаря і хліборізом, і ще не знаю чим?

ФАЛСТАФ Ні, Галю, я не зневажав т е б е --------

ПОЙНС Не зневажав?

ФАЛСТАФ Ні, Неде, не зневажав. Мій чесний Неде, я не 
зневажав його в душі моїй. Я говоррів лише на 
нього усяке перед цими волочащріми, але тільки 
для того, щоб волочащі не закохалися в нього, 
бо з того була б біда. Ось так було. А робРівши 
так, я турбувався про його добру славу, турбу-
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ПРИНЦ ГЕНРІ

вався як товариш і як вірнопідданий. Ось як 
воно було. І твій батько тільки подякував би 
мені за це. А в душі я вас не зневажав, Галю, 
не зневажав, Неде, ні, мої хлопці, я не зневажав 
вас.

Добре, тепер дивися. Хіба не чистий страх, хіба 
не звичайне боягузтво змушують тебе кривдити 
цю доброчесну пані, щоб налагодити з нами 
знов? Чи вона ж волочаща? А чи й твоя хазяй
ка з волочащих? І чи й твій оцей хлопчик з во- 
лочащих? І чи й чесний Бардолф, чиє благоговін
ня аж горить у нього на носі, теж волочащий?

ПОЙНС Відповідай, ти, трухлява колодо, відповідай!

ФАЛСТАФ Злий враг затаврував Бардолфа навіки, без ря- 
тунку. 3 його пики він зробив таємну кухню, де 
Люципер тільки те й робить, що смажить п’я
ниць. Щодо хлопця, то він, звичайно, має над 
собою доброго ангола. Але й нечиста сила ним 
теж обладує.

ПРИНЦ ГЕНРІ А жінки?

ФАЛСТАФ А жінки? Одна з них уже в пеклі і горить бід
ною душею своєю. Щождо другої, то їй я винен 
гроші. Чи вона за це проклята, я не знаю.

ХАЗЯЙКА Ні, ні, за це не проклята, я вас запевняю.

ФАЛСТАФ Ні? Ну, то й я думаю, що ні. Тим робом ми з нею 
й розквиталися. Але стривай. Он що: є інше об
винувачення супроти тебе. У твоєму шинку 
страждає м’ясо. Воно страждає від того, що його 
їдять, і то якраз тоді, коли закон держави забо
роняє ці страждання. І ось я й гадаю: саме за це 
ти завиєш.

ХАЗЯЙКА Таж усі харчівні так роблять! І що там, зреш
тою, значить одно плічко або два баранини на 
цілий піст?

ПРИНЦ ГЕНРІ Ви, пан і-------

дол Що ви кажете, ваша милосте?
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ФАЛСТАФ Його милість каже щось таке, проти чого все 
його м’ясо бунтує.

Чути стукіт у  двері.

ХАЗЯЙКА Хто то стукає так голосно? Френсісе, ану глянь 
но.

Вихід: ФРЕНСІС відчиняє і вводить ПЕТО.

ПРИНЦ ГЕНРІ Що таке, Пето? Що нового сталось?

ПЕТО Король, ваш батько, вже в Вестмінстері. 
Із півночі туди примчало з двадцять 
Гінців утомлених, знеможених.
А я в дорозі капітанів стрів,
Спітнілих, без шапок, — гатили в двері 
Шинків, сер Джона Фалстафа шукавши.

ПРИНЦ ГЕНРІ Кленуся небом, Пойнсе, час коштовний 
Ледаче гаємо, — а туча-буря 
Повстань зринає з чорного туману 
Й на голови оголені нам крапле. . .
Гей, меч і плащ! Фалстафе, надобраніч.

Відхід: ПРИНЦ ГЕНРІ, ПОЙНС, ПЕТО та БАРДОЛФ.

ФАЛСТАФ Ех, найсмачніший шматочок ночі залишився, 
а ми повинні звідси йти і залишити його непо- 
куштованим.

(Чути стукіт у двері.)

Головкою!

(Вихід: БАРДОЛФ.)

БАРДОЛФ

Що там таке? >В чому справа?

Ви мусите негайно вийти надвір. Там з двадцять 
копитанів на вас чекає.

ФАЛСТАФ (до ДЖУРИ) Заплати музикам, хлопче. Прощавай, мо ї 
хазяйко. Прощавай, моя Доллі. Бачите, мої добрі 
дівчата, як то розшукують заслужених людей.

376



Дол

ФАЛСТАФ

ХАЗЯЙКА

БАРДОЛФ

ХАЗЯЙКА

БАРДОЛФ

ХАЗЯЙКА

Незаклопотані можуть собі спокійно спати, а от 
людей діла завжди кличуть до діла. Прощавай
те, добрі мої дівчата. Якщо мене не пошлють за
раз, я ще побачуся з вами перед відходом.

Ой, я аж говорити не можу, так моє серце захо
диться! Ну як не трісне! Милий Джеку, та гля
ди ж  себе там.

Прощавайте, прощавайте.

Відхід: ФАЛСТАФ і БАРДбЛФ.

Ну та вже ж, прощавай. Довго знала я тебе: 
як ото пристигне стрючковий горох, то це вже 
буде ма’ть двадцять і дев’ять років. І був з тебе 
найчесніший та найвірніший серцем чоловік. Ех, 
прощавай, нема ради!

(зовні) Панно Тіршіт!

А що там таке?

(зовні) Скажіть панні Тіршіт, щоб ішла до мого пана. 

Ой, біжи, Дол, біжи . . .  Біжи, добра Дол . . .

В ідхід: ДОЛ хлипаючи, за нею ХАЗЯЙКА.
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ДІЯ ТРЕТЯ

КОРОЛЬ

1

Вестмінстер, у  палаці.
Вихід: КОРОЛЬ у нічному одягу і СЛУГА•

Покличте графів Воріка та Серрі.
Та спершу хай вони перечитають 
Оці листи та обміркують добре.
Зробіть це хутко.

(Відхід: СЛУГА.)

Як багато тисяч 
Найвбогіших моїх підданців зараз 
Відпочивають сном. . .  О сне! О ніжний 
Мій сне! Відгучлива природи нянько,
Як я тебе сполохав, що моїх 
Повік не отяжила й в забуття 
Мої чуття не кинула ти стрімко!
Чому ти, сне, в задимлених хатах 
Так витягаєшся і на полу,
Втихавши під гудіння мух нічних,
А в величі кімнати запашні,
Під дорогі завіси не приходиш 
Почути милий наспів колисковий? 
Морфею мій тупий, чому лягаєш 
Ти в постіль просту та гидку, минавши 
Кімнату сну у короля, немов 
Нічного сторожа, що б’є вночі на ґвалт? 
Ти в юнги на головокрутній щоглі 
Стуляєш очі, колисаєш мозок,
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Король — Вільям Чарлз Мекреді (1793—1873) 

William Charles Macready as the King

Під час, коли вітри перегинають 
Верхи голів потворні хвиль убивчих,
Що з гуркотом глухим до хмар летючих 
Чіпляються й в гармидері отому 
Спроможні й смерть збудити. Сторонничий 
Ти, сне! Опочинок мокрому до нитки 
Морському хлопчакові ти даєш,
Та ще й під лютий час, — а от у тиші 
Нічній ти відмовляєш королеві.
Що ж, люди добрі, — спіть! У сні вам охорона: 
За вас не спить важка на голові корона.

3 7 9



Вихід: ВОРІК і СЕРРІ.

ВОРІК Вітаю їх величність добрим ранком.

КОРОЛЬ Вже ранок, лорди?

ВОРІК Вже на другу йде.

КОРОЛЬ Тоді і вас із добрим ранком. Лорди, 
Читали ви, що я вам передав?

ВОРІК Читали, мій королю.

КОРОЛЬ Тож відчули,
Як тіло королівства прогнило? 
Недуга вже до серця підступає.

ЕОРІК Як розтроюдене саме лиш тіло,
До добра рада й трошки медицини 
Відновлять сили. Вірте, мій королю: 
Норземберленд небавом прохолоне.

КОРОЛЬ О Боже, що один лиш сам читаєш 
Ти книгу долі! Та якби то можна 
Й для нас було б переворотам часу 
Рівняти гори з ґрунтом, а важкою 
Своєю формою натомлені 
Материки в моря перетопивши, 
Поширювати пояс берегів 
На стегнах у Нептуна! Випадки 
Сміються з нас, наповнюючи келих 
Відмінами напоїв різних нам.
Якби щаслива юність наперед 
Крізь розвиток подій та й прозирала 
Загрозу згуби й кожну небезпеку,
То, книгу враз захрьопнувши, померла б. 
Ще й десять років не пройшло, як Річард 
3 Норземберлендом друзями були 
Затрапезними,'— а по двох роках 
Пустились воювати! Вісім років,
Як Персі був моїй душі найближчий,
Мов брат, моїми справами трудився, 
Любов, життя — все клав мені під ноги: 
Бож саме через мене й Річардові 
У вічі кинув виклик він. Здається,
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ВОРІК

Хтось був при тому з вас? (До ВОРІКА.) Либонь,
кузене

Мій Невіле, то ви? Норземберлендом 
Доведений до сліз, промовив Річард 
Слова тоді пророчі: « Ти — драбина, 
Норземберленде, по якій на трон 
Мій добереться родич Болінґбрук.»
А це ж тоді й на мислі ще не мав я!
Будь свідком Бог: державна лиш конечність 
Мій добереться родич Болінґбрук.»
«Ще прийде час», так далі він провадив,
«Ще прийде час, коли дозріє гріх 
І вибухне гнилизною!» Словами 
Такими він передсказав тоді 
Сучасний дружби нашої розрив.

Це всіх людей історія життя:
Вона й в часах померлих теж відбита.
Хто спостеріг, пророкувати може 
Найближчий збіг речей в загальних рисах, — 
Отих речей, які ще не ввійшли 
В життя, які у зерні ще, у кволих 
Початках сховані лежать. Так речі 
Час, мов курчат, висиджує в гнізді.
І саме на конечності такій 
Міг Річард передбачення кріпити,
Мовляв, могутній той Норземберленд, 
Фальшивий з ним, фальшиве зерно й далі б 
Вирощував, — і був би фальш бездонний,
Якби не ви.

КОРОЛЬ Чи все ж  це доконечне? 
Гаразд, зустріньмо це як доконечність. 
Якраз те слово кличе нас тепер. 
Архиєпископ і Норземберленд,
Як кажуть, мають тисяч п’ятдесят?

ВОРІК Того не може бути, мій королю.
Таж розголос, неначе гук луни, 
Подвоює в зростанні страхом числа. 
Йдіть спати, ваша милосте, вас прошу. 
Життям кленуся, пане мій, що сили, 
Вже послані, звитяжать дуже легко.
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КОРОЛЬ

Для втіхи ж більшої я сповіщу вас 
Про те, що я тепер довідавсь певно: 
Ґлендауер помер! Були два тижні,
Ваша величносте, недужі ви,
І ці часи незатишні, звичайно ж, 
Побільшували зло.

Хай буде так.
Та лиш війну домашню збудем з рук, — 
В Землі Святій походу збудим гук.

Відхід.

2

Перед домом судді ШЕЛЛО у Т лостершірі.
Вихід: ШЕЛЛО та САЙЛЕНС із різних сторін із СЛУГАМИ, 
у  глибу кону МОЛДІ, ШЕДДО, БОРТ, ФІБЛ та БУЛКАФ.

ШЕЛЛО Проходьте, проходьте, проходьте, пане. Дайте 
мені вашу руку, пане, дайте мені вашу руку. 
Раненько рухаєтесь по дорозі. Як мається мій 
добрий кум Сайленс?

САЙЛЕНС Доброго ранку, добрий куме Шелло.

ШЕЛЛО А як мається моя кума, а ваш постельний друг? 
І ваша прекрасна донечка, а моя хрищениця 
Оленка?

САЙЛЕНС О, неначе чорний дрізд, куме Шелло.

ШЕЛЛО І як світ стоїть, закладаюся, що мій кузен Вільям 
став уже добрим школярем-латинником. Чи він 
ще в Оксфорді?

САЙЛЕНС Атож, пане, і >на цілковитому моєму утриманні.

ШЕЛЛО Отже, незабаром він уже до правничої школи 
перейде? Його років я вже був у Сентклемент- 
ській школі, де, я гадаю, ще й понині говорять 
про шаленого Шелло.

САЙЛЕНС Вас, куме, тоді звали Шелло-дужак.
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ШЕЛЛО Авжеж, авжеж, якось мене вже та звали тоді, 
авжеж. Бо я був хлопець хоч куди і де завгодно. 
Одного й того самого часу там були: я, малень
кий Джон Дайт із Стаффордшіру, чорненький 
Джордж Бер, тоді Френсіс Пікбон, тоді один із 
Котсволду, Білл Сквілл . . .  Гай-гай, таких завої
стих, як ми були, вже ніде нема. У нас на обліку 
були всі повії, і кращі з них нам цілком були 
підпорядковані. А Джек Фалстаф, теперішній 
сер Джон, був тоді хлопчак, був джурою у  То- 
маса Мобрея, герцога Норфолкського.

САЙЛЕНС Оцей самий сер Джон, куме, що ходить сюди час 
до часу і жовнірів набирає?

ШЕЛЛО Той самий, той самий сер Джон, той самісінький. 
Пам’ятаю, він на моїх очах біля воріт школи 
провалив голову Скоґенові. Я сам був і геть то 
ще невеличким хлопцем. А того самого дня я 
бився з якимось Сімсоном Стокфішем, що про
давав садовину за Ґрейзіном. Ісусе, Ісусе, які ж 
то божевільні дні провели ми тод і. . .  і яка сила 
моїх старих знайомих за цей час перемерла!

САЙЛЕНС І ми всі за ними рушимо, куме Шелло.

ШЕЛЛО А так, а так, рушимо, рушимо, справді рушимо. 
Ох, так, так. Смерти, як псалмопівець говорить, 
не минути нікому, всі помруть. . .  А по якій ціні 
пара волів на Стемфордському ярмарку?

САЙЛЕНС їйбогу, куме, не знаю, я там не був.

ШЕЛЛО Ні, ні, від смерти не втечеш. Чи старий Дабл 
з вашого міста ще живий?

САЙЛЕНС Помер, помер.

ШЕЛЛО Ісусе, Ісусе! Так добре з лука стріляв — і вмер! 
Прекрасно давав стріл. Джон Ґант дуже його 
любив і завжди багато ставив на нього. . .  Умер! 
А поціляв ганчірку і за двісті вісімдесят, і на
віть двісті дев’яносто кроків. Бувало тільки ди
вуєшся. А почому тепер барани?
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САЙЛЕНС Це як які барани. Десятків два добрих баранів 
будуть варті з десять фунтів.

ШЕЛЛО То кажете, старий Дабл помер? 

Вихід: БАРДОЛФ і ДЖ УРА .

САЙЛЕНС А ось ідуть двоє підлеглих сер Джона, як мені 
здається.

ШЕЛЛО Доброго ранку, чесні шляхтичі.

БАРДО ЛФ Просю вас, скажіте, хто тут буде суддя Шелло?

ШЕЛЛО Я є Роберт Шелло, пане. І небагатий дідич цього 
графства, і один із королівських суддів. Чого ви 
від мене бажали б?

БАРДОЛФ Копитан мій, сер Джон Фалстаф, вам передає 
своє шанування. Небом божуся, ставний з нього 
чоловік і нестеменний ватажок.

ШЕЛЛО Пане, він мені приємність тим чинить. Я давно 
його знаю як доброго вояка. Ну, то як же добрий 
лицар живе? І осмілюся спитати ще, як пані, 
його дружини, здоров’я?

БАРДОЛФ Вибачайте, пане, воякові треба призвичаюватися 
без дружини.

ШЕЛЛО Це справді, пане, добре сказано. Вельми добре 
це було сказано. «Воякові треба призвичаюва
тися ------- » Дуже добре. Хороші слова, похвальні
слова, дуже,- дуже похвальні. «Призвичаювати
ся»! Походить від «звичайно», а також від 
«звичка», «звичай» і навіть «обичай». Дуже доб
ра фраза, дуже хороша фраза.

БАРДОЛФ Вибачайте, йане, я вимовив лише слово, а ви 
звете «хвраза». Присяйбі, й я не знаю, що то 
хвраза. А слово моє я можу й мечем довести, 
що воно жовнірське слово, і то таке добре слово, 
що як його скажуть, то наказ іще сильніше гу- 
чить. «Призвичаюватися». Я чув таке слово. Це 
виходить, як ви кажете, людині призвичаювати-
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ШЕЛЛО

ся, то значить призвичаюватися. Або, як людина
призвичаєна або гадає так, щ о ------- В нас на те
казали: «привикати». Привик, значить і добре.

Достеменно так . . .  Дивіться, сюди йде добрий 
сер Джон.

(Вихід: ФАЛСТАФ.)

ФАЛСТАФ

Дайте сюди вашу добру руку, вашу поважну 
руку. . .  Слово чести, прекрасний маєте вигляд, 
і свої роки несете дуже добре. Вітаю дорогого, 
доброго сер Джона.

Гей, та й я радий бачити вас, добрий пане Ро- 
берте Шелло! А це пан Шуркард, я гадаю?

ШЕЛЛО Ні, сер Джоне, це мій кум Сайленс. Він одно- 
службовець мій.

ФАЛСТАФ Ах, так? Ну, то, добрий мій пане Сайленсе, вам 
дуже пасує така мирна посада, чи не так?

САЙЛЕНС Ви дуже добрі, ваша милосте.

ФАЛСТАФ Ху, ну й душно сьогодні! А що, панове, чи наго
товили ви із півдюжини підходящих рекрутів?

ШЕЛЛО А як же. Чи не завгодно вам присісти?

ФАЛСТАФ Будь-ласка. То я хотів би їх побачити.

ШЕЛЛО Де реєстр? Де реєстр? Де реєстр? Дайте, подиви
мось, подивимось, подивимось . . .  Так, так, так, 
достеменно так. То що я хотів сказати? Ага. Пан
------- Пан Ролф Молді. Нехай показується, як я
викликатиму. Хай виходять, хай виходять, хай 
буде видно. . .  Де Молді?

МОЛДІ 3 вашого дозволу, тут.

ШЕЛЛО Як гадаєте, сер Джоне? Міцний хлопець, моло
дий, дужий, ще й з доброї родини.

ФАЛСТАФ Твоє мення — Молді? Ти, значить, пліснявий?

МОЛДІ 3 вашого дозволу, так.
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ФАЛСТАФ Якраз пора настала тебе провітрити.

ШЕЛЛО Х е-хе-хе . . .  їй-богу, прекрасно. Речі, що запліс
нявіли, потребують вітру. Надзвичайно . . .  Справ
ді, добре сказано, сер Джоне, дуже добре.

ФАЛСТАФ Призначте його.

МОЛДІ Скільки разів уже мене назначали. . .  Уже б 
треба дати мені спокій. . .  Моя стара пропаде те
пер. Хто буде господарювати вдома? Не треба 
мене назначати. Тут другим далеко видніше око 
йти служити, як мені.

ФАЛСТАФ Тихше, Молді. Ви мусите послужити. Пора, пора 
тебе й у діло пустити.

МОЛДІ Пустити? Як то пустити?

ШЕЛЛО Тихше, чоловіче, тихше. Станьте набік. Чи зна
єте ви, де ви перебуваєте? Дальших, сер Джо
не? Ну, побачимо. Симон Шеддо.

ФАЛСТАФ Шеддо означає тінь. Давайте сюди тінь, посиди
мо у ній. Та з нього, мабуть, і жовнір прохолод
ний буде.

ШЕЛЛО Ну, де це Шеддо?

ПІЕДДО Тут я, пане.

ФАЛСТАФ Чий же ти син, Шеддо?

ШЕДДО Моєї матері син, пане.

ФАЛСТАФ Твоєї матері син? Що ж, це не позбавлено ймо- 
вірцости. І твого батька тінь? Так теж буває. 
Буває, кажу, так, що в сина й краплі батькової 
крови не знайдеш.

ШЕЛЛО Подобається він вам, сер Джоне?

ФАЛСТАФ Тінь знадобиться на літо. Призначте й його. Не
хай наші книги будуть переповнені тінями.

ШЕЛЛО Хома Ворт.

ФАЛСТАФ Де він?
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БОРТ Тут, пане.

ФАЛСТАФ Тебе звати Борт?

БОРТ Так, пане.

ФАЛСТАФ Ти дуже обідраний, Борте.

ПІЕЛЛО Призначити й його, сер Джоне?

ФАЛСТАФ Ні, це було б зайво. Одіж висить у нього на 
спині, а ноги, на яких, властиво, мав би трима
тися тулуб, занадто патикуваті. Ні, його не треба 
призначати.

ШЕЛЛО Х е-хе-хе . . .  Ви розумієтеся на тому, пане, ви 
розумієтеся. Це треба тільки хвалити. . .  Френ- 
сіс Фібл.

ФІБЛ Тут, пане.

ФАЛСТАФ Фібле, твій фах?

ФІБЛ Я жіночий кравець, пане.

ПІЕЛЛО Призначити його, сер Джоне?

ФАЛСТАФ Можна. . .  Був би він і чоловічий кравець, одна
ково треба було б призначити. А кажи но, скіль
ки ти дірок у ворожих лавах наробиш? Чи 
стільки ж, скільки наробив у жіночих спідни
цях?

ФІБЛ Нароблю, скільки зможу, пане. Але не більше, 
як зможу.

ФАЛСТАФ Добряче сказано, добрячий жіночий кравче, доб
ряче сказано, відважний мій Фібле. Бачу, що ти 
будеш хоробрий, як розлютована голубка і як 
велика доблесна миша. Призначте й жіночого 
кравця, пане Шелло, призначте його з усією за
попадливістю.

ФІБЛ Я дуже хотів би, пане, щоб і Борт пішов.

ФАЛСТАФ А я, бачиш, дуже хотів би, щоб з тебе був не 
жіночий, а чоловічий кравець. Тоді ти міг би так 
заштопати Борта, що він став би годящий для
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ФІБЛ

походу. А так він негодящий. Я його й звичай
ним жовніром зробити не можу, бо жовнір — 
це провідник багатьох тисяч. Це робитиме по
тужний Фібл, і на тому він повинен задоволь
нитися.

Я задовольнюся на тому, пане.

ФАЛСТАФ Дуже тобі за це зобов’язаний, високошановний 
Фібле. Хто далі?

ІИЕЛЛО Петро Булкаф із лугу.

ФАЛСТАФ Так? Ану покажіть його, який він?

БУЛКАФ Тут я, пане.

ФАЛСТАФ Гей, та цього Булкафа отакими-о булками году
вати. Це добрий бичок. Призначте його так, щоб 
Булкаф аж забулькав.

БУЛКАФ Ой Боженьку ж мій! Ой-ой-ой, добрий пане мій 
копитане!

ФАЛСТАФ Що? Не встигли тебе призначити, а ти вже й ре
веш?

БУЛКАФ Ой Боженьку мій! Та я ж людина недужа, пане!

ФАЛСТАФ Яка ж то недуга в тебе?

БУЛКАФ Простуда вчепилася. Кашляю, пане. Кашель 
опав мене на королівській службі, як ото я дзво
нив на коронації.

ФАЛСТАФ То нічого. Підеш на війну в теплому халаті. 
Я дістану тобі його. Ми проженем простуду і 
зробимо з тебе такого, що ще твої друзі дзвони
тимуть про тебе. Всі вже?

ШЕЛЛО Викликали двох лишніх. Вам належиться лише 
чотирьох. А тепер — будь-ласка до моєї госпо
ди на сніданок.

ФАЛСТАФ Хай буде так. Випити я з вами вип’ю, а гаятися 
на те, щоб їсти, не буду. . .  Слово чести, я ра
дий, що вас побачив, пане Шелло.

388



ШЕЛЛО О сер Джоне, а пам’ятаєте, як то ми цілу ніч 
провели у вітряку в Сент-Джорджфілді?

ФАЛСТАФ Ох, і не згадуйте про те, пане Шелло, і не зга
дуйте.

ШЕЛЛО Весела ніч тоді була, що? А чи Ганна Найтворк 
ще жива?

ФАЛСТАФ Жива, жива ще, пане Шелло.

ШЕЛЛО Ніяк вона не могла від мене відгребтися.

ФАЛСТАФ Ніяк, ніяк, то правда. Недурно ж вона й гово
рила, що не може знести загребущого пана 
Шелло.

ШЕЛЛО Бачить небо, я її міг просто до люті доводити, 
аж кров кипіла. А вона тоді добре волочаща 
була. Чи тримається вона ще?

ФАЛСТАФ Стара, стара, пане Шелло.

ШЕЛЛО Так, так, вона вже мусить постарітися. Та вона 
нічого іншого й вибрати не могла, як тільки 
стати старою . . .  Стара, стара, певно що стара . . .  
У неї ж  був уже Робін Найтворк від старого 
Найтворка — раніше навіть, ніж я опинився у 
Сентклементській школі.

САЙЛЕНС Себто: п’ятдесят п’ять років тому?

ШЕЛЛО Еге ж, куме Сайленсе. Ех, коли б то вам дове
лося те бачити, що ми з цим лицарем бачили! 
Чи добре я сказав, сер Джоне?

ФАЛСТАФ Атож. Ми таки слухали опівночі усі дзвони, 
пане Шелло.

ШЕЛЛО А слухали, а слухали. Справді, сер Джоне, ми їх 
слухали... У нас було гасло: «Рубай, хлопці!» 
Ну й — рубали. Ох, і як же рубали! Та ходімо 
до мене на сніданок, теж трошки підрубаємо. 
Боже, які то дні на віку нам траплялися!.. Хо
дім же, ходім.

Відхід: ФАЛСТАФ, ШЕЛЛО та САЙЛЕНС.
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БУЛКАФ Добрий пане, пане капрале Бардолфе, станьте 
мені другом! У мене є сорок шилінгів хранцузь- 
кими коронами для вас. Повірте, пане, що мені 
йти на війну — однаково, що повіситись. Якби 
то справа тільки про мене, то я й не турбував
ся б. А он турбуюся, бо не хочу з приятелями 
розлучатися, щоб вони не горювали. А за себе 
я не турбуюся, ні. Тільки за приятелів.

БАРДОЛФ Добре. Ставай набік.

МОЛДІ Не заради себе, добрий пане капрале, а заради 
моєї старої станьте мені за приятеля. Замовте 
слово за мене, пане капрале. Хазяйці моїй нема 
буде кому робити, як я піду в жовніри. Вона 
стара і помогти собі не в силі. А за те матимете 
сорок шилінгів, пане, ось тут вони.

БАРДОЛФ Добре. Ставай набік.

ФІБЛ А я — нічого! От їй-богу, чесне слово, смерти я 
не боюся. Що вмерти? Вмерти — раз, і нема. 
Прийдеться ж Богові сплатити колинебудь, що я 
повинен умерти. Я й ніколи не боявся. Коли мені 
доля вмерти — гаразд, хай так буде! Коли ні — 
теж добре. Немає ані одного доброго чоловіка, 
що не служив би своєму принцеві. Нехай усе 
йде такою дорогою, якою йде. А той, хто вмер у 
цьому році, той у  майбутньому році забезпече
ний від смерти.

БАРДОЛФ Ех, добре сказано! Ти славний хлопець.

ФІБЛ Ні, ні, я маю душу не полохливу.

Вихід: повертаються ФАЛСТАФ, ШЕЛЛО та САЙЛЕНС.

ФАЛСТАФ Ну, пане, котрі то будуть у мене?

ІПЕЛЛО Котрі завгодно, котрі завгодно. Виберіть собі 
чотирьох.

БАРДОЛФ Пане, на одне слово. . .  Я одержав три хунти, 
аби звільнити Молді та Булкафа.
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ФАЛСТАФ Гаразд, іди.

ШЕЛЛО То котрих же ви хочете, сер Джоне?

ФАЛСТАФ А ви самі мені виберіть.

ШЕЛЛО Добре. Тоді нехай будуть: Молді, Булкаф, Фібл, 
НІеддо.

ФАЛСТАФ Молді й Булкаф? Та що ви! Ні, ні. Щодо вас, 
Молді, то ви лишайтеся вдома, доки взагалі не 
будете здатні служити. А  щодо вас, Булкафе, то 
навпаки: запопадливо ростіте, аж доки виросте
те на потрібний розмір. А трім часом ви мені 
обидва непотрібні.

ШЕЛЛО Сер Джоне, сер Джоне, та ви самі собі шкодрітє. 
Вони ж найкращі, а я хотів би* щоб ви мали 
таки найкрапщх. •;

ФАЛСТАФ Чи не хочете, пане Шелло, навчріти мене, як ви- 
брірати рекрутів? Чи мені клопіт до їхнього зро
сту, м’язів, статур? Мені аби хоробрий був, пане 
Шелло. Ось, напрріклад, Борт. То дарма, що ви
гляд у нього підстаркуватрій. Він буде орудувати 
зброєю так, як ото коваль молотом гатить. А 
рухатиметься сюди й туди ще швидше від того, 
що носить пивне відро. А НІеддо, тінь свого 
батька, має замість фасу профіль. Він коїтиме 
ворогові неподоланні труднощі: в нього так само 
тяжко буде поцілитрі, як у лезо ножа. Він не 
має для поділу ані однієї справжньої площрши. 
А коли під час бойовріх операцій постане про
блема відступу, то хто шврздше втікатиме, як 
оцей кравець жіночрій, Фібл? Ні, давайте мені 
хлопців непрезентабельних. Презентабельних 
презентуйте собі. А дай но, Бардолфе, Бортові 
мушкета.

БАРДОЛФ Ось маєш, Борте. Держи скісніше. Так, так, так...

ФАЛСТАФ Ну, орудуйте вапшм мушкетом. Ну, гарненько! 
Так, так, та к . . .  Гаразд. Дуже добре. Прекрасно. 
Давайте мені саме отаюих маленьгоїх, худень
ких, кривеньких, підстаркуватріх та пожолобле-
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ШЕЛЛО

Фалстаф — сер Ралф Річардсоп.
Театр «Олд Вік», Лондон, 1915

Sir Ralph Richardson as Falstaff.
The Old Vic Theatre

них! Чи так я кажу, Борте? Слово чести, з тебе 
розкішна шельма, Борте. Держи, тут для тебе 
шістка за це.

А все ж не майстер він ще. Не вміє він ще діяти 
зручно, ще не вміє. Пам’ятаю, як був я ще у
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ФАЛСТАФ

ШЕЛЛО

ФАЛСТАФ

ШЕЛЛО

ФАЛСТАФ

Сентклементській школі, то на Майл’н’Ґрін, — 
а я там грав сер Даґонета в дійстві про Артура, 
— то був там один невеличкий, рухливий чоло
вічок. Так отой умів орудувати зброєю! Повер
неться — і так, і так, і сюди, і туди, та все: пах, 
пах, пах! Скочить убік — і знов тут! За все 
життя не доводилось мені бачити другого такого.

То добре. Але й ці хлопці ще знадобляться, пане 
Шелло. Ну, то нехай Бог береже вас, пане Сай- 
ленсе. Не буду витрачати багато слів. Проща
вайте, панове, обидва. Дякую вам красно. Я му
шу ще з дюжину миль пройти вночі. Бардолфе, 
дайте жовнірам обмундурування.

Сер Джоне! Нехай Господь вас благословить 
і нехай проквітнуть усі діла ваші, а нам нехай 
буде тільки мир. Заїздіть до мене, як вертати
метеся додому, — старе знайомство поновимо. 
Може й так станеться, що я поїду з вами і до 
королівського двору.

Я бажав би, щоб так сталося, пане Шелло.

Я дав слово і я додержу його. Як то кажуть: 
слово — це людина. Прощавайте. Приїздіте.

Прощавайте, мої панове.

(Відхід: ШЕЛЛО та САЙЛЕНС.)

Вперед, Бардолфе. Ведіть людей.

(Відхід: БАРДОЛФ з РЕКРУТАМИ.)

Як вернусь, то ще доберусь до цих суддів. Суд
дю Шелло я вже бачу до дна. Боже, Боже, і 
чому ми, дідугани, отак ретельно служимо по
рокові брехні? Ось, наприклад, цей худющий 
суддя. Наплів він мені дичавини про своє па
рубоцтво та про свої подвиги розпусні на Тарн- 
бульській вулиці, — а тим часом у нього кожне 
третє слово брехня. Він її частіше підносить вам 
до вуха, ніж підносять данину падишахові. Таж
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пам’ятаю я йога з Сентклементської школи! Він 
тоді був страшенно подібний до людини, яку 
після вечері вирізали з шкуринки сиру. А голий, 
так божуся білим світом, скидався він на роз
двоєну редьку, що на ній хтось вирізьбив хи
мерну пичку. І таке воно було мізерне, що його 
ширини й довжини навіть низькоокий не міг би 
зауважити. Він мені завжди нагадував примару 
голоду. А  сластун же був, ну просто тобі малпа. 
Повії так і назрівали його: мандрагора. Він не 
давав їм спокою. Та моди наздогнати він ніко
ли не міг. Своїм зачуханим бабам співав він пі
сень, що їх навчився з насвистів у візників, а 
при тому ж і клявся, що це пісні його, бачте, 
уяви — або пісні з його веселущих ночей. І от 
тепер цей колодач гріха став дідичем та ще й 
так говорить про Джона Ґанта, наче той йому 
побратимом був. Я ж поклястися готовий, що 
Ґанта він бачив усього раз за життя, і то саме 
он тоді, коли той провалив йому голову за те, 
що він зашився межи слуги маршалові. Я ж сам 
і бачрів, як його били. І ще сказав я тоді Ґан- 
тові, що не варт і рук паскудргги об таке мир
шаве. Цього сухаря з усім його одягом дуже 
легко можна б заховати у в’юнову шкіру. Та де! 
Йому й піхва для сопілки була б вельми про
стора. А от нині в нього і земля є, і 6ріки є. Га
разд. Я заведу з ним знайомство, якщо поверну
ся. І погані будуть мої справи, якщо я не зроб
лю з нього собі аж два філософічні камені, що 
самі здобуватрімуть мені золото. Бо якщо маню- 
ня плітва-рибка становрггь поваб для старої щу
ки, то, за законом природи, я не бачу прргчрши, 
яка перешкодила б мені ковтнути цього суддю. 
Аби тільки час пристріт! Буде час, буде й рада. 
І на тому кінець.

Відхід.



ДІЯ ЧЕТВЕРТА

1

У лісі Ґалтрі в Йоркшірі.
Вихід: АРХИЄПИСКОП, МОБРЕЙ, ГАСТІНҐС та інші.

АРХИЄПИСКОП Яік зветься ліс цей?

г а с л ш ґ с Ґалтрі, лорде мій.

АРХИЄПИСКОП А зупинімся, лорди, тут і вишлім 
Дізнатися про кількість ворога.

ГАСТІНҐС Вже вислано.

АРХИЄПИСКОП Сподіяли гаразд.
Брати і друзі в цій великій справі,
Вас ознаймую, що листи дістав 
Я найновіші від Норземберленда. 
Характер, напрям їх і зміст — холодні. 
Хотів сюди з таким прибути військом, 
Яке було б його достойне. Військо 
Таке він не зібрав, і через те 
Подався у Шотляндію — чекати,
Аж поки щастя виросте й пристигне. 
Наприкінці сердечно Бога молить,
Щоб ми здолали в зустрічі страшній.

МОБРЕЙ Тож наші сподівання доторкнулись 
До ґрунту лиш — і в друзки розлетілись.

Вихід: ГІНЕЦЬ.

ГАСТІНҐС Що сталося?

ГІНЕЦЬ Від заходу у лісі,
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МОБРЕЙ

Щось може з милю звідси, виден ворог. 
3 просторів тих, що їх він засягає,
На перший погляд можна оцінити,
Що тисяч тридцять є його.

Якраз
Ми так і думали. Назустріч!

Вихід: ВЕСТМОРЛЕНД.

АРХИЄПИСКОП Хто цей озброєний отаман там?

МОБРЕЙ Мені здається, це — лорд Вестморленд.

ВЕСТМОРЛЕНД Здоровить і вітає вас від серця
Принц Джон Ланкастерський, наш полководець.

АРХИЄПИСКОП Кажіте миром, лорде Вестморленде, 
Яку мету прихід ваш має?

БЕСТМОРЛЕНД Суть,
Мій лорде, слів моїх зверну цілком 
До милости я вашої. Якби 
Постав цей бунт між ницих, підлих юрб, 
Під’юджуваний люттю, ведений 
Кривавими молодиками, несений 
Голотою й хлопчиськами, — кажу:
Якби проклятий розрух так з’явився 
У вродженому образі своєму,
То ви не ви б були, шановний отче,
Й ці лорди не були б тут — прикривати 
Своєю честю гидь кривавого повстання. 
Чому ж, мій лорде архибіскупе,
Чий трон громадський мир обороняє,
Чиєї бороди рука вже срібна миру 
Торкнулася, чиї знання й ученість 
Теж миром виховані і чиї 
Ці білі шати і\ноту появляють,
Голубку миру, дух благословенний, — 
Чому ж себе так зле ви переклали 
3 цієї мови миру й милосердя 
На грубий і гучний язик війни?
Книжки ви панцерями замінили,
Чорнило кров’ю, ратищами пера,
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АРХИЄПИСКОіП

ВЕСТМОРЛЕНД

Чому чиню це? — так стоїть питання.
Я відповім: усі недужі ми,
І наш безпутний, ненажерний час 
Довів нас до гарячки, через що 
Й кривавимося ми. Король наш Річард 
Помер, заражений недугою тією.
Але, шляхетний лорде Вестморленде,
Себе не мислю лікарем, не входжу 
У лави вояків як ворог ліиру.
З’являюсь радше як війни загроза 
Я тимчасова — для дієти душам,
Що занедужали від щастя, і для того,
Щоб від загат очистити життьові 
Всі наші жили. Слухайте уважніш.
Від нашого повстання шкоду зважив 
Я, як і горе те, що край наш терпить: 
Нещастя краю переважує.
Ми бачимо, як плине річка часу:
Шорсткою хвилею обставин вирве 
Нас із спокою тихого . . .  Образ 
Ми маємо реєстр, який хотіли 
Давно вже королеві появити,
Та авдієнції не довелось дійти:
Як тільки нас дійме, й ми вносим скаргу, — 
Нам доступ ті якраз перепиняють,
Які найбільше дойняли нас. Днів 
Минулих небезпеки, що на нивах 
Записані ще видимою кров’ю 
На пам’ять, і події щохвилинні —
Ось що нам в руки вклало зброю злу,
Хоч зброєю не розбивати мир,
Ані й галузки в нього відчахати 
Ми хочемо, лише установити 
Правдивий мир — і назвою, і суттю.

Коли ж то вам перепиняли доступ?
Чим вас король образив? Хто із перів 
Під’юджував його супроти вас,
Що ви ось беззаконну книгу бунту 
Божистою печаткою скріпили 
І освятили лезо різника?

А  п р о п о в ід ь д у х о в н у  —  гуко м  С Зф ем !
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АРХИЄПИСКОП Зазнав наш спільний брат — держава — кривди, 
Зазнав її і рідний брат мій — це 
І спричинило те, що став на брань я.

ВЕСТМОРЛЕНД Направи тут ніщо не потребує,
А якщо й так, то йшлося б не про вас.

МОБРЕЙ Чому ж то не про нього? Й не про нас 
Усіх, які в минулім шкод зазнали 
Й страждаєм від обставин цих сучасних, 
Що руку шкарубку й важку поклали 
На нашу честь?

ВЕСТМОРЛЕНД Мій лорде Мобрей, час 
Іде своїми власними стежками,
І ви пізніше ствердите, що він,
А не король усього винні. Втім,
Ви особисто, як мені здається,
Для скарг на кривду ані крихти ґрунту 
Не маєте. Чи вас не відновили 
В правах шляхетних батька вашого, 
Норфолка герцоґа благої пам’яті?

МОБРЕЙ Яку ж бо втіху має батька честь 
У тім, що відродилося в мені?
Король його любив, але під тиском 
Державних справ прогнав його із двору. 
А ось тоді, коли удвох на конях,
Що дуба стали й від острог іржали,
У крицю Генрі Болінґбрук і він 
Убрані важко, іскри кидали 
Крізь діри заборол, і сурми грімко 
Оглушували їх, тоді, коли 
Ніщо уже спинити не могло,
Щоб кинув спис у груди Болінґбрука 
Мій батько, — о, коли король жезло 
Вже кинув, і життя його повисло 
На тім жезлі, тоді мій батько кинув 
Себе й життя усіх, кого пізніше 
Мечем насильства Болінґбрук підбив.

ВЕСТМОРЛЕНД Ви, лорде Мобрей, мовите незнатьщо. 
Граф Герфорд в Англії тоді мав славу 
Щонайвідважнішого шляхтича.
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МОБРЕЙ

Хто зна, кому б тоді всміхнулось щастя?
Та якби й став ваш батько переможцем. — 
Ніколи б щастя з Ковентрі не виніс.
Бо вся країна голосом потужним 
Ненавистю кричала проти нього,
А молитви й любов на Герфорда звертались 
Його обожнювали, шанували 
Й благословляли більш, ніж короля.
Та це бо відступ від моєї цілі.
Прийшов сюди він принца-полководця 
Почути я, на що ви скаржитесь,
І ознаймити, що уділить він 
Вам авдієнцію: все те, що накипіло 
У вас, він вислухає, не вбачавши 
В вас ворогів.

Політика керує
Його пропонуванням, не любов.

ВЕСТМОРЛЕНД Ви, Мобрею, засліплені в гадках.
Не страх, а ласка в цім пропонуванні.
Бож гляньте: наше військо там стоїть,
Я словом чести запевняю, досить 
На себе звірене, щоб не страхатись.
У нас бо більше ймень серед військових.
У нас і вишкіл вищий, гідна зброя,
І в нашій справі більше правоти.
Тому то й розум до сердечности нас кличе. 
А не примушеність, як вам здається.

МОБРЕЙ Хай! Все ж відраджую переговори.

ВЕСТМОРЛЕНД Тим визнаєте помилки ганьбу: 
Гнила підстава доторку не зносить.

ГАСТІНҐС А чи достатні повноваження
Принц Джон від батька має, щоб рішати
У справі нами ставлених умов?

ВЕСТМОРЛЕНД В собі це титул полководця містить. 
Мене дивує марний запит цей.

АРХИЄПИСКОП Тоді візьміте, лорде Вестморленде, 
Реєстр. Тут скарги наші головні.
Якщо направиться все пункт за пунктом
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ВЕСТМОРЛЕНД

І всі до нас причетні, тут та інде,
Що справу нашу спрагло споглядають, 
Дістануть виправдання гідним робом, 
Якщо меті та волі нашій буде 
Запевнене найскорше здійснення, — 
То ми ввійдем у береги сумирні 
Й рукою миру зв’яжем наші сили.

Це полководцеві я покажу.
Нехай зійдемось, лорди, на вічу 
Обох потуг — творити в Бозі мир.
Як ні —рішать мечі.

АРХИЄПИСКОП Будь так, мій лорде. 

Відхід: ВЕСТМОРЛЕНД.

МОБРЕЙ У серце щось підказує мені,
Що жаден пакт не забезпечить миру.

ГАСТІНҐ С Боятися нема чого. Якщо 
Його ми укладемо в забезпеці 
Широких прав, у здійсненні вимог, — 
Стоятиме, немов гора скеляста.

МОБРЕЙ Так, але буде ставлення до нас
Таке, що кожен, ба й несправжній привід
І на порожнім ґрунті королеві
Дасть нинішніх подій згадати посмак.
І будьмо й вірні аж до мучеництва ми, — 
Все ж дмухатимуть так на нас ретельно, 
Що наше зерно злегшиться в полову,
А зло й добро в нас більш не розмежують.

АРХИЄПИСКОП Ні, ні, мій лорде. Вже король втомився 
Підлизами — недоїдками кривд.
Уже помітив він, що вбити сумнів — 
Це породити' двох нащадків дужчих. 
Тепер він мусить вимести з-за столу 
Свого тих шептунів, які про втрати 
Йому нагадують. Та й знає він,
Що чисто виполоти неможливо 
Цю землю від підозр, бо вороги 
Його і друзі посплітались так
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ГАСТІНҐС

Своїм корінням, що як вирвати 
Якогось ворога, то похитнеться й друг. 
Подібна ця земля до тої жінки,
Яка, розлютувавши чоловіка
Аж так, що йде на неї з кулаками, —
Мерщій дитину схоплює на руки,
І тільки він шарпнеться бити, як вона 
Йому дитину поверта навмисне, —
І зависає вся його рішучість.

До того ж розмочалив ге?ть король 
Дубці на переступцях- попередніх.
Йому струменту для нових бракує,
І він тепер, як лев беззубий:
Загрожує, вкусити ж — зась.

АРХИЄПИСКОП Це правда.
Я запевняю, отже, дорогий
Мій лорде маршале: цей мир нам буде
Тією перебитою рукою,
Що, зрісшися, стає у місці зламу 
Ще дужчою.

МОБРЕЙ Нехай вже буде й гречка. 
Он повертається лорд Вестморленд.

Вихід: ВЕСТМОРЛЕНД.

ВЕСТМОРЛБНД Принц тут поблизу. Зволйте, шляхетство, 
На відстані однаковій між військ 
Обох зустрінути його високість?

МОБРЕЙ Преосвященніший владико, з Богом!

АРХИЄПИСКОП Несіте наш привіт. Ходімо, лорди.

Відхід.
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Інша частина лісу.
Вихід: з одного бону АРХИЄПИСКОП , МОБРЕЙ, ГАСТІНҐС 

та їхні ПРИБІЧНІ, з другого — ПРИНЦ ДЖОН, 
ВЕСТМОРЛЕНД, ОФІЦЕРИ та ПОЧЕТ.

ПРИНД ДЖОН Гостинно просимо, кузене Мобрей.
День добрий, лорде архибіскупе,
І вам, мій лорде Гастінґсе, й усім. 
Архиєдископе мій Йоркський, личило б, 
Звичайно, радше вам скликати дзвоном 
До себе паству — слухати побожно 
Святе Письмо у вашім викладі,
Аніж з'являтись у залізо вкутим,
Будити бубнами бунтівників,
Слова у меч, життя у смерть мінити.
Хто у монашім серці трон посів 
І в ласці соняшніій його пристиг,
А зловживає королівський захист, —
О, скільки ж може скоїти він шкоди 
У затінку великости такої!
Так з вами нині, лорде біскупе.
Заглиблені були ви в Божі книги,
Були Його парляменту промовцем 
І голосом самого Бога нам 
Здавались ви, так, посередником,
Об'явником святої волі неба,
Повірником між нею й нашим чином 
Понурим. Хто б повірив, що поважне 
Становище своє так словживете,
Так використаєте ласку неба,
Немов фальшиві діти ймення князя 
Для діл безчесних? Ревність Божій справі 
Ретельністю ви в бунті підмінили,
Супроти Божого наступника,
Супроти миру звишнього народ 
У юрмища ребелії збивавши.

АРХИЄПИСКОП Шановний принце мій Ланкастерський,
Не є я проти миру з вашим батьком,
Як я й сказав до лорда Вестморленда.
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МОБРЕЙ

Чуття суспільні час бентежний стряс,
Це він нас до потворних форм удатись 
Для нашої безпеки змусив. Я 
В частинах і у пунктах надсилав 
До ваших милостей претенсії 
Всі наші — двір зневажив їх. Тож гідри 
Дочку, війну якраз оце й вродило. 
Щоправда, грізний зір її ще можна 
Зачарувати сном, — задовольнивши 
Вимоги справедливі. Збувшись сказу,
До ніг величности втамована 
Тоді слухняність ляже.

А як ні,
То битимемось до останнього 
За долю нашу.

ГАСТІНҐС І якщо поляжем,
То інша сила нашу справу перейме. 
Не поведеться їй, — тоді із ваших 
Побід нещастя зродить помсту, й чвара 
Ітиме від нащадка до нащадка 
На всі часи англійських поколінь.

ПРИНЦ джон Мілке занадто, лорде Гастінґсе, 
Мілке занадто дно часи в вас мають.

ВЕСТМОРЛЕНД їм ваша милість пояснити зболять, 
Наскільки схвалюєте їхні пункти?

ПРИНЦ ДЖОН Всі пункти схвалюю і всі приймаю,
І честю роду рідного кленуся: 
Кривотлумачив дехто волю батька 
Мого, втручавшись в його думку й владу. 
Мій лорде, кривди всі направимо,
Даю в тім слово. Як його вам досить,
То розпустіте армію по графствах,
3 яких походить люд ваш, ми ж свою 
Розпустимо — й в обличчі військ 
Тут спільно вип’єм і обнімемось:
Хай очі всіх несуть додому знак,
Що в нас відновлено любов і дружбу.

АРХИЄПИСКОП Порукою беру я слово принца.
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ПРИНЦ д ж о н Даю його вам, і його я стверджу. 
До вашої я милости ось п’ю.

ГАСТІНҐС (до ОФІЦЕРА) Йдіть, капітане, військо сповістіть 
Про мир. Хай візьмуть плату — та й додому
Зрадіють, знаю я. Мерщій же, капітане! 

Відхід: ОФІЦЕР.

АРХИЄПИСКОП За вас, шляхетний лорде Вестморленде!

ВЕСТМОРЛЕНД Як зволить ваша милість. Якби ж знали 
Ви, як трудився я над миром цим,
Пили б ви ще щиріше. Та моя 
Любов аж потім виявиться вповні.

АРХИЄПИСКОП Я в вас не сумніваюсь.

ВЕСТМОРЛЕНД Радий я.
Кузенові Мобрееві здоров’я!

МОБРЕЙ Здоров’я побажали вчасно ви, 
Бо нагло я відчув себе недобре.

АРХИЄПИСКОП Перед нещастям люди веселяться, 
Та сум завжди віщує добре щось.

ВЕСТМОРЛЕНД Тоже веселітеся, кузене, бо недобре
Лиш стверджує, що взавтра вийде все на добре.

АРХИЄПИСКОП Повірте, я напрочуд звеселився.

МОБРЕЙ Трім гірше, як пррікмета ваша слушна. 

Вигуки радости за коном.

ПРИНЦ ДЖОН Мир має слово знов: чи чуєте?

МОБРЕЙ Цей крик прцємнрій лиш після звитяги.

АРХИЄПИСКОП Таж мир і є звитяга свого роду, 
Де кожна сторона подолана 
Шляхетно, й жадна не програла.

ПРИНЦ ДЖОН Лорде,
Скажіть, щоб розійшлося й наше військо.
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(Відхід: ВЕСТМОРЛЕНД.)

АРХИЄПИСКОП

Мій добрий пане, хай тут промаршують 
Обидва наші війська, щоб ми взнали,
3 ким мали битись.

Лорде Гастінґсе,
Ще до розпущення хай тут пройдуть. 

Відхід: ГАСТІНҐС.

ПРИНЦ д ж о н Надіюсь, лорди, сюніч разом будем.

(Вихід: повертається ВЕСТМОРЛЕНД.)

ВЕСТМОРЛЕНД

Чому, кузене, військо ще на місці?

Це наказали офіцерам ви,
Й розійдуться лише на ваше слово.

ПРИНЦ ДЖОН Обов’язок свій знають.

ГАСТІНҐС

Вихід: повертається ГАСТІНҐС.

Лорде, військо
Розсипалося наше, мов бички,
Що познімали ярма з них: біжать 
На схід, на захід, південь, північ.. .  Так 
Ще школяри додому клекотять 
Або на забавки. . .

ВЕСТМОРЛЕНД Це добра звістка, 
І в нагороду, лорде Гастінґсе,
Тебе — як зрадника — я арештую. 
Вас, архибіскупе й Мобрею, — теж.

МОБРЕЙ Чи чесний це, чи справедливий вчинок?

ВЕСТМОРЛЕНД А ваш союз — такий?

АРХИЄПИСКОП Тож слово — в друзки?

ПРИНЦ ДЖОН Я слова не давав. Я обіцяв лиш 
На кривди скарги ваші поладнати, — 
І чесно це зроблю як християнин.
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ФАЛСТАФ

КОЛВІЛ

ФАЛСТАФ

КОЛВІЛ

ФАЛСТАФ

КОЛВІЛ

ФАЛСТАФ

Та ви, бунтівники, скуштуєте 
Належну за такі діла заплату.
Так по-дурному ви збирали сили —
І так безтямно тут їх розпустили.
Біжіть за втікачами, бийте в бубни!
Не ми — це стріли неба вам погубні.
Гей, шиї зрадників хиліте на колодах — 
Це гідні ліжка їм, що враз тамують подих.

Відхід.

З

Інша частина лісу.
Сполох. Утеча й гонитва.

Вихід: з різних боків ФАЛСТАФ і КОЛВІЛ.

Якщо ваша ласка, пане: як звати вас, якого ви 
стану і з якої місцевости?

Пане, я лицар, а моє ймення Колвіл з Долини.

Гаразд. Колвіл ваше мення, лицар звання, а міс
це мешкання — долина. Колвіл залишиться ва
шим ім’ям і надалі, але званням буде «зрадник», 
а мешкатимете ви у вземлищі башти. Втім те 
вземлище досить глибоке, тож ви все ще будете 
Колвіл у долині.

Чи ви не сер Джон Фалстаф?

Хто б я не був, пане, але я такий же хоробрий, 
як він. Чи будете ви піддаватися, чи я мушу піт
ніти через вас? Але гляди, якщо я пітнітиму, то 
ці краплі поту стануть слізьми твоїх друзів по 
твоїй смерті. А тому збуди в собі жах, тремти і 
проси в мене милосердя.

Я гадаю, що ви сер Джон Фалстаф, і з цією гад
кою я піддаюся.

Я маю цілу школу мов у своєму череві, і кожна
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Вихід: 

ПРИНЦ ДЖОН

ФАЛСТАФ

ПРИНЦ ДЖОН 

ФАЛСТАФ

ця мова не проказує інакшого мення, окрім мого. 
Якби мій живіт був якоюсь мірою більш байду
жий, то був би з мене найрухливіший хлопець 
на цілу Европу. А так моє черево, моє черево, 
моє черево мене доводить до руїни. Та ось іде 
наш генерал.

ПРИНЦ ДЖОН, ВЕСТМОРЛЕНД та інші.

Гарячка відійшла, більш,не женіться.
Скликайте військо наше, Вестморленде.

(Відхід: ВЕСТМОРЛЕНД.)

Де, Фалстафе, були ви ввесь цей час?
З’явились ви, коли вже все скінчилось?
Ох, слово чести, витівки оці 
Ще шибениці спину розторощать.

Дуже мені жаль, милостивий пане, але саме так 
і може статися. Я ніколи й не знав, щоб нагоро
дою хоробрости було щось інше, крім догани й 
засуду. Чи ви бува не гадаєте, що я ластівка, 
що я стріла, що я куля? Чи маю я, бідолашний 
та старенький, рухатися з швидкістю думки? З 
надзвичайною бистротою, на межі можливого, 
але з точністю до одного цаля прилетів я сюди. 
Я перервав сто і вісімдесят, і то солідних пошто
вих коней. І ось тут, знеможений від їзди верхи, 
але чистий і незаплямований, хоробро полонив я 
сер Джона Колвіла з Долини, найлютішого ли
царя і найвідважнішого ворога. Про що це гово
рить? А про те, що він угледів мене і він під
дався мені. Так що я можу сміливо сказати слі
дом за римлянином із гачкуватим носом: прий
шов, побачив, переміг.

Це сталося більше від чемности з його боку, 
аніж від заслуги з вашого.

Я не знаю, але ось він тут стоїть, а тут я напав 
на нього. І я прошу вашу милість повеліти, щоб 
цей остаточний подвиг нинішнього дня було за-

407



ПРИНЦ д ж о н

писано у книги. Бо якщо ні, то кленуся Богом, 
я опишу це у спеціяльній баляді, де угорі буде 
також картинка моєї особи, а лицар Колвіл на 
тій картинці мої ноги цілуватиме. І якщо я буду 
змушений до цього міроприємства, і ви тоді не 
виглядатимете супроти мене, як два позолочені 
пенси, і я, я не пересяю вас у небосдйній славі, 
як повний місяць піски зірок, що видаються го
ловками від шпильок у порівнянні 3 ним, — то 
тоді не вірте більше ніякому слову шляхтича. 
Через те віддайте мені належне, і нехай мої за
слуги підносяться.

Вони занадто важкі, щоб підноситись.

ФАЛСТАФ Так тоді нехай вони сяють.

ПРИНЦ ДЖОН Вони занадто гладкі, щоб сяяти.

ФАЛСТАФ Так тоді нехай вони що хочуть роблять, мило
стивий пане, аби тільки мені на користь. А ви 
називайте це як бажаєте.

ПРИНЦ ДЖОН Ти звешся Колвіл?

КОЛВІЛ Так, ласкавий пане.

ПРИНЦ д ж о н Ти, Колвіле, умілий бунтівник.

ФАЛСТАФ І воістину вмілий підданець полонив його.

КОЛВІЛ Що-що, а не такий я, пане, як оті,
Що привели мене сюди. Якби я
Був замість них, ви б легко не взяли їх.

ФАЛСТАФ Я не знаю, якою ціною вони себе продали. Та ти, 
як добрий хлопець, піддався мені безкоштовно, 
і я дякую тобі за це.

Вихід: повертається ВЕСТМОРЛЕНД.

ПРИНЦ ДЖОН Вже переслідування припинили?

ВЕСТМОРЛЕНД Всі повернулись, і на тім кінець.

ПРИНЦ ДЖОН Пошліте й Колвіла із змовниками 
До Йорку, де їх мають покарати.
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Йдіть, Блонте, з ним та добре стережіть.

(Відхід: КОЛВІЛ у  супроводі кількох.)

Шановні лорди, а тепер до двору 
Ми поспішім, бо — чув я — батько, хворий.
(До ВЕСТМОРЛЕНДА.) Кузене, мчіте з вістю на

перед
Йому на втіху, ми ж — за вами повільніше.

ФАЛСТАФ Ласкавий пане, прохаю вас дозволити мені їхати
через Ґлостершір. А ви ж, прибувши до двору, 
будьте мені заступником та замовте за мене 
добре слово.

ПРИНЦ ДЖОН Йдіть, Фалстафе, здорові. Сан велить мій 
Не по заслугах прикрасити вас.

Відхід: ПРИНЦ ДЖОН і ПОЧЕТ.

ФАЛСТАФ А я бажав би, щоб ви для цього досить розуму
мали. Це краще б вам личило, ніж ваше гер- 
цоґство. Слово чести, цей хлопчина з тверезою 
кров’ю не любить мене. І ні одна людина не 
спроможна його розсмішити. Втім, це не диво. 
Він не п’є вина. З таких сурйозних парубчаків 
не буває нічого путнього. Розріджені напої та 
сила рибних страв так охолоджують їхню кров, 
що вони здобувають якусь чоловічу неміч і коли 
одружуються, то продукують самих дівчат. Вони 
головним чином боягузи й дурні. Деякі з нас бу
ли б теж такі самі, якби не вживали пального. 
А добрий же херес має подвійну користь. Най
перше — він увіходить у мозок і висушує всі 
дурні й понурі тумани, що його обволікають. Він 
робить мозок швидким, кмітливим, гнучким, вог
нистим, здібним прощати, спроможним снувати 
тендітні образи, що передаються голосові, язи
кові, а відтак стають надзвичайно дотепними. 
Друга властивість нашого прекрасного хересу — 
нагрівати кров. Сама по собі кров має нахил 
студеніти і щохвилини осідати. Без вина й пе
чінка блідне, а це ознака нерішучости та боя-
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гузтва. Херес, розігрівши кров, оббігає всі най
дальші закутини тіла. Він засвічує обличчя, і 
воно стає маяком, яке закликає до зброї всі ча
стини маленького королівства, званого людиною. 
І все маленьке жваве товариство в середині тіла 
збирається до свого капітана, серця, і це остан
нє, оточене почетом, зростає, надимається і нади
хає на подвиги. Отже, вся відвага йде від хере
су. І воєнні штуки — ніщо без хересу: це він 
їхній двигун. І вченість це просто нерухомий 
золотий скарб, що його береже чортяка, аж доки 
херес не напише з нього докторську дисертацію 
і не зробить із дисертації десерт. Бо, наприклад, 
чому принц Гаррі такий хоробрий? А якраз тому,



що він, холодну кров од батька успадкувавши, 
немов суху та голу ниву, угноїв її, упорав, засіяв, 
о му жнив і скріпив, з найбільшою старанністю 
пивши добрий і щедрий херес, який робить і га
рячим, і відважним. Коли б я мав тисячу синів, 
то найпершим людським правилом, якого б я їх 
навчив, було б: не пий води, пий херес.

(Вихід: БАРДОЛФ.)

Ну, що, Бардолфе? '

БАРДОЛФ Армію розпущено. Усе розпливлося.

ФАЛСТАФ Нехай розпливається. Рушаємо на Ґлостершір.
Там ми відвідаємо пана Роберта Шелло, есквай
ра. Я вже його трохи впорядкував між великим 
та вказівним пальцями. Незабаром почну ним і 
печатати. Ходім.

Відхід.

4

Вестмінстер, кімната у королівському палаці.
Вихід: КОРОЛЬ, ПРИНЦ ТОМ АС, ПРИНЦ ГАМФРІ, ВОРІК та інші.

КОРОЛЬ

ВОРІК

КОРОЛЬ

Як тільки, лорди, Бог скінчить удатно 
Війну, що трон кривавить нам, — юнацтво 
Ми поведем у вищий бій, з мечами 
Свяченими. Під парусами фльота,
Потуги зібрано, й заступників 
На час відсутности призначено.
Усе сприяє нашому бажанню,
Лиш дещо сил тілесних нам бракує.
Ба — й бунтарі ще не в ярмі державнім.

І те, і те направиться небавом 
Величності на радість вашій.

Гамфрі,
Мій сину Ґлостере, де принц, ваш брат?
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ПРИНЦ ГАМФРІ Гадаю, мій велителю, полює 
У Віндзорі.

КОРОЛЬ Хто з ним у товаристві?

ПРИНЦ ГАМФРІ Мій лорде, я не знаю.

КОРОЛЬ А його
Брат Томас Клеренс чи не з ним?

ПРИНЦ ГАМФРІ Ні, лорде,
Він тут ось.

ПРИНЦ ТОМАС Батько й пан мій щось бажають?

КОРОЛЬ Нічого, Томасе, окрім добра тобі.
Чому не з принцем, братом ти своїм? 
Тебе він любить, Томасе, а ти 
Ним нехтуєш. У нього в серці ти 
Поміж усіх братів найкраще місце 
Посів. Люби його, мій хлопче, й станеш 
Ти посередником шляхетним, як умру я, 
Між величчю його та іншими 
Братами. Тим то не відштовхуй,
Не зневажай його, — не загуби 
Його корисної для тебе ласки,
Не будь йому холодним та байдужим. 
Люб’язний він, якщо уважні з ним,
Він має співчуття сльозу і руку,
Як Божа днина, щедру ласками.
Та коли вжалять — кременем стає!
Він вдачею примхливий, мов зима,
Мов приморозки в день весни раптові. 
Вивчай його. Ні, зизом не дивися 
На вади, і з пошаною сприймай 
Веселощів у нього вияви.
Коли понурий' він — йому дай простір, 
Аж доки пристрасті утихомиряться, 
Розбиті власним гоном, як на суші 
Ухоркується, бившись, риба-кит.
Вивчай же, Томасе, його. Для друзів 
Ти станеш захистом, а для братів 
Із тебе буде обруч золотий,
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ПРИНЦ ТОМАС 

КОРОЛЬ 

ПРИНЦ ТОМАС 

КОРОЛЬ 

ПРИНЦ ТОМАС 

КОРОЛЬ

ВОРІК

Який вмістовище одної крови 
Так стягне, що хоч буде в нього час 
Лукавих нашептів отруту лити 
Міцну, мов вибух пороху в гарматі, —
Не трісне посуд і не протече.

Любити й турбуватись ним я буду.

Чому ж не в Віндзорі ти, Томасе, із ним?

Не там, він в Лондоні обідає сьогодні.

Чи знаєш, хто його там супроводить?

З ним Пойнс і ті, що завжди з ним бувають.

Тучніший ґрунт — вже ж більше й бур’янів! 
Шляхетний образ юности моєї,
Мій Генрі — вибуяв з тим зіллям разом! 
Тому потойбік смертної години 
Моє сягає горе й плаче кров 
У серці, щойно уявлю собі 
Те безголів’я днів, нікчемство часу,
Що ви побачите, коли засну 
Я поруч предків. Бо тоді розпусту 
Ніщо не загнуздає, як жадібність 
І кров гаряча радити почнуть,
А здружаться сваволя й марнотратство.
Тоді на повні крила полетить він 
У небезпеку, в пастку, на погибель. . .

Ласкавий мій королю, ви до нього 
Несправедливі. Студіює принц 
Отих своїх, як вирази незнані.
Щоб мову досконало вивчити,
Слова і сороміцькі треба взнати.
Величність ваша добре знають: щойно 
Слова ці вивчено, знаття й огиду кличе,
Яка вживати їх не дасть надалі.
Надійде зрілий час, і принц покине 
Те дике товариство, — так, як звичку 
До лайки з часом кидають, — і спогад 
Про те зразком чи мірою ліпи стане,
Що нею він перевірятиме,
Як змінюється в інших зло добром.
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КОРОЛЬ

ВЕСТМОРЛЕНД

КОРОЛЬ

ГАРКОРТ

КОРОЛЬ

ПРИНЦ ГАМФРІ

Бджола щільник не легко полишає, 
Хоч би й у стерві створений він був.

(Вихід: ВЕСТМОРЛЕНД.)

Це хто? Ти, Вестморленде?

Панові
Моєму зичу я здоров’я! Звістку 
Щасливу я приніс: принц Джон цілує 
Владарну вашу руку й сповіщає,
Що вже єпископ Скруп, з ним Мобрей, Гастінґс 
І всі законом скуті. В піхві меч 
Бунтівників. Оливкову галузку 
Брунькує мир повсюдно. Про перебіг 
Тих справ величність ваша все докладно 
З оцього прочитають на дозвіллі.

0  Вестморленде, ти та пташка літа.
Яка на литці у зими співає
Про дня початок!

(Вихід: ГАРКОРТ .)

Гляньте, ще новини!
Хай Бог від ворогів боронить вашу 
Величність! Повстають і падають 
Вони, й про це прийшов я сповістити. 
Норземберленда графа й лорда Бардолфа 
З їх силою англійців та шотляндців 
Розбив шериф Йоркшіру! Звіт про бій 
З цього послання зволите прийняти.

Чого ж  я слабну з добрих цих новрін?
Чи повних пригорщів обох фортуна скнарить
1 злим письмом слова прекрасні креслить? 
Живіт здоровцй, та без їжі — бідним,
Бенкет — багатим, що без апетиту
І щерть свою спивати неспроможні!
З новин я мусів би втішатись добрих,
А зір мій слабне . . .  паморочить мозок . . .
Ох! Ближче підійдіть ! . .  Мені погано . . .

Хай Бог величність вашу втішить!
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ПРИНЦ ТОМАС Батьку
Державний мій!

ВЕСТМОРЛЕНД Бадьорі будьте, пане! 
Погляньте вколо себе!

ВОРІК Спокій, принци!
Ви знаєте, що напади з ним часто 
Трапляються. Тож оступіться, дайте 
Йому повітря. Зараз буде краще .. .

ПРИНЦ ТОМАС Ні, ні, страждань він довіро не знесе. 
Земну скорину стерли тзфби й труд, 
Життя крізь неї, рвавшись, прозирає.

ПРИНЦ ГАМФРІ Мене лякає люд, що спостеріг 
Недавно неприродних виплідків. 
Змінили пори року звичай свій,
Мов рік стрибнув через заспалі місяці.

ПРИНЦ ТОМАС Ріка аж тричі пухла без припливу. 
Діди, в часах тямущі, запевняють,
Що так було невдовзі перед тим,
Як пращур наш Едвард заслаб і вмер.

ВОРІК Він опритомнює, тихіше, принци.. .

ПРИНЦ ГАМФРІ Напевно, цей удар — його кінець.

КОРОЛЬ Перенесіть мене у той покій,
Та обережно, прошу дуже вас . . .

(СЛУГИ й ЛОРДИ переносять КОРОЛЯ у внутрішній покій 
кімнати і кладуть його на постіль.)

ВОРІК

Хай, любі друзі, тут не буде шуму, 
Лиш прошу, щоб чиясь рука люб’язна 
Заграла стиха втомленій душі.

Покличте музику сюди в покій!

КОРОЛЬ На подушку мою вкладіть корону...

ПРИНЦ ТОМАС Порожній зір, і сам він відмінився.

ВОРІК Цить! Менше шуму, менше шуму . . .
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Вихід: ПРИНЦ ГЕНРІ.

ПРИНЦ ГЕНРІ Хто
З вас Клеренського герцога десь бачив?

ПРИНЦ ТОМАС Я, брате, тут, і сповнений я горем. . .

ПРИНЦ ГЕНРІ А то чого? У домі дощ, не зовні?
Що з королем?

ПРИНЦ ГАМФРІ 

ПРИНЦ ГЕНРІ 

ПРИНЦ ГАМФРІ 

ПРИНЦ ГЕНРІ

Йому погано вкрай.

Чи він новини добрі чув? Сказали?

Отож вони його й змінили, як почув їх.

Якщо він з радощів заслаб, то скоро 
Одужає й без ліків.

ВОРІК

ПРИНЦ ТОМАС 

ВОРІК

ПРИНЦ ГЕНРІ

Тихше, лорди!
На сон король, ваш батько, навернувся. 

До іншої кімнати перейдімо.

Завгодно вашій милості теж з нами?

Я сяду чатувати короля.

(Відхід: усі, окрім ПРИНЦА ГЕНРІ.)

Чого ж лежить на подушці корона 
Товаришем постелі неспокійним? 
Блискучий клопіт, золота морока,
Що браму сну відкритою тримає 
В ночах чування, — ось він спить із нею! 
Та ба — й наполовину не так смачно 
І не глибоко, як у того, хто 
Обвивши лоба грубим обвивальцем, 
Хропе всю н іч . . .  Величносте! Якщо 
Ти коїш біль своєму носієві,
То ти на ній, немов багатий панцер,
Чий в спеку захист — воякові пекло. 
Ось при устах, при подиху лежить 
Пухнасте пір’ячко: воно без руху.
Коли б він дихав — пух заколивався б .. 
Ласкавий пане! Батьку мій коханий!
Це сон глибокий, справді. . .  Це той сон,
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Що багатьох уже англійських королів 
Геть розлучив із діядемою 
Цією золотою. . .  Маєш право 
На сльози і жалобу, що природа,
Любов і почуття синівське, любий 
Мій батьку, многотою сплатять. Я ж 
На володарну цю корону маю право! 
її я успадкую, твій найближчий 
І кров’ю, й ступенем. Ось тут їй місце!

(Вдягає коропу на голову.)

Над нею Божий захист. Сили світу,
В одній руці з’єднавшись велетенській, 
Не відберуть спадкову честь від мене. 
Від тебе взяв її — в будучині 
Лишу своїм, як ти лишив мені.

Відхід: ПРИНЦ ГЕНРІ.

КОРОЛЬ (прокидається) Гей Ворік! Ґлостер! Клеренс!

Вихід: ВОРІК з іншими.

ПРИНЦ ТОМАС 

ВОРІК 

КОРОЛЬ 

ПРИНЦ ТОМАС

КОРОЛЬ

ВОРІК

ПРИНЦ ТОМАС 

КОРОЛЬ 

ВОРІК 

КОРОЛЬ

Зве король?

Що зволить мій король? Як вам ідеться?

Чому покинули мене самого, лорди?

Лишили ми тут принца, мого брата,
Він визвався чувати біля вас.

Принц Велзький! Де він? Я його не бачу. . .

Ці двері ось відчинені — він вийш ов-------

Світлицю, де були ми, не проходив-------

Хто взяв корону з подушки моєї?

її ми тут, відходивши, лишили.

її взяв принц. . .  Ідіть його шукати!
Спішиться так йому, що сон за смерть
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Мою узяв він? Лорде Воріку, 
Знайдіть і приведіть його сюди.

ВОРІК

КОРОЛЬ

ПРИНЦ ГЕНРІ

(Відхід: ВОРІК.)

З’єднались його вчинок і недуга 
Мене кінчити. Бачте, діти, хто ви!
Як швидко міниться природа людська, 
Коли метою золото стає!
Дурні ж батьки для того розбивають 
Свій сон думками, мозок клопотом,
Кістки — тяжкою працею, громадять, 
Побільшують здобуті в інших купи,
Для того і дітей мистецтва вчать 
І досвіду військового. Мов бджоли,
Що з квітки кожної беруть хабар,
У воску ніжки, меду повен рот,
Отак і ми все зносимо у вулик.
І так, як бджіл, нас убивають в нагороду! 
Гіркий тягар батькам, які відходять . . .

(Вихід: ВОРІК.)

Ну, де той, що чекати не бажає,
Поки недуга, друг його, скінчить зо мною?

В сусідній був світлиці принц, мій лорде. 
Шляхетні щоки сльози омивали,
І сум його такий глибокий був,
Що й тиранія навіть кровопийна 
На вигляд цей свій сполоскала б ніж 
У чистих краплях сліз його. Іде він.

Але чому корону він забрав?

(Вихід: ПРИНЦ ГЕНРІ.)

Іде таки. Сюди, до мене, Генрі!
Кімнату опустіть, лишіть удвох нас.

Відхід: ВОРІК з іншими.

Я вже й не думав вас почути ще раз.
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КОРОЛЬ Бажання батьком думки мав ти, Генрі.
Я довго при тобі, тебе втомив я.
Так зголоднів ти за моїм престолом,
Уже порожнім, що й вдягаєшся в мій гонор, 
На зрілий час не ждавши. Юнь дурненька! 
Шукаєш величі, яка тебе роздушить . . .  
Зажди ще трошки. Вітерець легенький 
Лиш ледь мою тримає хмарку влади,
Й розвіється вона затого. День мій 
Стемнів. Те вкрав ти, що було б твоїм 
За декілька годин — твбїм безвинно!
Я смерти жду, ждання ж затаврував ти. 
Своїм життям засвідчив ти: не любиш 
Мене ти, хочеш, щоб я вмер, це знавши.
Ти в думці тисячі колодачів 
На кам’яному серці вигострив,
Щоб цю мого життя годинку вбити.
Не можеш переждати цю годинку?
Що ж — дій! Копай мені могилу! В дзвони 
Звели ударити — та весело!
В них чуй тріюмф твого коронування,
А не некролог мій. Слізьми не зрошуй 
Мою труну, а з них зроби бальзам 
Для голови помазання твоєї.
Мене ти, хочеш, щоб я вмер, це знавши.
Те, що життя тобі дало, — дай червам. 
Дорадників моїх повиганяй,
Розбий мої закони, поглузуй 
Із зовнішности звичаїв — пора!
Ось Генрі П’ятий коронується —
Тож вгору суєта, наниз пошана!
Мужів державних геть, бо двір англійський 
З усіх кутків збирає малп ледачих!
А вже й сусіди, збившись купою,
Оцю збиватимуть із себе піну:
Розпусник тут — клене він, п’є, гуляє,
Вночі грабує і вбиває — всі
Старі гріхи новим вершить він робом.
Тож не турбуйтесь більш, сусіди: здвоїть 
Видатки Англія і дасть посаду,
І шану, й владу Генрі П’ятому!
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А він з намордника мордяку вирве 
Й, мов пес роз’юшений, в невинність зуби встро

мить . . .
Державо бідна, з громадянських воєн 
Заслабла ти! Якщо моя опіка 
Твій бунт загальмувати не змогла,
То що ж то буде, коли бунт тобою 
Опікуватиметься? Буде з тебе 
Ізнов дичавина, замножена 
Уся вовками, що з первовіку 
Твоїми громадянами були . . .

ПРИНЦ ГЕНРІ Простіть мені, велителю. Лиш сльози 
Були тут вогкою завадою 
Моїм словам. А то — перехопив би 
Цю дорогу мені догану перше,
Ніж вислухав би стільки з ваших уст 
Сумного. Ось корона. Хай її 
Надовго збереже вам Той, Хто власну 
Безсмертно носить. Був би я любив 
Корону більш, ніж вашу честь і славу, 
То хай з колін покірности не встав би!
Та з глибини грудей я вам слухняний. 
Бог свідок, що коли сюди ввійшов 
І в вашої величности не вгледів 
Я подиху, — мені у серце вдарив холод! 
Якщо вдаю, то хай в цім дикім стані 
Я вмру, не появивши світові,
Який мені не вірить, ту шляхетну, 
Задуману від мене переміну.
Ввійшовши, думав я, що вмерли ви,
І, вмерши сам сливе від тої думки,
Мов до чувственної, я до корони 
Сказав з докором: «Клопіт і морока,
В тобі приявні, з’їли тіло батька.
Тож, золото найкраще, ти й найгірше.
Те більш коштовне, де тебе найменше,
Те, з чого п’ють життьові ліки. Ти ж, 
Найкраща, найславніша, найпочесніша, — 
Ти пожираєш носія свого!»
Отак, велителю, обвинуватив 
її я, а тоді на голову
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Король — Павль Веґенер. Вистава Макса Райнгардта, Берлін, 1912 

Paul Wegener als der Konig. Max Reinhardt-Inszenierung

Одяг — як ворога, що на очах 
У мене батька вбив: поквитування 
Вчинити мав я з ним як спадкоємець. 
Та якщо кров споганила мені 
Вона якоюсь радістю чи думи 
Напнула гордощами, духом бунту
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КОРОЛЬ

Чи суєти, якщо хоч трошки влади 
Запрагнув я, — то хай тримає Бог 
Мою від неї голову найдалі!
Тоді, васаль низький, благоговійно 
Я перед нею вклякну. . .

Сину мій!
Бог в душу вклав тобі корону взяти,
Щоб батьківську любов ти більше виграв. 
Ти мудрий, Генрі. Сядь отут при ліжку 
Й послухай ради, я гадаю, вже 
Останньої, що видихнути зможу.
Бог відає, мій сину, про дороги,
Круті та звертисті, якими я 
Прибрьохав до корони оцієї, 
її вагу вантажну голова 
Моя спізнала, — випаде тобі 
Вона спокійно більш, у кращій славі,
У кращім ствердженні, бо ввесь той бруд.
Яким її досягнуто, зо мною
У землю йде. Це лиш мені вона
Була за честь, оружною рукою
Здобуту, — і багато ще живе
Тих, що мені колоти очі можуть
Своєю поміччю при здобутті її.
Щодня вони троюдили неспокій,
І кров лили, і завдавали ран 
Численних мирові. Ці всі жахи,
Ти бачиш, перебув я в небезпеці 
Для власного життя. Королювання 
Усе моє було той кін, де грали 
З таким от змістом драму. Та тепер 
Міняє кін мій скін: мою цю здобич 
Ти з кращим виглядом посядеш, — ти бо 
Ошатність королівську в спадок маєш!
Та хоч стоїш' певніше ти, ніж я,
Все ж ворохобня в пам’яті ще свіжа.
Бо й в друзів тих моїх, що їх і ти 
Собі повинен друзям зробити,
Я лиш недавно зуби й жала вирвав.
Вони були підтримали мене 
Ґвалтовним чином, та могли вони
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Король — Павль Веґенер. Вистава Макса Райигардта, Берлін, 1912 

Paul Wegener als der Konig. Max Reinhardt-1 nszenierung

І скинути мене, — щоб запобігти 
Можливости цієї, я й знешкодив 
І перетяв їх силу. Мав я намір 
їх вести до Землі Святої, — тут бо
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ПРИНЦ ГЕНРІ

В спокої придивлятись надто близько 
Могли вони до прав моїх державних. 
Хитливі душі сварками чужими,
Мій Гаррі, заморочуй: в далині 
Забудуть те, що сталось днів минулих.. .  
Я ще хотів сказати, та легені 
Вже видихались для грімкої мови . . .
Вже й як здобув корону. . .  та, може,
В тобі їй буде справжній мир. . .  Дай Боже!

Велителю ласкавий, здобули ви 
її й носили, їй були горливі,
І ось дали мені, — і проти всього світу 
Обороню її, трудом і правом злиту.

Вихід: ПРИНЦ ДЖОН, ВОРІК та інші.

КОРОЛЬ Глянь, Джон Ланкастер мій сюди прийшов!

ПРИНЦ ДЖОН Моєму батькові здоров’я, миру, щастя!

КОРОЛЬ Ти щастя й мир несеш, мій сину Джоне, — 
Здоров’я ж . . .  Гей! Втекло на юних крилах 
3 трухлявого, облізлого пенька . . .
Тебе ось бачу, й світських діл зрекаюсь.
Де це лорд Ворік?

ПРИНЦ ГЕНРІ Лорде Ворік, прошу.

КОРОЛЬ Чи ця кімната, де я знепритомнів, 
Якусь окрему назву має?

ВОРІК Пане
Шляхетний, звуть її: Єрусалим.

КОРОЛЬ Хвалити Бога! Тут життя скінчу я. 
Тому багато років прорекли 
Мені, що вмру в Єрусалимі я.
Я думав, що в Святій Землі це буде. 
Тож винесіть мене в Єрусалим — 
Спочие ваш Четвертий Генрі в нім.

Відхід.
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Д ІЯ  П ’Я Т А

1

Вихід:
Ґлостершір, у домі судді ШЕЛЛО.

ШЕЛЛО, ФАЛСТАФ , БАРДОЛФ і ДЖ УРА.

ШЕЛЛО Кленуся півнем і пиріжком, пане, — ви не ви
їдете сюніч. Гей, Деві, я ж гукаю тебе!

ФАЛСТАФ Ви повинні вибачити мені, пане Роберте Шелло.

ШЕЛЛО Я не вибачу вам. Ви не будете вибачені. Виба
чення не буде дозволене. Тут вибаченню не буде 
надано значення. Ви не будете вибачені. Гей, 
Деві!

Вихід: ДЕВІ.

ДЕВІ Тут я, пане.

ШЕЛЛО Деві, Деві, Деві, йди сюди, Деві, йди сюди. Огій, 
чи кухар Вільям є? Звели йому прийти сюди. 
Сер Джоне, ви не будете вибачені.

ДЕВІ Ці рецепти, пане, не годяться. Тепер, пане. — чи 
ми на облозі посіємо пшеницю?

ШЕЛЛО Червону пшеницю, Деві, червону пшеницю. . .  
Якби ж то кухар Вільям-------А чи є молодень
кі голуби?

ДЕВІ Є, пане. Ось ковалів рахунок за залізо до плуга 
й за кування.

ШЕЛЛО Підрахуй та заплати. Ви не будете вибачені, сер 
Джоне.
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ДЕВІ Та знову ж таки, пане, потрібно нового обруча 
до бадії, бо буде з нею погано. Потім треба буде 
вирахувати з платні Вільямової за той мішок, 
що він загубив «а  ярмарку в Гінклі.

ШЕЛЛО Він мусить його відшкодувати. Кількох голуб
ків, пару-другу курячих ніжок, додати баранини 
та ще сього-того іншого. -Скажи кухареві Віль- 
ямові.

ДЕВІ Чи військовий пан у нас ночуватиме?

ШЕЛЛО Так, Деві. Його треба добре почастувати, бо 
приятель при дворі у короля далеко ліпше, ніж 
гаманець із грішми в кешені. Почастуй гарнень
ко і його людей, Деві, бо вони стеменні шельми 
і ще можуть очорнити нас.

ДЕВІ Та вже ж не гірше очорнять, як самі очорнені. 
В них такі брудні сорочки, що й ну-ну.

ШЕЛЛО Добре сказано, дуже влучно. Ну, то до діла, 
до діла, Деві.

ДЕВІ Зараз. Я ще хотів попрохати вас, пане, допомо
жіть Вільямові Візорові з Вонкоту супроти Кле- 
менса Перкза, що на горі.

ШЕЛЛО Ох, дуже багато скарг на Візора, Деві. Він зна
ний, той Візор, як стеменний негідник.

ДЕВІ Та я ж тому й прохаю вашу милість, що він не
гідник. І нехай Бог боронить, пане, щоб негідник 
та не мав захисту від свого приятеля. Чесна лю
дина й сама за себе боротися може, а не
гідникові то вже зась. А я чесно слугував вам, 
пане, вісім років. І коли я не можу вже попро
хати раз чи двічі на чверть року за негідника 
супроти чесної людини, пане, то то значить, що 
ваша милість мають до мене дуже маленьке до
вір’я. А цей негідник — мій чесний приятель, 
пане. Ось через те то я й прошу вашу милість 
допомогти йому.
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ІНБЛЛО

БАРДОЛФ

ІНБЛЛО

ФАЛСТАФ

Ну, гаразд, гаразд, він скривджений не буде. 
До діла, до діла, Деві.

(Відхід: ДЕВІ.)

А де то ви, сер Джоне? Ходіть, ходіть, скиньте 
ваші чоботи. Вашу руку, майстре Бардолфе.

Радий бачити вашую шляхетність.

Від щирого серця дякукі вам, добрий майстре 
Бардолфе. (До ДЖУРИ.) Будь-ласка, прошу й те
бе, мій велетню. Ходім, сер Джоне.

Я йду за вами, дорогий пане Роберте Шелло.

(Відхід: ШЕЛЛО.)

Бардолфе, поглянь на наші коні.

(Відхід: БАРДОЛФ і ДЖУРА.)

Якби мене розрізати уподовж на частини, то 
вийшло б з чотири дюжини отаких цапобородих 
патичків, як суддя Шелло. І як це чудово бачи
ти оте однодушшя, що панує між ним та його 
слугами. Коли вони на нього дивляться, то й 
самі поводяться, мов дурні підсудки. А він, че
рез постійні взаємини з ними, своєю чергою 
перетворюється на судового виконавця. Завдяки 
отим взаєминам їхня істота так спільно перемо
лолася, що вкупі всі вони стали чимсь, наче 
одноцілий табун гусей. Був би я хотів підлади
тися тут у пана Шелло, я міг би здобути серця 
його слуг тим, що приписав би їм схожість із 
їхнім господарем. Ото б раділи! А йому б тим 
догодив, що запевнив би його, мовляв, ніхто його 
людьми не може керувати, як він. Доведено, що 
кожен — розумний чи дурний — ловиться на 
спільний звичай так само, як ото ловлять люди 
хворобу одне від одного. І тому кожен мусить 
подбати за відповідне товариство для себе. А я
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вже складу штуку про цього пана Шелло! Я смі
шитиму нею принца Генрі протягом такого часу, 
який потрібен, щоб змінилося шість мод, — і він 
сміятиметься ввесь цей час безперервно. Це 
приблизно той час, за який можна винести чо
тири судові присуди і відбути два їх виконання. 
Так, він реготатиме без перерви! Для парубка, 
який не мав ніколи болю в плечах, багато ва
жить брехня, підтримана легенькою клятьбою, 
і жарт, проказуваний з понурим чолом. О, ви 
побачите, сміх його буде такий потужний, що 
обличчя його стане подібне до пом’ятого — мок
рого й погано складеного плаща.

ШЕЛЛО (з-за кону) Сер Джоне!

ФАЛСТАФ Іду вже, пане Шелло! Я йду вже, пане Шелло!

Відхід.

2

Вестмінстер, у королівському палаці.
Вихід: ВОРІК і ВЕРХОВНИЙ СУДДЯ.

ВОРІК Судде верховний, лорде мій, як бути?

ВЕРХОВНИЙ СУДДЯ Що з королем?

ВОРІК Іде на краще вже:
Його турботам край.

ВЕРХОВНИЙ СУДДЯ Не вмер ще, сподіваюсь?

ВОРІК > Шляхом плоті
Пішов він, і для нас він не живе.

ВЕРХОВНИЙ СУДДЯ Мене б з собою взяв його величність!
Те, що йому служив я чесно, робить 
Мене беззахисним проти образ.

ВОРІК Здається, вас король не любить юний.. .
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ВЕРХОВНИЙ СУДДЯ Я знаю це і вже готуюся
Зустріти час новий, страхи якого 
Заздалегідь собі я уявив.

Вихід: ПРИНЦ ДЖОН , ПРИНЦ ГАМФРІ, 
ПРИНЦ ТОМАС, ВЕСТМОРЛЕНД та інші.

ВОРІК Йдуть Генрі мертвого печальні чада . . .  
Якби ж то Генрі, що живе, та мав 
Найгіршого з цих принців трьох натуру, —
Шляхетні ницим не дали б тут місця. 

ВЕРХОВНИЙ СУДДЯ Ах, піде обертом усе, боюсь я! 

ПРИНЦ ДЖОН Кузене Воріку, вам добрий ранок. 

ПРИНЦИ ГАМФРІ та ТОМАС Кузене, добрий ранок.

ПРИНЦ ДЖОН Ми, здасться,
Вже й розмовляти розучились?

ВОРІК Ні,
Ще вміємо. Та нас журба німить.

ПРИНЦ ДЖОН Будь мир тому, хто зажурив нас!

ВЕРХОВНИЙ СУДДЯ Нам
Хай буде мир, щоб тяжче не журитись!

ПРИНЦ ГАМФРІ Мій добрий лорде, справді, друг помер ваш. 
Кленуся, для жалоби ви обличчя 
Не позичали: власне в вас воно.

ПРИНЦ ДЖОН Ніхто не знає, чи здобуде ласку. 
Лишився вам лиш холодок чекання, 
На жаль. Я хтів би, щоб було інакше.

ПРИНЦ ТОМАС Сер Джонові лестити, Фалстафові,
Повинні гідності ви всупереч.

ВЕРХОВНИЙ СУДДЯ Я чесно все робив, шановні принци,
І безсторонність керувала мною.
Ніколи не побачите, щоб ласки 
В обшарпанця запобігав я. Виб’ють 
З-під мене ґрунт мій — правду і невинність, — 
То я послідую за королем 
І оповім, хто й як мене послав.
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В О Р ІК О сь  п р и н ц  ід е сю ди.

Вихід: КОРОЛЬ ГЕНРІ V.

ВЕРХОВНИЙ СУДДЯ На добрий ранок!
Хай Бог величність вашу сохранить!

КОРОЛЬ Величности нові й блискучі шати
Не так мені легкі, як вам здається.
Брати, у вас в очах і сум, і страх!
Таж це англійський двір, а не турецький,
І не Мурат в Мурата спадкоймить,
А Генрі в Генрі. Втім — журіться, любе браття. 
Сказавши правду, це вам личить: горе 
Таке в вас королівське, що на серце 
Й мені лягає ношею. Журіться ! . .
Лиш, браття дороге, вагар не більший 
Беріть, аніж покладено на всіх нас.
А щодо мене, то кленуся небом:
Не тільки братом, але й батьком хочу 
Вам бути я. Любіть мене, а я 
Нестиму ваші турби. Смерть оплачте — 
Оплачмо разом Генрі. . .  Але Генрі 
Для того житиме, щоб ці всі сльози 
На стільки ж митей щастя обернути.

ТРИ ПРИНЦИ (разом) Надіємось ми на величність вашу.

КОРОЛЬ Ваш зір відчужений . . .  (До ВЕРХОВНОГО СУД
ДІ.) А ваш — найбільше.. 

Гадаєте, що не люблю я вас?

ВЕРХОВНИЙ СУДДЯ Величність ваша, певен я, не знайде 
Ненависті підвалин справедливих.

КОРОЛЬ Ні? А чи ж міг би принц таких претенсій,
Які я мав, приниження забути?
Англійський спадкоємець — лайку, гану, 
Ув’язнення? Чи, може, не було так?
Чи, може, це обмити мала б Лета?

ВЕРХОВНИЙ СУДДЯ Особу батька вашого являв я,
Його я владу втілював, — і саме 
Як був я заклопотаний законом
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КОРОЛЬ

Суспільним, вашій милості завгодно 
Було забути пост мій і величність 
Закону: волю короля в мені.
Ви вдарили мене, коли сидів я 
В судійськім кріслі. Батькові образа 
Була це вашому, — і я невхильно сповнив 
Мою повинність, вас в тюрму замкнувши. 
Якщо мій вчинок був лихий, то прошу 
Тепер, коли ви носите корону,
Собі такого ж сина побажати,
Що кпить із ваших рішень, справедливість 
З її поважного сидіння валить,
І право топче, і щербить той меч,
Який безпеку й мир боронить, — більше: 
Такого сина, що високий ваш 
Ногами попирае образ,
В особі вашого заступника 
Глузує з справи вашої. Себе 
Тепер на місці батька уявіть 
І уявіть, що син ваш так блюзнірчо 
Поставився до гідности й законів,
Які ви встановили, ну, а я,
Уповноважений від вас у справі,
Такого сина змушую мовчати.
Це холодно усе розміркувавши,
Мені ваш вирок прокажіте. Ви —
Король, отож скажіть, як вам належить: 
Чим я зневажив пост мій чи особу,
А чи повинність панові службову?

Судде, розважні ви, і ваша слушність! 
Носіть і далі терези та меч,
І хай буяє ваша гідність, хай 
Колись мій син образить вас, як я,
А потім вам підкориться, як я.
Тоді скажу свого словами батька: 
Щасливий я, людину мужню мавши, 
Яка застосовувати не боїться 
На синові моєму право, — й теж 
Не менше я щасливий, що і син 
Високість праву підпорядкував.
Мене ви в’язнили — я теж в’яжу вас:
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Ось чистий меч до рук вам — з пригадкою,
Щоб сміливо, правдиво, безсторонньо 
Його вживали так, як на мені.
Моя вам ось рука, мені ви батьком 
Для юности моєї будьте, я ж 
Овій голос вам даю, щоб промовляла 
Ним ваша мудра вся досвідченість.
Я прошу, принци, вірити мені:
Мої всі дикі пристрасті зійшли 
У гріб із батьком разом — з ним я спільно 
їх  сумно пережив. А дух його 
Поважний — пробуд свій переживає 
В мені, щоб сподівання всього світу 
Розчарувати радісно, пророків 
Геть присоромити й загальну думку,
Яка мій сповид оцінила ницо, —
Пустити з димом. В суєту донині 
Строптиво кров моя впливала, — днесь 
Вертається назад вона у море,
Щоб з течією сталости змішатись 
І плисти у величности річищі.
Тепер парляменту високий двір 
Ми скличемо, щоб вибрали достойних, 
Статечних членів у державну раду,
Які б велике тіло королівства 
Підтримували на такому рівні,
Що личить нації з найкращим урядом.
І хай війна та мир нам підлягають.
(До ВЕРХОВНОГО СУДДІ), Ви, батьку, будете го

ловувати :
Як я сказав, після коронування 
Ми скличемо представників держави.
І якщо буде Бог мені ласкавий,
То не бажатиме ні принц, ні пер,
Щоб Генрі дні Бог зменшив відтепер.

Відхід.
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з
Ґлостершір, садок при домі IHEJIJIO.

Вихід: ФАЛСТАФ , ШЕЛЛО, САИЛЕНС, БАРДОЛФ,

ШЕЛЛО

ДЖ УРА та ДЕВІ.

Ні, ні, ви мусите побачити мій садок. В альтанці 
ми з’їмо ранету з минулого року. Я сам щепив. 
І з тарілочку кмину, і так далі в цьому роді. Хо
діть, куме Сайленсе, а потім і в постелю.

ФАЛСТАФ А їйбогу, ви тут добренько перебуваєте. Так би 
мовити — в достатках.

ШЕЛЛО Убого, убого, убого. Самі жебраки, самі жебраки, 
сер Джоне. Огій, добре повітря! Застеляй столи, 
Деві, застилай столи, Деві. Ти це добре вмієш, 
Деві, чи так?

ФАЛСТАФ А й Деві в вас добре служить. Він вам і слуга, 
він вам і господар.

ШЕЛЛО Добрий хлопець, добрий хлопець, дуже добрий 
хлопець, сер Джоне. Кленуся службою Божою, 
я таки багатенько випив вина за вечерею. Доб
рий, добрий хлопець. А тепер сідайте, а тепер 
сідайте. Йдіть сюди, куме.

САЙЛЕНС Ех, ти! А я так думаю------- Сказано, що будемо
Лиш їсти та пити й трудити наш глас 
Та Бога хвалити за радісний час:
Як м’ясо дешеве та гарні жінки,
Як ходять здорові там-тут парубки,

То втіха втіх
Нам вічна навіть серед в т іх -------

ФАЛСТАФ Ото мені ще веселе серце! Добрий пане Сайленсе, 
за це негайно зичу вам здоров’я.

ШЕЛЛО Деві, дайте вина панові Бардолфові.

ДЕВІ Найдорожчий пане, сідайте. Я зараз підсяду та
кож до вас, найдорожчий пане. Пане джуро, лю
бий пане джуро, сідайте. Зіа ваше здоров’я. Коли 
не стане м’яса, то надолужуйте питвом. Але — 
від щирого серця.
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В ід х ід : Д Е В І.

ШЕЛЛО Будьте веселі, пане Бардолфе. І ви, мій малень
кий жовнірчику, будьте там веселі.

САЙЛЕНС Будьмо веселі! Жінки все нас лають, — 
Чи довгі, чи куці, — вони всі сварливі. 
А де парубки — там вино вихиляють,
І сповідь, і піст — у веселім припливі. 

Так будьмо веселі,
Так будьмо веселі-------

ФАЛСТАФ Ну ніколи б не подумав, що пан Сайленс отакий 
вогник у собі має.

САЙЛЕНС Хто? Я? Ого-го! У моєму житті я вже був аж 
двічі веселий. І, крім того, ще один раз.

Вихід: ДЕВІ.

ДЕВІ (до БАРДОЛФА) Ось тарілка товстошкірих яблук для вас.

ШЕЛЛО Деві!

ДЕБІ Ваша милосте? (До БАРДОЛФА.) Я зараз до вас 
повернуся. (До ШЕЛЛО.) Кухлик вина пане?

САЙЛЕНС В кухлі іскриться вино не нове, 
Я його п’ю за коханку мою, — 
Серце веселеє довго ж и в е -------

ФАЛСТАФ Добре сказано, пане Сайленсе.

САЙЛЕНС І будьмо веселі! Тепер надходить саме найсмач
ніша часточка ночі. . .

ФАЛСТАФ Здоров’я і довгого життя вам, пане Сайленсе!

САЙЛЕНС Налиймо'та й пиймо, налиймо вина! 
Я пити беруся аж милю до д н а -------

ШЕЛЛО Чесний Бардолфе, гостинно прошу. Якщо ти чо
гось хочеш, а не скажеш, то це твоя власна про
вина. (До ДЖУРИ.) Будь-ласка, моя найдорожча 
маленька шельмо. Так, справді, дуже будь-ласка.
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Я п’ю до майстра Бардолфа та до всіх кавалерів 
Лондону.

ДЕВІ Я сподіваюся побачити Лондон ще раз перед тим, 
як умру.

БАРДОЛФ Гей, Деві, якби ж то я з вами там зустрівся!

ШЕЛЛО Кленуся службою Божою, ви всі там, ох, як по
впиваєтесь. Га, чи не так, майстре Бардолфе?

БАРДОЛФ Ми будемо повні, як горщик із пивом.

ШЕЛЛО Дякую тобі щиро. Дивись, дивись, шельма пе
реп’є тебе. Запевняю тебе. Дивись, дивись, він ані 
на крок не відстає від тебе. Хіба брешу? Ні, він 
добре вихований.

БАРДОЛФ Він переп’є мене, переп’є, пане.

ШЕЛЛО Це сказано по-королівському. Нічого не треба, 
тільки будьмо веселі. Ану подивися, хто там 
у двері стукає. Гей! Хто там стукає?

Відхід: ДЕВІ.

ФАЛСТАФ (до САЙЛЕНСА, який п'є кухоль по вінця) Гей, тепер ви
довели своє право-------

САЙЛЕНС Ти право мені подавай:
На лицаря став мене, й край!

Самінґо--------
Хіба не так?

ФАЛСТАФ Достеменно так.

САЙЛЕНС Ну, а чого воно так? Кажіть! Що, хіба й старий 
чоловік не годен щось зробити?

Вихід: ДЕВІ.

ДЕВІ Коли завгодно вашій милості, то там є певний 
Пістол. Він стоїть у дворі і має новини з двору.

ФАЛСТАФ У дворі й з двору? Нехай зайде.
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(В и х ід : П ІС Т О Л .)

ПІСТОЛ

Ну, що, Пістоле?

Сер Джоне, хай спасає Бог вас, пане!

ФАЛСТАФ Який то вітер та й придув тебе сюди, о Пістоле?

ПІСТОЛ Не є той вітер злий, що дме надобре. О серця 
лицарю мого, тепер один з найбільших ти у цьо
му королівстві.

САЙЛЕНС Присягаюсь, я теж так гадаю, — за винятком 
кума Паффа, що живе у Барсоні-------

ПІСТОЛ Паффа?
Пафф у твій зуб, ти, ниций боягузе! 
Сер Джоне, я твій друг І П ІС Т О Л  твій, 
І мчав з гармидером я по дорозі,
І звістку ніс, і золоту добу,
І щастя еру, й цінну новину.

ФАЛСТАФ Прошу ж тебе, перекажи її так по-людському, 
як говорять люди цього світу.

ПІСТОЛ Цей світ і його світські варті псюрки! 
Про Африку і злотну радість мовлю.

ФАЛСТАФ Мов, асирійський парубче, новини: 
Хай правду взна король Кофетуа.

САЙЛЕНС І Робін Гуд, і Джон, і пурпур-------

ПІСТОЛ Що, псяче кодло проти Гелікону?
І глумом добрі вісті б’ють? До фурій 
У полу голову сховає Пістол.

ІПЕЛЛО Чесний шляхтичу, я не знаю способу вашого 
ж иття-------

ПІСТОЛ Тому й так лементуєш?

ІПЕЛЛО Простіте мені, пане. Якщо ви, пане, прийшли 
з двірськими новинами, то, на мою думку, може 
бути дві стежки: або ви їх розповісте, або ви їх 
затаїте. Бо бачте, пане, я посідаю в короля пев
ний авторитет.
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Суддя Шелло — Паґай, Суддя Сайленс — Арпольд. Вистава Макса 
Райнгардта, Берлін, 1912

Pagay als Schaal, Arnold als Stille. Max Reinhardt-lnszenierung

ПІСТОЛ Але в якого короля, паскудо? 
Кажи або умри!

ШЕЛЛО У короля Генрі.

ПІСТОЛ Але в якого ж Генрі, чортів сину: 
Четвертого чи П’ятого?

ШЕЛЛО У Генрі Четвертого.

ПІСТОЛ Тоді твій пост і пурхавки не вартий: 
Четвертий Генрі все-одно що цар Горох.
Сер Джоне, вже твоє ягнятко ніжне 
У нас тепер за короля. Це правда!
Збрехав тут Пістол — хвиґу йому дайте!
Що правда — не брехня, мовляв гішпанець.

ФАЛСТАФ Що? Старий король помер?

гастол Як цвях у дверях: вмер і вже схолов.
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ФАЛСТАФ Бігом, Бардолфе! Сідлай мені коня! Пане Робер- 
те Шелло, вибирайте собі яку хочте посаду 
в державі, вона — ваша! Пістоле, я тобі подвою 
тягар почестей.

БАРДОЛФ Який же це радісний день! За моє щастя я не 
хотів би взяти й лицарства.

гастол Що? Чи не добрі вісті я привіз?

ФАЛСТАФ Пане Сайленсе, в постелю поганяйте. Гей, вкла
діть пана Сайленса в постелю! Пане Шелло, 
лорде Шелло, будь тим, чим бажаєш, я — ключ
ник щастя. Надягай свої чоботи. Ми їхатимемо 
всю ніч. О найлюбіший Пістоле! Бігом, Бардолфе.

(Відхід: БАРДОЛФ.)

ПІСТОЛ

Пістоле, ближче підійди до мене, і ми разом 
придумаємо щось для твого добра. Чоботи, чобо
ти, пане Шелло! Я знаю, юний король за мною 
занедужав. Нехай везуть нас коні, а здобудьте 
їх у кого хочте. Бо закони Англії стоять тепер до 
моєї розпорядимости. Благословенні ті, хто були 
друзями моїми! І горе лордові верховному судді!

Хай яструби злоякісні клюють
Йому легені! Де моє життя
Колишнє? — скажуть. Тут! У щастя в лапах!

Відхід.

4

Вихід:
Лондон^ вулиця.

ХАЗЯЙКА КВІКЛІ, ДОЛ ТІРШІТ і СТОРОЖІ.

ХАЗЯЙКА Ні, ні! Ти, стеменний негіднику! Ох, як би я хо
тіла вмерти, щоб тебе повісили за те. Ти плече 
мені вивернув.

ПЕРШИЙ СТОРОЖ Чуєш, ти? Судові виконавці передали її мені,
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і вона матиме досить веселого шмагання. То я 
тебе можу запевнити. За неї недавно вбито одно
го чи двох чоловіків.

ДОЛ Брешеш ти, дрючок ти паршивий! Слухай, хля- 
комордий, що я тобі скажу: якщо я через тебе 
скину дитину, що її ношу в собі, то краще б тобі 
було бити твою матір, ти, перчена падлюко!

ХАЗЯЙКА Ох Боже, якби це був сер Джон! Він би тут зро
бив комусь кривавий деньочок. Але я благаю Бо
га, аби плід з її черева таки витрусився.

ПЕРШИЙ СТОРОЖ Коли це станеться, то ви матимете знову два-

ДОЛ

надцять подушок. А так маєте тільки одинад
цять. Ходім, ви мусите обидві зо мною, бо той 
чоловік помер, якого ви з Пістолом били в себе.

Слухай, ти, що я тобі скажу: ти ще тонкий 
в очеренках, он що. Ти ще мені гарненько роз
гойдаєшся, ось побачиш. Ах ти ж пляшка поси
ніла, ах ти ж тюремна папуга! Ось почекай, як
що тебе не повісять, то я ніколи не носитиму 
більше куцих спідничок.

ПЕР1ПИЙ СТОРОЖ Ну, йдіть, ідіть, ви, лицарська блуднице! Йдіть.

ХАЗЯЙКА Ох, то то так насилля перемагає право? Ну, то 
гаразд: із нещастя ще буде щастя!

ДОЛ Ходім, ходім, падлюко! Веди мене на суд.

ХАЗЯЙКА Авжеж, ходім, ходім, ти, зголодніла кривава со
бако!

ДОЛ Добролюда смерть, добролюда кістка!

ХАЗЯЙКА Ти, мізерія, ти!

ДОЛ Ходім, ходім, штучко худа, ходім, падлюко

ПЕРШИЙ СТОРОЖ Добре, добре, ходімо.

Відхід.
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Відкрита місцевість біля Вестмістерського аббатства.
Вихід: два КОНЮ ХИ, що стелять рогозою.

ПЕРШИЙ КОНЮХ Давай більше, ось сюди давай більше рогози. 

ДРУГИЙ КОНЮХ Сурми вже двічі було чути.

ПЕРШИЙ КОНЮХ Це буде дві годині, перше ніж вони вийдуть 
з коронування. Ну, не гайся, не гайся.

В ідхід: КОНЮХИ. Гук сурем. Вихід: ФАЛСТАФ,
ШЕЛЛО, ПІСТОЛ, БАРДОЛФ і ДЖ УРА.

ФАЛСТАФ Ставайте коло мене, пане Роберте Шелло. Я зроб
лю так, що король негайно виявить вам свою 
ласку. Я дивитимусь на нього не змигаючи. 
Я пильнуватиму його. Як він проходитиме проз 
нас, то він мені дасть знак.

ПІСТОЛ Мій добрий лицарю, благословення Боже 
Твоїм легеням!

ФАЛСТАФ Іди сюди, Пістоле, ставай позад мене, Ох, якби 
був час, я звелів би пошити нові лівреї. Я витра
тив би на те тисячу фунтів, що я позичив у вас, 
пане Шелло. Але не в цьому справа. Бідність 
моя мене краще показує. Вона доводить, як щи
ро поспішав я його побачити.

ШЕЛЛО Так, так, достеменно так.

ФАЛСТАФ Вона показує мою гарячу любов до нього, хіба 
не так?

ШЕЛЛО Достеменно так, достеменно так.

ФАЛСТАФ Мою посвяту йому.

ШЕЛЛО Достеменно так, достеменно так, достеменно так.

ФАЛСТАФ Це показує і те, що я гнався день і ніч. Пока
зує, що я не розмірковував, не опам’ятовувався, 
не мав терпцю перевдягнутися.
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ШЕЛЛО Так, так, і в цьому найліпша відданість.

ФАЛСТАФ Стою забруднений від мандрівки! Пітнію від ба
жання побачити його! Ні про що інше не думаю, 
тільки про нього! Усі інші справи відсуваю в за
буття! Так, неначе не існує ніщо, тільки бажан
ня побачити його!

ПІСТОЛ Це є semper idem, бо: absque hoc nihil est: 
Це є повсюдно й скрізь.

ШЕЛЛО А так, а так, достеменно' так.

ш с т о л Мій лицарю, твою печінку благородну 
Звогню — і лютим учиню тебе:
Бо Дол, Гелена дум твоїх шляхетних,
В заразливій тюрмі, в кайданах підлих, 
Затягнена туди
Брудною та байдужою рукою.
Повстань же, помсто, з чорної печери,
Впади з гадюками Алектиного гніву!
Бо Дол в ув’язненні. Хоч брудно мовить Пістол, 
Та правду, як завжди, він мовить чисту.

ФАЛСТАФ Я визволю її

ШСТОЛ

Крики за коном і гуки сурем.

Реве тут море, й сурми брязкотять!

Гуки сурем. Вихід: КОРОЛЬ верхи на чолі походу , 
ПРИНЦИ, ВЕРХОВНИЙ СУДДЯ та ПОЧЕТ.

ФАЛСТАФ Яса, королю Галь! Мій Галь державний!

ШСТОЛ Хай небеса глядять тебе й тримають, 
Високе чортенятко слави!

ФАЛСТАФ Мій милий хлопче, Бог тобі опіка!

КОРОЛЬ Судде верховний, з суєтним отим 
Поговоріте чоловіком.

ВЕРХОВНИЙ СУДДЯ Ви
При глузді? Знаєте, що мовите?
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Заключна сцена. Фалстаф — Вільгельм Діґельман, Король Генрі V — 
Алессандро Моїссі. Вистава Макса Райнгардта, Берлін, 1912

Schlujiszene. Wilhelm Diegelmann als Falstaff, Alessandro Moissi 
als Konig Heinrich V. Max Reinhardt-lnszenierung

ФАЛСТАФ Юпітере! До тебе мовлю, серце!

КОРОЛЬ Тебе не знаю, діду. Видно, ти
Занадто мало молишся. Погано 
Волосся сиве дурощам пасує!
Я довго спав і довго снив такою 
Людиною, як ти: така ж стара,
Від ненажерства здута й суєтна. 
Прокинувшись, мій сон я зневажаю. 
Поменшуй тіло — збільшуй каяття! 
І ненажерство кинь! На тебе гріб 
Пащеку втроє ширше роззявляє, 
Аніж на інших. Не відповідай 
Мені дурійством. Не гадай, що я 
Той самий, що колись був. Знає Бог
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І взнає світ, що зрікся я себе 
Колишнього — і тих, з ким справу мав я.
Лиш як почуєш ти, що знов я збився 
На те старе, — приходь і знов навчай 
І нагодовуй знов моє розпутство.
А покищо тебе я виганяю 
Під страхом смерти аж на десять миль 
Укупі з усіма лжевчителями 
Від нашої особи. Вам призначать 
Утримання, щоб злидні не штовхали 
На злочин вас. І щойно ми почуєм,
Що навернулись ви, то підтримку 
Дамо вам згідно ваших сил і вмінь.
Слів наших здійснення, мій лорде, допильнуйте.

Відхід: КОРОЛЬ і його оточення.

ФАЛСТАФ Пане Шелло, я винен вам тисячу фунтів.

ШЕЛЛО Огій, так, сер Джоне. І я проситиму вас, щоб я 
міг їх узяти з собою додому.

ФАЛСТАФ 3 тим буде важкенько, пане Шелло. Та ви не 
горюйте. Він мене покличе до себе приватно. Він 
мусить здаватися таким для світу. Не майте жад
ної обави щодо вашої посади: вас обов’язково 
висунуть. Я — саме та людина, що може зробити 
вас великим.

ШЕЛЛО Я не зовсім розумію, як це може статися. Ви му- 
сіли б мене, мабуть, набити соломою, а зверху 
зодягти у вашу куртку. Прошу вас дуже, добрий 
сер Джоне, верніте хоч п’ятсот з моєї тисячі.

ФАЛСТАФ Пане, я буду такий же міцний, як і моє слово. 
Усе, що ви чули, була тільки бачність, а не 
справжність.

ШЕЛЛО Ось її якраз я й боюся. У тій бачності ви ходи
тиме аж до смерти, сер Джоне.

ФАЛСТАФ Не бійтесь бачности. Ходімте зо мною та посні
даєм. Ходімо, поручнику Пістоле. Ходімо, Бар- 
долфе. За мною хутко пришлють уночі.
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Вихід: повертаються ПРИНЦ ДЖОН,
ВЕРХОВНИЙ СУДДЯ та ОФІЦЕРИ.

ВЕРХОВНИЙ СУДДЯ Тож дійте! Забирайте із собою 
Сер Джона й товариство все його.

ФАЛСТАФ Гей, лорде, л орде---------

ВЕРХОВНИЙ СУДДЯ Я не маю часу.
Я чути хочу лиш про швидкість вашу.
Вас вислухаю потім. Відведіть їх.

ПІСТОЛ Si fortuna me tormenta, spero me contenta.

Відхід: ФАЛСТАФ, ШЕЛЛО, ПІСТОЛ,
БАРДОЛФ, ДЖ УРА та ОФІЦЕРИ.

ПРИНЦ ДЖОН Мені продовження це королівське
Подобається. Супровідників 
Своїх колишніх забезпечив він,
Та всіх прогнав, аж поки перед світом 
Мудрішими й сумирнішими стануть.

ВЕРХОВНИЙ СУДДЯ Так мусить бути.

ПРИНЦ ДЖОН Свій парлямент, лорде,
Король скликає.

ВЕРХОВНИЙ СУДДЯ Так, це має місце.

ПРИНЦ ДЖОН Як думаєте? Ще у цьому році
Ми знов мечі намацаєм при боці 
Й у Францію внесем наш вроджений вогонь: 
Птах чимсь таким надхнув нам короля либонь. 
Ходім, коли завгодно.

Відхід.
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U K R A IN IA N  is spoken to-day by over 45 million people. Numerically, 
Ukrainian-speaking people are second in the Slavic family o f nations (after 
the Russians) and fifth in the whole o f Europe (after the Russians, the 
English, the French, and the Germans).

The Ukrainian language stands out as an independent creation, with 
a distinct character o f its own though, like other languages, it shows many 
qualities similar to those o f the languages spoken in the neighbouring 
countries. This is especially visible in relation o f Ukrainian to other Slavic 
languages. Contemporary Ukrainian, however, has many characteristics in 
its phonology (,,ikannyaec; hard consonants before e, i; g =  h; identifica
tion o f у and i, etc.), in the stress, formation pf words, syntax, and 
vocabulary which distinguish it from Russian and other languages. The 
peculiarities o f Ukrainian formed the basis on which the Imperial Russian 
Academy o f Sciences in St. Petersburg recognized it as a separate language 
different from Russian (1906).

Like other languages, Ukrainian has many dialects (North- and South- 
Ukrainian with East and West subdivisions). Apart from dialects, there 
exists a literary standard Ukrainian used in public offices, schools, press, 
broadcasting, etc.

The oldest literary language in the Ukraine was the Old Church Slavic 
which came to Ukraine from Bulgaria at the time o f the acceptance o f 
Christianity by Volodym yr the Great o f Kyiv in 988. This Church Slavic 
became greatly modified, „ukrainianized", so as to conform to the language 
spoken by the common people. Highly expressive elements o f it are to be 
found in „Prince Ighor’s Raid" (end o f the 12-th century). A language so 
formed was in use up to the end o f the 18-th century.

A new era started in 1798 with the publication o f Ivan Kotlyarevskyj’s 
„Aeneid", which was written in the language spoken by the common people. 
Kotlyarevskyj was followed by Hryhorij Kvitka-Osnovyanenko, Amvrosij 
Metlynskyj, Yevghen Hrebinka, Panteleymon Kulish, Taras Shevtchenko, 
and others. All o f them (and particularly Shevtchenko, 1814— 1861) estab
lished the standard o f modern literary Ukrainian, largely based on the 
South-Eastern dialects. Its further progress was secured by such 19-th 
century writers as Marko Vovchok, Leonyd Hlibiv, Oleksa Storoshenko, 
Markian Shashkewych, Ossyp Yuriy Fedkowych, Panas Myrnyj, Ivan 
Nechuj-Levyckyj, Ivan Franko, Mykhaylo Kotsyubynskyj, Lessya Ukra- 
yinka, and by the writers o f the 20-century: Yuriy Yanovskyj, Pavlo 
Tychyna, Maksym Rylski, Yevghen Malaniuk, Yuriy Klen, and in exile 
especially by Theodosy Osmatchka, Vassyl Barka, Mykhaylo Orest, Olegh 
Zuyevskyj, Wadym Lesytch, Wira W owk, Marta Kalytowska, and others.

Professor Jaroslaw B. Rudnyckyj
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ЗМ ІСТ:

Англійська анотація видання [3]

Вступна стаття до «Макбета» (Ігор Костецький) [11]

ТРАГЕДІЯ МАКБЕТА (Теодосій Осьмачка) [50]

Вступна стаття до «Генрі IV» (Ігор Костецький) [159]

КОРОЛЬ ГЕНРІ IV (Теодосій Осьмачка)

Перша частина [196]

Друга частина [320]

Англомовна нотатка про українську мову (Ярослав Б. Рудницький) [445]
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— uuciterer Ukrainisienmg, wow.
Wortschats die Leistungen dcr jeweili entwickelteren literariodbt 
Spricbc gegenuberzustellen eucfatc. So erschien s. B. gegen Eadc 
zwanziger Jahre cine autgeseicfanete Macbeth-XJbcnttxung von 
expressioniitischen Dichter Teodosei j  Osmatschka (jctzt in USA ІеЬепф 
ihr folgte «cine bisher nur in einem Fragment veroffentlicbte Ober 
setsung beider Teile von Heinrich IV. Der in der Ukraine geborr

44 der Anfang der dreifiiger Jib*^ "

Shakespeare* W erk in der Ukraine 225

*iae widitigste Ercignis der ukrainisdien Shakespeare-Buhne aufierhalb 
dieses Einflusses war die Lemberger Buhnen-Erstauf f uhrung des Hamlet 
vom  21. September 19431*. Eine spezielle Obersetxung hierfur schuf der 
bekannte Lemberger Literat M ydiajlo Rudnytzkyj, und bedeutende 
Krafte sammelten sich, urn dem Plan das Leben zu geben. Der Sdiopfer 
der Inszenierung war der ehemalige Mitarbeiter von Kurbass Jossyp 
Hiraiak (jetzt in New York), welcber sidb zur Konzeption dee sogenann- 
ten „aktiven Hamlet* entschlofi. Die Titelrolle spielte der grofite west- 
ukrainisdie Aktor W olodym yr Blawatzkyj; die Ophelia war Jelyssa- 
weta Schasdiarowska.
Erst dreizehn Jahre danach, 1956, wurde Hamlet im sowjetisch-ukrai- 
nischen Theater inszeniert, namlich im Schewtsdienko-Theater zu 
Charkow (Regie: Benedikt Nord, Buhnenbild: W . Hretschenko). Die 
Titelrolle spielte Jaroslaw Helas, der auch bei der Lemberger Inszenie- 
mng, und zwar als «First Player*, mitgewirkt hatte. Im Mai 1957 kam 

і neue Hamlet- Version im Lemberger Sankowetzka-Thea*'
^sterZeit brachte das Schewtsdienko-Tbeatcr W ^

From E. G. Ko:tetzky’s report in „Shakespeare-]ahrbuch“ of the Deutsche 
Shakespeare-Gesellschaft, vol. 95, 1959



The value of Kostetzky’s translations can be best estimated against the back
ground of his own attitude toward his task. As in his Ukrainian version of 
R om eo and Juliet, published in 1957 in Munich by the Na Hori Publishing 
Co., Kostetzky explains here his «inductive direction . . .  toward absolute poetry* 
(p. 12), «conditional stylization under the “ contemporaneity” existing around the 
original* (p. 14). It is to put Shakespeare’s works into Ukrainian which is the 
chronological equivalent of Elizabethan English.

This task was very difficult, inasmuch as the Ukrainian language of the six
teenth-seventeenth centuries, having been greatly infiltrated by the Church Slavic 
elements, differs much more from Modem Ukrainian than Shakespeare’s lan
guage does from Modem English. Furthermore, Kostetzky’s reputation through 
his poetry and prose has been established as that of a determined modernist and 
constant innovator for innovation’s sake. This complicates the situation. Contro
versy is almost sure to arise, as to whether he translated the Sonnets successfully. 
In this reviewer’s opinion, he has been most successful. His translations do not 
have the modernistic extremes characteristic of his earlier style. His language is 
fluent, the vocabulary well chosen, and the expression is rich in archaims and 
words of an earlier time resurrected from their obsolescence. For instance, l ipo ta  
used in Sonnet 1 instead of the modem Ukrainian word k r a s a (beauty) evokes 
a nice atmospheric suggestion of the time when Shakespeare wrote.

Yar Slavutych, «Shakespeare Quarterly* (1959)
Mr. Kostetzky’s translation of all 154 Sonnets and of R om eo and Juliet 

is a unique achievement. As we read these lines, the Ukrainian interpretation 
of this radiant English poetry adds, as it were, a certain musical tone, a pene
trating ring of a church-bell, to every verse. The Ukrainian language, which is 
akin to every other Slavonic language, but is perhaps more musical than some 
of them, lends itself beautifully, owing to its rich vocabulary, its vivacity and 
peculiar charm, to every form of poetical expression of the most exalted kind.

In the preface to his version of the Sonnets Mr. Kostetzky says that Shake
speare’s Sonnets are a heterogeneous school, the laureates’ and masters’ school, 
wherein Shakespeare, as he always did, created nothing, but made radiant a 
great deal. In spite of this strictly scholastic point of view, which calls for further 
elucidation, Mr. Kostetzky is obviously deeply sensitive to the Master’s creative 
spirit, his humanity and force of character, when he deliberately quotes Sonnet 
116 in full, in its English version, together with its translation, in order to convey 
to the Ukrainian reader those both manly and affectionate words, that shall 
remain true for ever:

F R O M  T H E  P R E S S ,  A B O U T  T H E  U K R A I N I A N  S H A K E S P E A R E  I N  E X I L E :

. .  . L ove is not love  
W hich alters w h en  it alteration finds  . . .
O  no, it is an ever fixed  mark
That looks on  tem pests and is n ever  sh a k en . . .

Apart from his brilliant poetical venture, Mr. Kostetzky comes to the 
foreground as a thorough, painstaking scholar of Shakesperean literature. His 
countless commentaries, based on his knowledge of the literary and historical 
background of every sonnet, have been summed up in a long, fascinating essay, 
which the author modestly calls «Notes», and which, in fact, is nothing less than 
the fruit of a toilsome, persistent study of this vast chapter of Shakespeare’s 
poetry.

S. V . Yankow ski, a note in English language, 
«Ukraina і Swit» («Ukraine and the World», 1961)

A M O N G  OTHER P R O B LE M S:
. . . ist eine zweite Gruppe von Beitragen erdffnet, die sich mit dem EinfluB 

Shakespeares auf einzelne moderne Dichter befaBt, so mit Byron (G. Wilson 
Knight), T. S. Eliot (Germer), Kleist (Max Liithi) und Hofmannsthal (Max Pro- 
ske). K. H. Ruppels Aufsatz tiber die Shakespeare-Opern gibt mehr als eine 
Zusammenstellung. Thomas Sommers Studie «Licht und Finstemis», in der er 
die ersten Szenen des «Hamlet» und des «Macbeth» mit Caravaggios «Berufung 
des MatthSus» vergleicht, ist nicht uberzeugend. Dagegen erschlieBt Eaghor G. 
Kostetzky, der Uebersetzer der Shakespeare-Sonette ins Ukrainische, ein recht 
wenig bekanntes Gebiet, «Shakespeares Werk in der Ukraine», wobei es sowohl 
um die Geschichte der Uebersetzungen wie der wichtigsten Aufftihrungen geht. 
Bleibt noch, auf Ernst Th. Sehrts schonen Festvortrag tiber «Wandlungen der 
Shakespeareschen Komodie» und Richard Flatters schltissigen Disput mit John 
P. Cutts tiber die Hecate-Szenen im «Macbeth» hinzuweisen. So gibt auch der 
neue Band des Jahrbuchs den Shakespeare-Freunden eine Fiille von Anregungen,

A . G ., «Frankfurter Allgemeine Zeitung» (1959)




