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ВІЛЬЯМ ШЕКСПІР

Про життя Юлія Цезаря, якого він вивів на кін і якого 
вбито за шістнадцять століть до його народження, відомо більше вірогідного, 
ніж про його власне життя. І це не дивно. Цезар був отцем імперії і стояв на 
яскраво освітленому просценіумі офіційного буття. А Шекспір був лицедієм, 
тобто представником однієї з тих «низьких» професій, котра на зламі XVI— 
XVII століть тільки-но відокремилась від ролі вуличного скомороха, блазня. 
Час, що не визнає ніякого іншого рахунку, крім «гамбурзького» *, поставив усе 
на свої місця. В історії людства Шекспір давно посідає місце вище за Цезаря, 
не кажучи вже про тих англійських королів, для яких ставилися його п’єси 
і «слугою» яких він вважався. Єлизаветі І та Якову І додає слави те, що вони 
правили в «епоху Шекспіра», хоч його самого й досі іменують «єлизаветинцем» 
(разом із Е. Спенсером, Ф. Сідні, Дж. Лілі, К. Марло, Р. Гріном, Т. Нешем, 
Т. Кідом).

Отже, ми мало знаємо про Шекспіра,— надто пізно похопилися його біогра
фи. Адже перша зовсім коротенька біографія великого драматурга, написана 
якимсь Ніклзом Роу, вийшла друком у 1709 році, інакше кажучи, майже через 
сто років після його смерті. («Уявіть собі,— зауважив з цього приводу датський 
філолог кінця минулого — початку нашого століття Г. Брандес,— що перша біо
графія Гете була б надрукована 1925 року»). Роу спирався на англійського 
поета XVII століття Вільяма Давенанта, який вважався нешлюбним сином 
Шекспіра, але бачив свого гіпотетичного батька лише в ранньому дитинстві 
(народився 1606 року); на мандрівника й збирача анекдотів Обрі, від якого 
залишилися вельми сумнівні рукописи 1680 року; зрештою на актора Беттер- 
тона, що спеціально вирушив 1690 року в рідні місця Шекспіра, бажаючи озна
йомитися з усними про нього оповідями, які ще збереглися.

Доступний нам образ Шекспіра-людини з самого початку на добру полови
ну складався з переказів, легенд, міфів. Протягом століть учені просівали цю 
руду. Як наслідок, на долоні шекспірознавства залишилась пригорща незапе
речних фактів. Проте вони розрізнені, часом суперечливі. І біографічні прога
лини мимоволі заповнюють припущеннями, гіпотезами. В особистій долі творця 
«Гамлета», «Ліра», «Макбета» й досі багато темного, непоясненного.

Він народився у Стретфорді-на-Ейвоні 1564 року, певно, 23 квітня. Принаймні 
охрещено його 26 квітня. Це — факт, підтверджений записом у церковній

* Колись у циркових борців повелося раз на рік збиратись у Гамбурзі й не 
давати вистави, а при зачинених дверях боротися всерйоз, щоб зрозуміти, хто 
чого вартий насправді. Звідси й пішов вираз «гамбурзький рахунок».
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книзі. Відшукано ще низку подібних документів: записи про шлюб, наро
дження, смерть, купчі та закладні, інвентарні описи, судові позови, духівниці. 
Слід, залишений на землі приватною особою Шекспіром, як бачимо, досить про
заїчний. Він, мабуть, і не міг бути іншим, оскільки йдеться про XVI століт
тя і про підданого британської корони, який посідав скромне суспільне стано
вище.

Батько майбутнього поета, Джон Шекспір, розжився на чинбарстві і торгівлі 
вовною, був олдерменом, скарбником, а якийсь час навіть міським головою. 
Його старший син Вільям у віці від семи до чотирнадцяти років відвідував так 
звану «граматичну школу» в Стретфорді. Довше вчитись йому не довелося; 
фінансові справи батька занепали, треба було браги участь в утриманні багато
дітної сім’ї. Що він робив у ці роки, достеменно невідомо — чи то був учнем 
у різника (може, навіть у власного батька), чи то служив молодшим учи
телем.

У 1582 році він одружився з Анною Хетевей, дівчиною трохи старшою за 
нього, дочкою заможного селянина. Незабаром народилася дочка Сьюзен, а че
рез два роки — близнята Джудіт і Гамнет. Однак юний батько і чоловік недов
го просидів біля родинного вогнища: близько 1586 року він подався до столиці. 
Поголос твердив, що то була втеча. За однією версією Шекспір браконьєрству- 
вав на землях всесильного в окрузі поміщика сера Томаса Льюсі і був змуше
ний рятуватися від його помсти. За іншою — він посварився (коли не побився) 
з хазяїном, у якого служив.

Обидві ці «авантюрні» версії нині вважаються малоймовірними. Проте разом 
з ними відпадає і хоч якась задовільна відповідь на питання, чому ж усе-таки 
Шекспір покинув сім’ю і переселився до Лондона.

Хоч би як там було, його рішення навряд чи диктувалося непереборним 
потягом до художньої творчості. Рівно половину життя (і до того ж незмірно 
кращу половину) Шекспір провів поза домівкою, поза сім’єю, але по-своєму 
турбуючись про домівку, по крихтах знову збираючи розгублені достатки.

Що він робив у столиці спочатку, теж невідомо. За однією легендою, стеріг 
перед театром коней вельможних панів, що відвідували вистави. Це так само 
можливо, як і сумнівно. Відомо лише те, що незабаром він був уже всередині 
одного з лондонських театрів, здається, як суфлер чи служитель, який відпові
дав за шумові ефекти.

Акторської кар’єри він так і не зробив: до нащадків дійшли відомості лише 
про дві зіграні ним ролі, до того ж другорядні,— це ролі тіні батька Гамлета 
і слуги Адама з комедії «Як вам це сподобається». Зате Шекспір досить швид
ко досяг успіхів на іншій ниві.

Приблизно з 1590 року він узявся за перо. З 1593 чи 1594 року входив до 
трупи Джеймса Бербеджа, яка давала вистави в будинку, йменованому «Теат
ром», і належав до «слуг лорда-камергера». А 1599 року, коли сини Бербеджа 
побудували театр «Глобус», Шекспір став одним із співвласників цього прибут
кового закладу.

Бути драматургом, працювати для театру вважалось тоді (як уже згадува
лось) заняттям малопочесним. І  як людина, не позбавлена творчих амбіцій,
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Шекспір випробував свої сили на ниві «високих» жанрів, тих, що їх не цура
лись і аристократи, як-от Едмунд Сценсер чи Філіпп Сідні. У 1593 році вів 
опублікував поему «Венера і Адоніс», у 1594-му — поему «Лукреція».

Обидві поеми — згідно з тодішньою традицією — були з запевненням у най
вищій повазі присвячені високопоставленому покровителю. А саме — юному гра
фові Саутгемптону. Шекспір був у ті роки якось близький до нього і до того 
кола освічених аристократів, що до нього граф належав. Казали, нібито Саут- 
гемптон по-царському винагородив поета. Згадували навіть суму в тисячу фун
тів, на той час нечувану. Тому Шекспірові біографи відмовляються в це по
вірити.

Але тоді відкритим лишається інше питання: що стало за основу майбут
нього добробуту Шекспіра? Драматургам у єлизаветинській Англії платили по
гано: вони діставали не більше десятка фунтів за п’єсу, а то й менше. Що
правда, власники тих театрів, де часто давали вистави і де вміщалася добра 
тисяча глядачів, заробляли великі гроші. А Шекспір не один рік був співвлас
ником «Глобуса», і до того ж знався на цій справі. Однак, щоб стати співвлас
ником, потрібно було вкласти певну суму грошей. І вони у Шекспіра були, бо 
ще в 1597 році він купив один з найкращих будинків у Стретфорді.

Протягом усього свого лондонського життя він купував нерухоме майно 
і землю, отож, коли близько 1612 року пішов на спочинок і повернувся в рідні 
місця, майбутнє близьких і власна його старість були забезпечені. Тільки він 
не дожив до старості. 23 квітня 1616 року його не стало.

У ретельно складеному заповіті (він датований іще 25 березня) не обійдено, 
слід гадати, жодної майнової проблеми; але там не зроблено ніяких розпоряд
жень щодо творчої спадщини, ні словом не згадано рукописів п’єс, віршів. 
Важко позбутися враження, ніби останню волю висловлює власник, негоціант, 
а не великий поет.

Ця, як і декотрі інші химерності, суперечності шекспірівського образу спо
нукали декого висловити сумнів: а чи був він автором приписуваних йому 
шедеврів? Знаменно, однак, що скептики з’явилися згодом. Для сучасників 
і близьких нащадків такого питання не існувало. В їхніх очах посередній ак
тор, співвласник «Глобуса» Вільям Шекспір і автор «Річарда III» чи «Троїла 
і Крессіди» — одна й та сама особа. До того ж особа цілком реальна, з якою 
багато хто з них щоденно зустрічався, з якою вони приятелювали чи воро
гували.

Церший друкований відгук про Шекспіра міститься у своєрідній духівниці 
драматурга Роберта Гріна (1592). І він негативний: «...цей ворон, прикрашений 
нашим пір’ям... гадає, що він єдиний потрясатель театральних підмостків Анг
лії». Існують і свідчення Бена Джонсона, який частенько сидів із своїм стар
шим товаришем у таверні «Русалка» і сперечався в ним про мистецтво,— свід
чення дуже шанобливі («Він належав не одній епосі, а всім часам») і водночас 
аж ніяк не низькопоклонницькі. Ерудит Джонсон незлобливо підсміювався з 
«неправильностей» сценічних побудов у Шекспіра, з того, що його часом зра
джував смак, з надмірної фантастичності та авантюрності пізніх п’єс, зрештою 
з прогалин у його освіті. Проте Джонсонові й на думку не спадало дивуватися
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з того, що така людина, з усіма притаманними їй слабостями, могла виділити 
Яго, Джульєтту чи Клеопатру. Власне, самого цього вже мало б вистачит и  щоб 
переконати всіх недовірливих. Але не вистачило.

В міру того, як посмертна слава Шекспіра зростала і в очах далеких на
щадків він підносився мало не до богорівності, розрив між ним — л ю д и н о ю  
і ним же — п о с т о м почав сприйматись як щось таємниче, навіть немислиме. 
У 1772 році англієць Г. Лоренс уперше відкрито висловив думку, що Шекспір 
був певного роду фікцією, а п’єси, які ставилися під його ім’ям, писав хтось 
інший, а саме — філософ Френсіс Бекон. Ніяких серйозних доказів Лоренс не 
наводив, як, до речі, й американець Харт, що повернувся до цього питання 
в 1848 році. Найгрунтовнішою працею того ж ряду є книжка американки Делії 
Бекон «Викриття філософії п’єс Шекспіра» (1857), де стверджується, нібито 
цим ім’ям прикривалася група авторів, найславетнішими з яких були Бекон 
і мореплавець сер Уолтер Ралей.

На якийсь час така міфотворчість стала модою, майже пошестю в західному 
щекспірознавстві. Кому тільки не приписували Шекспірові хроніки, трагедії, 
комедії! І графові Ретленду, і графові Дербі, і графові Оксфорду, і графові 
Пембруку,— одне слово, цвітові освіченої англійської знаті. Докази на користь 
того чи іншого графа були дотепні, здавалися часом переконливими (переважно 
через недостатність і розрізненість відомостей про життя Шекспіра), але тен
денція, яку вони мали утвердити, скрізь одна й та сама. Не міг, мовляв, 
малоосвічений провінціал піднестися до таких вершин творчості. Що ж до гра
фів, то пересуди епохи не дозволяли їм принизитися до того, щоб назватись 
авторами п’єс. На схрещенні цих двох «не» нібито й виник «драматург 
Шекспір».

Прибічники беконівської і ретлендівської «теорій» чомусь зовсім забували, 
що Вольтер, кого найбільше дратувало в Шекспірі цілковите нехтування всіх 
класицистських правил, сказав про трагедію «Гамлет»: «Можна подумати, що 
цей твір — плід уяви п’яного дикуна». Тобто сказав не про стретфордського 
«провінціала», а про а в т о р а  п’єси. Як же поєднати таке з витонченими нату
рами графів?

*  *  *

Життєпис, як бачимо, не відмикає усіх Шекспірових дверей, оскільки біль
шість ключів до них безповоротно загублено. Проте і з творчістю, а тим паче 
навколо неї, далеко не все просто. Творчість — це насамперед тридцять сім 
п’єс — так званий «Шекспірів канон» — плюс дві згадані поеми, плюс сонети, 
плюс, нарешті, деякі інші віршовані речі.

Проте не все ясно і з п’єсами. Перше їх повне зібрання вийшло 1623 року. 
Минуло тільки сім років після смерті Шекспіра, і все, що вважалось належним 
йому, ввійшло до цього зібрання. Щоправда, без «Перікла», хоч і він числився 
за Шекспіром: іще в 1609 році видавався під його ім’ям. До «канону» включи
ли і «Перікла». Причому не без ретельної попередньої перевірки. її, власне, 
пройшло все видання 1623 року — перевірку текстологічно прискіпливу. А проте
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певності в кришталевій чистоті «канону» немає і досі. Навіть більше — її вже 
ніколи не буде.

Річ у тім, що Шекспірових рукописів не збереглося (свого часу це надихало 
противників авторства Шекспіра). Однак, це, очевидно, можна пояснити тим, 
що в 1613 році згорів театр «Глобус», де рукописи п’єс мали зберігатися.

Ядро «канону» (тобто такі речі, як «Гамлет», «Макбет», «Лір», «Отелло», 
«Дванадцята ніч» або «Багато галасу даремно»), звичайно, не викликає підозр. 
Але яка реальна частка авторської участі Шекспіра в п’єсах «Генріх VI», «Тіт 
Андронік», «Тімон Афінський», «Генріх VIII» і, до речі, в «Періклі»?

Усі його сюжети запозичені, вичитані з «Життєписів» Плутарха чи з хронік 
Голіншеда. Навіть більше — чимало Шекспірових п’єс мали зовсім уже прямі 
джерела. Просто кажучи, він брав чужі п’єси і переробляв їх. Так чинили майже 
всі драматурги; плагіатом це, по суті, не вважалось. Та й не було плагіатом. 
Принаймні коли йдеться про Шекспіра. Дослідники розшукали чи не всі його 
літературні джерела. І їхня праця окупилася: зіставлення шекспірівських версій 
з прототипами показало, що це твори і ідейно, й художньо цілком оригінальні. 
Таке порівняння було важливе ще в одному відношенні: воно давало єдину 
в своєму роді можливість зазирнути до творчої лабораторії поета. Адже чужі 
тексти відігравали тут роль, так би мовити, «чернетки»...

Отже, коли ми кажемо про частку авторської участі Шекспіра, то маємо на 
увазі інше: чи достатньо самостійна та чи інша його обробка початкового 
тексту і чи не писав він деякі свої п’єси із співавтором? Є чимало підстав гада
ти, що, приміром, співавтором «Генріха VIII» був колега Шекспіра Дж. Флетчер.

Навіть винесення за дужки всіх «сумнівних» (з погляду Шекспірового 
авторства) речей нічого не похитнуло б. Шекспір не став би меншим. Коли б 
щось і постраждало, то це загальна картина світоглядної і творчої еволюції 
драматурга, її цілісність і логіка.

Більш як двадцятирічний шлях Шекспіра-драматурга слушно поділяють на 
періоди. Частіше —  на три, рідше —  на чотири. Перший період звичайно датують 
1590—1601 роками і, таким чином, відносять до нього всі (крім «Генріха VIII») 
хроніки, трагедії «Тіт Андронік», « Ромео і Джульєтта», нарешті більшість 
комедій — від «Комедії помилок» до «Віндзорських жартівниць». Другий період 
охоплює 1601—1608 роки; це час розквіту Шекспірового генія, коли він ство
рив усі свої великі трагедії і лише деякі комедії. Третій період (1608—1612) 
не дуже плідний, проте надзвичайно своєрідний: тоді були написані такі химер
ні речі, як «Цимбелін», «Зимова казка», «Буря». Радянський дослідник М. Моро
зов називає перший період «оптимістичним», другий — «трагічним», третій — 
«романтичним». Так само дивиться на Шекспірові метаморфози й О. Смирнов; 
лише в оцінці останніх речей драматурга він з Морозовим не сходиться: на його 
думку, це «трагікомедія». О. Анікст згоден наректи їх і так, і так: і «роман
тичними драмами», і «трагікомедіями». Натомість перший період він схиль
ний поділити на два, які тривають від 1590-го до 1594 року і від 1595-го 
до 1600-го.

Підстави для цього є. Адже в межах одного й того самого «оптимістичного» 
періоду досі об’єднували такі різні трагедії, як «Тіт Андронік» та «Ромео
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і Джульєтта». Перша — це не тільки щось неймовірно криваве, навіть неправдо
подібно жорстоке, але й гранично, по суті, апріорно конфліктне: «...Рим — дика 
пуща, тигри тут живуть». А д р у г а я  трагедія і справді «оптимістична», єдина 
воістину «світла» у Шекспіра. Закохані діти загинули безглуздо, даремно, і все ж 
їхня смерть не була непотрібною жертвою ненаситному злу. Монтеккі й Капу- 
летті миряться над могилою дітей, зроджується надія, що світ може стати кра
щим, життя розумнішим. У багатьох Шекспірових п’єсах у фіналі настає 
примирення. Але, мабуть, ніде, крім «Ромео і Джульетти», воно не оформлене 
так переконливо.

Обгрунтовуючи виділення 1590—1594 років в особливий період, Анікст пише, 
що Шекспір «почав як драматург з творів, що оголено показували суперечності 
дійсності, недоладності, конфлікти». «Тіт Андронік» у таке визначення цілком 
укладається. Три частини «Генріха VI» — не зовсім. Принаймні під кутом зору 
«суперечностей дійсності» не так уже й легко провести межу між цією хроні
кою та «Річардом II», якого Анікст відносить до іншого періоду — коли Шекспір 
уже був охоплений «прагненням знайти гармонію». Якщо «недоладності» й при
таманні «Комедії помилок» і «Приборканню норовливої», то в іншому-розумінні 
ніж «Тітові Андроніку». «Комедія помилок» — буфонада, фарс, де все побудо
вано не на характерах, а на ситуаціях, на тому, що одного з близнюків-госпо- 
дарів чи близнюків-слуг раз у раз переплутують з другим. Та й «Приборкання 
норовливої», хоч і написана витонченіше, комедія досить грубувата.

Можна сказати, що спільна прикмета ранніх творів Шекспіра — це їхня не
досконалість, несамостійність, наслідуваність. У трагедії «Тіт Андронік» маємо 
наслідування Сенеки, в «Комедії помилок» — Плавта тощо. Період 1590— 
1595 років можна б назвати «учнівським», якби в ньому не було однієї загад
ки — «Річарда III», драми для Шекспіра примітивної (бо її герой не розвиває
ться) і водночас чудової, з таким театральним, сценічним потенціалом, що її 
і сьогодні грають частіше від багатьох незаперечних шедеврів.

Не існує ідеальної періодизації Шекспірової творчості. Вона неможлива. 
Могутність цієї творчості опирається жорсткій періодизації. Межі цих етапів 
плинні, умовні; самі етапи взаємоперехідні. І не лише тому, що ми часто вагає
мось, визначаючи дату виникнення тої чи іншої п’єси Шекспіра. Філологічна 
наука і тут виконала величезну роботу. Завдяки непрямим даним у більшості 
випадків пощастило встановити ці дати з точністю від одного до трьох років. 
Найвірогідніша хронологія запропонована в 30-і роки нашого століття англій
ським ученим Е. К. Чемберсом. Вона й досі задовольняє світове шекспірознав- 
ство, бо незначні корективи, внесені відтоді іншими фахівцями, нічого суттєво 
не міняють.

Отож важливіше інше: а саме, що шлях Шекспіра — не пряма лінія (висхід
на чи нисхідна), а складна, неоднозначна спіраль. Із цього, звичайно, не випли
ває, нібито склалась вона всупереч об’єктивним закономірностям, накреслена 
примхливим летом поетичного генія. Шекспіра виліпила історична епоха — т а к а  
епоха, ренесансна, що являла собою злам у долі людства. Він складний, бо 
епоха була складна; він неоднозначний, бо вона була неоднозначна. Нерозрив
ний зв’язок із нею обумовив його життя у віках. Він однаковою мірою лишив
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ся б незрозумілим як поза контекстом свого часу, так і поза контекстом усіх 
тих часів, що його адаптували. Одне, як у дзеркалі, відбивається в другому 
і прояснює Шекспіра, навіть у певному розумінні наново ліпить його.

*  *  *

Сучасники, як ми вже знаємо, ставилися до нього по-різному, але, по суті, 
від самого початку вирізняли серед інших «єлизаветинців». За свідченням поета 
Джона Драйдена, який народився через півтора десятиріччя після смерті Шекс
піра, більшість із них підносили автора «Гамлета» вище за Флетчера і Джонсона. 
А сам Драйден вважав, що «він був людиною всеосяжної і всепроникливог 
душі; в цьому ніхто з давніх і нових поетів не може зрівнятися з ним». Така 
висока оцінка, проте, не заважала Драйденові критикувати млявість шекспірів- 
ського стилю, його потуги на дотепність, його пишномовність.

Класицизм, що запанував у другій половині XVII століття, мав свої уявлен
ня про мистецтво слова та його «правила» — навіть досить терпимий англій
ський класицизм, не кажучи вже про французький. Однак Драйденова крити
ка грунтувалась не тільки на цьому: Шекспір був іще надто живою, надто без
посередньою традицією, щоб застувати небосхил, щоб перетворитися на закон 
чи символ. Те ж саме знаходимо і в Джозефа Аддісона, драматурга та критика 
першої половини XVIII століття: «Серед англійців,— писав він,— Шекспір не
зрівнянно перевершував усіх інших»; але цього самого Шекспіра він звинувачу
вав у «афектації величі».

Захоплення Шекспіром і водночас тверезий підхід до його спадщини власти
ві й найвидатнішим німецьким митцям другої половини XVIII — початку
XIX століття. Віланд захищав «того єдиного з усіх поетів від часів Гомера,. 
який чудово знав людей», перед класицистськими педантами. Лессінг застерігав: 
«Шекспіра слід вивчати, а не обкрадати». Гете (для якого Шекспір «був без
межно багатий і великий», якому він правив за взірець при створенні «Гена- 
фон Берліхінгена» та «Егмонта», в очах якого він разом з Рафаелем і Моцар- 
том складав найблискучіший у мистецтві тріумвірат), той самий Гете у «Віль- 
гельмі Майстері» аналізує «Гамлета» досить безсторонньо.

Хоч у пору творчої зрілості Пушкін, можливо, ні до кого із зарубіжних 
попередників не відчував такого постійного інтересу, як до Шекспіра (згадаймо 
«Бориса Годунова», згадаймо поему «Анджело»), в око впадає об’єктивність 
його сприйняття англійського поета. «Що розвивається в трагедії? яка мета 
її? — писав Пушкін.— Людина і народ — доля людська, доля народна. Ось чому 
Расін великий, незважаючи на вузьку форму своєї трагедії. Ось чому Шекспір 
великий, незважаючи на нерівність, недбалість, погану обробку».

С. Т. Кольрідж базував свою теорію нового мистецтва головним чином на 
двох китах: на німецькій романтичній філософії та естетиці і на Шекспірово- 
му феномені. Правда, він був англійцем і міг керуватися ще й міркуваннями 
патріотичного характеру. Але не інакше робив і німець Фрідріх Шлегель. 
«Шекспір,— казав він,— серед усіх художників є тим, хто найдовершеніше 
і найточніше схарактеризував дух сучасної поезії. У ньому поєдналися чарівні
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квіти романтичної фантазії, гігантська велич готичного героїчного часу з най- 
витонченішими квітами сучасного спілкування, з найглибшою і найбагатшою 
поетичною філософією. Його можна без перебільшення назвати вершиною сучас
ної поезії».

Так вийшло (і аж ніяк не безпричинно), що Шекспір став прапором боротьби 
з класицизмом, з його догмами, його мертвотними канонами, боротьби, яку все 
мистецтво Європи, розбудженої Французькою революцією 1789 року, вело за 
своє оновлення. Бувши сам, у свою епоху, оновителем («Шекспір починає нову 
літературу»,— сказала про нього Жермена де Сталь), він виявився конгеніаль
ним і часові наполеонівських воєн. Романтизм був тоді головним, найактивні
шим, найпопулярнішим літературним напрямом, і Шекспіра, природно, пов’язу
вали з ним. Робив це і Стендаль, який написав брошуру «Расін і Шекспір» 
(1823), де Расінові віддане належне, але всі симпатії здобув Шекспір. Проте 
Стендалів погляд близький до поглядів Лессінга, Віланда, Гете. «Романти
ки,— писав Стендаль, який і себе до них зараховував,— Нікому не радять без
посередньо наслідувати драми Шекспіра. Те, в чому потрібно наслідувати цю 
велику людину,— це спосіб вивчення світу, в якому ми живемо». Іншими словами, 
його приваблював шекспірівський м е т о д ,  причому фактично як метод р е а 
л і с т и ч н и й .

У Шлегеля інше. Маючи розвинуте взагалі почуття історії, він бере Шекспі
ра позаісторично. Шекспір у нього — втілення генія поезії як такого і водно
час— сама сучасність (недаремно це слово повторене у процитованому уривку 
тричі!). Тим самим «сьогодні» ніби зливається із «завжди», рух припиняється, 
бо в романтизмі мистецтво досягло своєї вершини, так би мовити, прийшло на
решті до самого себе. Незважаючи на те, що Шлегель мав на увазі щось інше 
(значно більш метафізично-філософське), прагнення до «осучаснення» Шекспіра, 

яке так поширилося в модерністському мистецтві XX століття, бере свій поча
ток, мабуть, у нього. Можливо, що Гете натякав і на Шлєгеля, кажучи Еккер- 
манові: «Скількох талановитих німців занапастив Шекспір...»

Треба гадати, що про щось подібне — лише стосовно до Росії — думав Чер- 
нишевський, коли казав: «Чи не слід і нам... без фальшивого схиляння дивитись 
на Шекспіра?»

Романтичний шекспірівський «бум» минув, але залишки його жили й далі. 
Уже наприкінці XIX століття француз Іпполіт Тен інтерпретував славнозвісного 
драматурга як «натуру поетичну, неморальну, натхненну, що перевищує розум 
раптовими спалахами свого ясновидющого безумства...».

Однак було б прикрою помилкою вважати, нібито «романтичний Шекспір» — 
явище лише негативне, мертвонароджене. Безперечно, романтики «відкрили» 
його дуже по-своєму. Але водночас то було й справді велике відкриття, шо 
стимулювало і наукові пошуки, і все нові й нові театральні постановки. Після 
романтиків він так і залишився «нашим сучасником», хоч і в трохи іншій, істо
рично точнішій, ніж у них, формі.

У становленні такої концепції його творчості вирішальну роль відіграли ідеї 
основоположників наукового комунізму. Міркуючи у «Вступі до «Критики полі
тичної економії» над тим, що матеріальна основа суспільства не завжди відпо
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відає ступеню його художнього розвитку, Маркс пише: «Візьмімо, наприклад, 
відношення грецького мистецтва і потім Шекспіра до сучасності... Трудність 
полягає в тому, що вони все ще дають нам художню насолоду і в певному 
розумінні є нормою і недосяжним зразком» *.

Спираючись на марксистську діалектику, радянське шекспірознавство труд
ність цю переборює.

* * *

«Здається,— писав Вольтер,— ніби природі забаглось поєднати в голові 
Шекспіра найсильніше і найвеличніше, що тільки можна уявити, з найницішим 
і найогиднішим, що тільки може бути в брутальних жартах, позбавлених будь- 
якої дотепності».

Те саме зауважував і Новаліс, тільки ставлячи протилежний знак — не «мі
нус», а «плюс»: «Серйозне має світитися веселощами, жарт одсвічувати серйоз
ністю. У Шекспірі неодмінно чергуються поезія з антипоетичним, гармонія — 
з дисгармонією, повсякденне, низьке, потворне — з романтичним, високим, прекрас
ним, дійсне — з вимислом...» Новалісу вторує Шатобріан: «Шекспір одночасно 
розігрує перед нами двірську трагедію і вуличну комедію; ...він змішує благо
родне з підлим, серйозне з блазенським, веселе з сумним» сміх із сльозами, ра
дість із горем, добро із злом. Він охоплює життя людини цілком і суспільство 
в цілому».

Чи не дивно, що противники і шанувальники здебільшого схрещували списи 
над однією особливістю шекспірівського театру? Немовби зовсім не було інших, 
з нашого, сьогоднішнього погляду, мабуть, куди суттєвіших. Це, проте, не так 
дивно, як симптоматично.

Шекспір руйнував (чи, може, краще сказати — переглядав) усі загально
прийняті жанрові утворення. Мабуть, слово «загальноприйняті» здається тут не 
зовсім доречним, бо епоха, до якої він належав, епоха Відродження, вся ціл
ком була часом велетенського зламу, часом переходу. Руйнувалась теоцентрична 
система буття, складалася система гомоцентрична. І, відповідно, на зміну есте
тиці, орієнтованій на божественну гармонію, ішла естетика, яка бачила свій 
ідеал в людині. Проте європейське Відродження тривало протягом століть, не
стандартно проявляючи себе на різних етапах і в різних країнах. Його культура 
і в кожний даний момент, і в кожному даному регіоні не була однорідна. У ній 
зіштовхувались і змішувались елементи традиційні й елементи новаторські.

Сьогодні дослідники схильні розрізняти принаймні три її головні потоки: 
ренесансний «класицизм» (який по-своєму відроджував античність), ренесансний 
«романтизм» (зосереджений на звільненні від усіх старих догм) і ренесансний 
«реалізм» (що тяжів до нового в своїй основі синтезу).

Шекспір причетний до кожного з потоків, але він і поза ними. Тому що 
пішов далі, в певному розумінні переборов історичну обмеженість кожного. 
Він — уособлення синтезу в найбільш прямому й істинному значенні слова.

* М а р к с  К., Е н г е л ь с  Ф. Твори. Т. 12, с. 693.

ІЗ



Шекспірові «недоладності» (ми вже з цим зустрічались) якщо не від
штовхували, то бентежили навіть тих, хто був щирим прихильником таланту 
великого драматурга. Особливо в міру того, як ренесансний «класицизм» брав 
гору в мистецтві Відродження, трансформувавшись у XVII столітті в класицизм 
без лапок. До Арістотелевих єдностей місця і часу були цілком байдужі й «уні
верситетські уми» — тобто Крістофер Марло, Роберт Грін та інші систематичні
ше освічені англійські попередники Шекспіра. І все-таки їхні трагедії наскрізь 
серйозні, а комедії цілком жартівливі. Під цим кутом зору ні ті, ні ті не випа
дають із грецького «канону». Шекспір же був по-справжньому традиційний 
лише в трагедії «Тіт Андронік» та в «Комедії помилок». Інакше кажучи, поки 
не був самостійним. Згодом до його комедій та трагедій закони жанру можна 
було прикласти вельми умовно. Єдиний формально надійний критерій — це щас
ливий чи нещасливий фінал. Насправді ж і він не дуже надійний.

«Отелло» — трагедія, а «Багато галасу з нічого» — комедія. Проте інтрига 
обох п’єс майже ідентична. І там, і тут ненависник, лиходій наклепами розпа
лює ревнощі закоханого. Тільки в «Багато галасу з нічого» обман виявляється 
раніше, ніж сталося непоправне, а в «Отелло» — пізніше. Звичайно, це не ви
падковість. «Багато галасу з нічого», річ створена близько 1598 року, належить 
до «оптимістичного» періоду; «Отелло», твір, написаний близько 1604 року,— до 
«трагічного». А втім, с т р у к т у р и  обох драм це майже не зачіпає. Незважаю
чи на присутність справді комедійної пари (Бенедікт і Беатріче), легко уявити 
собі, що в комедії нічні сторожі не підслухали розмови Бораччо і Конрада, під
ступи дона Хуана не були викриті. Удавана смерть Геро могла б стати справ
жньою. Так само легко могло бути, що у «Венеціанському купці» Порція не 
виявилась би такою кмітливою. Тоді Шейлок вирізав би фунт м’яса з тіла 
Антоніо, і комедія перетворилася б на трагедію. Взагалі і образ Шейлока, і вся 
ситуація, пов’язана з ним і Антоніо, по суті, трагедійні (Іван Франко дуже точ
но назвав цю п’єсу «трагічною комедією»). Трагедійна ситуація і «Міри за 
міру» — однієї з так званих «похмурих» Шекспірових комедій. Усе там кру
титься навколо близької страти героя, звинуваченого в перелюбстві, і його вря
тування ціною іншого, куди гіршого перелюбства. А герцог, який всю цю істо
рію спровокував, а потім уладнав, швидше персонаж із казки, ніж із того жит
тя, яке бачив навколо себе Шекспір. Що ж до жорстоких казок з неодмінно 
добрим кінцем, якими є «Перікл», «Цимбелін», «Зимова казка», «Буря», то їх 
ніхто й не зважується назвати комедіями, а іменують, я« ми пам’ятаємо, чи то 
«трагікомедіями», чи то «романтичними драмами».

Є у Шекспіра і зовсім дивна п’єса. Це «Троїл і Крессіда». Давніше її зара
ховували до трагедій, тепер частіше згадують серед комедій. Кінець там і справ
ді безкровний, але тільки для головних героїв. А найблагородніший, найбездо- 
ганніший герой— Гектор (згідно з міфологічним сюжетом) гине. Але оцінки 
Троянської війни аж ніяк не узгоджуються з міфологічним сюжетом. Гомер тут 
ніби перелицьований. Найвеличніша на людській пам’яті війна здається без
глуздим, марним, фарсовим смертоубивством. Проте «Троїл і Крессіда» — зо
всім не пародія на «Іліаду», не травестія, не бурлеск. Все, що відбувається 
у Шекспіра, в принципі не смішне, а страшне, безмежно сумне. Проте і страх,
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і сум тут прозаїчні, знижені. Це щось зовсім протилежне «Ромео і Джульєтті», 
тобто — повість про зраджене, забуте, зневажене кохання. Може, найточніше 
жанрову приналежність «Троїла і Крессіди» визначило б слово «драма», при
чому в його більш сучасному, ібсенівсько-чеховському значенні.

Правда, Л. Пінський у праці «Реалізм епохи Відродження» (1961) твердить, 
що Шекспірова трагедія, так би мовити, трагедійніша за античну («І справді 
то був золотий вік трагедії, період від Шекспіра до Расіна»), але немовби 
в іншому, світоглядному, а не формально-жанровому розумінні. Відповідно ж 
до розуміння формально-жанрового, то Шекспірова трагедія — саме плід змі
шання. її населяють блазні, що каламбурять і лихословлять часом дужче, ніж 
у комедіях; убивці, дістаючи з-за пазухи ножа, блазнюють, могильники філо
софствують і заходять у диспути з принцами...

Шекспір не вигадав, не відкрив такого синкретизму форм. Він узяв його з 
народного, за духом своїм ще середньовічного театру. Віддавна під час релі
гійних свят у храмах ставили містерії та міраклі — літургічні дійства на біблійні 
чи житійні сюжети. Там рай і пекло, ангельське добро й сатанинське зло стика
лися у вигляді високого й низького, серйозного і смішного. Навіть виплеснув
шись на міський майдан і набувши карнавальних рис, вистави ці не втратили 
своєї ритуальної природи. Сусідство пафосу й комізму в них було чимось само 
собою зрозумілим, настільки освяченим традицією і авторитетом церкви, що 
Шекспірових жанрових шукань довгий час ніяк із ними не пов’язували. Та 
шукання ці й справді (всупереч зовнішній схожості) були новаціями. Містерія 
і міракль, що виходили з ідеї всесвітнього горнього порядку, не сприймали не
однорідності своїх форм як вираження суперечності, свідчення розлому. Драма 
Шекспіра, навпаки, була пронизана відчуттям неоднозначності й дисгармонії 
життя і прагнула, охопивши його, якось упорядкувати.

Говорячи, що «Шекспір охоплює життя людини цілком і суспільство в ціло
му», Шатобріан уловлював цей момент. Власне, його вловлювали всі ті, хто 
захищав Шекспіра від пуристів, хто славив Шекспірів синкретизм. «За це 
йому дорікають, не думаючи про те, що саме в цьому відношенні його п’єси 
і являють собою вірну картину людського життя»,— так писав Віланд. А ось як 
писав Карамзін: «Драми його, подібно до незмірного театру Натури, сповнені 
розмаїття, а всі разом складають довершене ціле, яке не потребує виправлення 
від нинішніх театральних Письменників».

Цікаво, що ця особливість палітри Шекспіра, яка привертала до себе таку 
увагу і його противників, і шанувальників, уявлялась багатьом рисою суто с у - 
ч а с н о ю :  «Шекспір — це драма,— проголошував Гюго,— а драма, що сплавляє 
в одному подиху гротескне і високе, жахливе і блазенське, трагедію і комедію,— 
така драма є витвором типовим... для сучасної літератури». Безперечно, Гюго 
(як і Кольрідж, як і Шлегель) через Шекспіра впроваджував романтизм, і в 
його устах слово «сучасний» мало специфічний присмак. Однак Шекспірове 
сприйняття дійсності й справді багато в чому близьке до нашого, сьогоднішньо
го, бо воно д і а л е к т и ч н е .
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«У Шекспіра,— казав Гегель,— ми не знаходимо ні виправдання, ні осуду, 
а лише роздуми про загальну долю, неминучість якої індивіди приймають без 
нарікань, без каяття». Ці його слова можуть викликати подив: хто ж не пам’я
тає, скажімо, і нарікань короля Ліра, і його благородного каяття? Навіть біль
ше, у фіналі трагедії розкаюється навіть такий запеклий лиходій, як нешлюбний 
син Глостера Едмунд.

Але ж і Флобер запитував: «...Хто мені скаже, що Шекспір любив, що нена
видів, що почував?» Великою мірою відповіді на такі питання, звичайно, містя
ться в текстах Шекспірових п’єс, у самому перебігу їхньої дії. Хіба не ясно, 
що мавр Арон у трагедії «Тіт Андронік» — породження пекла? Він і сам про 
це охоче каже; як і Річард III, що в першому ж монолозі дає собі нищівну 
характеристику:

...Поклав собі негідником я стати 
Й прокляв пусті забави наших днів.

Арон і Річард III — це ще Шекспір ранній. Проте і в Шекспіра пізнішого 
неважко відшукати щось схоже. Наприклад, у «Генріху IV», де принц Гаррі 
у зверненому до глядачів монолозі одразу ж відмежовується від Фальстафа 
н інших товаришів своїх ризикованих забав:

Я знаю вас усіх. Але тим часом 
Ще потуратиму безчинствам ницим 
І в тому буду послідовцем сонцю,
Яке зловісним хмарам дозволяє 
Свою красу од світу затуляти,
Щоб за своїм бажанням' ще дивніш 
Засяяти...

Уже сам образний лад уривка (адже сонце — постійний, традиційний символ 
короля) тут ніби готує перетворення Гаррі на «ідеального монарха» Генріха V.

Навіть Яго — «макіавелліст», бувалий інтриган — скидає маску перед проста
ком Родріго;

Коли б я мавром був — не був би Яго;
Це правда, як і те, що ви — Родріго.
Я, служачи йому, служу собі.
І, небом присягаюсь, тут немає 
Ані повинності, ані любові,
1 ними тільки прикриваюсь я,
Щоб приховать мій особливий замір:
Адже коли я вчинками своїми 
Розкрию серця внутрішність і сутність —
Хіба ж це не однаково, що серце 
Я покладу собі на свій рукав,
Аби мені склювали серце галки?

Безперечно, у Шекспіра (як і в інших письменників) є герої позитивні й не
гативні; одним ідеям він співчуває, інші йому відворотні. І поет не приховує
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цього, буває часом відверто тенденційний. 1 все-таки в тому, що підмічали Ге- 
гель чи Флобер, є немала частка істини.

Певно, немає у світі драматурга, про якого б писалося так багато і так по- 
різному, уподобання і персонажі якого так часто були , б предметом суперечки.

Щ оправда, на те є й причини, коренів яких менше в самій творчості, а біль
ше — в її  долі. Шекспір видав дві поеми й книжку сонетів, але ніколи не вида- 
вав своїх п’єс. Як актор «Глобуса» і, тим більше, його співвласник він аж  ніяк

був у цьому зацікавлений. Адже опублікована п’єса ставала набутком і те-, 
а т рів-суперників. Тому книгодрукарі діяли в ту епоху на свій страх і риск; по
силали людей, які під час вистави записували (а може, й стенографували) 
текст.  Природно, що наслідком такої «злодійської» методи могли бути пропуски, 
помилки, навіть нісенітниці. Деякі Шекспірові речі дійшли до нас у вельми 
спотвореному вигляді, що не могло не спричинитися до певного «затемнення» 
їх смислу.

Є ще одна обставина, яка утруднює тлумачення Шекспірової драматургії. 
по-своєму підвищує ступінь його довільності. Поет не залишив нам н е  те що 
теоретичних праць, але навіть листів, з яких хоч приблизно можна було б ви
значити його політичне та. естетичне кредо. Не було при ньому й ніякого Иоган- 
На Пстера Еккермана, що записав би, як за Гете, його «розмови». Щоб зрозу
міти не лише життя Шекспіра, але і його ставлення до життя, спиратись дово
диться тільки на творчість. Вона, звичайно, у будь-якого автора — надійне 
Джерело, значно надійніше за його статті, листи, «розмови». Але оптимальний 
варіант — це мати можливість зіставити те й друге. Хай навіть за контрастом, 
хай немовби «від супротивного». Коли йдеться про Шекспіра, то такої можли- 
вості нема.

Певна проблематичність текстів, відсутність авторських про них висловлю- 
вань — усе це здатне посилити різнобій оцінок. Тим більше, що, знайомлячись 
з літературою про Шекспіра, яка нагромадилася за кілька сторіч, стикаєшся 
і різнобоєм справді приголомшливим.

Узяти хоча б «Гамлета» — твір, який дійшов до нас начебто в непоганому 
стані, до того ж єдиний, що містить думки Шекспіра про мистецтво театру 
(я маю на увазі розмову принца із заїжджими акторами).

«Тут дуб посаджено в коштовну посудину, якій годиться прийняти в своє 
лоно лише ніжні квіти; коріння дуба розпирає посудину, і вона гине»,— таким 
бачив датського принца Гете. Думка, що Гамлет — характер слабкий, досить 
поширена, особливо в ті часи. Так думали про нього й Е. Т. А. Гофман, і Гегель 
(який додавав, правда, що Гамлет «вагається, бо не вірить сліпо привиду»). 
А в очах Тургенєва він до того ще й характер неприємний: «Він весь живе для 
самого себе, він егоїст...» І Тургенєв віддавав перевагу над Гамлетом «ентузі
астові» Дон Кіхоту.

Зовсім інакше дивився на Шекспірового героя Бєлінський. «...Від природи 
Гамлет,— твердив він,— людина сильна», а «болісна боротьба з самим собою» 
у принца спричинена «невідповідністю дійсності його ідеалові життя». Багато 
в чому схоже й тлумачення, пропоноване сучасним англійським марксистом, про
фесором А. Кеттлом: «Гамлета не можна характеризувати як людину нерішучу.
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Правильніше було б сказати, що він потрапляє в ситуацію, яку майже немож
ливо успішно розв’язати в дії».

Здавалося б, так само дивиться на особистість, яка нас цікавить, і Л. Пін
ський: вона для нього — «тип цілісної героїчної свідомості». Але обгрунтовує
ться «цілісність» ця за допомогою несподіваного повороту думки, який пере- 
оріентовуе всю драму на зовсім іншу концепцію: «...Дія в цій трагедії будує
ться не на колізії «помщатись чи не помщатись», а на «бути чи не бути»...»

Не менш парадоксальне й трактування гамлетівського конфлікту, що ви
йшло з-під пера західнонімецького есеїста А. Мюллера, автора книги «Шекспір 
без секретів» (1980). Він вважає, що вбитий Клавдієм король-батько був ана
хронічним феодальним сеньйором. А сам Юіавдій— провідник нової державної 
політики, яка так чи інакше узгоджується із сподіваннями ренесансного гума
нізму. Що Гамлетові огидне у вітчимові, який узурпував трон, так це м е т о д и ]  
а м е т у сьогоднішнього короля він — сам виученик віттенберзьких гуманістів — 
у принципі схвалює. Звідси невимовно болісні хитання. Адже «вбити Клавдія — 
означає вбити і власні ідеали». І коли Гамлет обирає шлях помсти, він ламає
ться, стає ренегатом... «Тепер він ладен усе потягнути у вир власної варварської 
загибелі». Вісім трупів не йдуть нікому й нічому на користь, а Данія підпадає 
під владу чужинця Фортінбраса...

На перший погляд аналіз, зроблений Мюллером, може здатися таким, що 
вкладається в русло, яке ще в першій половині нашого сторіччя проклав Віль- 
сон Найт — прибічник прийомів «нової критики» в буржуазному шекспірознав- 
стві: за Найтом світ, що оточує Гамлета, здоровий, а хворий лише він сам. На
справді все виглядає зовсім не так просто. Запроваджуючи свій символічний 
метод розгляду драми, Найт, як і вся «нова критика», виходив з уявлення про 
«автономію» художнього твору, який нібито ні в чому не співвідноситься з дійс
ністю. Підхід Мюллера, який певною мірою спирався на угорського академіка 
Д. Лукача, навпаки, соціальний і по-своєму історичний. У чомусь він базується 
на домислах, але в чомусь і на фактах.

Взагалі жодне з наведених тут тлумачень «Гамлета» — звичайно, за винятком 
Найтового,— не можна відкидати цілком. Причому незважаючи на те, що 
деякі з них мало не діаметрально протилежні одне одному (а я ж лише торк
нувся неозорого моря найсуперечливіших ставлень до образу принца датського). 
Іще Тургенєв відзначав: «Скільки коментарів уже написано на Гамлета, і скіль
ки їх іще бачиться попереду І»

Безперечно, «Гамлет» — приклад найбільш одіозний, але водночас і типовий. 
Адже ареною змагань для інтерпретаторів зробили його не якісь очевидні тек
стуальні алогізми, а незбагненна складність і глибина концепції.

Гораціо, на світі більше тайн,
Ніж вашій вченості хоч би приснилось,—

так каже Гамлет. І ще каже він Розенкранцу, який не згоджується з тим, що 
Данія — тюрма: «Ну, то вам вона не тюрма. Бо нічого ні доброго, ні злого 
нема, а наше мислення утворює те чи те. Мені вона тюрма».
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Обидві ці сентенції у чомусь ключові. І не тільки для ц і є ї  Шекспірової 
драми, але і для Шекспіра-мислителя, Шекспіра-драматурга в цілому. Недарем
но ц ю драму багато хто вважає найбільш «автобіографічною». Не в розумінні 
життєвих, емпіричних фактів, але в тому, що автор, от ніби Яго перед Родріго, 
підняв на мить маску і висловився від самого себе.

Разом із своїм принцом він знає: у буття стільки сторін, що всіх їх цілком 
не осягнеш, і людина неминуче судить про них по-своєму, зі своєї позиції, лише 
наближаючись до безпомилковості, але ніколи її не досягаючи. Самого такого 
знання (навіть незалежно від ставлення до отруєного короля, Клавдія, матері, 
Офелії, Лаерта, Фортінбраса) Гамлетові достатньо, щоб не стати скорим на 
руку, не підганяти подій, тобто, щоб в а г а т и с ь .

Він — один із небагатьох героїв Шекспіра, яким той подарував уміння гля
нути збоку на самих себе. Страшною ціною набув це уміння Лір, ним володів 
Брут в «Юлії Цезарі», Просперо в «Бурі», можливо, ще Улісс у «Троїлі і Крес- 
сіді». Оце, мабуть, і всі. Адже самоаналізів Річарда III чи навіть Яго не варто 
брати до уваги. Це швидше прийом, яким користується драматург, представляю
чи дійову особу, ніж рефлексія героя, що випливає з його суті.

Проте і серед вибраних Гамлет — найвибраніший. Інші Шекспірові прота
гоністи підхоплені виром подій, спонукувані своїми сліпими пристрастями; у 
цьому вони «послідовніші», принаймні драматургічно. А він — взагалі «непослі
довний»— драматургічно, логічно, психологічно. У всякому разі, в традиційному 
розумінні, бо надто багато чого змушений одночасно брати до уваги.

Через це така неясна, така загадкова атмосфера драми, в якій він діє, в якій 
ж и в е .  Проте й така приваблива — для читачів, для інтерпретаторів, для по
становників. Усі її ситуації, всі колізії, всі характери — в і д к р и т і .  І немовби 
чекають наповнення, конкретного розв’язання, відповідного до місця, часу, сві
товідчуття інтерпретатора.

«Гамлет» — система саме х у д о ж н я ,  саме о б р а з н а .  Інакше кажучи, 
така, що виражає більше від суми в ній зібраного. Вона не аморфна, не від
носна (і тому здатна опиратися такому над собою насильству, як, скажімо, 
«неокритичні» тлумачення Вільсона Найта). Але вона й не одномірна; їй орга
нічно чужий відвертий дидактизм. Не випадково Маркс, коли радив Ф. Ласса- 
лю, як тому слід було б будувати свою революційну трагедію «Франц фон Зі- 
кінген», зазначав: «Тобі волею-неволею довелося б тоді в більшій мірі ш е к с - 
п і р і з у в а т и ,  тоді як тепер основною твоєю хибою я вважаю те, що ти 
пишеш п о - ш і л л е р і в с ь к и ,  перетворюючи індивіди в звичайні рупори духу 
часу» *.

Сказане Марксом стосується всієї творчості Шекспіра. Його протагоністи — 
в полоні обставин, у владі пристрастей, але за ними, над ними стоїть він сам — 
художник, який дивиться на їхні прагнення, їхні вчинки, їхню людську природу 
з д и с т а н ц і ї .

«Гамлет» — не тільки велика драма. Це й Шекспірів трактат про мисте
цтво. У ньому, на мить злившися з датським принцом (І. Франко вважав, що

♦ М а р к с  К-, Е н г е л ь с  Ф. Твори. Т. 29, с. 466. 
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«Гамлет є найбільше суб’єктивна фігура з усіх, які створив Шекспір»), поет 
мовою театру дещо розповів про принципи своєї поетики. Відбиті в цій загад
ковій п’єсі, вони здатні прояснитися саме як принципи.

Характери, подібні до сумовитого королівського сина хоч би в тому, що його 
поведінку ніяк не можна передбачити наперед, є і в інших п'єсах Шекспіра. 
Незбагненності володарки Єгипту в «Антонії і Клеопатрі» тісні будь-які ви
значені межі оцінок. Любить вона свого Антонія чи тільки ревнує, маючи за 
свою власність? Іде на смерть за велінням душі чи скоряючись хвилинному 
спалаху своєї примхливої натури? На ці й багато інших питань не існує прямої 
відповіді. Енобарб говорить про Клеопатру:

Роки
її  не старять, і не в силі звичка 
Всю вичерпать її різноманітність.
Втоливши пристрасть, інші набридають,
Вона ж жагу все більшу будить.

Тут наголошено лише на тій рисі її індивідуальності, яку Гете називав «віч
но жіночим». Але в цариці є й інше, пов’язане з протиставленням римській без
ликості гедоністського духу Сходу, його таємничої чарівності. Поруч із Клео- 
патрою, в цьому її «декадентському» середовищі, незбагненним робиться і Анто- 
вій. Він уже не той тверезий і тонкий політик з «Юлія Цезаря», який своєю 
промовою над тілом диктатора зумів повернути натовп, що радів смерті Цезаря, 
проти його вбивць. У закоханому в свою царицю Антонії всякого намішано: 
мужності й легковажності, величі й піддатливості, трагічного й жалюгідного.

Намішано всякого і в тих постатях Шекспірових драм, які загалом не е 
загадкою, не заводять критиків у глухий кут. Наприклад, у Макбеті. Спочатку 
він талановитий воєначальник, зразковий захисник трону, а потім узурпатор, 
убивця, деспот, який від страху та відчаю ллє нову й нову кров. І все це ужи
вається в ньому не тільки із слабкістю волі, з сумнівами, з докорами сумління, 
але й між собою. Бо і в день свого найвищого людського тріумфу він подумки 
вже був убивцею.

Характери у Шекспіра, як правило, складні, об’ємні, рельєфні. Це особливо 
підкреслював Пушкін: «У Мольєра скупар скупий — і тільки; у Шекспіра Шей- 
лок скупий, кмітливий, мстивий, чадолюбний, дотепний... Але ніде, можливо, 
різносторонній геній Шекспіра не відбився з такою багатоманітністю, як у Фаль- 
стафі, чиї пороки один з одним пов’язані, складають кумедний, потворний лан
цюг, подібний до стародавньої вакханалії».

В пушкінські часи зауваження про Шейлока було симптоматичне; для сьо
годнішнього читача воно — майже банальність. І не просто через свою хресто- 
матійність: тепер уже не виводять на сцену мономанів. А тому своєрідність 
Шекспіра краще видно через Фальстафа.

Він — тип цілком негативний, зітканий із вад. Водночас він викликає до себе 
симпатію. По суті, це теж одна з шекспірівських загадок. Але з таких, що під
даються розшифруванню.

Бєлінський сказав про Шекспіра, що його талантові доступно «розуміти пред
мети так, як вони є, окремо від своєї особистості», тобто сказав майже те саме,
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іцо ми вже чули від Гегеля і Флобера. Тим більше, що у Флоберовому мір
куванні є і таке місце: «...найбільші, найрідкісніші, справжні майстри — вислов
люють суть людства, не думаючи ні про себе, ні про свої пристрасті, відкйдаючи 
геть власну особистість...» Відкинути її в казусі з Фальстафом, безперечно, не 
означає полюбити пороки цієї людини всупереч своєму моральному імперативу. 
Шекспір робив інше: вписував фальстафівські пороки у причинно-наслідковий 
ряд дійсності.

Одні дослідники схильні бачити у Фальстафі уособлену критику розпаду 
рицарства, втілення його своєрідного звиродніння, інші, навпаки,— ознаки кризи 
ренесансної ідеології. Арнольд Хаузер — автор визначної для буржуазного За
ходу «Соціальної історії мистецтва і літератури» (1953)— дивиться на всю вза
галі рицарську проблему інакше. «Шекспірове ставлення до рицарства вельми 
заплутане і не до кінця послідовне,— пище він.— Заііепад суспільного стану, 
який Шекспір зображував у своїх королівських драмах іще цілком позитивно, 
переростає в трагедію ідеалізму — зовсім не тому, що йому стала близька ідея 
рицарства, а тому, що «нерицарська» реальність із її макіавеллізмом теж стала 
йому чужою». Сказано це зовсім не про Фальстафа — швидше вже про Коріо- 
лана, але в принципі стосується і Фальстафа. Адже він якраз — дитя побаченої 
Хаузером д в о ї с т о с т і  підходу Шекспіра до своєї епохи (англійський поет 
кінця XVIII — початку XIX сторіччя Вільям Блейк називав таку властивість 
його таланту «подвійним баченням»).

Що приваблює у завжди п’яному^ брехливому, боягузливому Ф>альстафі? 
Спритність, рухливість думки, дотепність, зрештою, якась молодість духу, що 
вселився в обважніле, немічне, старе тіло. І вона, ця молодість духу, не спон
танна, не безпричинна. ї ї  джерело — неприйняття всіх і всіляких догм, цілкови
та до них байдужість. Як до старих, зумовлених традицією, так і до зовсім 
нових, що тільки-но народжуються. Фальстафові начхати на кодекси феодальної 
честі, й він, немов від набридливої мухи, відмахується від пуританської моралі, 
від насаджуваних нею святенництва, скнарості, голого розрахунку. Він ні до 
чого не прикріплений і в цьому розумінні цілком вільний. За що автор і по
дарував йому легку смерть серед сновидінь. А воскреслий герой «Віндзорських 
жартівниць» — уже інший Фальстаф, дурний, жалюгідний і невільний.

Шекспірове «подвійне бачення» — це бачення д і а л е к т и ч н е .  Щось бе
реться не в самому собі, а в живому єднанні з навколишнім, і обростає значен
нями, обертається до нас багатьма різними сторонами. Кожна з них окремо 
взята не має ваги. Тому Шекспір дає говорити і діяти кожному, створюючи 
з того ціле. Користуючись терміном М. Бахтіна (термін виведений на основі 
аналізу Достоевського), його можна було б назвати «поліфонічним» поетом. 
Певно, він і був першим таким поетом.

«Поліфонізм» — є форма художницького відчуження і від особистості своє!, 
і від свого матеріалу. Він, однак, є і форма об’єктивності. Тим більше, що 
Шекспірів «поліфонізм» аж ніяк не цурається оцінок. Тільки узгоджуються 
вони з рухливою, мінливою, багатоликою дійсністю і через це складні, неодно
значні, неостаточні. З цього погляду вони спірні, але й продуктивні з цього 
погляду. Недаремно Пушкін звертався до діалектики автора «Гамлета», коли
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прагнув осягнути роль і місце декабристів у долі Росії. І того ж самого навчав 
інших, зокрема А. Дельвіга, якому писав у 1826 році: «Не будьмо ні марновір
ні, ні однобічні, як французькі трагіки, але гляньмо на трагедію поглядом 
Шекспіра».

Шекспір бачив Англію на зламі XVI і XVII сторіч. Але бачив зором, про
світленим важливістю історичного періоду, навіть певною його загальнозначу- 
щістю.

* * *

Відродження взагалі поклало початок становленню національної держав
ності. Але ніде цей процес не проходив з такою інтенсивністю і визначеністю, 
як на туманному Альбіоні. Італія, що була колискою ренесансного руху, так 
і залишилась роздрібненою аж до XIX сторіччя; невеликий острівний народ, 
навіть за останніх Плантагенетів розділений на древніх кельтів, старих англо
саксів і молодих завойовників з французького узбережжя (та ще й запізнілий 
на шляхах Відродження), раптом наприкінці його відчув себе повноцінною 
нацією.

Вона згуртовувалась під патріотичними прапорами війни проти Іспанії — 
найбільш католицької, наймогутнішої і найвідсталішої монархії тогочасного 
світу. Влітку 1588 року поблизу британських берегів була розгромлена «Непе
реможна армада» Філіппа II. Іспанська зоря згасла, Англія стала першою мор
ською державою.

Усі ці зміни сприяли збудженню інтересу до вітчизняної історії. Один із 
наслідків цього — популярність специфічного жанру драматургії: історичної хро
ніки. Вона — не трагедія і не комедія. В основі своїй вона епічна, споріднена 
з оповіддю і тому несумісна з класичними «єдностями». її  стихія — протяж
ність у просторі й часі, не «вертикальність», а «горизонтальність» структури, 
позбавленої і справжньої кульмінації, і справжньої розв’язки.

Шекспір не вигадав цього жанру (хроніки створювали чи не всі «єлизаветин- 
ці»), але він цим жанром активно зацікавився. Що й не дивно: адже він узяв
ся за перо через якихось два роки після перемоги Англії над Іспанією. І, слід 
сказати, писання хронік великою мірою визначило весь його творчий шлях.

Якщо не рахувати «Короля Джона» і «Генріха VI11*, Шекспірові хроніки 
присвячені війні Білої та Червоної троянд, тобто тим міжусобицям XV сто
річчя, які винищили майже всю колишню знать королівства. Твори ці, хоч зов
нішня їхня хронологія і не збігається з внутрішньою, немовби самі собою 
складають цикл. Він зцементований загальною ідеєю; і полягає вона в тому, 
що чвари розхитують державу, а війни проти ворога іноземного — зміцнюють 
(як бачимо, тут Шекспір іще досить далекий від того ставлення до війни, яке 
виявив у «Троїлі і Крессіді»).

О. Смирнов гадав, що хроніки пронизує «думка про неминучість поступаль
ного розвитку Англії, яка йшла від первісної дикості до цивілізації, від полі
тичного хаосу до міцної державності». Думка ця є, але в таку пряму лінію 
вона, мабуть, усе-таки не вкладається. Уже в «Річарді II» (написаний близько
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1595 року) присутнє «подвійне бачення». З одного боку, позбавлення трону 
Болінгброком останнього Плантагенета — єдиного легітимного глави держави,— 
непрощенне порушення правопорядку. 1 єпископ Карлейльський передрікав!

Іще не народились діточки,
Що днів оцих відчують колючки.

А з другого, Річард сам багато чим накликав свою страшні долю.

Король безвладний — ним безчесно правлять 
Облесники,—

так каже граф Нортемберленд. А втім, і Болінгброк, ставши Генріхом IV, що 
являється правителем не набагато достойнішим: він починає з кривавих страт 
не кажучи вже про вбивство попередника.

У Шекспіра це не зачароване коло, з якого нема виходу, а суперечлива 
складність того, що ми сьогодні назвали б «суспільним розвитком». У «Генрі
ху IV» прибічник цього колишнього узурпатора, а нині вже законного короля, 
граф Вестморленд повчає його супротивника Маубрея:

Ласкавий лорде^
Як збагнете фатальну неминучість 
Подій цих днів — упевнитесь тоді,
Що кривдник ваш — це час, а не король.

Інакше кажучи, дні баронської вольниці кинули, життя вимагає іншого 
ладу. Через це Генрі Персі, на прозвання Готспер,— справжній лицар І по- 
людськи найпривабливішкй герой цієї хроніки — пережив самого себе і прире
чений загинути від меча принца Гаррі. До того ж саме в цій хроніці присутній 
незрівнянний сер Джон Фальстаф і все «фальстафівське тло».

Але найважливіше в думці, вкладеній Шексніром в уста Вестморленда, на
віть не безпосередня спрямованість побачених змін, а їхня механіка, їхній прин
цип. Є якась «неминучість», що керує буттям людей поза волею і всупереч 
волі наймогутніших серед них, —  хай це буде король чи вороги короля. А епітет 
«фатальна» — лише данина традиції, що бере початок іще у віруваннях Есхіла, 
Софокла, Сенеки. Бо ті бачили перед собою застиглий, раз І назавжди створе
ний світ — світ, що не відає змін.

Чи складався у Шекспіра той підхід до життя, який наша наука зве «істо
ричним»? Радянському шекспірознавцеві Ю. Шведову хотілося б знайти в нього 
історизм у сучасному значенні цього слова. Зокрема, побачити героїв хронік 
представниками тієї епохи, яка там відтворюється. Від такого історизму Шекс
пір, проте, досить далекий. Він відтворює події минулого, але не його уявлен
ня, тим більше — не реалії, не аксесуари. І головне, все це не виступає у функ
ції о б с т а в и н ,  які взаємодіють з характерами. Тому що ці останні — ніхто 
інші, як сучасники драматурга. Причому не тільки в хроніках, але І в комедіях, 
і в трагедіях. Піддані Єлизавети чи Якова розгулювали по сцені, на якій ро
зігрувалися битви Столітньої війни, злигодні «доісторичного» Ліра, казкові події 
при дворі короля Цимбеліна, що нібито правив Британією, коли Римом правив
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Октавіан Август. І вони-таки не дуже ретельно ховали свої обличчя під італій
ськими, датськими, французькими, афінськими, ефеськими масками.

Дослідники зібрали разючу колекцію анахронізмів, які трапляються у Шекс
піра і яких газетна критика не пробачила б жодному сьогоденному письменни
кові. В палаці Юлія Цезаря б’є годинник; Клеопатра грає в більярд, а герої 
«Генріха V» — в теніс; у «Макбеті» стріляють гармати; Фальстаф користується 
пістолетами, а Глостер із «Короля Ліра» — окулярами; у «Цимбеліні» вже існу
ють італійці і французи; римські звичаї нагадують ті, що культивувалися в ото
ченні ренесансних принців. Це особливо знаменно — тобто те, що персонажі 
Шекспіра не тільки говорили й одягались як люди, з котрими він зустрічався 
в Лондоні чи Стретфорді, але й бачили світ, як вони.

Така була традиція, що існувала і до, і після Шекспіра. Художники малю
вали перших християнських мучеників у рицарських обладунках, міфологічних 
героїв — у чомусь подібному до мереживних жабо; Расінова Андромаха по
чувала себе більше французькою принцесою, ніж удовою троянського героя. 
Традиція брала початок у тисячолітньому світовідчутті й переборювалася по
вільно і важко: надто довго суще бачилося непорушним, завжди собі рівним, 
таким, яким постає перед зором у кожний даний момент.

Щоб зрозуміти особливість Шекспіра, його не треба, як уже говорилося, 
штучно осучаснювати; але так само не потрібно (лише на тій підставі, що тра
диції тяжіли і над ним) проходити повз те нове, що давала йому епоха і чим 
він, у свою чергу, збагачував і її, і епохи наступні.

Якийсь дух минулого Шекспір усе ж таки відтворював. І в хроніках, і в 
«Королі Лірі», де поряд з відносинами XVI століття, що визначають розвиток 
подій у сім’ї Глостера, від усього віє ще і якоюсь непогамовною дикістю. Най
більш вірогідні — в розумінні загальної атмосфери — Шекспірові римські (але 
не грецькі!) трагедії: «Юлій Цезар», «Антоній і Клеопатра», «Коріолан», що, 
мабуть, пояснюється і спеціальним інтересом до їхньої тематики. Адже Рим 
здавався своєрідним прообразом національної держави і тому, незважаючи на 
неодмінну актуалізацію його проблем, вивчався і осмислювався з надзвичайною 
ретельністю.

Проте, порівняно, скажімо, з Вальтером Скоттом, усе це історизм іще за
родковий, дуже наївний. Тож справжні Шекспірові відкриття в цій галузі 
лежали не тут. Вони стосувалися не з о б р а ж е н н я  історії, а того її в і д « 
ч у т т я ,  яке певним — і незвичайним — чином повернуло і спрямувало всютвор* 
чість поета.

Дивлюсь, як нищівна потуга літ 
Змітає віку шати і корони.
Одвічні вежі, мармур і граніт —
Ніщо не зна від смерті охорони.
Щодня голодний океан в злобі 
З ’їдає землю королівств багату,
І суша, з морем ставши на двобій,
Вирівнює здобутками утрату.
Дивлюсь — одні держави піднялись,

% А ті уже дійшли свого розвалу...—
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це з 64-го сонета. У ньому простежуються сліди філософій середньовічних і ста
родавніх. Час — знаряддя тлінності всього земного; він же — медіум одвічнрго 
круговороту в природі. Але е в 64-му сонеті й інше: «...потуга літ змітає віку 
шати і корони» — це вже діалектика, здогад про двоїстість ролі часу, про те, 
що він здатний перемагати, переглядати самого себе і, таким чином, не просто 
«обертати» життя, але й р у х а т и  його в якомусь напрямі.

Це має на увазі й наведена раніше сентенція Вестморленда, і звернені до 
Гораціо слова Гамлета: «...наш вік став такий прудкий, що мужик раз у раз 
носаком ступає на п’яти царедворцю, та все на мозолі».

Але найразючіше висловлювання з цього приводу можна знайти в другій 
частині «Генріха IV». Належить воно графові Уоріку, проте за Уоріком, поза 
всяким сумнівом, стоїть сам поет:

В житті людей трапляються випадки,
Що днів минулих сутність відбивають.
Тож, похопивши їх, звіщати можна 
У рисах головних прихід подій 
Майбутніх, котрі, досі не родившись,
У лоні часу нинішнього сплять,
Мов зерно, в зародках іще слабких,— 
їх висидить і виростить їх! час.

Шекспір не брався формулювати закони розвитку, але він розумів, що вони 
існують: знаючи минуле, можна осягнути день нинішній і передбачити май
бутній.

А. Кеттл пише: «Ніхто не повідав нам стільки про біг часу й про породжені 
ним чудеса та страждання, як ІІІекспір». Проте в слово «час» Шекспір вкладає 
різні поняття. Інколи воно не несе в собі нічого понад свій буквальний смисл, 
а, трапляється, заступає поняття куди конкретніше, якщо хочете, наукове. 
І О. Смирнов мав рацію, коли знаходив у Шекспіра «ще дуже рудиментарну, 
ще дуже нерозроблену і нерозкриту, але все-таки виразно вловлювану, надзви
чайно передову для тієї епохи філософію історичного процесу».

Шекспір ніколи не грішив беззастережно захопленим сприйняттям ренесанс
ної дійсності. З самого початку він бачив її зворотний бік, розумів суперечності. 
Проте блиск англійських перемог світив і йому. Його запалював дух творчості 
й заповзятливості, що вселився в англійців, окрилювали надіями численні зміни, 
які вершилися навколо. Людина виходила з темряви анонімної безликості, роз
ривала непорушність феодальних зв’язків, що склалися за багато століть, і ви
ходила на передній план. Дрейк, Токіне, Фробішер на легких, вертких суднах 
борознили океан, провадили работоргівлю, штурмували важкі іспанські галеони 
й грабували узбережжя іспанської Вест-Індії. Вони були піратами й одночасно 
адміралами королеви Єлизавети. Національне навколо неї згуртування поклало, 
здавалося, край баронським заколотам. Тюдорівський абсолютизм, хоч і стинав 
залюбки непокірні голови, стабілізував політичне життя країни, де ще свіжа 
була пам’ять про розрухи часів громадянських воєн.

Усе це не могло не накласти відбитку на той період Шекспірової твор
чості, який прийнято називати «оптимістичним». І - на  хроніки, і на «світлу»
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трагедію «Ромео і Джульєтта», і на ранні комедії, такі як «Два веронці», «Марні 
зусилля кохання», «Сон літньої ночі». На них, природно, насамперед. Тут усе 
вирує веселощами, вигадкою, фантазія ллється через вінця. І для автора, і для 
героїв немовби немає нічого неможливого, нічого недоступного. Вони чинять 
•гідно зі своєю природою, з природою взагалі. Природою з великої літери, яка, 
коли й не милостива, то, безумовно, чудова. І утверджують себе, своє людське 
право. Це насамперед право кохати і бути коханим.

Типово по-ренесансному воно реалізується в коханні жіночому,— не покір
ному, не пасивному, навіть не завжди жертовному, а такому, що відвойовує 
собі рівність. Якщо пафос «Приборкання норовливої» певною мірою «домостро
ївський», то в «Двох веронцях» з’являється героїня — Джулія, яка під іншими 
іменами (і, звичайно, в суттєво інших подобах) пройде по багатьох п’єсах поета. 
В «Марних зусиллях кохання» вона — Розаліна, у «Венеціанському купці» — 
дочка Шейлока Джессіка і рятівниця Антоніо Порція, у «Як вам це сподобає
ться» — Розалінда, у «Дванадцятій ночі» — Віола, у «Кінець діло хвалить» — 
Єлена, у «Цимбеліні» — Імогена, образ, яким так захоплювався Стендаль. Це 
завжди особа самостійна, діяльна, яка бореться за своє щастя, лишаючись вод
ночас м’якою і чарівною. Такий, очевидно, Шекспірів ідеал жінки.

Герої сильної статі в комедіях не такі виразні (можливо, за винятком Бене- 
дікта, партнера незрівнянної Беатріче в «Багато галасу з нічого»). Шекспірові 
тут більше щастило з постатями комічними, як-от Мальволіо («Дванадцята 
ніч») чи зовсім негативними, такими, як Анджело («Міра за міру»).

Глибокі чоловічі характери у Шекспіра з’являються там, де вирують великі 
пристрасті або чиняться великі злочини. Навіть Ромео блякне перед Джульєт- 
тою, а Троїл — перед Крессідою; що ж до Антонія, то й він (у спільній їхній 
трагедії) не рівновеликий Клеопатрі.

Але Шекспірове ставлення до трагічних своїх постатей і на початку далеке 
від однозначності. Марло в «Тамерлані Великому» (1587—1588) славив макіа
веллізм — цю своєрідну неморальну «релігію» Відродження. Шекспір у «Річар- 
ді III» (написано близько 1592 року) беззастережно засудив короля, хоч і зма
лював його особистістю великого масштабу, можливо, навіть геніальною у своїй 
злочинності.

Вихваляти горбатого Глостера він, звичайно, не міг, навіть коли б хотів: 
Річманд, який скинув і знищив того, став засновником Тюдорівської династії, 
Генріхом VII, а на троні сиділа його онука. Але, зважаючи на те, що історич
ний Річард не був, здається, таким дияволом, яким його змальовувала офіційна 
ідеологія, Шекспір міг не братися за це діло. Проте взявся і показав у Глостері 
не так архаїчного узурпатора часів вітчизняної «дикості», як цілком сучасного 
собі ренесансного принца, що сповідує саме макіавеллізм.

Це, до речі, було властиве Шекспіру: не вступати у конфлікт із королів
ською владою, не ставити себе під удар її цензури, часом писати немовби на 
замовлення монархів (адже за Якова, який опікувався театрами, трупа 
«Глобуса» іменувалася «слугами короля»). В дійсності, проте, багато що з на
писаного Шекспіром підривало королівську владу. «Річард III», зокрема,— зви
нувачення, кинуте в  обличчя всім тиранам; Тюдорам не менше, ніж Норкам,
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Принаймні об'єктивно, навіть коли Шекспір свідомо до висновку такого не 
прагнув.

Навряд чи кілька років, які відділяли одну п’єсу від другої, могли відіграти 
тут вирішальну роль. Розчарування чи — ще точніше — прояснення «подвій
ного бачення» епохи прийшло до поета трохи пізніше. Ним позначений, як 
ми пам’ятаємо, вже «Річард II» (написаний років через три після «Річар- 
да III»), але позначений ще не в такій мірі, щоб у п’єсі можна було добачити 
зміну орієнтації.

Єлизаветинська Англія як швидко піднеслась, так швидко і «впала». Не як 
держава, а як і д е я .  Тобто в очах, у думці ренесансних гуманістів. Держава 
й далі — хоч і не без зривів — зміцнювала, розширювала колоніальну експан
сію. Але віра в неї все більше розвіювалась. Країна підносилася, спираючись 
на жорстокість і нерозбірливість у засобах. Це стосувалось і зовнішніх справ, 
і справ внутрішніх. Проте навіть так звані «огороджування», внаслідок яких, за 
крилатим виразом, «вівці поїли людей», могли на якомусь етапі здаватися саме 
засобом для досягнення загальнокорисної мети. На кінець XVI століття гума
ністам ставало дедалі видніше, що цією метою не була людина як така, її зем
не щастя і духовна свобода, а був лише перерозподіл влади і багатств. Дійс
ність різко розійшлася з гуманістичним ідеалом.

У науці нашій вважалося колись, що винна в тому феодальна реакція, яка 
знову підвела голову, знову відвоювала позиції. Було й таке, зокрема і в Анг
лії: син страченої Марії Стюарт — Яків, який у 1603 році змінив на престолі 
Єлизавету, був, попри своє меценатство, консервативні ший за неї. Проте існу
вала й криза самого ренесансного гуманізму — історично закономірна, навіть 
у чомусь історично виправдана. Бо ж перестали вбачати в Природі єдине міри
ло людської поведінки, а в якомусь дрейківському чи фробішерівському пірат
ському індивідуалізмі — єдину форму утвердження нового місця особистості в 
мінливому світі. Та й сама Природа почала сприйматись як джерело зла, роз
ладу. І це, всупереч песимізму (неминучому супутникові подібного погляду), по- 
своєму готувало появу іншого критерію — суспільства.

Розходження між ідеалом і дійсністю було феноменом доти не баченим. 
Світовідчуття античності й середньовіччя його по суті не знали. Перше довіря
лося стихії фатуму, друге — гармонії позаземного, встановленого небом порядку; 
1 окремі, перехідного характеру, відхилення від цього правила не можуть тут 
братися до уваги, оскільки були вони в певному загальному розумінні анахро
нізмами. Розлад свідомості — типове породження нового часу, його бич і його 
рушійна сила. Оскільки допомагає дати раду гігантському розломові епох, при
наймні осягнути його.

Як завжди, Шекспір був тут схожий і не схожий на своїх літературних су
часників. І його торкнулися зміни, про які йшлося, але відбивалися вони в його 
п’єсах саме по-шекспірівському.

У «Річарді II» останній Плантагенет і Болінгброк один одного варті. В «Юлії 
Цезарі» (написаному близько 1599 року)— інше. Брут, який убиває Цезаря, 
по-людському достойніший за нього. І зовсім не тому, що Шекспір нібито про
йнявся повагою до відстоюваних Брутом республіканських свобод. Але й не
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тому зрештою гору беруть спадкоємці Цезаря, тріумвіри, що Шекспір віддає 
перевагу диктатурі. Концепцію трагедії нерідко ставлять у залежність від думки 
Мішеля Монтеня, французького філософа, старшого сучасника Шекспіра: «Доб
ро не обов’язково змінює знищене зло. Може настати зло ще гірше, як це до
вели вбиьці Цезаря, призвівши державу до великої розрухи». Але стабільність 
влади тепер для поета не головне. Хіба те, що Брут — достойніший, не свідчить 
про це? Гине, проте, і він; навіть більше — він програє. Що це: примха форту
ни? Швидше вже прагматична обачність Антонія та Октавіана. Вони — присто- 
сованіші і в цьому розумінні «сучасніші», ніж прекраснодушний і довірливий 
Брут. І коли той перед лицем катастрофи вигукує:

0  Цезарю, ти досі ще могутній!
Твій дух — посеред нас і нашу зброю
Справляє в серце нам,—

це не тільки констатація їхньої сили, але й невиразний здогад, що якісь об’єк
тивні закони сущого у спілці з ними.

Шекспір не знає, які закони, не знає, чому вони у спілці з цезаревими на
ступниками. Він знає одне: так було. І справді: так було — з історичним Цеза
рем, з історичним Брутом, з історичними тріумвірами. Тут Шекспір немовби 
наближається до гегелівської філософії з її розумністю всього дійсного і дійс
ністю всього розумного.

Шекспір* за Л. Пінським, завжди користується чимось, до нього переказа
ним чи написаним тому, що «подібно до епічного співця... виходить з матеріалу 
сюжету і образу, який до відкриття завіси вже живе в уявленні його аудито
рії...». Та чи не потребував і сам він такого матеріалу (особливо історично 
вірогідного), щоб виправдати й утвердити свою філософію людського буття? 
Тільки не епічно цілісного буття, а такого, що перебуває в стані розлому.

Від гегелівської філософії цю відрізняє не лише непрофесіональність, нероз- 
робленість, але й щаслива відсутність «вистроєності». Тут нема жодного натяку 
на беззастережне прийняття (не кажучи вже про схвалення) обставин, що 
склалися.

Навпаки, обставинами хворі твори поета. І «Юлій Цезар», у якому недарем
но вбачають перехід до «трагічного» періоду, і «Антоній і Клеопатра», де ко
лишній прагматик Антоній випав із механізму римської державності й потрапив 
під його колеса. І, ще більше, «Гамлет», «Король Лір», «Отелло». Простір ос
танньої драми заповнений Яго — зовсім не гігантським лиходієм, яким був іще 
горбатий Глостер, а звичайнісіньким. Просто в таборі людей хороших немае 
йому рівних «партнерів», тому що це — й о г о  час. Особливо песимістична тра
гедія «Тімон Афінський». Деякі її сцени ніби написав мізантроп. Але Маркс 
знаходив у ній ще й інше: критику холодної меркантильності, що заволодівала 
тоді життям. Він високо цінував шекспірівське зображений сутності грошей 
і не раз цитував відповідний монолог героя — навіть у «Капіталі».

«Живучи на грані двох епох,— писав О. Смирнов,— відмираючого феодаліз
му і народжуваного капіталізму,— Шекспір з однаковою силою боровся проти 
обох цих начал». Що з силою о д н а к о в о ю ,  і є, мабуть, визначальним. Це й
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надавало складності, об’ємності, незавершеності Шекспіровій картині світу. Це 
ж саме надає певної умовності поділу поетової творчості на періоди. Вони, 
як і Шекспірова картина світу, жодною мірою в самих собі не замкнуті — 
ми вже не раз мали можливість у тому пересвідчитись. «Живучи на грані», не
минуче замислюєшся і над минулим, і над майбутнім, шукаєш у першому риси 
другого, бачиш їх у певному суперечливому одне на одне накладенні.

Це і є «подвійне бачення». Повною мірою воно доступне генію. Відроджен
ня потребувало геніїв і їх породило. Отож Шекспір не був самотній. Прикла
дом цьому хоч би Сервантес. Спокуса зіставити двох великих художників ви
никла немов сама собою. Тургенєв звертав увагу на те, що «Гамлет» і перша 
частина «Дон Кіхота» з’явилися одного й того самого року, а Брандес,— що 
їхні автори одного й того самого дня померли. Та головне не у випадкових 
збігах. Сервантес і Шекспір дивилися на сучасну їм Європу з різних її кінців, 
різних не тільки географічно. Один — з боку застиглої, мов доісторичний ящір, 
Іспанії, яка задихалася від заморського золота; другий — з боку її щасливої 
суперниці Англії, за вдачею порівнянної не так із традиційним левом, як із чор- 
иою пантерою. Проте, як не дивно, підмічали й виражали Сервантес і Шекспір 
щось схоже.

Сервантес створив ламанчського рицаря —- постать не менш загадкову, ніж 
датський принц. Щоправда, безпосередня між ними схожість на цьому кінчає
ться. Але не кінчається схожість позицій обох письменників, їхнього філософ
ського і поетичного підходу до дійсності. Дон Кіхот жалюгідний, комічний, бо
жевільний і водночас величний, шляхетний, трагічний. І все це не сплутано, 
а якось гармонійно поєднано в незрівнянний, разючий образ. Тут те саме змі
шання, що і в Шекспіра, зумовлене, кінець кінцем, тими самими причинами. 
Дон Кіхот не годиться для цього світу. Не тому, однак, що неспроможний як 
певний існуючий в самому собі суб’єкт. Він неспроможний як конкретно-істо
ричне явище. Він не годиться для цього світу, але й цей світ не годиться для 
нього. В іншому світі, за інших умов він, можливо, постав би зовсім інакшим. 
Бо він не тільки минуле, але й майбутнє. Він — той «наївний» оптиміст, на боці 
якого нерідко виявляється правда, нехай і з часом. ГеЙне добре розумів цей 
бік донкіхотства. «Яким невдячним шаленством,— писав він,— є... спроба ввести 
майбутнє в сучасне...» Внутрішньо образ Дон Кіхота цілісний. Його проти
річчя— протиріччя епохи, що не тільки. потоптала, але й реально пережила 
свої власні ідеали і все-таки не мала й не хотіла мати ніяких інших ідеалів, 
крім цих.

Шекспір багато в чому інакший художник, далекий і від сервантесівського 
ентузіазму, і від сервантесівської іронії. Але романтики не випадково обожню
вали обох. «Свого» «Дон Кіхота» він усе-таки створив. Це — ті «романтичні 
драми», чи «трагікомедії», якими завершувалась його творчість. Іноді кажуть, 
що «Перікл», «Цимбелін», «Зимова казка», «Буря» — просто Шекспірові спро
би підлаштуватися під грайливий стиль Бомонта і Флетчера, який входив тоді 
в моду. Тому вони — щось ніби крок назад. Коли Шекспір і пробував під ко
гось підлаштовуватися, то це в нього не вийшло. Він залишився самим собою. 
1 зробив не крок назад, а крок убік.
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Розлад між ідеалом і дійсністю не давав себе усунути на грунті тодішньої 
дійсності — навіть коли її функції виконувала (як у «Королі Лірі») така собі 
«драматизована легенда». І Шекспір звернувся до утопій, тобто до того самого, 
що й Сервантес. Бо «Дон Кіхот» — принаймні в певній своїй частині — утопія. 
Не тільки там, де Санчо Панса править островом, але й у багатьох звершеннях 
Рицаря Сумного Образу. У «Зимовій казці» чи в «Бурі» теж чимало сумного, 
тому що забути про дійсність Шекспір усе-таки не бажає. Проте в «Бурі» усе 
можливе, усе людині доступне. І не так, як у ранніх комедіях, але значно від
чайдушніше і значно рішучіше: Калібана приручити не можна, але духи 
служать Просперо. А втім, розв’язавши своє «нереальне» завдання, він їх від
пускає...

Утопічні драми Шекспіра — свідчення його оптимізму. Тут — «наївного». Але 
«трагікомедії» відкидають світло і на «трагічний» період. Не просто тому, що 
«Перікла» написано майже відразу після «Тімона Афінського». Шекспірове 
«подвійне бачення» виявляє себе як форма оптимізму і с т о р и ч н о г о .  Поет 
відчуває розлом, розрив епохи, навіть більше — приймає його, проте не у ви
гляді чогось остаточного. Тому-то картина світу і не є в нього завершеною, не 
кажучи вже про її гармонійність.

У модерністі Семюелі Беккеті дехто на Заході силкувався знайти сучасного 
наступника Шекспіра. Мовляв, його картина холодного, беззаконного, згасаю
чого світу в принципі ідентична Шекспіровій, а її відмінності від Шекспіро- 
вої — лише поправка на загальний людський регрес. Письменникові середини 
XX століття той регрес, мовляв, зрозуміліший, ніж письменникові початку сто
ліття XVII. Якось навіть незручно з цими міркуваннями полемізувати. Адже 
їхня необгрунтованість така очевидна! Світ Беккетових романів і п’єс — та
ких, наприклад, як «Чекаючи Годо» (1952) — не тільки непорушний; він раз 
і назавжди замкнений; ніякого майбутнього в нього просто нема. Шекспірів 
світ не тільки весь у русі; він — розімкнений і перебуває у становленні; перспек
тиви неясні, але вони, поза всяким сумнівом, існують, і їм немає кінця.

Погляньмо в цьому аспекті хоч би на ту проблему, яку можна б визначити 
як класові симпатії та антипатії Шекспіра. У XIX столітті досить міцно утвер
дилось уявлення, що він був прибічником аристократії — недаремно водився 
з лордами Саутгемптоном, Пембруком, а може, і Лестером, і Ессексом; неда
ремно домігся у 1596 році для себе дворянства. Навіть І. Франко, який 
Шекспіра перекладав, чимало про нього писав, чудово знав його творчість і ви
соко цю творчість цінував, дотримувався тут традиційної версії. «Шекспір як 
актор,— читаємо в його передмові до «Коріолана»,— був слугою зразу англій
ського магната, потім короля і привик обертати свій зір завше вгору, до тих 
найвищих сфер, у котрих бачив своїх протекторів».

Версія ця, якщо абстрагуватися від непевних даних біографії, і спиралася 
переважно на «Коріолана», де головний герой зневажає «смердючу» і «несталу» 
чернь, і на другу частину «Генріха VI», де повстання низів під проводом Джека 
Кеда показане у вигляді досить непривабливому.

У той же час Шекспіра здавна характеризували як письменника н а р о д 
н о г о .  Такі про нього судження можна знайти і в англійського поета XVII сто-
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рГччя Александра Попа, і в Гердера, і в романтиків, і в Пушкіна, і у францу
зького історика Ф. Гізо, на якого Пушкін багато в чому у своїх поглядах на 
Шекспіра спирався, і навіть в ідейного вождя слов’янофілів О. С. Хомякова. 
Нарешті, у того самого Г. Брандеса, який наполягав на його аристократизмі.

Народність письменника — поняття неоднозначне. Хомяков казав, що «в Анг
лії Шекспір належить майже всім станам», Поп — що «він звертався до наро
ду». В цьому розумінні він — навіть як автор «Коріолана» — був безсумнівно 
народний. Насамперед тому, що народним, загальнодоступним був театр, з яким 
він пов’язав свою долю. Театр цей, зрозуміло, по-своєму формував глядача, 
але й перебував у залежності від пенсів та шилінгів, які той платив за вхід. 
Причому пенси простонароддя, мабуть, швидше складались у фунти стерлінгів, 
ніж шилінги вельмож; стоячих місць було значно більше, ніж привілейованих, 
сидячих.

Шекспір був професіоналом пера, тож годувала його літературна праця. 
Хай і трохи опосередковано: як автор «Гамлета» він заробив сім фунтів; проте 
співвласникові «Глобуса» Шекспіру давав прибуток саме такий «Гамлет». Від 
сонетів поет сподівався, що вони подарують йому безсмертя:

Надгробків царських мармурові плити 
Переживе потужний мій рядок,
І образ твій, немов із міді литий,
У вічність перейде...

А до п'єс підходив, як до ремесла:

Мінятись долею готовий з тими...
Кому лягла в мистецтві краща путь.

Тому пристосовувався до обставин. Звідси сюжети, в центрі яких королі, 
герцоги, стародавні царі. Але я к сюжети ці реалізуються? На найвищому філо
софському та художньому рівні й тому — в загальнонародному розумінні. За 
незначними винятками (от як «Генріх V», що втілив «соціальне замовлення» на 
«ідеального короля»), драматург не йшов ні на які поступки швидко минущим 
державним і становим інтересам. Інакше мислити й інакше писати він, очевидно^ 
не вмів. А якби вмів, то не став би,— за словами А. Хаузера,— «першим, а 
може, і єдиним великим поетом в історії театру, який апелював до широкої 
і змішаної публіки, що включала мало не всі суспільні прошарки, і викликав 
у неї цілковитий відгук». Так воно лишається й досі, з сьогоденною публікою. 
Що ж до емоційного ставлення Шекспіра до народу, то тут він недалеко віді
йшов від передсудів епохи. «Народ — це чернь,— констатує О. Анікст.— ...Вона 
в нього галаслива, нерозумна, часом сліпа, від неї завжди тхне». Та чи багато 
що це вирішує? Зокрема й для самого Шекспіра, в середині поетичної системі 
його п’єс.

Коріолан зневажає «чернь». Проте й він не без гріха. Як Макбета — власто
любство, його, найдостойнішого з достойних, зламала аристократична гординя. 
Обидва вони — індивідуалісти, що вступили в конфлікт з усім світом. І коля 
Макбет пролив море невинної крові, то Коріолан пішов війною на рідний Рим
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І загинув навіть не в поєдинку з ним, а роздавлений жорнами власної непослі
довності, загинув, як гине кожен, хто викинув себе із суспільства.

Вимоги простого народу, які так обурили Коріолана, справедливі. «Ми бідні 
люди,— скаржиться перший городянин,— патриціям належить все добро. Якби 
властителі не шкодували нам того, що вже проковтнути не в силі, якби відда
вали нам ще не прогнилі недоїдки зі свого столу, ми могли б сказати, що 
з нами поводяться по-людськи!» Шекспір, як бачимо, співчуває біднякам, ви
знає, що чинять з ними несправедливо. Проте в «Коріолані» є речі й важливіші. 
Ц е — розуміння об’єктивної сили народу. Адже саме народ визначив долю тра
гічного героя. Не фатум, як у Есхіла чи Софокла. Хай нароДні трибуни Сіціній 
Велут і Юній Брут — підступні підбурювачі, які нацькували юрбу на Коріолана, 
хай він упертий, зовсім не здатний пристосовуватись, але шлях до консульської 
влади перепинила йому саме юрба. Що й зумовило весь ланцюг трагічних 
подій.

Так само народ вирішив долю Брута й Кассія у «Юлії Цезарі». Щось по
дібне простежується в багатьох п’єсах Шекспіра. Скажімо, в «Річарді і І * короля 
дратує, що вигнанець Болінгброк прагне здобути симпатії народу, а в «Гамлеті» 
(попри те, що «мужик ступає на п’яти царедворцю») Клавдій побоюється від
крито розправитися з принцом, бо заважає те, що «улюбленець дурної він 
юрби».

Усе це й справді важливіше, ніж окремі програмні висловлювання героїв — 
«новаторські» (як, наприклад, монолог короля з п’єси «Кінець діло хвалить» 
на захист рівності всіх людей) чи «консервативні» (як монолог Улліса з «Тро
їла і Крессіди» про непорушність установленого всесвітнього порядку).

До революції, яка перевернула все життя країни й коштувала голови королю 
Карлу І, лишалося ще кілька десятиріч. Але великий народний поет по-своєму 
відчунав її наближення.

* * *

IV дія «Зимової казки» відкривається монологом Часу:

Не всякому я люб, та всіх держу:
Захочу — знищу, схочу — збережу.
Для добрих і лихих — печаль і втіха,
І породжу, і розвінчаю лихо.

Наведені слова багато в чому близькі до тих, які сказав Гегель, оцінюючи 
Шекспіра-художника. І це зрозуміло: що побачив у поеті інший, звичайно, міг 
знати про себе й він сам. У монолозі Часу Шекспір іще раЗ підняв маску й 
розтлумачив м е т о д ,  метод історика людського світу, який нібито лише зма
льовує— не судить. Нам відомо, що він і судив. Але справді завдяки тому, що 
насамперед змальовував.

Гамлет каже акторам, що театральна гра «й раніш, і тепер мала й має на 
меті держати дзеркало перед природою, показувати чесноті її власне лице, 
гидрті—:ї ї  справжній образ і кожному віку й стану — їх вигляд і відбиток».
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Визначення, вкладене Стендалем в уста одного з персонажів «Червоного ! чор
ного», яке вважають* сьогодні хрестоматійною формулою реалізму («...роман 
це дзеркало, яке наводиш на велику дорогу»),— безперечно шекспірівська алю
зія. Тільки образ дзеркала ні у Стендаля, ні, тим більше, у Шекспіра не слід 
тлумачити в розумінні обов’язкової життеподібності. Шекспір і вський реалізм 
стояв на інших китах. Він виростав із можливостей епохи, ЇЇ традицій, навіть 
помилок і водночас мав риси, що виходили за межі епох, були притаманні на
прямові в цілому, а не тільки тим чи іншим конкретно-історичним його формам.

Реалістичні насамперед Шекспірова філософія історії і зумовлене нею «по
двійне бачення», яке є не що інше, як здатність брати Існуючий світ з боку 
його руху, його безперервної, в остаточному рахунку чимось викликано! зміни. 
Про все це, у принципі, було вже достатньо мовлено. І я обмежуся лише де
якими спостереженнями над тим, як суттєве у методі Шекспіра стай елементом 
його поетики. Про це теж уже говорилося. Проте поки що недостатньо: деякі 
специфічні для реалізму особливості залишилися в тіні.

У «Генріху V» — хроніці, може, не дуже тут показовій — архієпископ Кен- 
терберійський вирікає:

Пора чудес минула.
Отож причини цих щасливих змін 
Цілком природні.

Мова, власне, йде про о б у м о в л е н і с т ь  усього: звичаїв, подій, людських 
вчинків. І герої різних Шекспірових п’єс, коли й не знахбдять задовільних від
повідей на пов’язані з нею питання, то шукають їх і, головне, знають: вони 
існують. «Дивовижний нерозум людський! — насміхається у «Королі Лірї» макі
авелліст Едмунд.— Коли спіткає нас лихо — хоч би з нашої власної вини,— ми 
обвинувачуємо в цьому сонце, місяць та зорі». Йому можна б і не вірити. Але 
ось і тираноборець Кассій у «Юлії Цезарі» каже те саме, та ще й прив’язуючи 
свою думку до конкретної, так би мовити, суспільної ситуації:

Тут не в планетах справа,
А в нас самих, у наших звичках рабських.

Ще далі йде Клеопатра:

О Цезар жалюгідний!
Він долі не владар, лиш раб він долі,
Він лиш виконує її накази.

У цьому прокльовується вже щось толстовське: для автора «Війни і миру» 
імператори Олександр і Наполеон, тобто ті, хто стоїть на вершині ієрархічної 
піраміди влади, були й людьми найбільш залежними, найбільш в особистому 
плані невільними, бо ними безпосередньо правила історія, її обставини.

Проте, як підкреслював О. Смирнов, доля ШекспіровогО героя «визначаєть
ся не лише його характером чи самими тільки зовнішніми обставинами, але 
звичайно — поєднанням обох цих факторів, їх глибокою внутрішньою взаємо
дією». І справді, Макбет не знищував би Банко чи дітей Макдуфа, якби не був
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царевбивцею, що сумнівається, вагається, мучиться кошмарами; а леді Макбет 
не збожеволіла б, якби не була натурою сильною, душею змови, і її не розда
вила б надмірність узятої на себе відповідальності. І в драмах Шекспіра від
повідно до руху часу змінюється людина, яка ним визначається і визначає його.

У «Як вам це сподобається» син Роланда де Буа, Олівер, зізнається дочці 
герцога Фредеріка, Селії:

Так, то був я; та я — не той; не сором 
Мені признатись, ким я був, відколи 
Пізнав солодку втіху каяття.

Г. Брандес запевняв, нібито «перший випадок розвитку характерів у Шекспі
рових п’єсах» — це зміна у взаєминах Бенедікта і Беатріче з «Багато галасу 
з нічого». Він чомусь не помітив ні Катеріни з «Приборкання норовливої», ні 
Протея з «Двох веронців» (хоч саме ім’я героя могло б підказати), ні Ромео 
і Джульєтти, ні Річарда II. Не помітити внутрішнього руху в Гамлеті, в Отелло, 
в Макбеті було б важко. Одначе з-поміж героїв чотирьох великих трагедій 
Майстра під цим кутом зору найбільше враження справляє, мабуть, Лір. В ін—• 
найдинамічніший з Шекспірових образів і найбільш зрощений із зовнішніми 
обставинами. Хоч би як анахронічно звучала, бувши прикладена до нього, дум
ка: «Буття визначає свідомість»,— вона підтверджується всією його долею. 
Наче, створюючи п’єсу, Шекспір узяв собі за мету думку цю проілюструвати.

Старий король виходить на сцену розпещеним деспотом, що вимагає казен
ної любові, бо не знає різниці між нею і поривами серця. А залишає сцену 
просвітленим страдником, що нічого не бажає брати, все ладен віддати. І чого 
тільки не було між цим виходом і відходом! Нерозуміння, гнів, ганебне при
ниження, безмірне падіння, жалість, божевілля, радість, смерть... І всі Лірові 
іпостасі не змінюють одна одну послідовно, статечно, немовби в якомусь цере
моніалі, але співіснують, сплітаються в химерний клубок учинків і почуттів. 
У жахливу, буряну ніч, бездомний, промоклий, змерзлий, він поспівчував блаз
неві:

Що, холодно тобі, малий? Мені 
Самому холодно... ‘

Мій дурнику, мій блазню!
Я почуваю, що в моєму серці 
Є закуток, якому жаль тебе.

Але він усе ще король, усе ще деспот, що більше думає про помсту лихим 
дочкам, ніж про образу, якої сам завдав дочці добрій:

Я — та людина, що зазнала більше 
Від інших лиха, ніж сама вчинила.

Лише з настанням божевілля (справжнього, а не удаваного, як у Гамлета), 
куди Лір, одначе, рятується від іще гірших душевних мук, йому відкривається 
вся глибина панівної у світі несправедливості — несправедливості, яку і він 
сам колись творив і

Лихвар повісив шахрая! Лахміття 
Нам одкриває злочини, а пишна,
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Підбита хутром дорогим одежа 
Приховує. Позолоти порок —
І суд зламає спис об позолоту.

До того ж король Лір не тільки завинив перед людьми — він іще й пору
шив закони часу (ї невідомо, за що реально покараний — за періие чи за друге). 
Він віддав королівство, сподіваючись лишитися королем. Тобто відділив зміст 
від форми, вірячи, що та значуща сама собою. Посеред того ідеально-непоруш
ного старого порядку, на який у «Троїлі і Крессіді» уповає Улісс, такий вчинок, 
можливо, й не спричинив би у Шекспіра трагічних наслідків. У новому світі 
струсів і розломів вони неминучі. Звідси випливає, що, по-перше, «Король Лір» 
(при всій «легендарності» зображуваної епохи)— драма для Шекспіра сучасна
і, по-друге, що він уже не вірить в одвічний порядок. У цьому розумінні «Ко
роль Лір» — істинно к і н е ц ь  цілого світу. Але він і певною мірою п о ч а 
ток .  Бо у його героя не було іншого засобу відродити в собі людину.

Льву Толстому Шекспір не подобався: у Толстого свій художній світ, свої 
творчі принципи. До того ж принципи шекспірівські почали особливо його дра
тувати насамкінець, коли вже перестали задовольняти й власні «Війна і мир» 
чи «Анна Кареніна». Він обстоював тоді мистецтво повчальне, проповідницьке. 
Конкретним об’єктом критики у статті «Про Шекспіра і про драму» (написана 
1904 р.) він бере саме «Короля Ліра». І в ц ій  своїй критиці часто виглядає 
переконливим. Переважно в тій її частині, де йдеться про безглуздя початкового 
діяння героя, взагалі про психологічну невірогідність багатьох його вчинків.

1 справді, Шекспір-психолог бував навдивовижу глибокий (ми вже стикалися 
з цим у «Гамлеті» чи «МакбетГ»), але бував і навдивовижу поверховий, від
верто недбалий у мотивуваннях. Той самий Лір (тут Толстому ніяк не відмо
виш у слушності) при всій своїй деспотичній самовпевненості, при всій обмеже
ності типово «королівського» уявлення про життя і людей не міг бути таким 
дурним, щоб не передбачати наслідків, які випливають із поділу держави, щоб 
не зрозуміти справжнього смислу відповіді Корделії.

Є в п’єсах Шекспіра приклади ще разючіші. До чого вся підступність 
Яго, всі його хитромудрощі з хусткою Дездемони (яка, до речі, відіграла у фі
налі роль єдиного справжнього проти нього доказу), коли благородний Отелло 
повірив одразу, повірив на слово і ще до виявлення хустки у Кассіо, що дру
жина його зраджує? Або інше. У комедії «Міра за міру» герцог, передоручивши 
владу Ескалу й.Анджело, удав, ніби десь поїхав, а сам переодягнувся ченцем 
і не просто гуляє по Відню, але й активно втручається в дію, що розгортається 
під час його гаданої відсутності. І ніхто переодягненого герцога не впізнає, 
навіть Ескал та Анджело, його найближчі прибічники.

Шекспір був професіоналом, майстровим у найкращому значенні цього слова, 
який пристосовував свої вироби до потреб і можливостей цеху — в даному разі 
театру єлизаветинської епохи. Театр цей у технічному відношенні був вель
ми недосконалий. І поки за кулісами готувався наступний ключовий епізод, на 
сцені щось мусило відбуватись. Так виникали епізоди несуттєві, прохідні, що 
вписувалися в дію тільки умовно, стикувалися з нею логічно і психологічно 
слабко.
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Взагалі структура тодішнього театру спонукала до того, щоб думати про 
важливе. Що ж до деталей, то вони інколи оброблялись, а інколи й ні. Шекс
пір, який умів і через форму мови персонажа відтворити живий його образ, 
скажімо, образ старого, забудькуватого, схвильованого Полонія («Тоді він ось 
як... ось як вій... Що пак я хотів був сказати? їй-богу, я хотів щось сказати. 
На чому я урвав?»), теж досить часто нехтував деталями. Будував який-не- 
будь міднотрубний порожній монолог, а то й, нічого не міняючи, запозичував 
обмін репліками з тієї чужої п’єси, яку саме обробляв. Звичайно, коли репліки 
ці були потрібні, але й не дуже йому цікаві.

Нарешті Шекспір не був байдужий до традиції — як ренесансної, так і ста
рої, середньовічної, що складалась мало не століттями. Існувала своєрідна зна
кова система умовностей. І не лише образних (король — сонце), але й ситуа
тивних. Отелло, наприклад, одразу повірив Яго, бо наклепові годилося вірити. 
Так само слухняно повірив у зраду Імогени й Постум («Цимбелін»). Переодяг
нених героїв теж годилося не впізнавати. Тому герцог Віденський так надійно 
вкритий каптуром ченця. І не він один. Переодягаються в чоловічу одіж чис
ленні Шекспірові героїні — Джулія, Порція, Віола, Єлена, Імогена. І жодної 
не впізнають ні як певну особу, ні просто як жінку. У Віолу навіть закохалась 
інша жінка — графиня Олівія. Цікаво, що єдиний у Шекспіра випадок викриття 
переряджених — Тамори і її синів — знаходимо в трагедії «Тіт Андронік», п’єсі, 
як ми знаємо, ранній, кричуще штучній. Хіба це не доказ на користь того, що 
невпізнаність переодягнених — не слабкість, а особливість Шекспірового театру?

Цей театр повен переодягань, розігрувань ролей і цілих спектаклів, що ро
бить його театром подвійним, «театром у театрі». Інколи це виправдано і пе
ребігом дії і її смислом. (Наприклад, малі й великі розиграші Фальстафа у 
«Віндзорських жартівницях», що переростають у феєрію, спрямовані на те, 
щоб провчити цього меркантильного сластолюбця). Але частіше значення масок, 
що їх надягають герої, вистав, які вони дають, лишається не дуже зрозуміле. 
Та й не потрібне, позбавлене смаку з погляду тієї логіки, з якою до Шекспіра 
підходить Толстой. І справді, до чого всі ті машкари, якими женихи оточують 
Б’янку в «Приборканні норовливої»? Навіщо знадобилась гра у смерть короле
ви Герміони із «Зимової казки», яка тривала шістнадцять років 'і завершилась 
появою героїні у вигляді власної «статуї»? Зрештою відповідь уже дано: рух 
театрові Шекспіра надає ідея г ри.  Самоцільною вона може здатись, якщо 
мислити собі театр цей поза контекстом епохи. Для ренесансного гуманіста гра 
була формою самосвідомості «природної» людини, що звільнилася від середньо
вічної приреченості всіх шляхів. Вона — «гра без правил» у розумінні поверну
тої радості буття (зокрема й радості плотської), його стрімливої змінності, 
необмеженості можливостей. В цю гру грали й рабдезіанські гіганти з «Гарган- 
тюа і Пантагрюеля», і персонажі Шекспірових комедій.

Ігрова стихія не тільки зводила драматичну поезію в ранг провідного виду 
мистецтва, але й перетворювала театр на всеосяжну метафору світобудови. 
Проте аж ніяк не в дусі колишнього «вертограду господнього», що його уособ
лювали містерії. Театр зливався з життям. І не просто виражав його. Він, 
так би мовити, був ним.
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Та ні, на світ дивлюся, як на світ...
Це сцена лиш, Грацьяно, що на ній 
Всі люди мають грати певні ролі;
Мені ж, на жаль, припала роль смутна,—

каже Антоніо у «Венеціанському купці». Те самісіньке говорить і Жак у «Як 
вам це сподобається»:

Так, світ — театр,
Де всі чоловіки й жінки — актори.
Свої в них виходи й лишання сцени,
І грає роль з них кожне не одну.

Проте для похмурого Жака кожна роль, хоч як II грай, все одно провадить 
до могили. Його думку в 15-му сонеті підхоплює і сам Шекспір:

Коли подумаю, що мить єдина 
Лежить між розквітом і сном могил,
Що світ — видовище, в якім людина 
Підвладна силі неземній світил...

Ракурс, в якому Шекспір дивиться на «світ-сцену», «світ-театр», «світ-під- 
мостки», поступово зміщується до чогось елегійного. Це тому, що з наростан
ням кризи ренесансного світовідчуття мотив гри дедалі меншою мірою пов'язує- 
ться з надіями, які дарує життя, а дедалі більше — з його розломами, прсгги- 
річчями, з передчуттям майбутніх бур.

Життя — рухлива тінь, актор на сцені.
Пограв, побігав, погаласував 
Свою часину — та й пропав. Воно —
Це дурня казка, вся зі слів гучних 
І геть безглузда.

Це слова Макбета. Якщо добачити в ньому Шекспірів рупор, то можна й 
приєднатися до західних тлумачів поета, що відносили того до прибічників 
хаотичності, «беззаконності» буття. Але Макбет — не «рупор», у нього своя 
доля. І не завадить згадати, на якому її витку він таке сказав. Він уже* знає, 
що все пропало, і його тільки-но повідомили, що леді Макбет умерла. Сказа
н е— реакція на повідомлення і підведення підсумку життю дружини і своєму 
власному життю. Підсумок суб’єктивний. Узагальнююче в ньому, як завжди,— 
лише несвідомий пошук самовиправдання.

Сказати таке від себе Шекспір, безперечно, не міг. Хоч би тому, що слова: 
«Життя...— дурня казка» обернулися б тоді ніби принизливою самокритикою. 
Адже не минуло й трьох років від створення «Макбета», як він почав скла
дати про це життя казки — сумні й прекрасні. Іншими словами, став писати 
свої «утопії».

Тільки одне тут по-справжньому від нього самого — не від Макбета. Це по
рівняння життя зі сценою, людини— з актором.

І все-таки світ залишався світом, а театр — театром. Хоч би в тому розу
мінні, що підмостки не силкувалися імітувати дійсність. Такі амбіції заволоділи
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театром значно пізніше, уже в XIX столітті, і завели в глухий кут мейнінгенців, 
які цілком відділили від себе глядачів уявною «четвертою стіною» і захарастили 
сцену розкішною натуральністю декорацій. Театр елизаветинської епохи не тіль
ки не мав подібних можливостей. Він принцйпово лишався виклично умовним 
І усвідомлював себе таким.

Дослідники давно звернули увагу на те, що в п’єсах Шекспіра сценіч
ний час зовсім не обов’язково збігається з емпіричним, реальним. Скільки років 
Гамлету? Із його розмови з могильником, що відкопав череп блазня Иоріка, 
усе ясно й безсумнівно: йому тридцять років. Але ж на початку драми, вся 
дія якої вкладається, очевидно, у кілька місяців, він був іще поривчастим юна
ком, віттенберзьким студентом, а не тим обважнілим, задишкуватим чоловіком, 
яким ми його бачимо наприкінці. Подібні невідповідності можна виявити і в 
текстах «Ромео і Джульєтти», «Венеціанського купця», «Отелло». Як мамка 
могла й раніше дражнити Джульєтту її женихом Парісом, коли перша розмова 
про цього жениха відбувається у нас на очах? Термін векселя, якого Антоніо 
підписав Шейлокові на три місяці, чомусь по ходу п’єси минув за кілька днів. 
Так само по ходу п’єси у Кассіо взагалі не було часу зустрітися з Дездемоною,
І Отелло це знав. Як же він міг приревнувати її до Кассіо? І як можемо ми 
собі все пояснити? Мабуть, лише прийнявши існування у Шекспіра «подвійного 
часу» (так це називає О. Анікст).

Він — не з розряду Шекспірових недбалостей. «Подвійний час» — частина 
«подвійного бачення», та його частина, що поширилася на сферу поетики. Це — 
момент чистої т е а т р а л ь н о с т і ,  ті доступні сцені згущення, концентрація, 
•міщення, які не видають себе за дійсність, але по-своєму служать її прояснен- 
■ю. Що здатне наочніше виразити якусь «в державі датській гнилизну», ніж 
старіння Гамлета на очах у глядача?

Театральність як концентрація відливається у Шекспіра і в інші форми. 
У пролозі до «Генріха V» Хор декламує:

Тож припустімо, що у стінах цих 
Знаходяться могутні дві держави; •
Розділені протокою морською,
Вони протистоять одна одній.
Умовність гри уявою доповніть:
Коли один вояк на сцену вийде,
Вважайте, ціле військо перед вами.

А в пролозі до V дії тієї ж хроніки чуємо з уст Хору й таке:

Хто не читав історії цієї,
Послухать звольте. Хто ж її читав,
Прошу смиренно, хай нам вибачає,
Що час, і числа, і самі події
Свій розмах справжній втратять неминуче.
Перенесімо Генріха в Кале.
Тепер на крилах нашої уяви 
Хай море перетне...

Перед нами прийом цілком традиційний. Ним користувалися ще давньогрець* 
кі трагіки. І все-таки в старі міхи влито нове вино. У Шекспіра прийом оголе*

38



піший; поет відверто запрошує глядача до співтворчості, до участі в побудові 
театрального світу. Він не приховує, що цей світ штучний, не збігається з «роз
махом справжнім» життя, не вміщує його цілком (обставини, які взагалі зали- 
шили б давнього грека байдужим). А проте театральний світ здатний відбити 
«час, і числа, і самі події» — іншими словами, світ справжній, світ людської 
історії. Здатний це зробити шляхом у з а г а л ь н е н н я ,  яке перетворюе цей 
світ, перекладає на мову сцени.

І ще одне. На відміну від трагічних поетів Греції і Риму Шекспір має сира» 
ву з матеріалом не так д р а м а т и ч н и м ,  як е п і ч н и м .  Тому в останній 
з наведених вище цитат особливо підкреслює його «розмах», який потребував 
не просто згущення, але згущення специфічного.

Розмовляючи з Єккерманом, Гете сказав про Шекспіра) «Коли він писав; 
перед очима в нього була сцена. Свої творіння він бачив живими, рухливими, 
такими, що швидко протікають перед зором і слухом глядача...» А за два рокя 
до цього Еккерман занотував, здавалося б, цілком протилежне його спостере
ження: «Шекспір не театральний письменник, про сцену він ніколи не думав| 
вона занадто тісна для його великого духу...»

Гете не змінив своєї думки про поета; він навіть не суперечив самому собі. 
Гете говорив про р , і з ні  грані Шекспірового генія, кожну з них загострюючи. 
«Коли він писав, перед очима в нього була сцена...» Тут Гете має на увазі 
сцену конкретну, «елизаветинську», навіть сцену театру «Глобус». А говорячи! 
«про сцену він ніколи не думав», бере вже її переносне значення, має на увазі 
театральне мистецтво з його естетикою, що складалася віками, з повним зводом 
його правил.

Шекспір на них не дуже зважав — не тільки на правила класицистські, але 
й на ті, що були святі для Гете й поєднувалися в певну традицію: адже Шекс- 
пір усі традиції змішував. Інші «єлизаветинці» теж не дуже зважали на прави
ла. Але вони здебільшого відійшли і тим самим немовби перестали бути «про
блемою». Шекспір залишився. Певною мірою на амплуа феномена — неповтор
ного й недосяжного. Таким він став не тільки сам собою (тобто завдяки яскра
вій самобутності творчості), але і в певному зв’язку з нами, всіма його 
нащадками (тобто і завдяки тому, як його творчість, продовжуючи реально 
жити, вписувалася чи не вписувалася в рух епох).

А. Хаузер, наприклад, дотримувався того погляду, що серед «європейських 
драматургів від Скріба і Дюма-сина до Ібсена й Шоу» Шекспір не мав справж« 
ніх наступників; «своє продовження шекспірівська форма віднайшла тільки в 
кіно». Навряд чи його погляд у всьому правильний. Тим більше, що Хаузер но 
побажав узяти до уваги ранні Шекспірові впливи: на Гете, на Пушкіна, н і 
Шіллера з його «Табором Валленштейна». Ігнорував він і впливи, що торкалися
XX століття — від Р. Роллана до Б. Брехта.

Справа, проте, навіть не в цьому. Залишаючись ж и в и м  драматургом, поет 
неодмінно впливає на театр, по-своєму його формує. Хай «Гамлета» не можні 
розшифрувати до кінця, але зіграти «до кінця» його, безсумнівно, можна. За
порукою цьому сотні чудових вистав п’єси. Літературознавче розшифрування 
неодмінно виглядає остаточним, стає «догмою», що звужує Шекспірову думку.
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зупиняє П політ. Трактування режисерське й акторське — ні. Воно — лише одна 
з можливих, але й дуже с ь о г о д н і  потрібних інтерпретацій, що беруть участь 
в шуканнях сучасності, її соціальних боріннях, які утверджують її світлі помис
ли і її ненависть до суспільного зла. Звичайно, коли інтерпретації ці співзвучні 
Шекспіру і в цілому співзвучні «Гамлету». Інакше кажучи, коли вони в основі 
своїй р е а л і с т и ч н і .

Сюртук «театрального письменника» був тісний духові Шекспіра, але 
театральне було його стихією. Комедії, трагедії, «трагікомедії» поета зовсім не 
завжди буквально прив’язані до місця — до Афін, Риму, Венеції, Ефеса чи до 
Богемії, всупереч географії розташованій біля моря. Навіть хроніки, як ми тіль
ки-но чули з уст Хору,— це щось розігране на підмостках. Перед нами філо
софські притчі, представлені в особах.

Якщо реалізм — це насамперед с о ц і а л ь н и й  а н а л і з ,  то що ж тут 
спільного з реалізмом? Та коли мова йде про Шекспіра, вона — про реалізм 
епохи Відродження. У фундаментальних своїх основах він співзвучний реалізму 
XIX століття, реалізму класичному, і співзвучність ця вцявляє спільну природу 
методу. Проте форми цього виявлення щоразу визначає епоха. Ренесанс (і ми 
вже знаємо чому) робив ставку на самодіяльність індивіда — творчу, а інколи 
й руйнівну; Тож індивід, виростаючи до розмірів велетенських, немовби вби
рав у себе суспільну проблематику, перетворювався не так на тип, як на сим
вол часу — на Гамлета, на Макбета, на Ліра, на Яго, на Фальстафа, на Ко
ріолана.

У Шекспіра шукали й часто-густо знаходили життєподібне відображення 
життя. А в «Королі Лірі» соціальний аналіз по-своєму лежить на поверхні. 
Проте було б помилкою, так би мовити, приміряти Шекспіра до Бальзака чи 
навіть до Стендаля, художника, йому за манерою трохи ближчого. Шекспір не 
просто програв би при цьому; лишилося б незрозумілим його істинне значення. 
Адже й «Отелло» — п’єса ніби «камерна».— це реалізм. І це шекспірівський 
театр у вузькому й широкому розумінні. Бо те й друге — реалізм і театраль
ність — у поета невіддільні, одне без одного не існують.

Але от що знаменно: форми, суворо зумовлені часом, несподівано набувають 
актуальності в іншому історичному контексті. Хаузер, розглядаючи Шекспіра, 
казав про це, але тільки стосовно до кіномистецтва. Ну, а з найновішою дра
мою хіба немає в нього нічого спільного?

У п’єсі швейцарця Макса Фріша «Китайський мур» (1946) якийсь Сьогодніш
ній, виконуючи функції своєрідного хору, так відкриває спектакль: «Місце дії: 
ця сцена (якщо можна сказати інакше: наша свідомість. Звідси, наприклад, 
образи Шекспіра, які часто проходять крізь нашу свідомість, а також цитати 
з біблії та інше). Час дії: сьогоднішній вечір (тобто епоха, коли побудова Ки
тайського муру, само собою зрозуміло, є лише фарсом)». Спорідненість із Шекс- 
піром була б очевидна навіть без посилань на нього. Перед нами філософська 
притча загалом у шекспірівській манері. Вона наскрізь умовна, наскрізь теат
ральна і водночас пориває з усіма сталими умовностями театру. І написана 
вона на вагому соціальну тему: про немислимість, неприпустимість атомної 
війни.
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У п’єсі західнонімецького письменника Мартіна Вальзера «Чорний лебідь» 
(1964) герой Руді Гоотхайн, щоб викрити лікарів-убивць (свого батька і його 
колегу), як Гамлет для Клавдія, влаштовує виставу. Тільки не силами <за« 
їжджих акторів, а пацієнтів лікарні для божевільних, де сьогодні практикують ці 
колишні нацисти.

«Китайський мур» і «Чорний лебідь» — лише два з багатьох можливих при
кладів. І така значна кількість не випадкова. Розломи і звершення часів Рене
сансу в чомусь співзвучні нашій добі — добі великого переходу. І найновіші 
реалісти часто-густо будують філософські притчі, не дуже турбуючись про жит- 
тєподібність. Одне слово, Шекспір сягає до нас. Сягає по-різному: і формами 
своїми, і образами, й ідеями. На Це вказує той-таки «Чорний лебідь» Вальзе
р а — «спектакль у спектаклі» на гамлетівський сюжет. Шекспірові мотиви 
пронизують і драматургію, і прозу XX століття. Ні на яку повноту картний не 
претендуючи, лише щоб не бути голослівним, укажу на комедію Шоу «Смаг
лява леді сонетів» (1910), на драму Г. Гауптмана «Гамлет у Віттенберзі» 
(1935), на романи Альфреда Дебліна «Гамлет, або Довга ніч наближається до 
кінця» (1956) та Айріс Мердок «Чорний принц» (1973). Особливо могутня 
Шекспірова вЛада над сучасною поезією. Мабуть, нема жодного визначно
го лірика, який би не бесідував з Гамлетом, не думав прб долю Офелії чй Дезде*- 
мони. '

А втім, усе це інтелектуальний шар. Шекспір, проте, ейгае — часом диво
вижно, несподівано — і до інших шарів. До моїх друзів ходила молочниця, 
стільки років ходила, Що Вони були в курсі всіх її справ, у тому числі й намі
рів незабаром вгДдати будинок дітям. Одного разу її спитали, як з будинком. 
Бона відповіла, що передумала. З'ясувалося, кум відраяв: ото, мовляв, відпи
сав один цар дітям царство, а вони йому — дулю. Так «Король Лір» увійшов у 
свідомість людей, які, можливо, ніколи його не читали, не бачили на сцені. Уві
йшов у вигляді притчі, все ще філософської, але й народної, побутової, по-тол- 
стовському повчальної. Це — не смішно, це — вражаюче.

Мабуть, популярність великого, художника завжди ширша, ніж ми можемо 
собі уявити. Така й популярність Шекспіра, бо він стверджує нетлінне. Велич 
людини, її людську складність, її боротьбу за кращий людський світ.

Шекспір не став би генієм, якби не збагнув свого віку, не творив для нього 
й заради нього, але він не був би генієм, якби не сягнув через віки.

* * *

У цьому виданні український читач одержує свого повного Шекспіра. Повне 
видання Шекспіра — подія в житті кожної національної культури. І до цієї 
події наша культура прийшла у всеозброєнні літературознавчої науки та пере
кладацької майстерності.

У порівняно короткій, неминуче в чомусь неповній передмові неможливо ви
світлити всю багатогранність теми «Шекспір і Україна». їй присвячено чимало 
книжок і статей, серед яких назвемо «Українську Шекспіріану» І. ВаніноІ 
(1964;, «Шекспір в українському літературознавстві» Н. Модестової (1964),
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«Шекспір в українській літературі» М. Шаповалової (1976). Відсилаючи нашого 
читача до цих грунтовних оглядів, я дозволю собі лише окреслити проблему, 
що нас цікавить.

Знайомство з Шекспіром на Україні починається з першого десятиріччя 
XIX віку, тобто слідом за появою російських перекладів поета і постановок 
його п’єс. То була ера романтизму, що по-своєму, як ми пам’ятаємо, відкривала 
Шекспіра по всій Європі й у пошуках своїх на нього спиралась.

Найбільший поет України Тарас Шевченко захоплювався найбільшим англійсь
ким генієм. Всюди возив із собою його твори в російських перекладах. Читання 
«божественного Шекспіра» полегшувало Кобзареві тяжкі дні заслання. Величез- 
■е враження на Шевченка справили вистави «Отелло» й «Короля Ліра» за участю 
славнозвісного американського актора-негра Айри Олдріджа.

Першу спробу перекладу Шекспіра зробив на початку 60-х років минулого 
сторіччя П. Свенціцький, тоді ще студент Київського університету. З кінця 
60-х років цим захопився П. Куліш: він переклав тринадцять п’єс. У 70-х ро
ках ідея перекладати Шекспіра виникла й у М. Старицького. Проте здійснив 
він тільки переклад «Гамлета». М. Кропивницький переклав «Отелло» і працю
вав над «Венеціанським купцем». У 90-і роки Панас Мирний перекладав 
«Короля Ліра».

Особлива сторінка української Шекспіріани пов’язана з Іваном Франком. 
Переклав він із Шекспіра, може, й не так багаїо — «Венеціанського купця» й 
ряд сонетів,— але саме він заклав основи українського шекспірознавства. Бо ті 
десять сторінок, присвячених Шекспіру в книзі професора Київського універси
тету А. Линниченка «Курс історії поезії для середніх навчальних закладів» 
(1861), навряд чи можуть розглядатись як такі основи. А Франко написав 
одинадцять праць про Шекспіра, де показав поета гуманістом і реалістом, що 
9 надзвичайною силою відтворив свій вік і боріння цього віку. Чимало зробив 
Франко і в справі видання Шекспірових п'єс.

Відтоді захоплення поетом, його популяризація і поглиблене його вивчення 
йдуть паралельно. У зв’язку з цим можна вказати хоча б на працю ще молодого 
О. І. Білецького «З історії шекспіризму: Теофіль Готье про комедії Шекспіра» 
(1916).

Нові обрії відкрив Великий Жовтень. Гі’єси Шекспіра йдуть на українській 
сцені з перших років Радянської влади, а з кінця 20-х років починають з’явля
тися нові переклади його творів. Усього до початку 80-х років перекладено 
п’ятнадцять Шекспірових п’єс. Причому деякі перекладалися неодноразово. 
Адже за них бралися такі майстри, як М. Рильський, М. Бажан, Борис Тен,
В. Мисик — художники, що оригінально бачили й відчували Шекспіра, вплітали 
в точне його відтворення самобутню поетичну інтерпретацію.

До золотого фонду українського радянського театру ввійшов ряд шекспірів- 
ських постановок. Нагадаю лише про деякі з них. Це «Отелло» в театрі ім. Зань- 
коввцької (1926), «Сон літньої ночі» в Київському театрі ім. Франка (1927), 
«Макбет» у Донецькому театрі ім. Артема (1938). Здійснювали ці постановки 
такі видатні діячі сцени, як П. Саксаганський, Г. Юра, В. Василько.
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Нової сили набрало й шекспірозиавство. Його успіхи насамперед пов’язані 
в працями професора С. І. Родзевича. Помітними явищами є дослідженії^ 
А. Шамрая «До питання про естетику комедій Шекспіра», А. Гозенпуда «Народ» 
ність Шекспіра», статті Т. Якимович, О. Білецького, Б. Шайкевича.

Ну і, звичайно, як і в усьому світі, до Шекспірових тем, мотивів, образі^ 
звертались і звертаються українські лірики — М. Рильський, М. Бажан, Л. Пер» 
вомайський, Д. Павличко, Б. Олійник, І. Драч та багато інших.

Уся ця атмосфера якнайкраще сприяла здійсненню видання повного україн
ського Шекспіра. Задумуючи і готуючи його, ми спиралися на зроблене нашими 
попередниками і з вдячністю їх згадували. Хай воно буде своєрідним їм па« 
м’ятником.

Дмитро ЗАТОНСЬКИИ



ГЕНРІХ VI
ЧАСТИНА ПЕРША

П ереклав І ван Драч



Король Генріх VI.

Гемфрі, герцог
Глостер,     дядько короля, лорд-протектор.

Ґерцог Бедфорд,          дядько короля, регент Франції.

Томас Бофорт,        герцог Ексетер, двоюрідний дід 
короля.

Генрі Бофорт,         двоюрідний дід короля, єпископ 
Вінчестерський, згодом кардинал.

Джон Бофорт,          раф Сомерсет. згодом герцог Сомерсет.

Річард
Плантагенет,      син Річарда, покійного графа

Кембріджа, згодом герцог Йорк.

Граф Уорік.

Граф Солсбері.

Граф Сеффолк,

Л орд Толбот,             згодом граф Шрусбері.

Джон Толбот               його син.

Сер Джон 
фальстаф.

Сер Вільям Люсі.

Сер Вільям 
Глансдел.

Сер Томас 
Гаргрев.

Лорд-мер               Лондона.

Річард Вудвіл,                  комендант Тауера.

Вернон,        прихильник Білої Троянди, або* родини 
Иорків.

Бассет,       прихильник Червоної Троянди, або 
родини Ланкастерїв.

Папський легат і два посли.

Законник.

Д ва  тюремники.

Карл,         дофін, згодом король Франції Карл VII.

ДІЙОВІ
ОСОБИ
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Рене, герцог Анжуйський, король Неаполя.

Герцог
Бургундський.

Герцог
Алансонський.

Бастард
Орлеанський.

Губернатор   Парижа.

Командувач   французьких військ у Бордо.

Орлеанський
гармаш.

Його син.

Французький
сержант.

П риб рамник.

Старий пастух,    батько Діви Іоанни

Маргарита, дочка Рене, згодом дружина короля 
Генріха VI.

Графиня
Овернська.

Д іва Іоанна, звичайно знана Жанною д’Арк.

Лорди, сторожа Тауера, герольди, 
офіцери, солдати, гінці, слуги, злі духи , 

що являються Д іві.

Місце дії — почасти Англія, почасти Франція.



Д ІЯ  ПЕРША

Похоронний марш.
Вносять тіло короля Генріха V. Його оточують г е р ц о г и  Б е д ф о р д ,  Г л о с -  
т е р  та Е к с е т е р ,  г р а ф  У о р і к ,  є п и с к о п  В і н ч е с т е р с ь к и й ,  га- 
р о л ь д и  та і н ші .

Бедфорд Запнися, небо, чорнимі День, стань ніччю! 
Комети, вісниці жахливих змін,
Махніть своїми косами з кришталю, 
Збатожте збурені, лихі світила,
Що попустили Генріховій смерті,—
Він надто славен був, щоб жити довгої 
Такого не втрачав наш край монарха.

Глостер До нього край наш короля не знав.
У всьому був він володар достойний. 
Махне мечем — довкола всіх засліпить, 
Розкине руки — ширше крил дракона!
А очі гнівним полум’ям яріли 
І ворога вражали, гнали дужче,
Ніж сонце полудня в зіниці било.
Та що слова? Його діяння вищі.
Підносив руку він — і вже звитяжив.

Ексетер Чом не криваву несемо жалобу?
Помер, ніколи не воскресне Генріх,
А ми при дерев’яній цій труні 
Безчесній перемозі смерті служим 
Присутністю своєю — наче бранці, 
Припнуті до тріумфу колісниці.
Чи ж випадає нам клясти планети,
Що славу нашу вбити завзялися?
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Чи думать, що французи хитромудрі, 
Жахнувшись величі, начаклували 
І тим його до скону призвели?

Єпископ Він був король. Над королів король.
Французам буде не такий страшний 
І судний день, як був їм вид його.
Звитяжив він, як бог благословляв;
Йому вимолювала церкча успіх.

Глостер Та де вона, та церква? Голосінням 
Його життя ви обірвали нитку.
Жадали ви зманіженого принца,
Щоб вас він слухався, немов школяр.

Єпископ Чого б ми не жадали, ти — протектор, 
Керуєш принцом ти і королівством,
А сам боїшся гордої дружини,
Боїшся дужче, ніж творця чи церкви.

Глостер Та зась тобі про церкву! Плотське любиш.
А в церкву втрапиш — тільки й молиш бога 
Що про погибель ворогів своїх.

Бедфорд Облиште чвари, духом ви змиріться!
До вівтаря з герольдами ходімо.
А замість золота кладімо зброю.
Пощо та зброя? Генріх наш помер!
Чекайте лихоліття, о нащадки!
Дитя не молоко, а сльози виссе,
Багном солоних сліз наш острів стане, 
Оплачуть мертвих лиш самі жінки.
О Генріх П’ятий! Дух твій прикликаю!
Цю землю захисти, врятуй від чвар!
З ворожим світлом ти зітнися в небі!
Твоя душа ясніше засіяє,
Ніж зірка Цезаря, ще яскравіше...

Входить г о н е ц ь .

Гонець Вітаю вас, високородні лорди!
Сумних вісток вам з Франції привіз я — 
Про втрати, кровопролиття, поразки.
Ми втратили Гюйєнну, Реймс, Шампань, 
Париж, і Орлеан, і Пуатье.

Бедфорд Що перед мертвим Генріхом ти кажеш? 
Тихіше! Бо, про ці почувши втрати,
Труну зламає і воскресне він.

48



Глостер То втрачено Лариж? І здавсь Руан?
Коли б ожив, підвівся знову Генріх,
Від цих новин помер би він удруге.

Ексетер І як це сталося? Чи зрадив хто?
Гонець Не зрада, ні! Лиш брак людей і грошей. 

Поміж солдатів ширяться чутки,
Що розвели ви між собою чвари.
Тоді, як війську, треба йти на битву,
Ви сваритесь, кому обняти провід:
Той за війну, але боїться жертв,
На бій летів би другий — крил нема,
Не тратячи й гроша, хотів би третій 
Здобути, мир підступними словами. 
Збудись, дворянство Англії, устань!
Хай честі молодої лінь не стьмарить.
З герба твого лілеї вже зірвали,
Вже, Англіє, відтято півщита!

Ексетер Якби для похорону сліз забракло,
Від цих новин їх роздилося б море.

Бедфорд Я — регент Франції. Мої це вісті.
Подайте панцер мій. Я битись буду.
Геть непотрібне це вбрання жалобне! 
Французам очі вирву, і криваво 
З біди незбутньої вони заплачуть.

Входить 2-й г о н е ц ь .

2-й гонець Ось, лорди, вам листи — лихі все вісті.
Вся Франція на Англію повстала,
Окрім кількох мізерненьких містечок. 
Коронувався в Реймсі Карл, дофін;
У спілці він з Бастардом Орлеанським. 
Рене, Анжуйський герцог, теж за нього, 
Пристар до Карла й герцог Алансонський.

Ексетер Дофін коронувавсь? Біжать до нього — 
Куди ж нам бігти від ганьби цієї?

Глостер На ворога — щоб за горлянку взяти!
Знесиливсь, Бедфорде? Я в бій піду.

Бедфорд Чому ти сумніваєшся в мені?
Вже подумки давно зібрав з військо,
Яке всю Францію покриє враз.

Входить 3-й г о н е ц ь .
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3-й гонець Мої ласкаві лорди, вам до сліз,
Що над труною Генріха ллєте,
Я звістку прилучу про битву люту 
Сміливця Толбота й лихих французів.

Єпископ Лорд Толбот виграв битву? Чи не правда? 
3-й гонець О ні! Лорд Толбот битву ту програв.

Усе докладно вам я розповім.
Було десяте серпня. Лорд наш грізний 
Облогу зняв і йшов від Орлеана,
Шість тисяч війська маючи лишень,
Коли французів понад двадцять тисяч 
Опали зусібіч його зненацька.
Не мав часу він шикувати лави,
Прикрить списами лучників своїх.

. Лише кілків насмикавши із плоту, 
Безладно їх у землю повтикали,
Аби кінноту ворога спинити.
Тривала битва понад три години,
І Толбот доблесний над сподівання 
Творив дива мечем своїм і списом, 
Французів сотнями до пекла слав.
Ніхто не смів супроти нього стати, 
Розлючений шугав він тут і там.
«Диявол в латах!» — вороги кричали,
І стало військо, здивувавшись дивом.
Його ж солдати, отаке уздрівши,
Відважно закричали: «Толбот! Толбот!» — 
І люто кинулися в гущу битви.
Були б той злам звитяжний закріпили, 
Якби не боягуз — сер Джон Фальстаф.
Він уперед тили мав повести 
На поміч змореним переднім лавам,
Та втік, удару навіть не завдавши.
Тут сум’яття зчинилось, різанина,
Кільцем смертельним ворог охопив нас. 
Валлонець підлий, годячи дофіну,
У спину списом Толбота уразив —
Того, кому в лице не сміло глянуть 
Всієї Франції добірне військо.

Бедфорд Убитий Толбот? Я себе уб’ю.
За те, що тут в розкошах байдикую,
А гідний проводир від зради гине —
Один, без помочі, в чужім краю.
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3-й гонець О ні, живий він, та в полон узятий;
З ним разом лорди Скеле і Гангерфорд. 
Всі інші вбиті чи також в полоні.

Бедфорд Я сам за нього викуп заплачу:
Дофіна з трону сторчголов я скину,
І стане викупом його корона.
За лорда одного я чотирьох 
Французів дам. Прощайте! Поспішаю.
Я запалю у Франції вогні —
Відзначимо отак Георга свято.
Візьму з собою десять тисяч війська,— 
Тремти, Європо, лийся, кров злодійськаї

3-й гонець Покваптеся — облігши Орлеан,
Англійське військо слабшає дедалі. 
Граф Солсбері благає допомоги,
Від бунту ледь утримує солдатів; 
їх жменя відсіч полчищам дає.

Ексетер Ви ж, лорди, Генріхові поклялися 
Дофіна Карла знищити або 
Нещадно владі нашій підкорити.

Бедфорд  Я пам’ятаю це — і вас лишаю,
А сам іду ладнатися в похід.
(  Виходить )

Глостер До Тауера я мерщій полину,
Огляну артилерію, запаси.
Тоді малого принца короную.
(Виходить)

Ексетер Подамся в Елтем, де малий король,—• 
Мене ж опікуном йому обрали,—
І там подбаю за його безпеку.
(Виходить)

Єпископ І діло, й місце кожен має тут,
Я ж — осторонь. І прав мені немав.
Та довго я не буду без роботи.
Із Елтем а я вкраду короля 
І стану до державного руля.
(Виходить)
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С Ц Е Н А  2

Франція. Перед Орлеаном’.

Фанфари.
Входять із сурмами й барабанами К а р л ,  А л а н с о н ,  Р е н е  та в і й с ь к о .

Карл Правдивий Марса Шлях на небесах 
І на землі нам досі не відомий.
Чи ж він давно англійцям сяяв? Нині 
Нам усміхається — ми переможці!
Які міста тепер в руках у нас!
Ось біля Орлеана стоїмо.
Від голоду, як при’види, бліді,
Англійці нас тривожать раз на місяць.

Алансон Бо їм забракло каші та біфштексів.
Вони ж повинні жерти, наче мули,
І завжди шаньку мати біля морди,
А ні — то будуть наче мокрі миші.

Рене Чому ж б’єм байдики? Анумо, вдармо!
Таж грізний Толбот у полоні в нас.
Дурний шаленець Солсбері зостався,
В безсилім гніві жовч собі псує,
Бо ж ані грошей, ні бійців не має.

Карл Сурміть тривогу! Нападем на них!
Відновим честь поганьблену французів!
Хай той уб’є мене, хто запримітить,
Що я ступнув хоч крок назад із ляку.
Виходять.

Гамір, битви. Французи відступають з великими втратами. Повертаються К а р л ,  
А л а н с о н ,  Р е н е  та і н ш і .

Карл  Чи бачив хто таке? Ну, що за люди!
Пси, боягузи! Я б не втік нізащо,
Коли б мене самого не’лишили.

Рене А Солсбері — вояка відчайдушний!
Так бився, мов життя йому набридло.
Вельможі інші, як леви голодні,
На нас, немов на здобич, накидались.

Алансон Наш Фруассар засвідчує в писаннях,
Що Англія за Третього Йдварда
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Своїх родила Олів’е, Роландів.
У цьому знов переконались ми,
Адже лиш Голіафів та Самсонів 
Шле в бій вона. Один іде на десять!
Кощаві голодранці! Хто б подумав,
Що з них такі сміливці та завзятці.

Карл       Віддаймо цим рабам безтямним місто,
Бо голод їхню лють лише підсилить.
Я знаю їх — вони зубами скришать 
Ці мури швидше, ніж облогу знімуть,

Рене     Вони ж немов заведені машини —
Б ’ють руки їхні, наче дзигарі.
хто витримав би стільки, як вони?
Гадаю, треба їх лишити — й годі.

Алансон Хай буде так.
Входить Б а с т а р д  О р л е а н с ь к и й .

Бастард Де наш дофін? Іду я з новиною.
Карл Бастарде Орлеанський, тричі просим.

Бастард Такі сумні ви! Де бадьорість ваша?
Чи пригнітила так нова поразка?
Та не впадайте в розпач — поміч близько. 
Привів до вас я дівчину святу,
Якій видіння, послане з небес,
Облогу стомливу звеліло зняти 
Й за межі Франції прогнать англійців.
У ній — пророцтва дар ще глибший, дужчий, 
Ніж був у римських дев’яти сивіл.
Минуле і майбутнє бачить Діва.
Покликати її? Але повірте:
Мої слова правдиві й непомильні.

Карл То клич її.
Бастард Орлеанський виходить.

Та випробу вчиню їй.
Рене, зі мною місцем поміняйся,
Дивись суворо і питай велично,—- 
З ’ясуємо, яка віщунка з неї.
Входять Д і в а  і Б а с т а р д  О р л е а н с ь к и й .

Рене Це ти нам, дівчино, чудес покажеш?
Д іва  Це ти, Рене, мене дурити хочеш?
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А де доф ін? А вийди-но вперед!
Я впізнаю  тебе, хоч бачу вперше,
Усе мені відкрито,— не дивуйся.
Н а самоті поговорю з тобою.
Панове, відійдіть, лиш іть удвох нас.

Рене Вона хоробро зразу йде на приступ.
Д іва        Дофіне, пастуха дочка я родом

І розум маю простий та невчений;
Лиш  небо й матір божа захотіли 
Осяяти мене, нікчемну й ницу.
Якось, коли ягнят я пасла ніжних,
А сонце щоки пражило мої,
Н араз вона постала перед мене 
У повнім величі яснім видінні 
І ниций стан лишити наказала,
Щоб від ярма я рідний край звільнила, 
І обіцяла допомогу й успіх.
У сяйві й пишноті вона явилась,— 
Непоказна, засм агла я була.
Вона мене промінням осінила,
Й мене тепер ти бачиш у красі. 
Питання став м е н і які завгодно,
Без роздумів тобі я відповім.
Як хочеш, то мою відвагу спробуй:
В бою явлю я силу нежіночу;
Н аваж ся, і щасливий будеш тим,
Тобі я стану другом бойовим.

Карл  Мене дивуєш ти високим словом.
Н а випробу твою поставлю доблесть — 
В єдиноборстві ти зітнись зі мною.
Як переможеш — я тобі повірю, 
Поступишся — то не повірю я.

Д іва  Готова я. Ось меч мій гостролезий,
По п’ять лілей карбовано обабіч.
Н а цвинтарі святої Катерини 
В Турені я знайш ла його між  брухту.

Карл  Почнімо з богом — не боюсь жінок я.
Д іва    Я ж  не сахнуся перед чоловіком.

Б ’ються; Діва перемагає Карла.

Карл  Спини, спини свій шал! Ти — амазонка, 
Мечем Д ебори ти зі мною б’єшся.
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Д іва  Мені допомагає матір бож а .
Карл  Хто б не поміг тобі, мені поможеш!

Ж аданням  я палаю  нетерплячим:
Ти підкорила й серце, і десницю.
 О Д іво,— як таке твоє імення,—
Тобі слугою, а не паном буду,
П ро це тебе дофін французький просить.

Д іва  Я не освідчень нині жду від тебе:
Н а месницю мене обрало небо!
Лиш е як розгромлю ворожу зграю,
Тобі про нагороду нагадаю .

Карл  Тим часом зглянься на раба твого.
Рене Д офін із нею забалакавсь  дуже.

Алансон Він хоче дівчину пізнати ближче,
А то б він так не затягнув розмови.

Рене П отурбувать? Бо ж  він не знає м ір у
Алансоя  А ми самі хіба ту міру знаєм?

Ж інки словами вміють заманити.
Рене Мій пане, то який ж е рішенець?

Ми О рлеан покинемо чи ні?
Д іва        Н і — недовіркуваті слабодухи!

Всі до останку бийтеся. Я — щит ваш.
Карл  Я згоден з нею; виборем звитягу.
Д іва  Бичем англійців стать мені судилось.

Ц ієї ж  ночі я зніму облогу.
Н адійтесь на весну серед зими,
Відколи я меча зняла до бою.
Мов кола на воді — земна вся слава:
Вони розширюються безупинно,
Аж поки згладяться і щезнуть зовсім.
Смерть Генріха — кінець англійським колам, 
Розш ирилась і щ езла їхня слава.
Я — мов галера та, зухвала й горда,
Щ о Ц езаря несла з його судьбою.

Карл  Чи надихав не голуб М агомета?
Тебе ж  орел, напевно, надихнув!
Ані Єлена, мати Константина,
Тобі не рівня, ні Ф іліппа дочки.
Венери зірко, що на землю  впала,— 
Д остойно  як тебе пошанувати?
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Алансон Та годі зволікань: дог бою.станьмо!
Рене Роби що можеш, жінко,— честь рятуй нам. 

Розбий англійців і ввійди в безсмертя.
Карл Тож випробуймо віщування ці.

Одурить нас вона — нема пророків!
Виходять.

С Ц Е Н А  З

Лондон. Перед Тауером.

Входить г е р ц о г  Г л о с т е р  зі с л у г а м и  в синіх 
лівреях.

Глостер Я маю Тауер оглянуть нині.
Відколи Генріх вмер — боюся зради.
Де вартові? Чому тут не пильнують?
Гей, відчиніть! Наказує вам Глостер!
Слуги стукають у браму.

1-й вартовий
(за сценою)
Це хто так владно стукає у браму?

1-й слуга  Прибув високородний герцог Глостер.
2-й вартовий

(за сценою)
Хто б він не був, не впустимо нікого.

1-й слуга  Оце ти так протектора стрічаєш?
1-й вартовий

(за сценою)
ротектору хай буде бог протектор.

Кажу: ми робим те, що нам звеліли.
Глостер Хто вам звелів? Лиш я веліти можу!

Чи інший є протектор в королівстві?
Ламайте браму — я даю вам дозвіл.
Якийсь там конюх буде кпити з мене!
Глостерові слуги ломляться у браму Тауера.

В удвіл
(за сценою)
Що там за гамір? Хто затіяв зраду?
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Глостер Чи ваш це, коменданте, голос чути?
Ну ж, відчиніте, Глостера впустіть.

Вудвіл
(за сценою)
Терпіння майте, герцогу шановний.
Не можу брами відчинити вам.
Це кардинал мені заборонив.
Дістав я повеління не впускати 
Сюди ні вас, ні ваших слуг — нікого.

Глостер Ти перевагу віддаєш йому,
Єпископу, чванливому прелату,
Якого наш король не міг терпіти?
Ти — недруг господу і королю.
Відкрий, бо викину тебе я геть.

1-й слуга  Протекторові браму відчиніте!
Забаритеся — висадим її.

Входить є п и с к о п  В і н ч е с т е р с ь к и й  зі своїми с л у г а м и  в рудих лів
реях.

Єпископ Гей, властолюбний Гемфрі! Що це значить?
Глостер Попиську лисий! Не впускать мене?
Єпископ А ти... ти не протектор, не порадник,

Ти зрадник і загарбник прав чужих!
Глостер Геть, геть, відвертий змовнику, з дороги!

Ти затівав погибель королю,
Ти індульгенції даєш блудницям.
Я в твій же капелюх тебе укину,
Як не припиниш ти цього зухвальства.

Єпископ Ні, вимітайся ти, а я й не зрушусь.
Ось тут — Дамаск, а ти — проклятий Каїн,
Тож брата Авеля убий, як хочеш.

Глостер Ні, я не вб’ю, лиці прожену тебе.
Немоз у пелюшках, в червоній ризі 
Звелю геть звідси винести тебе.

Єпископ Посмій-но, спробуй. Чхаю я на тебе!
Глостер Що? Чхаєш? Ах, зухвальцю нечестивий!

Ану, шикуйтесь, люди! Голубі,
Гей, на рудих! Ти ж бороду свою 
Ховай, бо вирву й надаю по пиці.
Топчу єпископський твій капелюх,
Не зважу ні на папу, ні на церкву,
Тебе за вуха добре попосмичу.
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Єпископ Ти перед папою відповіси!
Глостер Вінчестер пранцюватий ти єси!

Ану, мотуззям їх! Потурте добре.
Геть звідси, вовче ти в овечій шкурі,
Багряний лицеміре! Гетьте,, бурі!
Глостерові слуги долають єпископових.

На цей гвалт входить л о р д - м е р  Л о н д о н а  з п о ч т о м .

Лорд-мер  Соромтесь* лорди! Ви ж — верховна влада,
А мир порушуєте так зухвалої

Глостер Мир? Ех, не знаєш ти моєї кривди!
Цей Бофорт вже ні бога не шанує,
Ні короля! Він Тауер загарбав!

Єпископ Оцей ось Глостер — ворог громадянству.
Він сіє чвару, зневажае мир,
Податками гаман свій напихає,
А віру в порох затоптати хоче.
Бо ж він протектор королівства, бачте!
Надумав зброю з Тауера взяти,
Аби собі корону захопити.

Глостер Ось відповідь на щ слова — удари!
Знову б’ються.

Лорд-мер  При бійці отакій мені хіба що
Закон для всіх тут нагадати треба.
Читай, окличнику, та голосніше!

Оклияник
(читає)
Люди всіх станів, що зібралися тут нині 

озброєні, всупереч миру божому й людському,, ми вам повеліває
мо і наказуємо іменем його величності негайно розійтися по ваших 
власних домівках, і забороняємо надалі, під страхом смертної 
кари, носити, пускати в дію чи вживати меч, кинджал чи будь- 
яку іншу зброю.

Глостер Не стану я порушником закону,
Та ми ще стрінемось колись, прелате.

Єпископ Так, Глостере, зустрінемось, будь певен,
Та кров’ю ти за цю заплатиш зустріч.

Лорд-мер  Ідіть, бо скличу я людей з киями.
Цей кардинал пихатіший за чорта!

Глостер Прощай, лорд-мере, справив ти повинність.
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Єпископ Ну ж, начувайся, Гемфрі відворотний»—
Я скоро голову тобі зніму.
Глостер і єпископ Вінчестерський зі своїми слугами ви« 
ходять.

Лорд-мер Розійдуться, то підемо і ми.
Як страшно кожен з цих вельмож лютився!
За сорок літ ні разу я не бився.
Виходять.

С Ц Е Н А  4.

Франція. Орлеан.

Виходять на мур г а р м а ш  і й о г о  син.

Гармаш Чи знаєш ти, що Орлеан в облозі 
І здобули англійці передмістя?

Син Я, тату, знаю, бо стріляв не раз,
Проте невлучно, жодного не вбив.

Гармаш Ось я навчу тебе, і ти не схибиш.
Я головний гармаш у місті цьому 
І для заслуги маю щось зробити.
Мені сказали щойно шпиги принца:
Англійці, укріпившись в передмісті,
За нами стежать он з тієї вежі 
Крізь потаємні грати; звідти бачать,
Як найдошкульніше вражати нас:
Стрільбою а чи нападом раптовим.
І, щоб зарадити біді такій,
Я проти вежі встановив гармату 
І пильнував на чатах цілих три дні.
Ти ж попильнуй тепер, бо я не можу.
Як вистежиш когось, дай знать мені:
Мене у коменданта знайдеш ти.
(Виходить)

Син О не хвилюйся, батьку. Я ручуся:
Сам вистежу, тебе не потурбую.

На вежу піднімаються С о л с б е р і ,  Т о л б о т ,  с е р  В і л ь я м  Г л а н с д е л ( 
с е р  Т о м а с  Г а р г р е в  та і н ші .
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Солсбері Мій любий Толботе! Уже вернувся?
Чи дуже зле було ТОбІіВ полоні?
І як нарешті ти зумів звільнитись?
Ну ж розкажи, прощу, нам тут на вежі.

Толбот Наш герцог Бедфорд у полон узяв 
Хороброго Понтона де Сантрайля —
Отож на нього й виміняв мене.
Якось вони для глуму торгували 
Мене на воїна низького роду;
Вже краще смерть, ніж отака зневага,
Так дешево оціненому бути!
Нарешті трапився достойний викуп.
Але Фальстаф зрадливий душу ранить, 
Його я вбив би голими руками,
Аби над ним я зараз владу мав.

Солсбері Чому не кажеш, як було в полоні?
Толбот 3  зухвалим реготом, презирством, глумом 

На ринку, на майдані, виставляли 
Мене, немов позорище, для всіх 
І називали пострахом французів, 
Опудалом, яким дітей лякати.
Я ж, розлютившись, вирвався від варти 
І нігтями каміння колупав,
Аби ганьби моєї свідків бити.
Мій грізний вигляд змусив їх тікати,
Ніхто не смів і близько підійти,
Щоб я не вбив його. В залізних стінах 
Не мали за безпечного мене:
Вони вважали, що крицеві грати 
И стовпи з граніту я трощу на друзки, 
Тому стрільців приставили до мене;
Вони щомиті чатували так,
Що, тільки я у ліжку ворухнуся,
Були готові в серце вже стріляти.

С олсбері Ох, сумно слухати, як ти страждав!
За все, за все відомстимо сповна.
От зараз час вечері в Орлеані.
Я кожного крізь грати порахую — 
Окопуються там вони. Анумо,
Поглянемо. Тебе цей втішить вид.
Сер Томас Гаргрев і сер Вільям Глансдел, 
Чимшвидше висловте думки свої,
Де нам найкраще батарею ставить.
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Гаргрев  Біля воріт північних, я гадаю.
Глансдел А я б поставив біля бастіону.

Толбот А я морив би голодом це місто
Чи сутичками з нього кров цідив.
Постріл з міста.
Солсбері і сер ТоМас Гаргрев падають.

Солсбері О боже, згляньсь над грішними над намиї
Г аргрев  О боже, бідного мене помилуй!

Толбот Що за нещастя раптом нас спіткалої 
Озвися, Солсбері, скажи хоч слово.
Як чуєшся, о дзеркало відважних?
Одну щоку тобі відбило з оком!
Проклята вежа і рука проклята,
Що завдали такого лиха нам.
Таж Солсбері тринадцять виграв битв!
У нього вчивсь війни сам Генріх П’ятий.
Під рев сурми і гуркіт барабана 
Разив невтомно меч його блискучий.
Живий ти ще? Лиш розмовлять не можеш,
Та ще одне тобі лишилось око —
Благати в неба ласки. Навіть сонце 
Одним лиш оком споглядає світ!
Не будь ласкавим, небо, ні до кого,
Коли для Солсбері не маєш ласки. 
Перенесімо тіло й поховаймо.
Сер Томас Гаргрев, ти живий іще?
Озвись до Толбота. Хоч глянь на мене.
О Солсбері, збадьор свій дух, утішся,
Що ти не вмреш, аж поки...
Він ворухнув рукою і всміхнувся,
Немов сказать хотів: коли умру,
Пометись за мене — не забудь — французам. 
Вчиню, Плантагенете, як Нерон;
На лютні гратиму, міста паливши,
Моє ім’я жахатиме французів.
Тривога; грім і блискавка.

Це що за буча? Аж на небі гамір!
Тривога звідки ця і звідки гук?
Входить г о н е ц ь .

Гонець Мілорде, лавою французи сунуть!
Дофін іде, ще й Діва Жанна з ним

61



(Пророчиця така в них об’явилась) — 
Щоб змусить нас облогу з міста зняти.
Солсбері силкується підвестись і стогне.

Толбот Вмирущий Солсбері, о, як він стогне! 
Волає невідомщена душа.
Я стану вам за Солсбері, французи!
Хай там дофін-дельфін чи Жанна-панна — 
Мій кінь копитом їм серця розтопче 
І мізки їм переміша з болотом!
Нум, Солсбері в намет перенесімо 
Та й спробуєм, на що французи вдатні.

Виходять, несучи тіла.

С Ц Е Н А  5

Там же. Перед однією з брам.

Тривога, гамір битви. Входить Т о л б о т ,  переслідуючи д о ф і н а ,  і виходить 
за ним. Потім входить Діва,  женучи перед собою а н г л і й ц і в ,  і виходить 
слідом за ними. Повертається Т о л б о т .

Толбот Де міць моя? Де доблесть і потуга? 
Війська тікають — зупинити годі. 
Жене їх жінка в обладунку з криці.
Входить Д і в а .

Ось, ось іде вона. Зітнуся з нею. 
Чортице, заклинаю я тебе:
Я кров пущу тобі, коли ти відьма,
До того відішлю, кому ти служиш.

Д іва  Йди, йди, це я, котра тебе зганьбить.
Б’ються.

Толбот Чи стерпиш, небо, пекла перемогу?
Я груди розірву, напружу доблесть, 
В раменах руки викручу собі,
Але провчу повійницю нахабну.
Знову б’ються.
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Д іва
(відходячи)
Ні, Толботе, ще не твоя година,
А я доставлю в Орлеан припаси.
Як можеш — перешкодь. Та де тобі!
Йди, підбадьор людей своїх голодних 
Та заповіт для Солсбері склади.
Цей день — він наш, і не останній він!
(Входить до міста з солдатами)

Толбот Думки мої — немов гончарний круг.
Не відаю, де я і що роблю.
Мов Ганнібал, не силою, а страхом 
Вона жене нас і перемагає.
Так димом бджіл, а голубів — сморіддям 
Із вуликів, з голубників женуть. 
Англійськими собаками нас звали,
А ми, як цуценята, скавчимо.
Коротка тривога.

Краяни, чуєте? Летіть у битву 
Або левів з герба здеріть хутчій, 
Зречіться батьківщини ви своєї,
Овець поставте в герб, а не левів!
Так вівці не полохаються вовка,
Так кінь чи бик не мчить від леопарда, 
Як біжите ви від своїх рабів.
Тривога, знову сутичка.

Нічого не виходить. Знов у шанці!
Зі смертю Солсбері усі змирились,
Удару помсти не завдасть ніхто,
Бо Діва вже ввійшла до Орлеана,
І не змогли ми перешкодить їй.
Було б мені із Солсбері загинуть,
Ніж голову від сорому ховати!
(Виходить)

Тривога, англійці відступають.
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Там же.

Фанфари.
На мури Орлеана виходять Д і в а ,  К а р л ,  Р е н е ,  А л а н с о н  1 с о л д а т и .

Д іва  Розмайте наші прапори на стінах. 
Звільнили Орлеан ми від англійців.
Так Жанна д’Арк тримати вміє слово.

Карл Святе створіння ти, АстреІ донько,—
За подвиг славний як тебе вшаную?
Мов сад Адоніса — твої слова:
Сьогодні цвіт, а завтра — вже й плоди. 
Пророчицею, Франціє, пишайсй!
Уже ж ми Орлеан відвоювали.
Не знав наш край щасливішого дня.

Рене Чом дзвони не задзвонять скрізь по місту? 
Скажи, дофіне, хай вогні запалять,
Хай веселяться, бенкетують скрізь, 
Святкуймо радість, що господь нам дав!

Алансон Вся звеселиться Франція по вінця, 
Прочувши, як геройськи бились ми.

Карл  Це Жанна, а не ми, перемогла,—
Короною я поділюся з нею,
І всі священики й ченці нехай 
В процесіях співають їй хвалу.
Величнішу зведу їй піраміду,
Аніж Родопина, що у Мемфісі.
Коли ж вона помре, на знак шаноби 
Нестимуть прах її у кращій урні,
Ніж самоцвітна Дарієва скринька,
У всі великі дні, у всі свята 
Попереду всіх королів французьких.
Вже не благатимем Дені святого —
Одна у Франції свята — це Жанна!
Тепер бенкет ми королівський справим 
У день звитяги, в золотий день слави.

Фанфари.

Виходять,
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ДІЯ ДРУГА

С Ц Е Н А  1 

Біля Орлеана.

Підходять до брами ф р а н ц у з ь к и й  с е р ж а н т  1 д в о є  в а р т о в и х .

Сержант Займіть свої місця і пильні будьте,
Як шум зачуєте а чи солдатів 
Побіля мурів — якнайшвидше нам 
Давайте знати — у вартівні ми.
(Виходить)

Вартовий Гаразд, сержанте, ми сповістимо.
Хто ми такі? Впосліджена сірома!
Коли спокійно інші в ліжку сплять,
Вночі, у дощ, у холод — ми на чатах.

Входять Т о л б о т ,  Б е д ф о р д ,  г е р ц о г  Б у р г у н д с ь к и й  і с о л д а т и  is 
штурмовими драбинами.

Толбот Ви, регенте, й ви, герцогу преславний,
Чия заслуга — те, що Артуа,
Валлонія і Пікардія з нами,—
В цю ніч французи безтурботно сплять,
Весь день гулявши та бенкетувавши.
Тож скористаймося тепер з нагоди 
І з ними поквитаймось за обман,
Де хитрощі з чаклунством поєднали.

Бедфорд Тюхтій французький! Щоб отак зганьбитисьі 
Зневірившись у силі рук своїх,
Зайти у спілку з відьмами і пеклом!

Герцог Бург. До пари зраднику ,і товариство.
Та що за Діва в ни х, свята немовби?

Толбот Подейкують, що то якесь дівча.
Бедфорд Дівча? А войовниче достобіса!

Герцог Бург. Глядіть, щоб не здалась вам чоловіком,
Коли вона під прапором французьким 
Ще повоює так, як почала.
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Толбот Із духами вони хай накладають,
А в нас твердиня — бог, з його ім’ям 
На їхні мури видеремось ми.

Бедфорд Хоробрий Толботе, ми — за тобою.
Толбот Не всі гуртом, а ліпше, я гадаю,

Нам різними шляхами прориватись,
Щоб, як спіткає одного невдача,
Могли на ворога ударить інші.

Бедфорд Ну, я — до того місця.
Герцог Бург. Я — до цього.

Толбот Тут Толбот вилізе чи знайде скін.
За тебе, Солсбері, іду й за право 
Твоє, королю Генріху. Покаже 
Ця ніч, який я відданий обом вам.

Англійці видираються на мури з криками: «Святий Георг!», «Толбот!»

Вартовий До зброї! Вороги ідуть на приступ!
Французи стрибають через мури в самих сорочках. • 

Входять з різних боків напіводягнені Б а с т а р д ,  А л а н с о н ,  Р е н е .

Алансон Ну як, панове? Чом не одяглися?
Бастард Ми раді, що хоч так змогли втекти.

Рене Збудились ми і вискочили з ліжка,
Біля самих дверей тривогу вчувши.

Алансон Відтоді як до зброї взявсь, ніколи 
Я ще не чув про напад отакий — 
Зухвалий, бойовий та відчайдушний!

Бастард Цей Толбот, певне, сам диявол з пекла.
Рене Коли не пекло з ним, то, мабуть, небо.

Алансон Он Карл. Аж дивно, як він уцілів.
Бастард Та що йому — порятувала Діва.

Входять К а р л  і Д і в а .

Карл  Таке твоє, облуднице, мистецтво?
Спочатку ти підлестилась до мене, 
Подарувавши успіх невеличкий,
Аби тепер ми втратили усе!
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Д іва  За віщо, Карле, ти картаєш друга?
Не можу я весь час при силі бути,
Щоб, сплю я чи не сплю,— перемагать,
А ні — то буду винна перед вами.
О необачні! При путящій варті 
Оця біда нас нагло не спіткала б.

Карл Провина ваша в цьому, Алансоне.
Цієї ночі ви, начальник варти,
Так занедбали цю важливу справу.

Алансон Якби усі пости-так береглися,
Як ті, де пильнував сторожу я,
Нас не заскочили б отак ганебно.

Бастард Я добре пильнував.
Рене І я, мій пане.

Карл І я ж так само — чи не цілу ніч 
В її дільниці і в своїй ходив 
Весь час туди й сюди без відпочинку,
На всіх постах не раз міня& сторожу,—
То відкіля і як пройшли вони?

Д іва  Не дошукаєтесь, хто дужче винен.
Уже ж якесь та відшукали місце,
Пильноване недбало, і пробились.
Тепер лишається хіба одне —
Зібравши розпорошені війська,
Придумати, як ворога дойняти.

Тривога.

Вбігав а н г л і й с ь к и й  с о л д а т  із криком: «Толбот, Толбот!» Усі тікають, 
покинувши одежу.

Солдат А я покинуте собі візьму.
Крик «Толбот!» меч замінює мені,
Бо вже я здобичі вхопив чимало,
До цього ймення вдавшись, як до зброї.
(Виходить)
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С Ц Е Н А  2

Орлеан: У середині міста. ?

Входять Т о л б о т ,  Б е д ф о р д ,  г е р ц о г  Б у р г у н д с ь к и й ,  к а п і т а н  т 
і н ші .

Бедфорд Вже розвидняється, пощезла ніч,
Що землю крила смоляним плащем.
Сурміть відбій, погоню припинити!
Сурмлять відбій.

Толбот Хай тіло Солсбері сюди несуть,
Хай покладуть отут, на площі ринку,
Посеред міста клятого цього.
Обітницю його душі я сповнив:
За кожну краплю графової крові 
Тут п’ятеро французів полягло.
І, щоб прийдешність не могла забути,
Яку руїну помста принесла,—
В найкращім храмі їхнім споруджу 
Йому гробницю на спочинок вічний.
На ній, щоб кожен прочитати зміг,
Опишуть хай, як плюндрували місто,
І як підступно Солсбері убито,
І як жахав він Францію усю.
Але в кривавій різанині нашій 
Чи бачив хто дофіна рятівницю,
Ту Жанну д’Арк, їх захисницю славну,
Чи ще кого з поплічників його?

Бедфорд Напевне, Толботе, як бій почався,
Раптово зігнані із ложа сну,
Вони поміж озброєних людей 
Мур перескочили й побігли в поле.

Герцог Бург. Я сам, наскільки розрізнити міг
В диму й нічній імлі, сполохав наче 
Дофіна і повійницю його,
Коли, рука в руці,, вони тікали,
Мов голубки закохані, що й дня 
Одне без одного прожить не можуть.
Коли ми лад відновимо у місті,
Всі сили треба кинути в погоню!
Входить г о н е ц ь .
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Гонець Вітаю, лорди! Хто в цім зборі славнім 
Зоветься Толботом, чиї діла 
Прославили його у нас надміру?

Толбот Я Толбот. Хто прислав тебе й навіщо?
Гонець Графиня найдостойніша Овернська,

Твоєю славою зачарувавшись,
0  повелителю, прохає нині,
Щоб зволив ти відвідати її;
Хай має чим вона хвалитись людям:
Що бачила тебе, людину славну.

Герцог Б ург . Ну, бачу вже, що скоро війни наші 
В кумедні перетворяться забави,
Якщо жінки так зустрічей жадають.
Ви не зневажите цей милий заклик?

Толбот Тоді мені не вірте. Бо хоча
Ніяке чоловіче красномовство 
Мене переконати не змогло б,
Та доброті жіночій я піддався.
А їй скажи: складаю дяку щиру
1 упокорений прийду до неї.
А може, разом підемо, панове?

Бедфорд Ні, тут щось більше, ніж звичайна чемність. 
Та й чув не раз я, що незвані гості 
Приємні лиш тоді, як підуть геть.

Толбот Один піду, коли немає ради,
Сам випробую тої пані гречність.
Гей, капітане! Підійдіть-но ближче.
( Шепоче тому на вухо)
Чи думку зрозуміли ви мою?

Капітан Так, пане мій, і все зроблю як треба.
Виходять.

С Ц Е Н А  З

Подвір’я замку графині ОвернськоТ. 

Входять г р а ф и н я  і п р и б р а м н и к .

Графиня Прибрамнику, запам’ятай наказ,
А сповнивши — мені ключі віддай.
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Прибрамник Так, пані.
( Виходить)

Графиня Готова пастка. Як удасться все,
Я так уславлюсь подвигом своїм,
Як Томіріс-скіф’янка смертю Кіра.
Велика слава лицаря страшного,
Не менш разючі і його діла,
І рада я на власні очі й вуха 
У славі дивній цій переконатись.

Входять г о н е ц ь  і Т о л б о т .

Гонець Як ви, ласкава пані, наказали,
Запрошення віддав — і ось лорд Толбот.

Графиня Вітаю щиро! Що? Хіба це він?
Гонець Так, пані, він.

Графиня Бич Франції? Невже!
Той грізний Толбот, що його ім’ям 
Лякають матері дітей малих?
Я бачу, що чутки таки брехливі.
Гадала я — побачу Геркулеса 
Чи Гектора з його суворим видом, 
Могутнього статурою і зростом,
А бачу: це дитя, дурненький карлик!
Не може буть, щоб зморщений курдупель 
Нагонив жах такий на ворогів.

Толбот Я, пані, вас насмів потурбувати,
Але оскільки в гніві світлість ваша,
Знайду я іншу пору для відвідин.
(Хоче вийти)

Графиня
(до гінця)
Чого це він? Спитай, куди іде?

Гонець Лишіться, лорде! Хоч скажіть, чому 
Ви пані покидаєте раптово.

Толбот Хай знає — помиляється вона:
Я йду засвідчити, що Толбот — тут.

Повертається п р и б р а м н и к  із ключами.

Графиня Якщо ти справді Толбот, ти — мій бранець. 
Толбот Я — бранець? Чий?
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Графиня • Мій, кровожерний лорде!
Тебе я заманила в замок свій.
Віддавна тінь твоя — мій вірний раб:
Серед картин моїх портрет твій висить.
А зараз станеться те саме з тілом:
Я ноги закую твої і руки,

'Ті руки, що жорстоко стільки літ 
Край плюндрували наш та убивали 
Чи брали в бран синів або мужів.

Толбот Ха-ха-ха!
Графиня Смієшся ти, нещасний? Ще застогнеш.

Толбот Сміюсь, бо бачу, як ви захопились,
Тінь Толбота спіймавши у тенета.
Ще й хочете в жорстокості вправлятись!

Графиня Як? Ти — не Толбот?
Толбот Я — справдешній Толбот,

Графиня То маю я не тінь саму, а й тіло!
Толбот Ні, ні, я тільки тінь себе самого,

Ви помиляєтесь: не тут-бо тіло.
Те, що ви бачите,— найменша частка-,..
Мізерна дещиця людини всеї.
Якби все тіло тут було, о пані,—
Воно таке широке і високе,
Що замок ваш його всього не вмістить.

Графиня Ви загадки загадувать мастак:
Мовляв, він тут і водночас не тут.
Тож як узгодити одне і друге?

Толбот Я зараз вам це покажу.
(Сурмить у ріг)

Б’ють барабани, гарматний залп. Входять с о л д а т и .

Що скажете? Чи ви переконались,
Що Толбот — тільки тінь себе самого?
А онде — тіло, м’язи, руки й сила:
Він бунтівливі шиї нею гне,
Міста він ваші зносить, край руйнує,
За хвильку землю цю ущент спустошить.

Графиня Звитяжний Толботе! Пробач образу.
Не менший ти, ніж слава повідає,
Та більший, ніж із вигляду здаєшся.
Хай суд поквапний не накличе гніву,—•
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Шкодую; що тебб не Привітала 
З пошаною, якої ти достойний.

Толбот О* не журіться й не судіте хибно 
Про наміри мої, як ви судили 
Із вигляду про міць мойого тіла.
Я зовсім не образився на вас 
1 не жадаю іншої відплати,
Крім однієї: дайте нам ласкаво 
Вина й наїдків ваших скуштувать. 
Солдатські шлунки завжди служать добре.

Графиня Від серця щирого я пошаную 
 Войовника великого в господі

Виходять.

С Ц Е Н А  4

Темпльський сад у Лондоні.

Входять графи С о м е р с е т ,  С е ф ф о л к  і У о р і к ,  Р і ч а р д  П л а н т а г е 
нет ,  В е р н о н  і з а к о н н и к .

Плантагенет Вельможні лорди, що це за мовчанка?
Невже ніхто не вступиться за правду?

Сеффолк Були занадто голосні ми в залах,
І, може, сад для нас зручнішим буде.

Плантагенет Скажіть же, чи за правду я стояв,
А Сомерсет боровсь за хибне діло?

Сеффолк В науці права зроду я ледачий;
Не вмів нагнути волю до закону,
Тому закон до волі нахиляв.

Сомерсет Уоріку, ви розсудіте нас.
Уорік 3 двох соколів — котрий злітає вище,

Із двох собак — в котрої паща глибша,
Із двох клинків — котрий твердіший гартом, 
Із коней двох — котрий з обох прудкіший,
Із двох дівчат — котра з обох звабніша,—
Я ще сяк-так зробити можу вибір.
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Але в цих,гострих каверзах закону 
Я, далебі, дурніший за ворону.

Плантагенет Та досить цих манірних прибіднянь.
Так явно правда на моєму боці,
Що бачить і підсліпувате око.

Сомерсет А в мене правда складена так добре,
Так чисто, так сяйливо й очевидно,
Що й тим, хто зовсім без очей, помітна.

Плантагенет Неначе скуті ваші язики.
Що ж — висловіть свої думки без слів. 
Хай кожен з вас, хто справжній дворянин 
І честь свою обстоює несхитно,
Коли вважає, що моя тут правда,
Зірве з цього куща троянду білу.

Сомерсет Хай кожен, хто не боягуз підлесний 
І має сміливість за правду стати,
Отак, як я, червону рве троянду.

Уорік Я не люблю яскравих барв; тому
Без ницого підлесництва й крутійства 
З Плантагенетом рву троянду білу.

Сеффолк А я зірву червону з Сомерсетом
І цим скажу, що в і н стоїть за правду.

Вернон Спиніться, лорди, і не рвіте більше.
Аж поки не домовитесь, щоб той,
За кого менше зірвано троянд,
Своєю правотою поступився.

Сомерсет Незле це, добрий Верноне, виходить.
Коли програю — підпишуся мовчки.

Плантагенет Також і я.
Вернон Тоді заради щирості і правди

Я рву оцю бліду і чисту квітку —
За білу ружу віддаю свій голос.

Сомерсет Та не вколіться, бо своєю кров’ю 
Забарвите її в червоний колір 
І, проти волі, будете зі мною.

Вернон Коли за власну славу кров проллю,
Ця слава в мить одну загоїть рану,
І я на тому ж боці залишуся.

Сомерсет Гаразд, гаразд! Ну, далі! Хто ж іще?
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Законник
(до Соме peer а )
Якщо наука і книжки .не брешуть,
То ви за справу стоїте криву.
На знак цього троянду білу рву,

Плантагенет Де ж, Сомерсете, докази твої?
Сомерсет У' мене в піхвах, і вони, я певен,

Ураз троянду білу закривавлять.
Плантагенет А щоки в тебе — мов троянди наші.

Від страху зблідли і доводять цим,
Що правда не на вашій стороні.

Сомерсет Ні*, ні, Плантагенете, ні, неправда.
Від гніву — не від страху. В тебе щоки 
Від сорому палають, як троянди,
Та все одно не визнаєш помилки.

Плантагенет А чи твоя троянда не червива?
Сомерсет А чи твоя троянда не в шпичках?

Плантагенет В різких і гострих, щоб за правду стати. 
Твоя ж черва сама себе зжере.

Сомерсет Знайду я друзів правду захистити.
Вони обстануть за мою троянду,
Туди Плантагенет і не поткнеться.

Плантагенет Клянусь оцим невинно-білим квітом — 
Тебе я зневажаю, недоноску.

Сеффолк Не в той бік обертай свою зневагу,
Плантагенет Я, Пулю, вами обома гордую.

Сеффолк Погордою своєю подавися.
Сомерсет Ходім, ходім, мій славний Де-Ла-Пулю. 

Про що нам розмовляти з мугирем?
Уорік Бог свідок, зводиш наклеп, Сомерсете.

Бо дід його був Кларенс Лайонел, 
Едварда Третього законний син.
Чи ж він мугир, з пракоренем таким?

Плантагенет Та він же тільки в цім священнім місці 
Такий хоробрий на язик, нікчема. 

Сомерсет Клянуся богом — ці слова обстою 
На кожнім клапті рідної землі.
Хіба не був твій батько Річард Кембрідж 
За  зраду страчений? Скажи, хіба

74



Тебе ця зрада не заплямувала 
І не позбавила дворянських прав?
Той злочин ще живе в твоїй крові. 
Мугир ти, доки честі не повернеш.

Плантагенет Король звелів мого скарати батька,
Та суд його законний не судив І 
Не зрадник він, хоч страчений за зраду, 
І не тобі, а тим, хто вищий тебе,
Цю правду доведу, як час наспіє.
А щодо тебе й спільника твого,
Я вас у книзі пам’яті відмітив,
Щоб покарати за оцю образу,
Отож глядіть, я попередив вас.

Сомерсет Ну що ж, ми будемо напоготові.
За кольором цим — недругів своїх 
Ти у моїх прихильниках пізнаєш.

Плантагенет Клянусь душею, гнівну білу квітку,
Як знак ненависті моєї, сам я 
Носитиму і друзі всі мої,
Аж доки чи зів’яне у могилі,
А чи розквітне з долею моєю.

Сеффолк Іди, нехай пиха тебе задушить,
І прощавай до зустрічі нової.
(Виходить)

Сомерсет Я йду, пихатий Річарде. Прощай.
( Виходить)

Плантагенет Така образа — і терпіти мушу!
Уорік Цю пляму, що вони кладуть на дім твій, 

В парламенті ми скоро зітремо,
Де Вінчестера й Глостера помирять.
Як Иорка титулу тобі не вернуть,
То й я УорікоМ не хочу бути.
Тим часом, як любові знак до тебе, 
Супроти гордих Сомерсета й Пуля 
Носитиму з тобою білу квітку.
І я пророчу — сварка, що сьогодні 
Розбила нас на партії у Темплі,
І між трояндами війна запекла 
Багато тисяч душ пошле до пекла. 

Плантагенет Вам, добрий Верноне, я щиро вдячний 
За те, що ви зірвали білу квітку,

Вернон Весь час носитиму її як вашу.
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Законник І я також.
Плантагенет Вам дякую, панове.

Ходім обідать. Будьте наготові:
Ця сварка розіллє чимало крові.
Виходять.

С Ц Е Н А  5 

Кімната в Тауері.
Д в а  т ю р е м н и к и  вносять М о р т і м е р а  у кріслі.

Мортімер Моєї старості доглядачі,
Вмирущого мене лишіть самого.
Мов у людини, знятої із диби,
Так тіло в мене стомлене тюрмою,
А це волосся сиве — смерті вісник,
Мов у старого Нестора,— вже скін 
Провіїцує Едмунду Мортімеру.
Ці очі — ніби лампи без оливи,
Уже тьмяніють, меркнуть, догоряють.
І плечі долу гне тягар нещастя,
А кволі руки — мов лоза усохла,
Що виснажено полягла на землю.
Проте ці ноги, вічно занімілі,
Нести цю грудку глини неспроможні,
Все ж до могили бистрокрило рвуться,
Бо втіхи іншої не бачу я.
Але чи прийде небіж мій, скажіть?

Тюремник Так, пане, прийде лорд Плантагенет.
Ми в Темпль послали, до його палати,
І нам відповіли, що прийде він.

Мортімер Удовольниться тим душа моя.
Його біда не менша від моєї.
Відколи Генріх Монмут сів на трон,
Я, доти бувши славним і великим,
Всього позбувся — волі і майна,
Та й Річардова слава потьмяніла:
Утратив він і спадщину, і честь.
Та скоро вже утішниця стражденних,
Смерть справедлива, миротворець вічний, 
Нарешті визволить мене з темниці.
Якби ж минулось і його нещастя,
Щоб він утрачене собі вернув!
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Входить Р і ч а р д П л а н т а г е н е т .

Тюремник Мій пане, небіж ваш уже прийшов.
Мортімер Річард Плантагенет, мій друг, чи тут він?

Плантагенет Так, мій зневажений, нещасний дядьку,
Ваш небіж скривджений, ваш Річард тут.

Мортімер Мені спрямуйте руки, щоб обняв я 
Його за шию в цю останню мить.
Скажіть, коли мої торкнуться губи 
Його щоки,— я дам йому цілунок.
Та поясни, нащадку Иорків любий,
Коли і*як покривджено тебе?

Плантагенет Зіпри свою літами гнуту спину 
Мені на руку, й розповім усе.
Я з Сомерсетом нині сперечався;
І, розпустивши спритний свій язик,
Він батька смертю дорікнув мені.
Язик мені зв’язала ця обмова,
А то йому я гідно відповів би.
Тож, ради батька, добрий дядьку мій,
І ради честі всіх Плантагенетів,
І ради єдності розкрий причину:
Чому загинув батько мій, граф Кембрідж?

Мортімер Причина, небоже, була та сама,
Котра й мене в темниці осоружній 
З юнацьких літ тримала та гноїла;
Вона його до згину привела.

Плантагенет Розкрий повніше, що то за причина,
Бо я не знаю і вгадать не можу.

Мортімер Я розповім, коли дозволить віддих
І смерть не прийде перше, ніж докінчу. 
Дід короля теперішнього, Генріх 
Четвертий, трон у небожа відняв —
У Річарда,1'ш:о Спадкоємцем був 
Едварда Третього як син єдиний 
Його першонародЖеного сина.
Як сталась узурпація; то Персі,
Північні лбрДй, цим свавіллям диким 
Обурені^розпочали війну,
Щоб посадить мене на трон англійський. 
Бо ж Річард, молодим життя позбувшись, 
Не залишив наступника прямого,
І я по ньому мав найбільше- прав,
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Тому що герцог Кларенс Лайонел,
Мій дід по матері, був третім сином 
Едварда Третього, а Болінгброк —
Лиш Джона Ганта парості росток, 
Четвертого в геройськім поколінні.
Та в цій зухвалій спробі відновити 
Моє законне право на корону 
Вони життя збулись, а я — свободи.
А згодом, як на трон сів Генріх П’ятий,
Син Болінгброка, то твій батько Кембрідж, 
Чий батько — Едмунд Ленглі, герцог Иорк, 
Узяв мою сестру, твою матусю,—
Тож він, до мене сповнившись жалю,
Зібрав потугу — визволять мене 
Й англійською короною вінчати.
Та, як і всі, граф доблесний загинув 
На пласі, й славний Мортімерів рід 
Утратив титули, права й надії.

Плантагенет В цім роді, пане мій, останній — ви.
Мортімер Це правда, я не породив дітей,

І кволий голос мій — провісник смерті.
Ти — спадкоємець мій. Свого добийся.
Та будь обачний в клопотах трудних.

Плантагенет Твоє напучення дійшло до мене.
І все ж мені здається — страта батька 
Була тиранством підлим і кривавим. 

Мортімер Свої ходи готуй, небоже, мовчки.
Ланкастерський стоїть несхитно дім,
Немов гора, і нам його не зрушить.
Та зараз дядько твій цей світ покине,—
Так переносить двір свій володар,
Коли йому одне набридне місце.

Плантагенет Якби частину літ моїх віддати
Я міг, щоб твій продовжить вік похилий! 

Мортімер Зробив би зле мені, як той різник,
Що тне і тне, де досить раз рубнути.
Не плач, хіба лиш посумуй за мною,
Та ще про похорон розпорядися —
І прощавай. Хай збудуться надії 
І процвітає хай життя твоє!
(Вмирає)

Плантагенет Душі твоїй подаленілій — мир.
В темниці ти пробув, немов на прощі,
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Немов пустельник, дні свої прожив ти. 
Твої поради в грудях я замкну —
Хай тут лежать, а потім видно буде. 
Несіть його. Подбаю я, щоб кращим 
Був похорон, аніж його життя.
Тюремники виходять, несучи тіло Мортімера.

Згас присмерковий світоч Мортімера, 
Погашений зажерливістю нижчих.
За кривди ці, за ці гіркі образи,
Що Сомерсет завдав моєму роду, 
Колись, напевне, з честю відповім. 
Тепер же до парламенту хутчіше!
Або свої права там віднайду,
Або із волі свій талан зведу.
(Виходить)

ДІЯ ТРЕТЯ

СЦЕНА 1

Лондон. Будинок парламенту.

Фанфари.
Входять к о р о л ь  Г е н р і х  VI,  Е к с е т е р ,  Г л о с т е р ,  У о р і к ,  С о м е р 
с е т ,  є п и с к о п  В і н ч е с т е р с ь к и й ,  Р і ч а р д  П л а н т а г е н е т  та і н ші .  
Глостер хоче подати скаргу; кардинал вириває її і шматує.

Єпископ Ти йдеш з обвинуваченням умисним, 
Старанно обмізкованим доносом?
Ні, Гемфрі Глостер! Можеш — звинувачуй 
Чи щось на карб мені ти закидай,
Але кажи без намислу, відразу,
Тоді і я без намислу, раптово 
Дам відповідь на закиди твої.

Глостер Зухвалий попе! Ці священні стіни 
Велять мені мовчати, а інакше 
Ти б сам узнав, що кажеш недоладне. 
Гадаєш, ніби я на цім папері
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Списав усі твої препідлі вчинки,
Собі завдавши труд, бо йеспроможен 
Устами повторити с4й  пера?
0  ні! Але твоє зухвальствго Злісне,
Твої смердючі й похітливі жарти,
Твою гординю навіть діти знають.
Ти — найлихіший з лцхва^ів усіх, 
Свавільний баламут і ворог місту, 
Розпусний, хтивий бідьше, ніж годиться
1 пастирю духовному, й вельможі.
Твоя підступність більш ніж очевидна — 
Ладнав ти пастку на. моє життя 
І коло Тауера, й коло мосту.
Коли б твої просіяти думки,
То й сам король, я певен, в небезпеці 
Від злоби й заздрості, що в серіХі в тебе.

Єпископ Тебе я зневажаю. Вас же, лорди,
Прошу послухать відповідь мою.
Якби я був зажерливий, амбітний,
Як твердить він,— невже б я бідним був? 
Чом я не прагну вище піднестися, 
Тримаюсь стану звичного свого?
А щодо чвар, то хто від мене більше 
Мир любить, хоч мене і зачіпають!
Не це його дратує, любі лорди,
Не це все герцога розпломенило,
А те, що керувати хоче він лиш 
Та й коло короля щоб він лиш був.
Це грім породжує у нього в грудях 
І спонукає лаяти мене.
Та доведу — не гірший я за нього...

Глостер Не гірший ти? Байстрюк мойого дідаї
Єпископ Величний пане! Ну, скажіть, а ви хто,

Як не пихатий і чванливий деспот?
Глостер Нахабний попе! Що. ж, я не протектор?
Єпископ А я хіба вже не прелат церковний?
Глостер Атож — засів у церкві, мов розбійник 

У замку над нахапаним добром.
Єпископ Безбожний Глостер!
Глостер Та зате ж у тебе

Побожний сан лише, а не життя.
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Єпископ Рим відомстить!
Уорік Ото й грими в Римй!

Сомерсет А вам би, лорде, старших поважати.
Уорік Авжеж, аби єпископ переважив.

Сомерсет Мені здається — той, хто в бога вірить, 
Належно має шанувати сан.

Уорік Скромніший мав би бути превелебний: 
Прелатові галасувать не личить.

Сомерсет А що ж, як сан святий так зачіпають?
Уорік Святий чи не святий — однак негоже,

Бо Глостер же — протектор короля.
Плантагенет

(убік)
А ти припни язик, Плантагенете,
Щоб не сказали: «Не тебе питають,
В розмову з лордами не лізь, зухвальцю!» 
А то б я Вінчестеру теж дошкулив^

Генріх Дядьки мої — і Вінчестер, і Глостер!
Вартівники священних благ вітчизни! 
Прошу, молю, благаю вас обох,
Щоб поєднали ви серця в любові.
Яка тяжка це прикрість для корони,
Що так гризуться два шановні периї 
Повірте, лорди, серцю юнака:
Незгоди громадянські — це черва,
Що нашої держави силу точить.
Крики за сценою: «Геть, руді лівреї!»

Це що за гамір там?
Уорік Та то, напевне,

Зняли єпископові люди бучу.
Знову крики: «Каміння! Каміння!»
Входить л о р д - м е р  Л о н д о н а  з в а р т о ю .

Лорд-мер  Шановні лорди! Генріху достойний!
Над містом нашим зжальтесь і над нами! 
Єпископові й герцогові слуги —
Хоч зброю їм носить заборонили — 
Каміння до кишень понапихали,
Зібралися у два гурти ворожі 
І так навзаєм ціляться в довбешки,
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Що декому вже й мізки розтовкли!
На кожній вулиці побито вікна.
Ми зі страху крамниці зачиняєм.

Входять, б’ючись, с л у г и  Г л о с т е р а  і е п и скопа  В ін ч е е т е рсь к о г о  
із закривавленими головами.

Генріх Вам, як підданцям нашим, велимо:
Облиште битись, миру не ламайте!
Ви; дядьку Глостер, зупиніть: цю чвару!

1-й слуга Як у мене віднімуть камінь — я зубами вчеплюся.
2-й слуга Роби що хочеш — не злякаюсь я!

Б’ються знову.

Глостер Хто в мене служить, сварку цю лишіте!
Противну звичаям покиньте бійку.

3-й слуга Мілорде, знаємо: ви чоловік
І справедливий, і прямий, а родом 
Лише від короля самого нижчий.
Не стерпим, щоб вельможу отакого,
Такого доброго вітця держави 
Безчестив перодряп якийсь нікчемний.
Ми — і  жінки з дітьми — всі будем битись 
І приймем смерть від ворогів твоїх.

1-й слуга Хай руки відрубають нам — відтяті 
В бій кинуться, коли загинем ми.

Б'ються знову.

Глостер Негайно зупиніться, я кажу вам!
Коли ви справді любите мене,
То умовлянь послухайте моїх.

Генріх О, як мені ці чвари душу ранять!
Як можете ви, Вінчестере, бачить 
Мої зітхання і не поступитись?
Хто мав би жаль відчути, як не ви?
Хто має вчити нас, що ліпший мир,
Коли церковник тішиться розбоєм?

Уорік Ну ж, Вінчестер і Глостер, помиріться!
Бо короля затятістю своєю 
Ви уб’єте й зруйнуєте державу.
Погляньте скільки лиха, скільки згуби,
Ви чварами; накоїли своїми.
Як крові ви не прагнете — миріться!
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Єпископ Хай піддається він, бо я не здаїіся.
Глостер Схиляюся — з жалю до короля,

А то попові швидше б серце вирвав,
Аніж дозволив, щоб його був верх.

Уорік Погляньте, Вінчестере, он же герцог 
Геть відігнав і злість свою, і нехіть:
Чоло його, дивіться, проясніло.
Ви ж досі невблаганні і суворі!

Глостер Ось, Вінчестере, руку подаю.
Генріх Соромтесь, дядьку! У казаннях ваших

Вчите: злоба — страшний і смертний гріх. 
Чого ж самі ви по своїй науці 
Не чините, а сієте злобу?

Уорік Королю добрий! Це легкі докори.
Змирися, Вінчестере! Справді сором:
Тебе дитина вчить, як повестися.

Єпископ Гаразд, я герцогові поступлюся.
Рука за руку, за любов — любов.

Глостер
(убік)
Але боюсь я, що з нещирим серцем.
(Уголос)
Погляньте, співвітчизники і друзі,
Цей знак послужить стягом перемир’я 
Між сторонами нашими двома.
Клянуся богом, я не лицемірю.

Єпископ
(убік)
Клянуся богом, маю іншу гадку.

Генріх  О добрий герцогу і дядьку любий!
Як я зрадів оцьому перемир’ю!
Йдіть, слуги, не тривожте більше нас 
І подружіться, як пани зробили.

1-й слуга  Гаразді Піду до лікаря.
2-й слуга  І я.
3-й с л у га  А я піду по ліки до таверни.

Слуги, мер та інші виходять.

Уорік Ласкавий наш державцю, згорток цей 
Прийміть. У ньому наші міркування 
Про Річарда Плантагенета право.

83



Глостер Би дуже добре, лорде мій, зробили. 
Величносте, як зважите усе,
Великі є підстави повернути 
Плантагенетові його права,
А надто з огляду на ті події,
Що в Елтемі про них вам розповів я.

Генріх Так, ті події — то було насильство.
Тому, шановні лорди, ми волієм,
Щоб Річард був поновлений в правах.

Уорік Хай Річарда поновлять у правах
І кривду батька сину відшкодують.

Єпископ Як хочуть всі, так Вінчестер бажає
Генріх Як Річард вірним буде, ми тоді 

Всю повну спадщину йому дамо,
Яка належить нині роду Йорків,—
Адже від них веде він родовід свій.

Плантагенет Смиренний твій слуга тобі клянеться 
Служить до скону чесно і покірно.

Генріх Стань на коліна біля ніг моїх.
За шану, явлену мені, тебе 
Опережу мечем великих Йорків.
Встань, Річарде, Плантагенете справжній, 
Устань, поновлений наш герцог Йорк

Плантагенет Встаю — хай вороги твої впадуть!
Як честь моя звелась, хай згине той,
Хто проти вас лиху намислив думку.

Всі Хвала тобі, могутній герцог Йорк! 
Сомерсет

(убік)
Ганьба тобі, нікчемний герцог йорк!

Глостер Владарю, зараз вам рушать пора 
До Франції, щоб там коронуватись. 
Присутність короля любов породить 
У підданих його і вірних друзів,
А недругів його позбавить духу.

Генріх Як Глостер скаже, Генріх так і вчинить. 
Порада добра справу половинить.

Глостер Вже ваші кораблі напоготові.
Фанфари. Виходять усі, крім Ексетера.

84



Ексетер Чи в Англії, чи в Франції ми будем — 
Бог відає один, що нас чекає.
Незгода, що зайшла оце між перів,
Під попелом нещирості жаріє 
І полум’ям спахне колись нарешті. 
Отак помалу тіло загниває,
Так заздрісний і ниций тліє розбрат. 
Боюся я фатального пророцтва,
Що в ті часи, як Генріх П ’ятий правив, 
Було в дітей маленьких на устах:
«Усе, що Генріх з Монмута здобуде,
Те Генріх з Віндзора усе погубить».
І це так ясно видно, що надіюсь 
Померти ще до тих часів лихих. 
(Виходить)

С Ц Е Н А  2

Франція, біля Руана.

Входить Д і в а  і ч е т в е р о  с о л д а т і в ,  переодягнутих селянами, з  мішками 
за плечима.

Д іва  Ось брама міста, ось Руана брама,
Яку ми хитрощами подолаєм.
Отож слова обачні добирайте,
Немовби ви прості собі селяни,
Прийшли пшеницю продавать на ринок. 
Коли ввійти до міста пощастить нам
І ми побачим, що слабка сторожа,
Я нашим вірним друзям знак подам,
І Карл-дофін вдереться в місто з військом.

1-й солдат Мішками «у мішок» це місто візьмем
І станемо панами над Руаном.
Отож постукаймо.
(Стукає)

Вартовий
(за сценою)
Qui est la? *
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Д іва  Paysans, pauvre gens At France *.
Селяни ми, прийшли продать пшеницю.

Вартовий
(відчиняючи браму)
Заходьте. Дзвін уже дзвонив на ринку.

Д іва  Руане, повалю твої твердиніf 
(Входить із солдатами в місто)

Входять К а р л ,  Б а с т а р д ,  А л а н с о н ,  Р е н е  та в і й с ь к о .

Карл Святий Дені, благослови цю хитрість,
Щоб знову мирно слалось нам в Руані,

Бастард 3 солдатами в Руаи прейшла вже Діва,
Вже там вона. Та як покаже нам,
Де краще, найбезпечніше вступити? ,

Алансон На тій он вежі смолоскип запалить.
. Він знаком буде тим, який покаже,

Де найзручніше нам іти на приступ.
Сходить на укріплення Д і в а  із запаленим смолоскипом в руках.

Д іва  Дивіться, це весільний смолоскип,
Який Руан з’єднає і вітчизну,
А Толботові згубу провістить.

Бастард Поглянь, достойний Карле,— смолоскип 
Д ля  нас палає на вершині вежі.

Карл Нехай він сяє, мов комета помсти,
І провіщає недругів падіння.

Алансон Не гаймо часу — зволікання згубнії 
Гукаючи: «Дофін», анум на приступ!
І вибиймо при брамі всю сторожу.
Тривога. Французи штурмують браму.

Тривога. З міста, б’ючись, виходить Т о л б о г  з а н г л і й с ь к и м и  с о л д а 
т а м и .

Толбрт О Франціє, за підступ цей заплатиш,
Якщо я зможу пережить його.
Ця Діва — чарівниця проклятуща;
Вона цю штуку втнула так зненацька,
Що ледве від французів ми втекли.
(Виходить)
Тривога. Сутички.

З міста виносять у кріслі хворого Б е д ф о р д а .  Входять Т о л  б о т  і г е р 
ц о г  Б у р г у н д с ь к и й .  Потім на мури сходять Д і в а ,  К а р л ,  Б а с т а р д ,  
А л а н с о н  та Р е н е .

* Селяни, бідні люди Франції (фр.).
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Д іва  Добридень, лицарі! Пшениці треба? 
Попоститеся, герцогу Бургундський,
Бо дешево так купите не скоро!
Смакує вам із куколем хлібець?

Герцог Б ург . Чаклунко, безсоромнице, повіє!
Глузуй, глузуй — ще вдавишся сама 
Цим хлібом, ще врожай ти прокленеш!

Карл Глядіть, щоб доти з голоду не вмерли.
Бедфорд Хай не слова — діла помстять за зраду!

Д іва  Що вдієш, сива бородо? ї як?
У кріслі на турнір із смертю підеш? 

Толбот Бридка французька відьмо, повна злості, 
Оточена юрбою бахурів!
Чи ж личить насміхатися з сивин, 
Напівживого звати боягузом?
Ох, дівко! Ще зчеплюся я з тобою»,
А ні — від сорому загине Толбот.

Д іва  Ти ба, який гарячий! Та мовчу:
Як Толбот загримить, то буде дощик.
Англійці рддяться пошепки.

Ого, парламент? Хто ж у вас промовець?
Толбот Посмієте на бій у поле вийти?

Д іва  Чи ваша милість має нас за дурнів?
Щоб ми здобутим знову ризикнули?

Толбот Не до сварливої Гекати мовлю*—
До тебе, Алансоне, і до решти:
Чи вийдете на бій ви, як солдати?

Алансон Синьйоре, ні!
Толбот Повішайтесь, синьйор»!

Вам, ниці хлопи, тільки мулів пасти!
Мов селюки, за муром поховались,
А зброї не піднімуть, як дворяни.

Д іва  Ходімо, полководці, геть із мурів,
Бо видно, що лихе намислив Толбот.
Бог з вами, пане! Вийшли ми сказати 
Лиш те, що ми в Руані.
Д іва та інші сходять з мурів.

Толбот І ми опинимось там незабаром,
А ні — то слава Толботова згине.



Клянись, Бургундцю, честю родовою,
Що постраждала від образ французьких, 
Це місто знов узяти чи померти.
А я клянуся Генріхом Англійським,
Його вітцем, що звоював цей край, 
Левиним серцем Річарда-героя, 
Похованим отут-таки, в Руані,— 
Відвоювати місто чи померти.

Герцог Бург. Така й моя обітниця хай буде.
Толбот Ходім, але спочатку ми повинні 

Про герцога вмирущого подбати.
Ми вас помістимо в зручнішім місці, 
Придатнішім для хворого й старого.

Бедфорд Ні, лорде Толбот, не ганьбіть мене: 
Зостанусь тут, під мурами Руана,
И ваш успіх поділю чи ваше лихо.

Герцог Б ург . Дозвольте, Бедфорде, переконать вас.
Бедфорд Ні, не відносьте! Я читав колись,

Як смілий Пендрагон на бойовище 
Прибув у ношах, хворий, і звитяжив. 
Серця солдатів покріплю я нині,
Бо в них немов себе самого бачу.

Толбот Незламний дух у немічному тілі!
Хай буде так! Господь хай береже вас! 
Бургундський герцогу, не зволікаймо, 
Але зберімо сили всі скоріше 
І вдармо на чванливих ворогів.

Виходять усі, крім Бедфорда та його слуг. 

Тривога, сутички. Входять с е р  Д ж о н  Ф а л ь с т а ф  і о ф і ц е р .

Офіцер Сер Джон Фальстаф, куди так спішите?
Фальстаф Куди, куди! Рятуюся, тікаю!

Ми знов, здається, будемо побиті.
Офіцер А Толбота покинули в біді?

Фальстаф Всі Толботи життя мого не варті! 
(Виходить)

Офіцер Бодай добра не знав ти, боягузе! 
(Виходить)
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Відбій, сутички. Вибігають з міста Д і в а ,  А л а н с о н ,  
К а р л  та і н ш і.

Бедфорд Тепер спокійно, душе, відлітай,
Адже поразку ворога я бачив.
У чому дурнева надія й сила?
Недавно ви зухвало насміхались,
Тепер втекти, порятуватись раді.
(Вмирає, його виносять у кріслі)

Тривога.
Входять Т о л б о т ,  г е р ц о г  Б у р г у н д с ь к и й  та 
і н ш і .

Толбот За день один утратити й вернути —
Хіба це не подвійна честь, Бургундцю? 
Прославмо ж господа за цю звитягу!

Герцог Бург . О грізний Толботе-войовнику!
Бургундія в своїм поставить серці 
Твоєї слави монумент величний.

Толбот Спасибі, герцогу. Де ж нині Діва?
Либонь, сам чорт проспав, не допоміг їй.
Де хвастощі Бастарда, кпини Карла?
Завмерло все? Похнюпився Руан,
Що з нього утекли такі завзятці.
Ми зараз тут, у місті, зробим лад,
Поставимо надійних офіцерів,
А далі — всі в Париж до короля,
Бо там він із двором розташувався.

Герцог Бург. Що Толботові добре, те й мені.
Толбот Та перше, ніж рушати звідси в путь,

Ми Бедфордові шану віддамо —
Його в Руані гідно поховаєм.
Світ хоробрішого не знав солдата,
Шляхетнішого серця двір не бачив.
Та й королі, й царі — підвладні смерті.
Такий кінець людської круговерті.

Виходять.
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С Ц Е Н А  З 

Рівнина біля Руана,

Входять К а р Лі Б а с т а р д ,  А л а н с о н ,  Д і в а  та 
в і й с ь к о .

Діва Хай не бентежить, принце, вас поразка,
Це побивайтесь, що Руан відбито.
Жура жере іржею, не лікує,
Того, що сталося, назад не вернеш.
Нехай шаленець Толбот тріумфує 
І розпускає, мов павич, хвоста,—
Ми вискубем йому те пишне пір’я,
Коли дофін і всі за мною підуть .

Карл Ти нами досі добре правувала,
І вірили ми всі в твоє мистецтво.
Одна невдача віри ще не нищить.

Бастард    Ти розумом знайди таємну хитрість,
І ми на цілий світ тебе прославим.

Алансон      Поставим статую в святому місці,
Тобі молитись будем, як святій.
Лиш, мила Діво, ти подбай про нас.

Діва      Д ай буде так, як вам порадить Ж анна. 
Вмовляннями із лестощами разом 
Ми герцога Бургундського спокусим 
Покинуть Толбота й до нас пристати;

Карл      Якби-то ми змогли зробити це,
То Генріхові зайди геть пощезли б 
І Англія б не величалась так;
Ми б їх з країни нашої прогнали.

Алансон      Їх виженемо з Франції навіки,
Щоб не зосталось тут їм ані графства.

Діва Вельможне панство, ви лишень дивіться,
Як добре я звершу цю пильну справу.

Віддалік чути барабанний бій.

Ви чуєте? Зі звуку барабанів 
Збагнули ви — англійці йдуть в Париж?
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Англійський марш.
Входить і проходить віддалік Т о л б о т  зі своїм в і й « 
с ь к о м .

З розпущеними стягами йде Толбот.
І все англійське військо йде за ним.

Французький марш.
Входить г е р ц о г  Б у р г у н д с ь к и й  зі  своїм 
в і й с ь к о м.

А в ар’єргарді — герцог із загоном.
На наше щастя, задніх він пасе.
Сурміть переговори, йдем до нього.

Сурмлять до пе регооворів.

Карл Переговори з герцогом Бургундським!
Герцог Буре. Ж адає хто переговорів з нами?

Д іва  Його високість Карл, дофін французький.
Герцог Бург. Що скажеш, Ка рле? Швидше! Я спішу.

Карл  Ти, Діво, причаруй його словами.
Д іва  Бургундський вождю, Франції надіє,

Дозволь покірно мовити рабі.
Герцог Бург. Кажи, але не набридай занадто.

Д іва  На край свій глянь, на Францію багату:
Як пограбовані міста й містечка,.
Як їх жорстокий ворог сплюндрував!
Поглянь, як мати — на дитя кохане,
Що смерть йому вже очі закриває,
На Францію знеможену поглянь,
На рани глянь, на ті жахливі рани,
Яких ти сам завдав їй нерозважно.
Свій го стр и й  м еч ти  в інший бік спрямуй 
Б ий  ти х , щ о р а н я т ь , а не рань своїх.
І крапля крові із г р у д е й  в іт ч и з н и  
Тебе хай дужче засмутить, аніж 
Потоки сукровиці ворогів.
З рікою сліз ти повернись до нас 
І змий ганебні плями з батьківщини.

Герцог Б ург , Вона мене словами так чарує,—
Чи це мене пом’якшує природа?
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Д іва  А ще ж бо Франція уся волає:
Ти не від батька-герцога родився!
Ну що тебе єднає із чваньками,
Які тобі лише до часу вірять?
Коли осяде Толбот міцно в нас, 
Награвшися тобою, зла знаряддям,
То Генріх Шостий стане в нас за пана,
І випхають тебе, як жебрака.
Звертаємось до розуму твого!
Ось, зауваж, підтвердження на доказ:
Твій ворог лютий, герцог Орлеанський,— 
Хіба не був він у англійців бранцем?
Вони ж, прочувши те, що він твій недруг, 
Без викупу на волю відпустили,
На зло Бургундцеві і всім, хто з ним. 
Супроти співвітчизників воюєш,
З убивцями своїми об’єднавшись!
Тож повернись, заблуканий державцю,— 
Карл з друзями тебе в обійми прийме.

Герцог Б ург . Я переможений — гучні слова ці,
Немов гармати постріли, лунали,
Ледь не примусили схилить коліна. 
Прости, вітчизно, ви простіть, краяни, 
Прийміть, панове, щирі ці обійми,—
Мої війська і вся потуга — ваші.
Прощай же, Толбот,— більш тобі не вірю!

Д іва
(убік)
Француз французом — і туди, й сюди!

Карл Вітаєм, герцогу! Ти воскресив нас!
Бастард І мужністю новою груди сповнив.
Алансон Чудово роль свою зіграла Діва 

І заслужила золотий вінець.
Карл Ходімо ж, та з’єднаймо наші сили,

Й подумаймо, як ворогам нашкодить.
Виходять.
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С Ц Е Н А  4

Париж. Королівський палац.

Входять к о р о л ь  Г е н р і х ,  Г л о с т е р ,  Й о р к ,  С е ф ф о л к ,  С о м е р с е т ,  
У о р і к ,  Е к с е т е р ,  В е р н о н ,  Б а с с е т ,  є п и с к о п  В і и ч е с т е р с ь к и й  
та і н ш і. Назустріч їм — Т о л б о т  зі своїми о ф і ц е р а м и .

Толбот Королю добрий і шановні пери!
Коли почув, що прибули сюди ви,
То припинив війну я тимчасово,
Щоб сповнити монархові повинність.
На знак чого ось ця рука моя,
Що п’ятдесят фортець вже підкорила, 
Дванадцять міст та сім міцних містечок,
А ще взяла в полон п’ятсот дворян,— 
Кладе вона цей меч до ваших стіп.
Я, серцем та душею вам покірний, 
Приписую цю всю звитяжну славу 
Спочатку богові, а потім — вам.
(Схиляє коліна)

Генріх Мій дядьку Глостер, це той самий Толбот, 
Що так давно вже Францію тримає?

Глостер Так, владарю, якщо це вам завгодно.

Генріх Ласкаво просимо, звитяжний вождю!
Ще змалечку, хоч не старий я й досі,
Я часто чув від батька, що бійця 
За  вас мужнішого ще не бувало.
Давно ми знаємо про вірність вашу,
Про вашу службу чесну і звитяги,
Та ви не знали наших нагород,
Бодай подяки — й тої не відчули,
Бо ми не бачили ще вас в обличчя.
Тож уставайте; за заслуги ваші 
Ми графом Шрусбері вас титулуєм.
Н а нашу коронацію прибудьте.

Фанфари.
Виходять усі, крім Вернона та Бассета.

Вернон Ну, сер, ви так лютилися у морі 
І так ганьбили колір, що ношу я
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Н а честь мого патрона — ло рда Иорка... 
То чи повторите слова глузливі?

Бассет Аякже, сер,— коли і ви посміли
Так розпустить гавкучий свій язик 
Проти мого патрона — Сомерсета.

Вернон  Який він є, таким його вважаю .
Бассет Яким же? Чим від Й орка гірший він?

Вернон  А тим, що гірший. Ось де маєш доказ! 
(Б ’є його)

Бассет Негіднику! Закон про зброю знаєш,.
Щ о при дворі за  меч — на місці смерть, 
А то б я кров пустив тобі із серця.
Але піду до короля просити.,
Щоб дозвіл дав помститись за образу. 
Ще стрінемось, поганцю. Начувайся!

Вернон  Гаразд, падлюко,— буду там , де й ти,
 стрінемося швидше, ніж баж аєш .

Виходять.

ДІЯ ЧЕТВЕРТА

С Ц Е Н А  І 

Париж. Третій зала.

Входять к о р о л ь  Т е н р п к ,  Г л о с т е р ,  е п и с к о п В і н ч е с т е р с ь к и й ,  
Е к с е т е р ,  И о р к ,  С е ф ф о л к ,  С о м е р с е т ,  У о р і к ,  Т о л б о т ,  г у б е р 
н а т о р  П а р и ж а  та і н ш і.

Глостер Єпископе, корону возложіте!
Єпископ  Храни мам, боже, Генріха-монарха!
Глостер Прийміте, губернаторе, присягу.

Губернатор схиляє коліна.

Лиш е його за короля вважати.,
За  друзів мати тих, хто друг йому,
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Не мати інших ворогів, крім тих,
Хто учиняє зло його державі.
Робіте так, і хай вам бог поможе.

Губернатор виходить.

Входить сер Д ж о н  Ф а л ь с т а ф .

Фальстаф Володарю, як я спішив з Кале,
Щ об на коронування ваше встигнуть,
Від герцога Бургундського листа 
Мені вручили — передати вам.

Толбот Ганьба тобі з тим герцогом  повік!
Лякливий рицарю, я клявсь: як стріну — 
Зірву П ідв’язку геть з ноги твоєї.
(Зриває з нього орден Підв’язки)
І ось зірвав, адже не по заслузі 
Тебе відзначили званням високим.
О Генріх царствений, шановні лорди)  
Таку запальність ви мені даруйте.
Цей боягуз у битві при Пате —
Д е я всього шість тисяч війська мав, 
Французи ж  — більше ніж півсотні тисяч,—
І ще як сутичка й не починалась,
Чкурнув, мов зброєносець-новачок.
Ми ж  втратили над тисячу бійців;
Я сам, та й інші воїни-дворяни,
Заскочені зненацька, в бран попали. 
Скажіть — хіба не слушно я вчинив?
Н евж е повинен боягуз носити 
Відзнаку рицарства? Скаж іть мені.

Глостер Коли по правді, це ганебний вчинок. 
Простому воїну таке не личить,
Тим більше рицарю і командиру.

Толбот Іще тоді, коли П ідв’язки орден 
Засновано, то рицарі його 
Були шляхетні, доблесні, хоробрі,
Всі славу добували у боях 
І не сахались лиха ані смерті.
Були рішучі в випробах найбільших.
А хто не має цих чеснот і сліду,
Той лицарське ім’я привласнив підло 
І тим шановний орден цей знеславив.
Кели б мені припало буть суддею,
Те честі позбавляв би я усіх,
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Хто родом хвалиться своїм високим,
Хоч народився, мов пастух, під тином.

Генріх Ганьбо для співвітчизників! Ось присуд: 
Колишній рицарю, геть забирайся!
Під страхом смерті геть іди від нас.

Фальстаф виходить.

А зараз ви, протекторе, читайте,
Що пише дядько наш, Бургундський герцог.

Глостер І що це значить? Склад і лад змінив він.
Так просто й грубо пише: «Королю!»
Чи він забув, хто володар його?
А чи коротке це титулування 
Засвідчує, що він уже не з нами?
Що ж пише він?
(Читає)

«З причин важливих вельми, 
Зворушений руїною вітчизни 
І жалісними скаргами людей,
З яких видушуєте ви всі соки,
Покинув я злочинну спілку вашу 
І об’єднався з Карлом Валуа,
Законним королем усіх французів».
Жахлива зрада! Чи можлива річ,
Щоб у союзі, в дружбі, в клятвах ревних 
Знайшлась така підступність криводушна!

Генріх Що? Дядько мій бургундський збунтувався?
Глостер Так, владарю, він ворог ваш тепер.

Генріх Чи це найгірше, що цей містить лист?
Глостер Найгірше все, королю, що він пише.

Генріх Ну що ж, лорд Толбот відповість йому,
За зраду цю суворо покаравши.
Що? Ви незадоволені, мілорде?

Толбот О ні, я задоволений, владарю.
Якби не випередили мене ви,
Я сам цього доручення просив би.

Генріх Збирай потугу і рушай на нього.
Нехай відчує, що не терпим зради 
І що ганьба — із друзів збиткуватись.
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Толбот Іду, володарю, з бажанням щирим,
Щоб ви поразку недругів узріли.
( Виходить)

Входять В е р н о н  і Б а с с е т .

Вернон Володарю, на герць дозвольте стати.
Бассет И мені, королю, битися дозвольте.

Йорк Це мій слуга. Послухайте його.
Сомерсет А це ось — мій, прошу для нього ласки.

Генріх Стривайте, лорди, дайте їм сказати.
Скажіть, панове, що це за волання?
Чому і з ким жадаєте ви битись?

Вернон Королю, з ним — покривдив він мене.
Бассет Владарю, з ним — мені завдав він кривди.
Генріх У чому ж кривда ваша обопільна?

Скажіть спочатку, й відповім я вам.
Бассет Ми з Англії до Франції пливли.

Цей чоловік презаздрісно й презлісно 
Дражнив мене трояндою цією:
Мовляв, вона червона, ніби щоки 
Мого патрона, лорда Сомерсета,
Що з сорому так буйно зайнялися,
Коли уперто відкидав він правду 
У суперечці про питання з права,
Яка зайшла у них із лордом Иорком.
Він ще й слова лайливі уживав.
Щоб спростувати наклеп цей лихий 
Й мойого пана гідність захистити,
Прошу я дозволу на герць із ним.

Вернон Того ж і я, володарю, прошу.
Адже, хоч навигадував він тут,
Аби прикрасити зухвалий намір,
Та знайте: перший зачепив мене він, 
Образивши оцей мій білий знак:
Мовляв, моєї квітки колір свідчить 
Про полохливий дух мойого пана.

Йорк Коли ж злобу облишиш, Сомерсете?
Сомерсет Твоя таємна злість, мілорде Йорк,

Як хитро не ховай, на волю рветься.
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Генріх О боже! Що за безум тьмарить мізки, 
Що через наймізернішу марійцю 
Розкольницькі змагання настають! 
Кузени любі Йорк і Сомерсет,
Я вас благаю: помиріться щиро!

Йорк Хай поєдинок розбрат цей розв’яже,
А потім накажіть уже миритись.

Сомерсет Ця суперечка нас лиш зачіпає,
Тож ми самі розв’яжемо її.

Йорк. Ось виклик мій. Приймай же, Сомерсете.
Вернон Ні, хай розв’яжеться, де й виник, спір.
Бассет Достойний лорде, вашу дайте, згоду.

Глостер Що? Згоду? Та прокляття вашій спірці 
Й вам із базіканням нахабним вашим! 
Васали чваньковиті, о ганьба вам,
Що ви шумливим глумом непристойним 
Тривожите і короля, і нас!

 І ви, панове, чините недобре,
Що терпите такий непослух їхній,
Ще й користаєтесь ротами злими,
Щоб чвари поміж себе розпаляти. 
Послухайте мене і схаменіться.

Ексетер Миріться. Короля ви засмутили.
Генріх Наблизьтесь, ви, що битися хотіли.

Коли добра ви хочете від мене, 
Повеліваю вам забути сварку.
А ви, панове, пам’ятайте, де ми —
У Франції, серед людей несталих.
Коли вони побачать наші чвари,
Що поміж нас немає згоди зовсім,
Тоді-то й зважаться вони, голодні,
На непокору, на зухвалий бунт!
А ще ж який нас сором заплямує,
Коли почують владарі чужинські,
Що за нікчемну річ, за цяцьку марну 
Вельможі Генріхові найзначніші 
Себе і разом Францію згубили!
Вітця мого здобутки ви згадайте, 
Подумайте про мій незрілий вік!
Не дайте втратити через дрібницю 
Оте усе, що оплатили кров’ю.
Я буду посередником у сварці.
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Нехай ось причеплю и цю троянду— 
(пришпилює червону трахнем)
Чи ж це причина, щоб подумав хтось,
Що ближчий Сомерсет мені від Иорка? 
Обидва родичі, люблю обох.
Чи в докір хто мені корону ставить,
Бо є корона в короля шотландців?
Ваш розум вас переконає швидше,
Ніж спроможуся я чогось навчити.
Тому, як з миром ми сюди прийшли,
Так будьмо в мирі, у любові будьмо.
Кузене Йорк, ми призначаєм вас
Буть нашим регентом земель французьких,
А вам, шановний лорде Сомерсете,—
Ми пропонуєм об’єднати зараз 
Свою кінноту і його піхоту.
І, як нащадки гідні ваших предків,
Як короля васали найвірніші,
Бадьоро руште разом і спрямуйте 
Свій лютий гнів на недругів держави.
А я та лорд-протектор з усіма,
Перепочивши, до Кале вертаймось,
А там — до Англії, де я невдовзі 
Надіюсь вас зустріть як переможців 
І полонених Карла, Алансона 
Та їхнє віроломне кодло все.
Фанфари.
Виходять усі, крім Иорка, Уоріка, Бксетера і Вернона.

Уорік Мілорде Йорк, погодьтеся: король 
Зіграв оратора сьогодні славно.

Йорк Авжеж, зіграв. Та прикро все ж мені,
Що квітку Сомерсета вибрав він.

Уорік Пусте! Гадаю, то була лиш примха.
Нічого злого він не мав на гадці.

Йорк Коли б то так!.. Але облишмо це,
Бо кличуть нас нагальні інші справи.
Виходять усі, крім Ексетера.

Ексетер Зробив ти добре, Річарде, що змовчав,
А то, якби прорвався запал твій,
Тоді б перед очима в нас розкрилось 
Ще більше ворожнечі, більше сварки,
Ніж уявити ми собі могли б.
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Та й найдурнішому все добре видно...
Хто бачить сварки ці поміж дворянством, 
Цю штовханину і гризню шалену,
І сварки ці розкольницькі затяті 
Поміж улюбленцями при дворі,
Той скаже, що добра нам не діждати. 
Біда, коли в руках дитини скіпетр,
Але ще гірше, як приносить заздрість 
Розкол, руїну і тяжку розруху.
(Виходить)

С Ц Е Н А  2 

Перед мурами Бордо.

Входить під звуки сурм і барабанів Т о л б о т  з в і й с ь к о м .

Толбот До брам Бордо іди, сурмачу мій,
Французького командувача клич.

Сурмач сурмить до переговорів. На мур виходять к о м а н д у в а ч  французь
ких військ та І нші .

Джон Толбот — полководець короля 
Англійського — вам заклик подає,
Щоб відчинили нам бордоську браму,
Покору виявили, і своїм 
Ще щоб назвали нашого монарха,
Й засвідчили підданські почуття,—
Тоді я геть із військом відійду.
Якщо ж ви не погодитесь на мир,
Вас три мої сподвижники чекають:
Кістлявий голод, криця і вогонь.
Вони зрівняють із землею ваші 
Укріплення і небосяжні вежі,
Коли любов немила наша вам.

Командувач  Зловісна і жахлива сово смерті,
Народу нашого канчук кривавий!
Близький кінець твоєї тиранії,
До нас не ввійдеш ти, хіба лиш мертвий!
Я запевняю, ми тут укріпились 
І досить сильні, щоб за муром битись.
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Коли відступиш ти, дофін готовий 
Із пастками війни тебе опасти.
По кожен бік розставлені загони 
Тебе затисли і втекти не пустять.
Нема нори, куди б ти міг шмигнути.
Лиш смерть тебе чекає — певну здобич, 
Бліда погибель дивиться в обличчя! 
Французів десять тисяч присяглося 
Свої гармати грізні розрядити 
Ні в яку іншу християнську душу — 
Англійцю Толботе,— лише у тебе.
Ось ти стоїш — живий, відважний, дужий, 
З непереможним, нескоренним духомі 
На честь твою — оце остання шана,
Яку я, ворог твій, тобі віддам.
Як тільки в цій посудині пісок 
Закінчить свій немилосердний біг,
Ці очі, що тебе квітучим бачать,
Тебе побачать мертвим і блідим.

Віддалік чути барабанний бій.

Ось, чуєш? Це дофіна барабан!
Лунає він, немовби дзвін на сполох,
Тобі вселяє в душу страх і трепет,
А мій тобі заупокійну виб’є!
(Виходить з іншими)

Толбот Не бреше він: я чую ворогів.
Кіннотники, огляньте їхні фланги!
Яке недбальство і необережність! 
Обставлено нас, наче частоколом,
Мов гурт лякливих оленів англійських 
Французькими лихими гончаками.
Коли ж ми справді олені англійські,
То сповнімось високого завзяття 
І не впадім від першого ж удару:
Як відчайдушні олені шалені,
На гончаків кривавих повернімо 
Свої сталеві голови супрутні —
Не підпускаймо тих страшків і близької 
Хай кожен з нас продасть життя, як я.
О, ми їм будем не дешева здобич!
Святий Георгу й ти, незломний боже, 
Нехай в бою наш прапор переможе!
Виходять.
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С Ц Е Н А  З

Рівнина в Гасконі.

Йорк Чи вже розвідники мої вернулись,
Що за потугою дофіна стежать?

Гонець Вернулися, мілорде, і доносять,
Що марширує до Бордо він з військом — 
На Толбота іде. І доки він 
На марші був, то виявили шпиги 
Ще два великі війська, що, з дофіном 
З ’єднавшись, на Бордо пішли також.

Йорк Проклятий той негідник Сомерсет!
Тримає він обіцяну кінноту,
Що для облоги набрана була.
Якраз чекає Толбот допомоги,
А я, зневажений отим поганцем,
Не можу лицарю допомогти,—
Нехай поможе бог йому у скруті!
Загине він — ми Францію утратим!

Входить с е р  В і л ь я м  Л ю с і .

Л ю сі Могутній вождю наших сил англійських, 
Вкрай необхідних на землі французькій,— 
До Толбота-героя поспіши,
Бо він оточений кільцем залізним 
І невблаганної поразки жде.
В Бордо, могутній герцогу, в Бордо!
А то — із Толботом усе програли:
Честь Англії й французькі наші землі.

Йорк Якби, о боже, гордий Сомерсет,
Що із пихи полки мої затримав,
На місці Толбота був нині — ми б 
Героя дворянина врятували,
Згубивши зрадника і боягуза.
Од люті й гніву тяжко ми ридаєм,
А зрадник спить, коли ми помираєм.

Л ю сі О, поможіть йому в біді такій!
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Йорк Він згине, й ми програємо тоді.
В жалобі Англія — французи раді,
І все по Сомерсета піддій зраді.

Лю сі Ох, змилуйся над Толботом, о боже,
Й над Джоном, юним Толботовим сином! 
Його я стрів години дві тому —
До батька доблесного він спішив.
Сім довгих літ не бачив Толбот сина! 
Обох їх разом нині смерть зустріне.

Йорк Оце-то втіха Толботові — сина
Тягти з собою в темну домовину!
Йду геть! Досада дух мені спирає —
У смертний час друг друга зустрічає. 
Прощайте, Люсі! Можу лиш клясти 
Те, через що не можу помогти.
Мен, Пуатьє, Блуа і Тур відбито...
Лиш Сомерсета слід за це винити. 
(Виходить з військом)

Лю сі Тепер, коли вже розбрату стерв’ятник 
У серці полководців угніздився, 
Недбальство сонне віддає назад 
Покійного володаря здобутки —
Того, що в нашій пам’яті — навік.
Триває поки суперечка ця,
Життя і честь — усе йде до кінця.
( Виходить)

С Ц Е Н А  4

Інша рівнина в Гасконі.

Входить С о м е р с е т  з  в і й с ь к о м ,  з  ним о ф і ц е р  Т о л б о т  а.

Сомерсет Занадто пізно — що тепер я можу?
Ох, як же Толбот з Йорком нерозважно 
Похід задумали! Всі наші сили 
Залога міста одного цього 
Скувати може. Наш сміливий Толбот 
Колишню славу потемнив поквапно 
Дурною витівкою оцією,
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А Йорк під’юджує на смерть безчесну: 
Загине Толбот — Йорк тоді воскресне. 

Офіцер А ось і Вільям Люсі — він зі мною 
Благає вашу честь про допомогу.
Входить с е р  В і л ь я м  Л ю с і .

Сомерсет Це ви, сер Вільям? Звідки ви до мене?
Люсі Від Толбота, мілорде,— ось я звідки!

Від купленого й проданого лорда.
Оточений лихими ворогами,
Волає він до Иорка й Сомерсета,—
Відбийте наглу смерть від лав його.
А поки там у славного вождя 
Кривавий піт тече з безсилих рук,
І поки він чекає на рятунок,
Ви двоє, честі Англії підпора,
Його надії дві облудні, марні,
Погрузли у суперництві нікчемнім.
Нехай незгоди ваші не завадять 
Йому прийти на допомогу спішно,
Бо ж він, герой уславлений, шляхетний, 
Життя втрачає в вирі небезпек.
Дофін* Бастард і ще й Бургундський герцог, 
Рене та Алансон його здушили,
І гине Толбот — ви тут завинили!

Сомерсет Тут винен Йорк — хай він і виручає.
Люсі  А Йорк лиш вашу милість винуватить, 

Клянеться — ви затримали кінноту,
Що для цього походу він зібрав.

Сомерсет Йорк бреше! Чом не попросив кінноти?
Я не боржник, не приятель його —
З якої ж речі маю я до нього 
Підлещуватись, військо посилати?

Люсі  Не міць французів, ні — обман англійців 
Загнав у пастку Толбота-героя.
Не вернеться він в Англію живий,
Загине він від розбрату панви.

Сомерсет Гаразд, іди. Йому кіннота буде —
За.шість годин до Толбота прибуде.

Люсі  Запізно! Він убитий чи в полоні.
Хоч би й хотів, не міг він утекти,
А Толбот, хоч би й міг, тікать не буде!
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Сомерсет Коли загинув — прощавай, герою!
Люсі Він славно вмер, а ти живи з ганьбою! 

(Виходить)

С Ц Е Н А  Б

Англійський табір біля Бордо.

Входять Т о л б о т  1 Д ж о н ,  його син.

Толбот Мій юний Джоне! Я тебе покликав 
Сюди — навчити тонкощів війни,
Щоб Толбота ім’я в тобі воскресло,
Коли похилий вік і тіла кволість 
Мене до крісла приведуть нарешті.
Та — о лихі, о зловорожі зорі!
Потрапив ти на бенкет смерті, сину,— 
Жахлива, неминуча небезпека!
Отож, мій хлопче дорогий, сідай 
На найпрудкішого мого коня,
А я вкажу тобі рятунку напрям.
Тож не барися. Вирушай мерщій.

Джон Чи я не звуся Толбот? Я — не син ваш? 
Мені тікать? Як любите матусю,
Ім’я шляхетного їй не плямуйте,
Мене за виродка й раба не майте!
Світ скаже: «Це не Толботова кров.
Він підло втік, як батько в бій пішов».

Толбот Як я загину, відомстиш за мене.
Джон Хто раз утік, назад уже не верне.

Толбот Зоставшись тут, помрем обидва, знай!
Джон Я сам зостанусь, батьку, ти ж тікай,

Бо твій загин — утрата невідшкодна.
А я — ніщо, отож не втрата жодна. 
Французам смерть моя дасть слави мало, 
Твоя ж — надії наші вб’є зухвало.
Утеча не зганьбить тебе до краю,
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Мене ж зганьбить —  я подвигів не маю.
Ти втік із розрахунку, люди скажуть, 
Мені — лиш переляк самий*прив'яжуть. 
Коли я зразу відсахнуся бою,
Нема надії, що й колись устою.
Вже краще смерті лютої благати,
Аніж життя ганьбою зберігати.

Толбот Надії матері впадуть до гробу!
Джон Чи ж краще оганьбить її утробу?

Толбот Я йти тобі наказую, мій сину.
Джон Я битись хочу — навіть до загину.

Толбот Частина батька лишиться в тобі.
Джон Зі мною жити всій моїй ганьбі.

Толбот Не мав ти слави — нічого й { у б и т и .

Джон Неславою ім’я твоє бруднити?
Толбот Моїм наказом виправдайся ти.

Джон Як ти загинеш — свідків де знайти? 
Тікаймо вдвох, коли немає ради.

Толбот Й соратників покинемо вмирати?
Свій вік не вкрию соромом таким.

Джон Хіба ганьба для юності — як дим?
Не можу я від тебе відійти. 
Розполовинитись не можеш ти. 
Лишайсь, тікай — це доля і моя.
Як батько вмре, не хочу жити я.

Толбот Тоді прощаймося, мій любий сину,
Народжений, щоб нині йти до згину. 
Плече в плече удвох на бій ходім, 
Душа з душею в небеса летім!

Виходять.
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С Ц Е Н А  в

Бе&евище.

Гамір бою, сутички. С в и  Т ол б ет  а оточенні Т о л б о т  рятує його.

Толбот Солдати, в бій! Святий Георг із нами! 
Порушив регент слово, кат візьми,
Та меч лишив, щоб захищались ми.
Де Джон, мій син? Тебе я скрізь вартую. 
Життя,; що дав тобі, тепер рятую.

Джон О, двічі батьку* двічі* я  твійсии!
Жрття, що дав мені, вже йшло на згин, \ 
Коли твій меч наперекір всьому 
Новий дав ггодих часу мойому.

Толбот Шолом дофінів ти креснув мечем,
І той вогонь наповнив гаряче 
Звитягою і мій похилий вік;
Ожив завзятим духом чоловік,
Від гордих галлів рятував я сина 
І відігнав Бургундця й Алансона. 
Шаленого Бастарда, що твою 
Пролив був кров у першому бою,
Як ти меча свого із ним схрестив,—
Його ж я наздогнав і пригостив.
Пустив мечем я кров його байстрючу,
Ще й обізвав його, ту тінь падлючу:
«Я перелюбну кров твою проллю, 
Паскудну кров за чисту кров мою,
Яку ти вицідив з мойого сина».
Гадав, остання вже його хвилина,
Коли йому приспіла допомога.
Чи не втомивсь ти, Джоне, ради бога? 
Чи, може, все-таки полишиш бій?
Ти вже довів, що лицар, син ти мій, 
Тікай — помстися ти, як я загину,
Пуття з бійця одного мало, сину.
Адже безумство це, повір мені,—
Вдвох важити життям в однім човні! 
Коли мене французи не діймуть,
Все ж завтра вмру від старості, мабуть* 
Яка ж бо користь з мене вже! Лишень
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Життя моє скоротиться на день;
В тобі ж загине родове ім’я,
І мати, й невідомщеність моя.
Ти важиш тим, чому немає меж.
Ти все врятуєш, хай-но геть втечеш.

Джон Бастардів меч так не дійняв мене,
Твої ж слова — поранення страшне. 
Устряти у таку сумнівну справу:
Життя купити, а продати славуї 
Як син від батька притьма дремене,
Хай кінь тоді не винесе мене!
Зрівняюсь хай тоді я з селюками 
І хай презирство зависа над нами. 
Клянуся всім, що нині йде на згин: 
Якщо втечу — не Толботів я син.
Тож як би я тікати зараз міг?
Твій син, умру я в тебе коло ніг.

Толбот Тож за крітянином іди на бій,
Ікаре, найдорожчий сину мій!
Як хочеш битись, бийся з батьком поруч, 
І гордо вмрем у цю нещадну пору.

Виходять.

С Ц Е Н А  7

Інша частина бойовища.
Гамір бою. Сутички.

Входить поранений Т о л б о т ,  якого підтримує с л у г а .

Толбот Життя спливає. Друге де життя?
Де Джон? Хоробре де моє дитя?
О смерте-переможнице, о ница!
Юнь не хотіла страхом забрудниться. 
Коли я впав і те побачив син,
То замахав мечем кривавим він 
Над батьком зігнутим і, наче лев, 
Трощив напасників, аж чувся рев.
Як сам лишився оборонець мій,
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Бо вже не стало з ким провадить бій,—- 
Шалена лють, непогамовний гнів 
Погнали геть його — на ворогів,
І він помчав французів далі бити,
У морі крові дух свій потопити,
Що переповнював його. І вмер 
Ікар, мій квіт. Він славен відтепер.

Слуга  Мій пане, гляньте, он несуть вже ДжонаІ
Входять с о л д а т и ,  несучи тіло Джона Толбота.

Толбот Смієшся, смерте, ти, стара вороно?
Та скоро від твоєї тиранії, ч
На вічну славу сповнені надії,
Два Толботи злетять в ласкаве небо —
Тебе здолавши, посміються з тебе.
О ти, вже смерті відданий законам,
Озвись до батька, сину, перед економ,
Кинь виклик у нещадній боротьбі —
Ти смерть французом уяви собі.
0 , усміхаєшся, мов кажеш ти:
«Француза б я зумів перемогти!»
В обійми батька сина для прощання 
Кладіть мерщій, бо воля це остання.
Прощайте всі! Остання йде хвилина.
Обійми батька — ось могила сина.
(Вмирає)

Тривога.
Солдати і слуги виходять, полишивши тіла Толбота і його сина. Входять К а р л ,  
А л а н с о н ,  г е р ц о г  Б у р г у н д с ь к и й ,  Б а с т а р д ,  Д і в а  та ф р а н 
ц у з ь к е  в і й с ь к о .

Карл  Якби ще Иорк і Сомерсет прислали
їм військо вчасно, день кривавий був би!

«

Бастард А як це Толботове цуценя
Сікло французькі лави навмання!

Д іва  Раз викликала я його на бій:
«Невинний, ти невинністю будь битий!»
Але, в своїм презирстві гордовитий,
Він кинув: «Толботові не годиться 
З якоюсь там шелихвісткою биться!»
1, люто кинувшись у гущу збройну,
Мене лишив як герцю недостойну.

Герцог Бург. Такому б лицарю ще жить та й жить...
Погляньте, як в обіймах він лежить 
В кривавого призвідця власних бід!
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Бастард Потніть і рознесіть на лезах гострих 
Цю славу Англії і галлів пострах!

Карл О ні, спиніться, не ганьбіте жертви.
Тікали від живих — не руште мертвих.

Входить с е р  В і л ь я м  Л ю с і  з п о ч т о м ,  перед ним ф р а н ц у з ь к и й  
г е р о л ь д

Люсі  Герольде, проведи в намет дофінів 
Мене — я хочу переможця бачить.

Карл Ти нам капітуляцію несеш?
Люсі  Капітуляція? Це ваше слово.

Англійські вояки його не знають.
Прийшов дізнатись, хто в полон потрапив,
А ще оглянути тіла убитих.

Карл В полон ми не берем, а шлем у пекло.
Але скажи, кого ти так шукаєш?

Люсі  Де наш Алкід великий з поля битви,
Лорд Толбот сміливий, граф Шрусберійський, 
Цим титулом за успіхи в боях 
Відзначений достойно,— граф Уршфорд, 
Уотерфордський граф і Валенсійський,
Лорд Толбот Гудрігський і Ерчінфілдський,
Лорд Стрендж Блекмірський,

лорд Верден Олтонський,
Лорд Кромвел-Вінгфілд,

лорд Фернівел-Шеффілд,
Лорд Фолкенбрідж звитяжний, що носив 
Георгія святого славний орден,
І Михаїла, й Золотого Руна,
Корони нашої великий маршал 
У всіх боях на Франції теренах?

Діва  Гай, гай; яка дурна та пишна мова!
П’ятдесятьох володар королівств,
Сам Турок не напише так занудно.
Той, що його так пишно титулуєш,
Кого так величаєш і підносиш,—
Вже труп смердючий біля наших ніг.

Люсі  То Толбот мертвий? Франції батіг,
Ваш пострах, ваша Немезіда чорна?
О стали б ядра із моїх очей —
Я люто стрелив би в обличчя ваші!
Якби я міг цих мертвих оживити,
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Вся Франція із ляку затремтіла б!
Якби лиш тінь його устала зараз,
То найсміліший з-поміж вас жахнувся б. 
Тіла віддайте їхні — заберу їх 
І почесті належні їм віддам.

Діва  Чи це не привид Толбота повстав?
Бо мова в нього теж така гордлива. 
Віддайте це добро їм, ради бога,
Бо загнилося вже, повітря труїть.

Карл Іди собі і забери тіла.
Люсі  О так, я заберу їх, заберу,

Але з їх попелу повстане фенікс 
І Францію ще затремтіти змусить.

Карл  Бери й роби собі що знаєш з ними...
]Нам треба зараз на Париж рушати.
Як Толбота нема — все можна взяти!
Виходять.

ДІЯ П’ЯТА

С Ц Е Н А  1

Лондон. Кімната в палаці.
Сурми;

Входять к о р о л ь  Г е н р і х ,  Г л о с т е р  і Е к с е т е р .

Генріх Чи прочитали ви листи: від папи,
Від імператора і д’Арманьяка?

Глостер Так, владарю. Бажання їхнє спільне:
Усі вони смиренно просять вас 
Укласти, як годиться християнам,
Між Англією й Францією мир.

Генріх Як ви розцінюєте їхню думку?
Глостер Королю добрий, це єдиний спосіб 

Спинити крові людської потоки 
1 заснувати обопільний мир.
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Генріх Так, ваша правда. Я ж бо завше й сам 
Вважав за нечестиву й неприродну 
Таку нелюдську і криваву зваду 
ГІоміж прихильників одної віри.

Глостер До того ж, повелителю, щоб швидше 
И міцніше зав’язати вузол дружби,
Граф д’Арманьяк, дофіна Карла родич,
У Франції впливовий чоловік,
Дочку свою віддасть вам за дружину 
Із посагом великим і розкішним.

Генріх Мені дружину, дядьку? Я ще юний,
Мені годиться радше пильно вчитись,
Ніж насолод кохання заживати.
Але послів покличте — ваша воля —
Й таку їм дайте відповідь усім:
Погоджуюсь я з вашим рішенцем,
Коли так богу треба й королівству.

Входять л е г а т ,  д в а  п о с л и  і є п и с к о п  В і н ч е с т е р с ь к и й  у карди
нальському вбранні.

Ексетер Що? Вінчестера висвятили вже
У кардинальський сан? От новина!
Тепер, гадаю, підтвердиться те,
Що Генріх П’ятий напророчив нам:
«Як Вінчестер доскочить кардинальства,
То митру зробить рівною короні».

Генріх Панове, все, що ви пропонували,
Ми вже розглянули, обговорили.
Мета у вас і добра, і розумна.
Тому і вирішили твердо ми,
Що обміркуємо умови миру,
І лорду Вінчестеру доручаєм 
До Франції негайно відвезти їх.

Глостер А щодо пропозицій д’Арманьяка,
То мій володар достеменно знає 
Про всі чесноти вашої графині,
І про ясну красу, й коштовний посаг,— 
її він королевою назве.

Генріх Для ствердження і скріплення угоди 
Вручіте їй мій знак — цей діамант.
А ви, мілорде, про послів подбайте,
Щоб їх у Дувр доставили безпечно
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І посадили там на корабель,
Усіх їх звіривши на ласку моря.

Виходять усі, крім єпископа Вінчестерського й легата.

Єпископ Стривайте, пан легат, одержіть спершу 
Те золото, що я пообіцяв 
За сан високий святості його,
За те, що вбрав мене в поважні шати.

Легат До послуг вашого преосвященства.
(Виходить)

Єпископ Ні, Вінчестер не скориться тепер 
І не поступиться пихатим перам.
Ти, Гемфрі Глостере, іще збагнеш:
Ні родом, ні могутністю магната 
Не перевищиш ти мене, прелата.
Мої. діла тебе таки зігнуть,
Або країну чвари роздеруть!
(Виходить)

С Ц Е Н А  2

Франція. Рівнина в Анжу.

Входять К а р л ,  г е р ц о г  Б у р г у н д с ь к и й ,  А л а н с о н ,  Д і в а  1 в і й '  
с ь к о.

Карл  Такі новини мають дух підняти:
Повстали, кажуть, горді парижани — 
Французький дух прокинувся у них.

Алансон Тож на Париж веди, королю, нас,
Хай без пуття не проминає час.

Д іва  Мир буде їм, коли до нас пристануть, 
А н і — розвалимо палаци їхні!

Входить р о з в і д н и к .

Розвідник Нехай щастить звитяжному вождеві 
І відданим сподвижникам його!

Карл Розвідники що кажуть? Говори!
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Розвідник Роз’єднане раніш англійське військо 
З ’єдналося тепер в одну потугу 
І хоче незабаром дати бій вам.

Карл Хоч несподівана для нас ця вістка,
Та зустріч їм ми приготуєм гідну.

Герцог Бург. Надіюся, дух Толбота не з ними
Й вони не будуть грізними такими.

Діва  Із ницих пристрастей найгірший — страх. 
До бою, КарлеІ Переможеш ти,
А Генріх має свій талан клясти.

Карл Отож вперед! Хай Франції щастить!
Виходять.

С Ц Е Н А  З

Там же. Перед Анжером.

Гамір битви. Сутички. Входить Д і в а .

Діва  Змагає регент, і француз тікає.
Тепер хоч ви мені допоможіте, 
Закляття чарівні та амулети,
Ви, духи вибрані, мої провидці, 
Подайте знак, чого чекати далі.
Грім.

Меткі помічники і посланці 
Владики Півночі, всіх темних сил,—■ 
З ’явіться і допоможіть мені!
Входять з л і  д у х и .

О, швидко ви з’явилися — напевне, 
Д о послуху мені уже навикли! 
Знайомі духи, вибрані для мене 
З могутніх попідземних легіонів, 
Зробіть, щоб Франція перемогла.
Духи мовчки ходять навколо не!.

О, не томіть мене мовчанням довгим! 
Я годувала вас своєю кров’ю,
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Тепер для вас я руку відрубаю 
На запоруку успіху, що буде,—
Лиш змилуйтесь, мені допоможіть.
Духи схиляють голови.

Нема надій? Моє все тіло буде 
Вам платою, лише вволіть прохання.
Духи хитають головами.

Не можу я ні тілом, ані кров’ю 
Купить, як досі, вашої підтримки.
Тоді візьміть і душу разом з тілом,
Аби лиш нас англійці не здолали.
Духи зникають.

Покинули мене! Тож час настав,
Що Франція шолом величний схилить
І в лоно Англії впаде чолом.
Мої закляття древні заслабкі,
Не сила вже моя змагати пекло.
У порох знову, Франціє, впадеш.
(Виходить)

Сутички. Входять, б’ючись, ф р а н ц у з и  та а н г л і й ц і .  Д і в а  і И о р к  
б'ються одне з одним. її  взято в полон. Французи тікають.

Йорк  Ну, що, французька панно, ти спіймалась? 
Закляттям духів із ланця спусти —
Хай спробують тобі вернути волю.
Ти й справді, чортової ласки гідна.
Дивіться, як ця відьма брови супить,
Немов Цірцея,— хоче нас змінити!

Д іва  Тебе на гіршого вже не змінити.
Йорк  О, Карл-дофін — ото справдешній красень,

Лиш він вибагливі ці очі тішив.
Д іва  Погибель і на тебе, і на Карла!

Бодай зненацька задушили вас 
Криваві руки в ліжках ваших власнихі

Йорк Гидка чаклунко, прикуси язик свій!
Д іва  Благаю, дай тебе попоклясти.
Йорк Попоклянеш, як підеш у вогонь.

Виходять.
Гамір битви.
Входить С е ф ф о л к ,  ведучи за руку М а р г а р и т о к
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Сеффолк Хто б не була, тепер моя ти бранка. 
(Дивиться на неї)
Красуне осяйна, мене не бійся,
Лише торкнусь рукою .святобливо.
На вічний мир свої цілую пальці 
І їх на стан твій ніжний я кладу.
Скажи, хто ти, й тобі віддам я шану.

Маргарита Я — Маргарита, донька короля
Неаполя. Знай це, хто б ти не був.

Сеффолк Я граф англійський, Сеффолк на ім’я*
Не ображайсь, природи ніжне диво.
Тебе я при розподілі узяв.
Пташат пухнатих так рятує лебідь,
Під крилами в полоні їх тримає;
Коли ж тебе полон такий гнітить —
Друг Сеффолка, ти вільна вже в цю мить.
Маргарита хоче піти геть.

Лишися!
(Вбік)

Сил нема її пустити!
Звільнили руки, серце ж не звільняє.
Як грає сонце в дзеркалі потоку,
Як відбиває промені ріка,
Так ця краса буяє ув очах.
Позалицявся б я, але не смію. ,
Перо візьму і на письмі освідчусь. 
Стидайся, Де-Ла-Пулю, й не ганьбись.
Чи ти без язика? Вона ж в полоні.
Чи виду ти жіночого злякався?
Краса висока має справжню велич — 
Язик заплутується, і грубієш.

Маргарита О графе Сеффолку,— як так зовешся,— 
Скажи, який я викуп маю дати?
Бо ж, видно, полонянка я твоя.

Сеффолк
(убік)
Чом думаєш, що почуття відкине?
Ще ж навіть не освідчувався їй! 

Маргарита Чого мовчиш? Який із мене викуп? 
Сеффолк

(убік)
Вона прекрасна — отже, залицяйся.
На те й жінки, аби скоряти їх.
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Маргарита. , Ти приймеш викуп мій? Чи так, чи ні?
Сеффолк Безумний чоловіче, жінку маєш!

Коханкою чи ж буде Маргарита?
Маргарита Я полишу його, бо він не чує.

Сеффолк
(убік)
Пропало все, бо карта йде лиха. 

Маргарита Він мовить без зв’язку, як божевільний. 
Сеффолк

(убік)
Розлучення я можу домогтися. 

Маргарита Хотіла б я, щоб ви відповіли.
Сеффолк

(убік)
Здобуду Маргариту, а кому?
Самому королю, дурна колодо!

Маргарита Він про колоду каже — тесля, мабуть!
Сеффолк

(убік)
Одначе так я вдовольню кохання,
Та й мир між королівствами настане. 
Щоправда, перешкода є одна.
Бо ж батько — хоч Неаполя король, 
Анжу і Мену герцог — небагатий,
І наша знать відкине спілку цю.

Маргарита Чим так ви заклопотані, мій пане?
Сеффолк

(убік)
Та ні-бо! Не такі вони пихаті,
А Генріх молодий, піддасться він.
(Уголос)
Принцесо, таємницю вам скажу я.

Маргарита
(убік)
Хоч полонянка я, та лицар він,
І, певне, честі в мене не відніме.

Сеффолк Принцесо, звольте вислухать мене.
Маргарита

(убік)
А може, виручать мене французи,
Й просить не доведеться ласки в нього.



Сеффолк Послухайте ж мене, ласкава пані. 
Маргарита

(убік)
З жінок не перша я в полон попала.

Сеффолк Про що це ви говорите, принцесо?
Маргарита Я просто милості у вас прошу.

Сеффолк Принцесо, назвете щасливим бран, 
Якщо він королевою вас зробить?

Маргарита Ох, бути королевою в полоні
Гірш, ніж рабинею у рабстві ницім, 
Бо вільні мають бути королі.

Сеффолк О, вільною ви будете так само,
Як буде вільний Англії король.

Маргарита Його свобода — що вона для мене?
Сеффолк Тебе я королевою зроблю

І в руку скіпетр золотий вкладу,
Ще й надягну на голову корону, 
Якщо ти згодна буть моєю...

Маргарита Ким?
Сеффолк Його любов’ю.

Маргарита Йому буть за дружину я не гідна.
Сеффолк Ні, люба панно, це не гідний я 

Таку красуню сватати йому.
Своєї частки в ділі цім не маю.
Що скажете? Чи згодні на таке?

Маргарита Якщо дозволить батько, я погоджусь.
Сеффолк Сюди, начальники! Вперед знамена! 

Ми, панно, біля батькового замку 
Просурмимо й порадимося з ним.
Сурмлять до переговорів.
На мур виходить Р е н е .

Поглянь, Рене, дочка твоя в полоні!
Рене У кого?

Сеффолк В мене.
Рене Сеффолку, що вдію?

Я лиш солдат, нездатен я ридати 
Чи нарікати на фортуни примхи.



Сеффолк Є засіб тут простий, ласкавий пане;
Погодьтесь тільки, честю поручіться —
І ваша донька буде королева.
Для короля свого її здобув я,
Отож цей необтяжливий полон 
їй принесе свободу королівську.

Рене Чи Сеффолк справді каже те, що мислить?
Сеффолк Прекрасна Маргарита добре знає,

Що я не лицемір і не лестун.
Рене Під слово лицарське твоє спущуся,

Щоб дати відповідь тобі правдиву.
(Сходить з муру)

Сеффолк А я твого приходу почекаю.
Сурми. Входить Р е н е .

Рене Ласкаво просимо, хоробрий графе.
Будь, як удома, в нашому Анжу.

Сеффолк Щасливий ти, Рене, що маєш доньку, 
Вінчатися достойну з королем.
Яку ж ти відповідь мені даси?

Рене Коли її, мізерну, зволиш сватать 
Такому владареві за дружину,
Моя умова — щоб спокійно жив я 
У володіннях — Мені та Анжу,
Не знаючи воєнного насильства;
Тоді дочку з& Генріха віддам.

Сеффолк Це й буде викуп. Я її звільняю.
А щодо графств обох, то я подбаю,
Щоб ти спокійно ними володів.

Рене А я тобі, в ім’я його державне,
Як короля великого послові 
В знак вірності дам руку Маргарити.

Сеффолк Прийми, Рене, подяку королівську:
Ти чиниш це заради короля.
(Вбік)
Та був би я, здається, щасливіший,
Якби у справі цій просив за себе.
(  Вголос )
До Англії зі звісткою поїду,
Укладення там підготую шлюбу.
Тож бережи цей діамант, Рене,
У золотім палаці як годиться.
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Рене Тебе я обнімаю, як обняв би
Самого короля, коли б він тут був.

Маргарита Прощайте, графе. Найщирішу дяку 
Від мене матимете ви довіку.

Сеффолк Прощайте й ви, принцесо. Тільки де ж 
Моєму королю привіт від вас?

Маргарита Привіт, що личить дівчині невинній, 
Його служниці,— передай йому.

Сеффолк Слова ці милі і доречно скромні.
Але я ще раз потривожу вас —
Невже ніяких запорук любові?

Маргарита Так, пане мій: лиш чисте серце шлю, 
Ніколи ще не торкане любов’ю.

Сеффолк А ще оце.
(Цілує ї ї )

Маргарита Ні, це для тебе. Чи насміла б я
Слать королю таку малу дрібничку?
Рене і Маргарита виходять.

Сеффолк Мені б це все! Та, Сеффолку, спинися! 
Це лабіринт, не заблукай у ньому:
Там Мінотаври, підлі зради там.
Ти, хвалячи її, чаруй державця. 
Згадай її приваби невідпорні,
Красу природну, від мистецтва вищу: 
Пливтимеш морем — добирай слова, 
Щоб на колінах перед королем 
Його ти зміг зачарувати нею.
(Виходить)

С Ц Е Н А  4

Табір герцога Иорка в Анжу.

Входять Й о р к ,  У о р і к  та ї нш?.

Й орк Де відьма та, що маємо спалити?
Входить Д і в а  під в а р т о ю  і с т а р и й  п а с т у х .

Пастух Ох, Жанно! Батька ти свого вбиваєш!
Невже для того я шукав тебе,
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Щ об на біду собі отут побачить 
Твою жорстоку і дочасну смерть?
Ох, Жанно, люба доню, вмру з тобою! 

Д іва  Жебраче ветхий, блазню жалюгідний,
У мене в жилах — благородна кров!
Не батько ти й не приятель мені.

Пастух Ні, ніі Мої панове, це не так.
Я батько їй, і це село все знає.
І мати ще жива, вона підтвердить.
Ця Жанна — перший плід мойого шлюбу.

Уорік Ти, відьмо, батька-матері зреклась?
Й орк  Ще доказ, що було її життя

Лих« та підле. Буде й скін такий!
Пастух Соромся, Жанно, чом така ти вперта?

Бог відає: ти плоть моєї плоті,
Заради тебе проливав я сльози,
Тож не зрікайсь мене, благаю, доню!

Д іва  Геть, простолюдине! Тебе купили,
Щоб приховати мій високий рід.

Пастух Це правда, високо вродилась ти,
Бо на горі стоїть моя хатина.
Стань на коліна, поблагословлю!
Не хочеш? Хай же проклянеться мить, 
Коли знайшлась ти. Чом же молоко,
Яке ти ссала -з матері грудей,
Щуриною отрутою не стало!
Коли ягнят ти стерегла у полі,
Чом хижий вовк не з’їв тебе, дитино? 
Повіє клята, батька ти зреклася!
Спаліть її! Повісить — це замало. 
(Виходить)

Йорк Візьміть її! І так жила задовго,
Світ оскверняючи своїм нечестям.

Д іва  Ні, я скажу, кого ви засудили.
Не цей пастух-селюк зродив мене,— 
Походжу я від роду королів,
Свята і чиста, обрана згори,
Прийшла, надихнута небесним сяйвом, 
Небачені творити чудеса.
Зі злими духами не зналась я.
Ви похіттю забруднені своєю,
1 заплямовані невинних кров’ю,
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І множеством осквернені гріхів,—
Бракує вам, як іншим, благодаті,
І вам здається, ніби неможливо 
Творити без диявола дива!
Ви помиляєтесь, бо Жанна д’Арк 
Невинна, непорочна змалку діва, 
Цнотлива й чиста навіть у думках.
І кров її дівоча, тут пролита,
Волатиме про помсту в небесах.

Йорк Так, так. Ведіть її на страту швидше.
Уорік Та зважте, що вона така цнотлива,—

Тож не жалійте дров, хай буде вдосталь, 
Ще й бочками смоли вогонь підсиліть, 
Аби її страждання вкоротити.

Діва  Невже ніщо сердець вам не зворушить? 
Тоді свою відкрий їм, Жанно, слабкість, 
Щоб захиститися тобі законом.
Вагітна я. А ви — криваві вбивці.
Ви знищите і плід в моєму лоні,
Коли потягнете мене на смерть.

Йорк О небо, гвалт! Дитя в святої діви!
Уорік Найбільше диво нині ти явила.

Твоє святе життя вело до цього?
Йорк Вони з дофіном бавилися славно.

Я так і знав: на це вона пошлеться.
Уорік Паліть її! Не треба нам бастардів,

Та ще й коли їм Карл за батька буде.
Діва  Ви помилились— не від нього плід.

Це Алансон моє здобув кохання.
Йорк Ах, Алансон, Макіавеллі звісний?

Помре його дитя, нехай там що.
Діва  Простіть мене, я ошукала вас,

Бо то не Карл, не герцог Алансонський, 
Але Рене, Неаполя король.

Уорік Одружений! Ще більше неподобство.
Йорк Оце-то діва! І сама не знає,

Хто винен з них,— так їх було багато.
Уорік Це свідчить про її велику щедрість.
Йорк І все-таки вона — сама невинність!

122



Сама себе ти, хвойдо, осудила,
Тож не благай, бо всі слова даремні,

Діва  Ведіть мене! Прокляття вам лишаю.
Нехай ніколи не осяє сонце 
Країни, де вам жити доведеться.
Хай темрява і хмурі тіні смерті 
Вас обступають, поки лихо й розпач 
У прірву чи у зашморг вас штовхнуть.
(Виходить під вартою)

Йорк  Згори дотла і попелом розвійся,
Прислужнице огидна й клята пекла!

Входить к а р д и н а л  Б о ф о р т ,  єпископ Вінчестерський, із п о ч т о м .

Кардинал  Вітаю, пане регент. Я привіз
Вам повноваження від короля.
Панове, всі держави християнські 
Від наших чвар жорстоких потерпають 
І нас благають швидше мир твердий 
З пихатими французами укласти.
Тут недалеко і дофін із почтом —
Уже прибув вести переговори.

Иорк  Невже усім трудам такий вінець?
Ще й по загибелі стількох достойних 
Воєначальників, дворян, солдатів,
Що полягли на цій війні, віддавши 
Життя для процвітання батьківщини,— 
Повинні ми цей бабський мир укласти?
Чи мало через зраду й віроломство 
Уже ми втратили французьких міст,
Що наші предки їх завоювали?
Уоріку! Передбачаю я 
Всієї Франції утрату повну.

Уорік Будь терпеливим, Йорку. Мир укласти 
Нам треба на тяжких для них умовах,
Щоб небагато виграли французи.

Входять К а р л ,  А л а н с о н ,  Б а с т а р д ,  Р е н е  та і нші .

Карл  Оскільки, лорди, вирішено так,
Що перемир’я слід проголосити,
Прийшли ми, щоб дізнатися від вас,
Які ви ставите умови миру.
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Йорк Ти, Вінчестер, кажи, бо гнів мені, 
Здушивши горло, голос відбирає 
При погляді на ворогів заклятих.

Кардинал Дофіне Карле, й ви, вельможне панство!
Король наш Генріх — з чистого жалю 
І співчуття — погодився звільнити 
Країну вашу від війни лихої 
І дозволяє вам у мирі жить.
За це васалами його ви станьте:
Ти, Карле, урочисто присягни 
Платити данину йому й коритись;
Сам будеш віце-королем під ним —
Так збережеш ти сан свій королівський.

Алансон Карл має буть себе самого тінню? 
Носити подаровану корону 
І все-таки за владою й вагою 
Звичайному дорівнювать підданцю? 
Вимога несусвітня та безглузда!

Карл Усім відомо, чим я володію 
І де мене вважають королем.
Пів-Галлії, чи й більш, мені належить, 
І, щоб отримать решту, це я маю 
Утратити із усіма правами 
За те, що віце-королем назвуся?
Ні, пане мій посол, я краще вже 
Те збережу, що маю, ніж в гонитві 
За рештою — утрачу зразу все.

Йорк Зухвалий Карле! Чи не підсилав ти 
Таємних посланців, шукавши миру?
А нині, як усе дійшло до згоди,
Став осторонь, до порівнянь удався? 
Прийми ж украдений тобою титул,
Як подарунок нашого монарха,
А не як право, у бою здобуте.
А ні — замучимо тебе війною.

Рене
(стиха, до Карла)
Володарю, впираєтесь даремно, 
Прискіпуючись до умов англійців.
Коли не зараз,— ладен я закластись,— 
Не трапиться нам більш така нагода.
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Алансон
(стиха, до Карла)
Проявите ви мудрість, як по правді, 
Народ від різанини врятувавши,
Яку щодня ми бачитимем, доки 
Триватиме жорстока ця війна.
Тому прийміть умови перемир’яі 
Зламаєте його коли завгодно.

Уорік Що скажеш, Карле? Чи умови приймеш?
Карл  Так — з застереженням, щоб ви не мали 

Ніяких прав на всі фортеці наші.
Й орк То присягни на вірність королю,

Як лицар, обіцяй йому покірність,
Не бунт супроти Англії корони,
А послух твій і всіх вельмож твоїх.
Карл та інші присягають.

Тож розпускайте армію свою.
Згорніть знамена, втиште барабани,— 
Встановлюємо урочистий мир.
Виходять.

С Ц Е Н А  5

Лондон. Кімната в палаці.

Входить к о р о л ь  Г е н р і х ,  розмовляючи з С е ф ф о л • 
к о м,  Г л о с т е р о м  та Е к с е т е р о м .

Генріх Шляхетний графе, як ви описали 
Прекрасну Маргариту! Диво з див! 
її  чесноти, зовнішність чудова 
Уже любов у серці запалили.
Як той порив лихого урагану 
Супроти течії несе вітрильник,
Так і мене несуть чутки про неї — 
Або об скелі грізні розіб’юсь,
Або дістанусь гавані блаженства.

Сеффолк Володарю, моє про неї слово —
Це тільки заспів до її хвали,
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Бо головні достоїнства красуні,
Якби я зміг їх описати ревно,
Дали б нам цілий том рядків чарівних, 
Що схвилювали б і холодний розум.
До того ж Маргарита і не пишна,
Не прагне насолоди всі пізнати,—
З покірливої скромності уся.
Вона вам буде рада послужити 
І, звісно, намірів цнотливих повна, 
Любити буде Генріха свого.

Генріх А Генріх, звісно, іншого й не хоче.
Отож, протекторе, ви дайте згоду:
Хай Маргарита буде королева.

Глостер Як згодитись? Адже то буде гріх.
Величносте, уже ж ви заручились 
Із панною, достойною не менше.
Як можемо порвати цю угоду,
Ганьбою честі не заплямувавши?

Сеффолк Що з незаконною клятьбою чинять?
Що робить рицар на турнірі, клявшись 
Іти на бій, а кидає змагання,
Побачивши суперника-нерівню?
Дочка якогось графа — вам нерівня,
І з нею без ганьби порвати можна.

Глостер Ну чим, скажи-но, Маргарита краща?
І хто Рене? Чим вищий він за графа? 
Гучними титулами, більш нічим.

Сеффолк Мілорде, все-таки Рене — король,
Король Неаполя й Єрусалиму,
І він такий у Франції значний,
Що спілка з ним зміцнить потрібний мир, 
Триматиме французів у покорі.

Глостер Але те саме зробить д’Арманьяк —
Він родич Карлові, та ще й близький.

Ексетер До того ж дасть той граф великий посаг, 
Рене ж не дасть, а швидше візьме сам.

Сеффолк Що посаг, лорди! Короля шануйте.
Невже такий він жалюгідний, бідний,
Що вибере багатство — не кохання? 
Спроможен Генріх збагатить кохану,
А не шукать її, щоб збагатитись
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Так селюки собі торгують пару,
Немов торговці — коней чи овець. 
Одруження — важлива дуже справа,
Якої не вирішує повірник.
Не ми, а сам володар обирає 
Дружину, щоб ділити з нею ложе.
Як він її найдужче любить, лорди,—
Для нас це найважливіша причина,
Що має переважити усе.
Бо примусовий шлюб — це тільки пекло, 
Життя в гризні, у сварках безнастанних, 
А добровільно з’єднані серця 
Достойні лиш небесного вінця.
Кого ж ми повінчаєм з королем?
Таж Маргариту, короля дочку.
Краса, поєднана з високим родом, 
їй прирекла лиш короля за мужа. 
Хоробрість горда та безстрашний дух — 
Не те, що бачиш у жінок звичайних,—
Ось запорука доброго потомства.
Син завойовника, наш Генріх Шостий 

 Спородить завойовників нових,
Коли із жінкою, такого духу 
Життя своє в коханні поєднає.
Отож, мілорди, згодьтеся зі мною:
Лиш Маргариті буть йому жоною.

Генріх Чи це така в твоєму слові сила,
Мій славний лорде Сеффолк, чи від того, 
Що полум’ям кохання не палала 
Моя тендітна юність ще ніколи,—
Не можу я сказати, тільки певен:
Такий я відчуваю біль у грудях 
І між надією та страхом спір,
Що млосно стало від напливу дум.
Отож до Франції мерщій, мілорде!
На всі умови згодьтеся, добийтесь,
Щоб Маргарита зволила прибути 
До Англії і тут коронувалась 
Законною дружиною моєю.
На всі видатки ваші в цьому ділі 
Нехай зберуть з народу десятину.
Йдіть! Поки не повернетеся ви, 
Терзатимусь я безліччю турбот.
Не ображайтесь, добрий дядьку мій,
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Судіть мене не зрілих л(т ісудом,
А згадкою про молоді літа,
І простите це рішення моє.
Отож ви проведіть мене туди,
Де в самоті журбі своїй віддамся.
(Виходить)

Глостер Ох, я боюсь, це й кінчиться журбою.
Глостер та Ексетер виходять.

Сеффолк Тож Сеффолк переміг і піде він,—
Як в Грецію Паріс ішов колись,—
З надією також любов знайти,
Та щастя більше, ніж троянець, мати. 
Бо ж Маргарита, у корону вбравшись, 
Віднині правитиме королем,
Я ж — нею, королем і королівством. 
(Виходить)



ГЕНРІХ VI
ЧАСТИНА ДРУГА

П ереклав В іктор Гуменюк



Король Генріх VI.

Гемфрі, герцог
Глостер, його дядько.

Кардинал
Бофорт, єпископ Вінчестерський, двоюрідний дід 

короля.

ДІЙОВІ Плантагенет, герцог Йорк.
ОСОБИ

Едвард
його сини.

Річард 

Герцог Сомерсет 

Герцог Сеффолк 

Герцог Бекінгем
прибічники короля.

Л орд Томас 
Кліффорд

Джон Кліффорд, 
його син

Граф Солсбері
прибічники Йорка.

Граф Уорік

Л орд Скеле, комендант Тау ера.

Л орд Сей.

Сер Гемфрі 
Стаффорд.

Вільям Стаффорд, його брат.

Сер Джон Стенлі.

Вокс.

Метью Гофф.

Капітан корабля.

Шкіпер.

Штурман.
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Водді Вітмор,

Двоє дворян, взятих у полон разом Із Сеффолком.

Юм та Саутвел, священики.

Болінгброк, чаклун.

Дух, викликаний Болінгброком.

Томас Горнер, зброяр.

Пітер, його підмайстер.

Писар із Чатема.

Мер Сент-Олбенса.

Сімпкокс, шахрай.

Д воє вбивць.

Джек Кед, бунтівник.

Джордж Бевіс

Джон Голленд

Дік, р ізн и кп ри б ічн и ки  Кеда.

Сміт, ткач

Майкл

Александер
Айден, кентський дворянин.

Королева 
Маргарита, дружина Генріха VI.

Елеонора, герцогиня Гдостерська.

Марджері
Джорден, відьма.

Дружина
Сімпкокса.

Лорди, леді, слуги, прохачі, міські старшини, герольд, кат, ше
риф і сторожа, городяни, підмайстри, сокольники, вартаі солда• 

ти, гінці та інші.

Місце дії — Англія.



ДІЯ ПЕРША

С Ц Е Н А  1

Лондон. Тронна зала в королівському палаці.

Фанфари, потім гобої.
З одного боку входять к о р о л ь  Г е н р і х ,  г е р ц о г  Г л о с т е р ,  С о л с б е 
рі ,  У о р і к  та к а р д и н а л  Б о ф о р т ,  з другого — к о р о л е в а  М а р г а 
р и т а ,  С е ф ф о л к ,  И о р к ,  С о м е р с е т ,  Б е к і н г е м  та і н ші .

Сеффолк Владарю! Я, за повелінням вашим,
У Франції принцесу Маргариту 
Як ваш повірений вам за дружину 
Узяв; у Турі, місті древнім, славнім,
При королях Французькім, Сіцілійськім, 
При герцогах Бретонськім, Калабрійськім, 
І Алансонськім, й Орлеанськім; графах 
(їх сім було), дванадцятьох баронах 
І двадцятьох єпископах для вас 
Узяв я шлюб. Схиляюся смиренно,
Хай бачать Англія й поважні пери — 
Передаю права на королеву 
До рук щонайдостойніших того,
Чию велику тінь я зображав.
Де дарував васал дарунок кращий?
Де кращу королеву брав король?

Генріх Встань, Сеффолку. Вітаю, королево! 
Найкраще виявлю свою любов 
Цілунком ніжним. Господи, що дав 
Мені життя, дай серцю щиру вдячність!
В обличчі цім чарівнім ти явив 
Моїй душі земних розкошів світ;
Нехай же нас кохання поєднає.
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Маргарита Великий Англії королю, славний 
Владарю, повелителю мій любий!
Вдень і вночі, у снах і наяву,
В оточенні вельможнім і при чотках 
Вела я з вами подумки розмову,
Що надала одваги вас вітати 
Нехитрими словами — скласти їх 
Допомогло уму щасливе серце.

Генріх Яка краса!.. Одначе обернула
Ця мила мова, мудра і велична,
Захоплення на радість, що до сліз 
Розчулює. І серце повне втіхи!
Тож привітайте всі мою любов.

Псі Живи, владарко, славна Маргарито!
Маргарита Ми вдячні всім.

Фанфари.

Сеффолк Протекторе шановний, зачитайте 
Усі статті угоди ось цієї,
Що поміж нашим королем і Карлом 
Засновує півторарічний мир.

Глостер
(читає)
По-перше, погоджено між королем Французьким 

Карлом та Вільямом Де-Ла-Пулем, маркізом Сеффолком, послом 
Генріха, короля Англійського, що згаданий Генріх бере за дру
жину принцесу Маргариту, дочку Рене, короля Неаполя, Сіцілії 
і Єрусалиму, і вінчає її королевою Англії не пізніше тридцятого 
цього травня. Далі, герцогство Анжу і графство Мен будуть звіль
нені від військ і передані королю, батькові її...

Генріх Що сталось, дядьку?
Глостер Вибачте, владарю,—

Біль серце стис мені і потьмяніло 
В очах... Не можу я читати далі.

Генріх Ви, дядьку Вінчестер, читайте далі.
Кардинал

( читає)
Далі, між ними домовлено, що герцогство Анжу 

і графство Мен будуть звільнені від військ і передані королю, 
батькові її, а вона буде «припроваджена власним коштом короля 
Англії, без посагу».

Генріх Ми згодні. Стань, маркізе, на коліна;
Ти перший герцог Сеффолк відтепер.
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Прийми цей меч. А вас, кузене Йорк,
Від регентства французького звільняєм 
На строк, в угоді вказаний. Ми вдячні 
Вам, дядьку Вінчестер, вам, лорди Глостер, 
Йорк, Бекінгем, Уорік, Сомерсет 
І Солсбері, і всім, що як належить 
Ви вшанували нашу королеву.
Ходім же. Все зробіть, щоб якнайшвидше 
її коронування відбулось.
Король Генріх, королева Маргарита і Сеффолк виходять*

Глостер Хоробрі пери, Англії опора,
Вам герцог Гемфрі виповість свій жаль,
Бо й ваш цб жаль, і Англії всієї.
Хіба не змарнував брат Генріх юність,
Одвагу, гроші і людей на війни?
Хіба не ночував у чистім полі,
В зимову холоднечу й літню спеку,
Щоб Францію відстояти — свій спадок?
Чи не напружував брат Бедфорд розум,
Щоб хитрістю здобуте вберегти?
Й самі ви, Сомерсет і Бекінгем,
Йорк мужній, Солсбері, герой Уорік,
У Франції й Нормандії замало 
Отримали рубців? А дядько Бофорт 
І сам я з вченими людьми держави 
Не засідали з рання і до ночі,
Не думали-гадали, не старались,
Щоб завжди нам французи підкорялись?
Чи не вінчали ще малям в Парижі 
Його величність ворогам на зло?..
0  пери Англії, цей шлюб — ганьба!
Знеславить вас одруження фатальне,
З книг пам’яті наймення постира,
Щоб не лишилося про вас і згадки,
Спотворить свідчення звитяг, усе 
Зруйнує, мов нічого й не було.

Кардинал Мій небоже, чому така тривога
1 велемовність? Франція ще наша,
Й ніколи ми її не віддамо. ^

Глостер Не відДамо — якщо зумієм, дядьку,
Але замало в нас на це надій.
Всім заправляє герцог-новачок:
Віддав маєтності Анжу і Мен
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Він бідняку Рене, чий гшшинй сан 
Не в’яжеться з порожнім гаманцем.

Солсбері Клянуся тим, хто смерть прийняв за всіх, 
Ті землі — від Нормандії ключі.
Чому Уорік, син мій мужній, плаче?

Уорік 3 жалю, що втрачено ключі тепер.
Коли б надію мав їх повернути,
Не сльози ллялися б, а вража кров. 
Анжу і Мен! Я землі ці здобув,
Руками власними завоювавши,
Й міста, що коштували ран мені,
Зі словом миру віддано назад!
Могі <ііеи! *

Йорк Хай все лихе пізнає Сеффолк цей,
Що войовничий острів наш знеславив!
Я б радше серце ворогам дав вирвать, 
Аніж на преганебну спілку цю 
Погодився. Англійські королі 
Без золота, без посагу дружин 
Не брали. Генріх же віддав своє 
І з безприданницею одружився.

Глостер А хто й коли подібні жарти чув:
П’ятнадцяту частину хоче Сеффолк 
За те, що клопотавсь і віз її!
У Франції нехай би й далі скніла,
Аніж...

Кардинал Ви надто розпалились, лорде Глостер,— 
Адже була це воля королева.

Глостер Мій лорде Вінчестер, що в вас на думці, 
Я знаю. Вас не так мої слова 
Тривожать, як моя присутність тут. 
Злість визира, святеннику пихатий,
Гнів на твоїм обличчі! Як лишуся 
Ще трохи, давню сварку знов почнем. 
Прощайте, лорди. Втратимо, кажу,
Всю Францію, не тільки Мен й Анжу. 
(Виходить)

Кардинал Який розлючений пішов протектор!
Ви добре знаєте — він ворог мій,
Та що там мій — він спільний ворог наш 
І королю, боюсь, не щирий друг.
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Міркуйте, лорди,— він найближчий кревний. 
Англійської корони спадкоємець.
Якби імперію взяв Генріх з віном,
Всі західні багаті королівства,
Лорд був би невдоволений і цим.
Все зважте, хай улесливі слова 
Сердець вам не вчарують, не присплять 
Вам розум. Хоч простолюд любить Гемфрі 
І зве його: «Наш добрий герцог Глостер!»
В долоні плеще й голосно гукає:
«Хай вашу світлість береже господь! 
Благословен будь, Гемфрі, герцог наш!»
Все ж, незважаючи на цей єлей,
Боюся, він протектор небезпечний.

Бекінгем Та й зрештою, чого це він протектор?
Король не хлопчик— може править сам. 
Кузене Сомерсет, прошу підтримки,
До нас пристане герцог Сеффолк — швидко 
Ми висадимо Глостера з сідла.

Кардинал Важлива справа зволікань не терпить,
Тож я — до лорда Сеффолка мерщій.
(Виходить)

Сомерсет Кузене Бекінгем, хоч нас не тішать 
Погорда і поважний титул Гемфрі,
Пихатого пильнуймо кардинала,
Адже це найнестерпніший зухвалець 
Серед усіх вельмож у королівстві;
Не Глостер буде правити, то він.

Бекінгем Протектором ти будеш, Сомерсете,
Чи я, на злість і Гемфрі, й кардиналу.

Бекінгем і Сомерсет виходять.

Солсбері Пішла пиха, за нею — честолюбство.
В той час, як дбають про своє вони,
Нам про державу дбати слід. Ніколи 
Не бачив я, щоб Гемфрі, герцог Глостер, 
Поводивсь, як не личить можновладцю.
Та бачив, що пихатий кардинал 
Скоріше, мов солдат, а не церковник, 
Неначе всім він пан, зарозуміло, 
По-розбишацьки лаявся, нічим 
Не схожий був на діяча держави.
Уоріку, ти, втіхо літ моїх!
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Твої діяння, прямота, гостинність 
Тобі загальну здобули любов,—
Хіба що герцог Гемфрі в більшій шані. 
Мій брате Йорк, за те, що ти навів 
Належний лад в Ірландії, а ще 
За подвиги (як регент короля 
Ти їх у серці-Франції здійснив)
Тебе боїться і шанує люд.
Єднаймось для загального добра 1 
Гординю Сеффолка і кардинала 
Впокоримо, придушимо; пиху 
Вкоротим Сомерсету й Бекінгему. 
Сприяймо якомога справам Гемфрі, 
Добробут краю — ось його мета.

Уорік Уорік богом свідчиться: добробут 
Вітчизни любої — для нього все!

Й орк Те саме каже Йорк,
(убік)

і з більшим правом. 
Солсбері Спішімо та про головне подбаймої

Уорік О батьку, головне — це Мен, здобутий 
Моєю головою і руками;
Його б я тільки з подихом останнім 
Віддав. Говорите про слушну мить,
А я — про Мен; не поверну — не жить. 
Уорік і Солсбері виходять.

Й орк Французам віддано Анжу і Мен, 
Париж утрачено, і через те 
И Нормандія на волосинці висить. 
Уклав угоду Сеффолк, і її 
На радість Генріху схвалили пери.
Два герцогства віддати за принцесу! 
Докори марні — що до цього їм?
Адже вони не власне віддають.
Так не цінують здобичі пірати,
Повіям роздають, купують друзів,
Як лорди, бенкетують, поки все 
Не спустять, а господар бідолашний 
Оплакує добро, ламає руки,
Хитає головою і тремтить:
Грабують, ділять все, а він свого, 
Рокований на голод, не торкнеться.
І Йорк страждає так, язик кусає —

137



його земля з торгів іде. Англійське, 
Французьке та Ірландське королівства 
Так увійшли у плоть мою і кров,
Як той вогонь Алфеї,‘що, поліно 
Пожерши, з’їв і серце Мелеагра. 
Французам віддано Анжу і Мен!
Це вість гірка — на Францію надіявсь, 
Як на англійську землю благодатну.
Час прийде — Йорк доможеться свого. 
До Невілів пристану і любов 
До Гемфрі зображу, а при нагоді 
Й корони добиватимусь. Давно 
Націливсь я на золоту мішень! 
Ланкастер прав моїх не загребе,
Не вдержить скіпетра в руці дитячій,
Не зносить діадеми на чолі,
Він не володар швидше, а церковник. 
Тож, Йорку, крийсь до певної пори, 
Стеж і пильнуй, коли всі інші сплять,
В державні таємниці проникай;
Коли ж насититься любов’ю Генріх 
З дружиною занадто дорогою,
А Гемфрі з перами у чвари вгрузнуть,— 
Молочно-білу підніму троянду,
Яка повітря пахощами сповнить,
Герб Йорка на знамені понесу,
З Ланкастерами у бою зітнуся 
І змушу Генріха віддать вінець!
В його правлінні — Англії кінець. 
(Виходить)

С Ц Е Н А  2

Кімната в домі герцога Глостера.

Входять Г е м ф р і  1 його д р у ж и н а  Е л е о н о р а ,  герцогиня Глостерська.

Герцогиня Чом голову схилив мій муж, мов колос 
. Під щедрим тягарем Церери? Чом 

Не радий світові і супить брови 
Великий герцог Гемфрі? І чого 
Вп’яв сумно очі в землю й зосередивсь
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На тім, що наче тьмарить зір йому?
Що бачиш? Генріхову діадему 
В оправі найпочеснішій у світі?
Ну, хмурся, голову схиляй — вінець 
Сам з’явиться у тебе на чолі.
Ти до корони руку простягни.
Що, закоротка? Простягну й свою,
Вдвох знімемо оздобу золоту,
Зведем до неба очі і ніколи 
Додолу не опустимо, землі 
Найменшим поглядом не удостоїм.

Глостер О Нелл, чарівна Нелл! Як любиш мужа, 
Черву думок пихатих прожени;
Як Генріхові я лихе намислю, 
Племіннику й володарю моєму,
Нехай із думкою цією прийде 
І смерть. Який-бо сон лихий я бачив!

Герцогиня Сон? Розкажи, і я розвію смуток,
Свій вранішній приємний сон згадавши.

Глостер Немов цей жезл, ознаку влади, хтось 
Переламав (не пам’ятаю, хто,
Але, гадаю, був то кардинал),
І голови стирчали на уламках —
Збулись їх герцог Едмунд Сомерсет 
І герцог Сеффолк, Вільям Де-Ла-Пуль. 
Бог відає, що сон такий віщує...

Герцогиня Облиш! Він означає тільки те,
Що як в гаю твоїм хтось зломить прутик, 
То збудеться, зухвалець, голови.
Тепер послухай, герцогу мій любий:
Мені ж наснилось, наче я сиділа 
На троні у Вестмінстерському храмі,
Де королів і королев вінчають,
І Генріх з Маргариток) уклінно 
Мені вінець поклали на чоло.

Глостер Елеоноро, висварити мушу 
Тебе, зарозумілу ще й лиху;
Чи ти не друга дама в королівстві 
І не протектора дружина люба?
Чи не для тебе всі утіхи світу,
Аби ти тільки здумала про них?
І хочеться тобі кувати зраду,
Щоб чоловіка скинути й себе
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З вершини до. ганебного підніжжя?
Іди собі, не хочу далі слухать.

Герцогиня За що, мій лорде? Через сон якийсь 
Так гнівитеся на Елеонору?
Що ж, сни таїтиму в собі й- не буду 
Насварена.

Глостер Ну, не гнівись,— я знов полагіднів.
Входить г о н е ц ь .

Гонець Протекторе шановний, наш владар
Вас бачити в Сент-Олбенсі хотів би,—
Там буде полювання королівське.

Глостер Іду. Ходімо, Нелл. Чи ти за нами?
Герцогиня Так, любий, я слідом за вами їду.

Глостер і гонець виходять.
Йти мушу не попереду — слідом,
Коли такі думки нікчемні в Гемфрі.
Та бувши королю найближчим кревним,
Я спотикання камені змела б 
І шлях по обезглавлених тілах 
Проклала б. Жінка я, та не слабка,
Щоб роль зіграти на кону Фортуни.
Гей, де ти там? Сер ДжонІ Та не лякайсь,
Ми наодинці тут, лиш ти і я.
Входить Ю м.

Юм Хай береже господь величність вашу!
Герцогиня Що кажеш ти? Величність? Я — лиш милість.

Юм Та милість бога і поради Юма
Підвищать, ваша милість, титул ваш.

Герцогиня Що кажеш, чоловіче? Радивсь ти
З Марджері Джорден, відьмою старою,
Та Болінгброком, першим чаклуном?
І згодились вони допомогти?

Юм Так, обіцяли показати вам
Із-під землі покликаного духа,
Він відповість на всі ті запитання,
Які йому поставить ваша милість.

Герцогиня Гаразд, я запитання обміркую.
Приїдемо з Сент-Олбенса й тоді 
Побачимо, як здійсниться це все.
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Ось, Юме, нагорода — на, розважся 
Зі спільниками в справі цій важливій.

Герцогиня виходить.

Юм Повеселюсь на гроші герцогині,
Ще й як! Але.,. Стривай-но, сері Джон Юм. 
Стули уста й ні слова, тільки — цить!
Все вимагає тиші, таїни.
Елеонора золото за відьму
Дала — його ж я взяв би і за чорта.
Та золото пливе ще й з інших рук.
Сказати страшно — все ж хоч сам собі 
По щирості признаюсь: кардинал 
ї Сеффолк, новоспечений наш герцог,
Пиху Елеонори врахувавши,
Мене її підбити найняли 
На чародійство це, для неї згубне.
Хоч кажуть: «Шахраю навіщо й маклер?» —
Я Сеффолків і кардиналів маклер.
Цить, Юме, цить, бо ти ще скажеш: «Сеффолк 
І кардинал — два спритні шахраї».
А втім — це правда. Ох, боюсь, що врешті 
Крутійство Юма згубить герцогиню,
А через неї й герцог упаде.
Мене Ж за все винагорода жде.
(Виходить)

С Ц Е Н А  З

Лондон. Кімната в палаці.

Входять п р о х а ч і ,  серед них П і т е р ,  підмайстер зброяра.

1-й прохач Панове, станьмо ближче. Лорд-протектор
от-от має тут пройти; тоді ми й подамо йому наші супліки.

2-й прохач Нехай же бог його боронить, добродійника! Хай 
господь його благословить!
Входять С е ф ф о л к  і к о р о л е в а  М а р г а р и т а .

1-й прохач Це, здається, він, і королева з ним. Підійду 
перший.
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2-й прохач Назад, дурню! Це ж герцог Сеффолк, а зовсім 
не лорд-протектор.

Сеффолк Що, друже, ти чогось від мене хочеш?
1-й прохач Перепрошую, мілорде, я подумав, що ви — 

лорд-протектор.
Маргарита

(читає)
«Лорду-протектору». То у вас прохання до його 

милості? Дай-но гляну. Ти про що?
1-й прохач У мене, якщо ваша ласка, скарга на Джона 

Гудмена, слугу пана кардинала; він забрав у мене будинок, і зем
лі, й жінку — все.

Сеффолк І жінку? Це й справді прикро. А ти про що?
Що тут?
(Читає)

«На герцога Сеффолка, що обгородив громадські вигони в Мел- 
форді». Що це означає, шановний пройдисвіте?

2-й прохач Ох, пане, я лише бідний прохач від усього
нашого міста.

Пітер
(подаючи скаргу)
Скарга на господаря мого, Томаса Горнера, що 

сказав, буцімто герцог Иорк — законний спадкоємець корони.
Маргарита Що таке? Герцог Иорк сказав, ніби він закон

ний спадкоємець корони?
Пітер Хто? Мій господар? Ні, далебі, ні. Мій господар 

сказав, буцімто герцог Иорк — спадкоємець, а король — загарбник 
престолу.

Сеффолк Гей, хто там?
Входять с л у г и .

Візьміть цього молодця і негайно приведіть під вартою його 
господаря.

(Д о Пітера)
Розкажеш усе докладно при королі.

Слуги з Пітером виходять.

Маргарита А щодо вас, любителів протекцій 
І захисту протекторових крил,—
Ідіть і знов пишіть йому супліки.
(Р ве петиції)
Негідники! Геть! Сеффолку, женіть їх.
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Всі Ходім, ходім відціль.

Прохачі виходять.

Маргарита Мій лорде Сеффолк, що це за манери 
И звичаї при англійському дворі?
Так правлять на Британських островах 
І поважають владу короля?
Що, й далі Генріх буде підопічним,
А кермуватиме понурий Глостер?
Я, титулом і правом королева,
Коритись маю герцогові? Ні!
Знай, герцогу: як ти у славнім Турі 
Бивсь на турнірі за мою любов 
І полонив серця французьких дам,
Гадала я, що Генріх теж, як ти,—
Відважний, і галантний, і ставний.
Та він до святості душею прагне,
Відлічує на чотках молитви,
Його бійці — апостоли й пророки,
А зброя — вислови з духовних книг.
Його арена — келія затишна,
Його любов — ікони. Як на мене,
Його б годилось папою обрати,
До Рима відпровадити мерщій 
Та увінчать чоло вінцем потрійним —
Було б це святості його достойно.

Сеффолк Потерпіть, володарко. Я сюди
Привіз вас, тож і докладу зусиль,
Щоб в Англії вам радісна жилося.

Маргарита Тут, крім протектора, ще Бофорт — владний 
Церковник; Сомерсет і Бекінгем,
Йорк буркотливий. І найменший з них 
Сильніший в Англії від короля.

Сеффолк Та з них найдужчий має менше сили,
Ніж мають Невіли в країні цій.
Уорік, Солсбері — не прості пери.

Маргарита Але мене дратує більш за всіх 
Протектора дружина гордовита.
Так лине між придворних дам, немов 
Імператриця, а не герцогиня;
Чужинці дивляться на неї, мов 
На королеву; носить на собі 
Усі прибутки Гемфрі, зневажав
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За бідність нас,— і як їй не помститись? 
Глумлива ця негідниця безрідна 
Якось хвалилась між своїх лакуз,
Що шлейф її найгіршого вбрання 
Дорожчий був за ціле королівство 
Рене, мого татуся, поки Сеффолк 
Не дав йому два графства за дочку.

Сеффолк Владарко, я зловлю її на клей:
Зібрав такий знадливий хор. пташок,
Що прилетить вона пісень послухать 
І вже не зніметься тривожить вас. 
її облиште, слухайте мене —
Наважуюсь вам радити. Хоч ми 
І недолюблюємо кардинала,
Все ж мусим з ним і з лордами єднатись,
Аж поки герцог Гемфрі не впаде.
А щодо Йорка, то недавня скарга 
Навряд щоб користь принесла йому.
Так викорінимо по черзі всіх,
І владно станете ви до керма.

Входять к о р о л ь  Г е н р і х  та И о р к і  С о м е р с е т ,  розмовляючи між со
бою, а також г е р ц о г  Г л о с т е р  із г е р ц о г и н е ю ,  к а р д и н а л  Б о 
ф о р т ,  Б е к і н г е м ,  С о л с б е р і ,  У о р і к .

Генріх Однаково, чи Иорк, чи Сомерсет,—
І той, і той мене задовольняє.

Йорк Як Иорк у Франції погано правив,
Нехай відмовлять в регентстві йому.

Сомерсет Коли того не гідний Сомерсет,
Йорк буде регентом — я поступлюсь.

Уорік Якщо, можливо, й гідна ваша милість,
Все ж безсумнівно, що гідніший Йорк.

Кардинал Помовч, Уоріку, хай вищі скажуть!
Уорік В бою за мене кардинал не вищий.

Бекінгем Уоріку, тут всі за тебе вищі.
Уорік Але Уорік може стать найвищим.

Солсбері Спокійно, сину! Лорде Бекінгем,
У чому ж перевага Сомерсета?

Маргарита У тім, що так завгодно королю.
Глостер Владарко, виріс вже король і може 

Судити сам. Це не жіноча справа.
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Маргарита Як виріс він, що змушує вас бути 
Протектором величності його?

Глостер Володарко, протектор я країни;
Звелить король — і я лишу посаду.

Сеффолк Лиши, а ще свого зухвальства збудься.
Відколи ти король (хіба ж не правда?), 
Країна до загину йде щодня,
Дофін за морем нас перемагає,
Всі пери й знатні люди королівства, 
Немов раби, у тебе під п’ятою.

Кардинал Ти виснажив простолюд і несито 
Всі скрині духівництва обібрав.

Сомерсет Твої палаци, шати герцогині
Немало коштують скарбниці нашій.

Бекінгем Твоя жорстокість при каранні винних, 
Що міру перевищила закону,
Передає тебе у власть закону.

Маргарита Ти торгував у Франції містами
И посадами; підтвердиться підозра — 
Тоді покрутишся без голови.

Глостер виходить.

(Впускає віяло)
Дай віяло! Що, кралечко, не можеш? 
(Д ає герцогині ляпаса)
Ох, вибачте, мадам. Це ви були?

Герцогиня Так, я! Якби, чужинко гордовита,
Я нігтями лиця твого дістала,
Там написала б заповідей десять!

Генріх Це ж мимохіть вона, тітусю люба!
Герцогиня Еге ж!.. Королю, зваж; тебе сповиє 

Вона, щоб бавитись, немов дитям.
Але дарма: хоч править тут спідниця, 
Мене ніхто безкарно не образить.
(Виходить)

Бекінгем Я слідом, пане кардинал. Простежу,
Що робить Гемфрі. Збуджена вона,
І гнів її острог не потребує,
Сама примчить галопом до загину.
( Виходить)

Повертається Г л о с. т е р.
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Глостер Тепер, як, прогулявшись у дворі,
Свій гнів погамував яу то вернувся 
Вести розмову про державні справи.
А щодо ваших звинувачень злісних, 
їх доведіть — і я скорюсь закону;
Хай бог так береже метте, як вірно 
Люблю країну нашу й короля!
Але вернімося до наших справ.
Отож кажу я: краще, мій владарю,
Щоб регентом у Франції був Иорк.

Сеффолк Дозвольте, перше ніж робить нам вибір,
Я наведу вам докази вагомі
Того, що Иорк буть регентом не гідний.

Иорк Я, Сеффолку,, скажу, у чім причина:
По-перше, я пихи тобі не тішу,
А ще, колет пртгзнатати мене,
То Сомерсет мене ве пустить звідси,
Ні грошей, ні спорядження не давши,
Покіль дофін всю Францію не візьме.
Вже танцював я під його дуду,
1 відняли Париж у нас французи.

Уорік Я це засвідчую — останній зрадник 
Не брав на себе більшої ганьби.

Сеффолк Вгамуйсь, Уоріку затятий!
Уорік Взірцю пихи! Чого мене гамуєш?

Слуги Сеффолка вводять Г о р н е р а і П і т е р а .

Сеффолк Бо тут є звинувачений у зраді.
Дай боже виправдатись лорду Йорку!

Йорк Це хто ж тут Иорка в зраді звинувати»?
Генріх Про що ти, Сеффолку? Це хто такі?

Сеффолк Ось, владарю: господаря свого 
Цей чоловік у зраді звинуватив.
Казав той: Річард, герцог Иорк,— то справжній 
Англійської корони спадкоємець,
А вас загарбником назвав, королю.

Генріх Скажи, ти говорив таке?
Горнер 3 дозволу вашої величності, я зроду не казав 

і не думав нічого такого. Бог свідок, цей негідник несправедливо 
звинуватив мене.
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Пітер
(виставляючи долоні)
Присягаюся, лорди, всіма своїми пальцями, він 

катав це мені якось увечері на горищі, коли ми чистили лати лор
да Йорка.

Йорк Паскудний, ниций гнойовик! ЛайдакІ 
Таж голову зніму за цю намову!
Прошу я вас, володарю, піддати 
Його усій суворості закону.

Горнер Ох, володарю, повісьте мене, якщо я коли казав 
таке! Мене звинувачує мій підмайстер. Днями я покарав його 
за провину, і він навколішки поклявся скаитатнся зі мною. У мене 
е тому певні свідки, тож благаю вашу величність: не губіть чесної 
людини, яку марно звинувачує негідник!

Генріх Що, дядечку, нам тут закон підкаже?
Глостер Я розсудив би так:

Коли підозра падає на Иорка,
Буть Сомерсету регентом французьким;
Цим двом нехай призначать день двобою 
В належнім місці — маємо ж підозру,
Що все це — лиш слуги лиха намова.
Такі закон і Глостерова думка.

Генріх  Хай буде так. Мілорде Сомерсет,
Вас регентом французьким призначаєм.

Сомерсет Я вам уклінно дякую, владарю.
Горнер А я «хоче стану иа двобій.

Пітер Змилуйтеся, мілорде, я не можу битись! Заради 
бога, зжальтесь! Людська злоба мене долає. О боже, помилуй 
мене! Я не спроможний завдати жодного удару. О боже, мені 
погано!

Глостер Не будеш битися — тебе повісять.
Генріх  Геть, до в’язниці їх! А ВО€ДИНОК —

В наступнім місяці, в останній день.
Проведемо тебе ми, Сомерсете.

Фанфари.

Виходять.
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С Ц Е Н А  4

Сад герцога Глостера.

Входять М а р д ж е р і  Д ж о р д е н ,  Юм,  С а у т в е л  т а Б о л і н г б р о к .

Юм Ходімо, панове! Герцогиня, кажу вам, хоче по
бачити, як ви здійсните ваші обіцянки.

Болінгброк У нас, пане Юм, усе готове. То її милість зво- 
лить чути й бачити наші заклинання?

Юм АвжежІ Не бійтесь, вона відважна.
Болінгброк Я чував, що вона жінка незламного духу, та 

все-таки краще, пане Юм, щоб ви були при ній нагорі, поки ми 
клопотатимемось унизу. Отож прошу, йдіть із богом, залиште нас.

Юм виходить.

Матінко Джорден, припади до землі. А ти, Джоне Саутвел, при
готуйся; будемо починати.

Нагорі входить г е р ц о г и н я  Г л о с т е р с ь к а ,  за нею 
Юм.

Герцогиня Чудово, мої шановнії Ласкаво прошу. Починай
те — що швидше, то краще.

Болінгброк Стривайте! Чаклуни свій знають час.
Глибока ніч, ніч темна, тиха ніч,—
Спалили Трою о такій порі,
Коли сова кричить і виє пес,
Витають духи, потойбічні тіні 
Встають з могил,— оця пора для нас.
Сидіть спокійно; той, кого прикличем,
У зачарованому буде колі.
Вони виконують належні обряди, креслять коло.
Болінгброк чи Саутвел читає «Сопіиго Іе» * тощо. 
Страшенно гримить і блискає. Врешті постає Ду х .

Д ух  Асізит**.
Марджері АснатоІ

В ім’я господнє (змушує тремтіти 
Тебе могуть його) відповідай.
Ти підеш звідси, як усе розкажеш.
* Заклинаю тебе (лат.), 

** я  ТуХ (лат ).
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Д ух  Питай, що хочеш, тільки відпусти!
Болінгброк

(читає з паперу)
«Найперш про короля. Що буде з ним?»

Д ух  Живий той герцог, що державця скине, 
Одначе він переживе його 
І від насильної загине смерті.

Поки Дух говорить, Саутвел записує його відповіді.

Болінгброк «Що Сеффолку в майбутньому судилось?»
Д ух  Йому погибель води принесуть.

Болінгброк «Що герцога спіткає Сомерсета?»
Д ух  Хай уникає замків.

Йому безпечніш буде на рівнинах,
Ніж там, де замки височать.
Закінчуй, бо несила вже терпіти.

Болінгброк Геть! В морок, у геєну вогняну 
Щезай, нечистий!

Грім і блискавка. Дух щезає.
Швидко входять И о р к  та Б е к і  н г е м  із в а р т о ю .

Иорк Схопіть цих зрадників і їх начиння.
Таки застукали тебе ми, відьмо!
Ви, леді, тут? Король і вся держава 
Вам зобов'язані за ці старання;
Без сумніву, вшанує гідно вас 
За послуги ці славні лорд-протектор.

Герцогиня Таж послуги шкідливіші твої 
Для короля, наклепнику. Пусті 
Твої погрози.

Бекінгем Як пусті? А це?
(Показує їй папери)
Геть виведіть і міцно їх замкніть,
Тримайте нарізно. Ви з нами, леді.
Гей, Стаффорде, бери її!

Герцогиня і Юм під вартою виходять.

Покажем ваші іграшки судді.
Всі — геть!

Варта з Саутвелом, Болінгброком та іншими виходить.

149



Й орк  ЇЇ ви, лорде, вистежили справно,
Цей випадок якраз до речі нам.
Погляньмо на диявольське начиння 
Що маєм тут?
«Живий той герцог, що державця скине, 
Одначе він переживе його 
І від насильної загине смерті».
Це так, немов.
Аіо te, Aeacida, R om aics vinoerc posse *.
Ну, а далі?
«Що Сеффолку в майбутньому судилось? —- 
Йому погибель води принесусь.—
Що герцога спіткає Сомерсета? —
Хай уникає замків
Йому безпечніш буде на рівнинах,
Ніж там, де замки височать».
Ну, ну, мілорди!
Нелегко віщування ці здобуто 
Й нелегко їх збагнути.
Король тепер прямує на Семт-Олбенс,
З ним чоловік цієї леді. Вість 
Домчить туди із швидкістю коня 
Й протектору сніданок зіпсує.

Бекінгем  Прошу я вашу милість, лорде Йорк,
Мене пошліть — ну ж нагороду дасть.

Й орк  Будь ласка, лорде. Хто там є ?
Входить с л у г а .

Проси до мене на вечерю завтра 
Уоріка та Солсбері. Ходімо.
Виходять.

* Див. переклад у коментарях, с. 516.
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ДІЯ ДРУГА

С Ц Е Н А  1

Сент-Олбене.

Входять к о р о л ь  Г е н р і х ,  к 0 р 0 л е в а  М а р г а ри та , Г л о с т е р ,  к а р 
д и н а л  Б о ф о р т  і С е ф ф о л к ,

Сокольники гукають на птахів.

Маргарита Ах, лове птиць плавучих! Вірте, лорди;
Сім літ розваги кращ ої не знала,
Хоч, закладаю ся, —  цей дужий вітер 
Не дав старому Д жонові злетіть.

Генріх
( до Глостера)
Та як шугнув, мілорде, сокіл ваш —
Він вище всіх злетів у піднебесся!
Такими бог зробив свої творіння —
Птахи і люди прагнуть висоти.

Сеффолк Не дивина, владарю , що злітаю ть 
Так високо протектора птахи.
Бо зна-ють: ш с о т  й господар прагне*
Думками вище сокола сягає.

Глостер Мілорде,, тільки той, хто ниций духом,
Не може знятись над пташиний лет.

Кардинал  Тож я й гадаю : пнеться він за хмари.
Глостер А вам не хочеться, мій кардинале,

М ерщій податися на небеса?
Генріх В ясну скарбницю  вічного блаженства!

Кардинал  Тобі земля як небо, ти в корону —
В жаданий скарб — уп’яв думки і очі.
Страшний протекторе, підступний пере, 
Облещуєш держ аву й короля!

Глостер Занадто  щось зухвала ваш а святість!
Tantaene animis caelestibus irae? *
* Чи можливий такий великий гнів у душах, що при 
святили себе небу? (Лат.);
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Церковник розпаливсь! Як поєднати 
Із благочестям, дядечку, злобу?

Сеффолк Це не злоба. Інакше неможливо
З таким поганим пером сперечатись.

Глостер Як хто, мілорде?
Сеффолк Та оце як ви.

Не вельми ображайтесь, ваша милість.
Глостер Вся Англія твоє нахабство знає.

Маргарита І честолюбство Глостера.
Генріх Прошу,

Ти не підбурюй перів, королево.
Хто прагне миру, той благословен.

Кардинал Я прагну встановити мир, здійнявши 
Меч проти Гемфрі,— я благословен!

Глостер
(стиха, до кардинала)
Я, дядечку святий, повір, не проти!

Кардинал
( стиха)
Ну, зважся.

Глостер
(стиха)
Ти ж посередників не виставляй, 
Відповісти за кривду маєш сам.

Кардинал
( стиха)
Та де тобі! Але, як стане духу,
То ввечері, на східному узліссі.

Генріх Про що ви, лорди?
Кардинал Знай, небоже Глостер,

Якби слуга твій птаха не забрав,
Ще полювали б.
(Стиха, до Глостера)

Візьмеш меч дворучний?
Глостер Так, дядьку.

Кардинал
(Стиха)
Все зрозумів? На східному узліссі.

Глостер
(стиха)
Погоджуюсь.



* Лікарю, [вилікуй] себе сам (лат.).
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Генріх Про що ви, дядьку Глостер?
Глостер Про полювання. А про що ж іще?

(Стиха, до кардинала)
Клянуся богоматір’ю, стругну попові маківку,
А ні — я не боєць.

Кардинал
( стиха)
Medice, te ipsum *;
Гляди, протекторе, вцілій ти сам.

Генріх Знялась, неначе вихор, ваша лють.
Ця музика пригнічує мене 
Як струни деренчать такі, то де ж 
Гармонія? Ану ж я помирю вас.
Входить г о р о д я н и н  із Сент-Олбенса з криком  
«Чудо!»

Глостер Це що за крик?
Ти про яке там чудо галасуєш?

Городянин Так, чудо, чудо!
Сеффолк То розкажи про чудо королю.

Городянин Вже півгодини, як прозрів сліпий 
Біля гробниці Олбена святого;
Незрячий зроду був цей чоловік.

Генріх Прославмо господа, що вірним дав 
У пітьмі світло, в розпачі — розраду!

Входить м е р  С е н т - О л б е н с а  з м і с ь к и м и  с т а р ш и н а м и ,  С і м п - 
к о к с ,  якого д в о є  ч о л о в і к і в  несуть у кріслі, та й о г о  д р у ж и н а .

Кардинал Процесією городяни йдуть,
Щоб вам його представити, владарю.

Генріх Як тішиться він радістю земною!
Але примножить зір йому гріхи.

Глостер Сюди, до короля підходьте. Зволить 
Його величність говорити з ним.

Генріх Ну, розкажи нам, друже, як це сталось,
Щоб нам за тебе господа хвалити.
То ж як — ти був незрячий і прозрів?

Сімпкокс Сліпий був я від роду, ваша милість.
Дружина Атож, так і було.



Сеффолк Це що за жінка?
Друж ина  Його дружина, ваша милість,

Глостер Сказала б: мати — правди більш було б.
Генріх  Де народився ти?

Сімпкокс На півночі, у Бервіку мілорде.
Генріх  Ох, бідний! Бог помилував тебе —

Тож слав його невтомно дні і ночі,
Не забувай, що він тебе зцілив.

Маргарита Скажи, мій друже, випадково там 
Ти опинився чи прийшов молитись?

Сімпкокс Бог свідок, що молитися. Стократ 
І більше голос Олбена святого 
Вві сні я чув. Він рік: «Прийди, Сімпкоксе, 
На гріб мій, і тоді зцілю тебе».

Друж ина  Так, достеменно, я й сама не раз 
Той голос чула, так він і гукав.

Кардинал  Ти ще й кульгавий?
Сімпкокс Так, помилуй боже!
Сеффолк І як це сталось?'
Сімпкокс 3 дереваї упав.
Друж ини  Із сливи,, пане.

Глостер Ти давно» сліпий?
Сімпкокс Та зроду, пане.

Глостер І заліз на сливу?
Сімпкокс Ще замолоду, тільки раа в житті.
Друж ина  Так, дорого за це він поплатився.

Глостер Так ризикнути;! Ласий ти до слив.
Сімпкокс  Ох, паяє, це дружиш закортіло,

І мусив^ лізти, нехтувать життям.
Глостер Меткий шахрай! Та марно метикуєш.

Ну ж,, очі пожажи; заплющ, розплющ. 
Здається, все ж поганий маєш зір.

Сімпкокс Ні, богу дякувать, ясний1, мов день.
Глостер Ну що ж! Якого кольору цей плащ? 

Сімпкокс Червоний, пане, він,, мов, кров.
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Глостер Гаразд  — а вбр-ання це, що m  мені?
Сімпкокс Як вугіль чорне, як гагат.

Генріх  А звідки з<наєш ти, який гагат?
Сеффолк  Ніколи, певно, він його не бачив.

Глостер Зате  плащів, убрань багато бачив.
Друж ина  Та зроду він не бачив їх, ніколи!

Глостер Скаж и, як звуть мене?
Сімпкокс  Н а ж аль, не знаю, пане.

Глостер Як звуть його?
Сімпкокс Не знаю.

Глостер  А його?
Сімпкокс О ні, ие зюато, пане.

Глосш р  Я к  же звуть тебе?
Сімпкокс Сандер Сімпкокс, ве л ш ишаиов ний пане.

Глостер Ти,, Сімпкоксе, ІШЙбІЛгЬіШ«И;Й у овіті lU&XfMlft. Якби 
ти був зроду сліпий, то знав би кольори наших убрань не краще, 
ніж знаєш наші імена. З ір  розрізняє кольори, але вивчити їхні на
зви відразу — річ неможлива. Панове, святий Олбен сотворив тут 
чудо, та чи не більшим чудотворцем був би той, хто звів би цього 
каліку Hfl ноги, як ви гадаєте?

Сімпкокс Ох, пане, коли б ви це зуміли!
Глостер Громадяни Сент-Олбенса, чи нема у вашому 

місті катів і тих речей, що звуться канчуками?
М ер  Є, мілорде, до послут ваш ої милості.

Глостер Сюди їх негайно.
М ер  Т ей , приведи негайно ката, хлопче!

Один із слуг виходить.

Глостер А тепер принесіть ослона.

Приносять ослона.

Ну, чоловіче, коли хочеш уникнути канчуків, стрибай через цього 
ослона й тікай

Сімпкокс Ох, пане, я ж і встояти не можу!
Лиш марно познущ аєтеся з мене.

©надять с л у г а  і к-ат із канчуком.
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Глостер Гаразд, добродію, ми вам вилікуємо ваші ноги. 
Гей, кате, всип йому так, щоб перескочив цього ослона.

Кат Слухаю, мілорде. Ацу скидай шмаття.
Сімпкокс Ой леле, що ж мені робити? Я ж і встояти не 

можу.
Після першого удару ката Сімпкокс перестрибує через ослона і тікає. Народ 
біжить за ним з криком: «Чудо!»

Генріх О боже, бачиш це й так довго терпиш!
Маргарита Сміялась я, коли крутій тікав.

Глостер Догнати шахрая! Схопити шльондру!
Дружина Ах, пане, нас на це штовхнула скрута.

Глостер Хай їх б’ють канчуками по всіх ринках, аж поки 
вони дістануться до Бервіка, звідки прийшли.

Мер, кат, дружина Сімпкокса та інші виходять.

Кардинал Явив нам Гемфрі чудо тут велике.
Сеффолк Підскочив і бігом побіг каліка.

Глостер Ви ж чудеса ще більші нам являли!
Од вас за день один міста втікали.
Входить Б е к і н г е м .

Генріх Які несеш новини, Бекінгеме?
Бекінгем Тріпоче серце, мовить заважає:

Огидне кодло капосних істот — 
їх заохотила і об’єднала 
Протектора дружина, герцогиня,
Призвідця зборища і проводирка —
Державі небезпеку накликала.
Були там відьми й чаклуни, яких 
На місці злочину схопили ми;
Вони із пекла викликали духів,
Випитували про життя і смерть 
Володаря та всіх його найближчих.
Про все судити зможете самі.

Кардинал
(стиха, до Глостера)
Ну що ж, протекторе: напевне, скоро 
Перед судом дружина ваша стане.
Від цих вістей поникне ваціа зброя,
Навряд чи прийдете в належний час.
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Глостер Не край, прелате гордовитий, серця. 
Скорбота і печаль снагу згнітили; 
Знесилений, здаюсь тобі, як здався б 
І конюху останньому.

Генріх Себе, о боже, гублять лиходії,
До злочинів мерзенних вдаючись!

Маргарита Твоє гніздо упало з висоти,—
Ганьбу із себе, Гемфрі, змий хоч ти.

Глостер Всевишнього посвідчити молю —
Я відданий державі й королю.
Що сталося з дружиною, не знаю,
Та гірко чуть мені такі новини.
Хоч знатна родом, та якщо забула 
Про гідність, честь, злигалася з такими, 
Що нас, дворян, бруднять, як та смола, 
Вона — чужа, мов рідна й не була. 
Нехай ганьба і кара не мине 
її, що так знеславила мене.

Генріх Гаразд, цю ніч переночуєм тут,
До Лондона повернемося завтра 
І справу цю розглянемо докладно. 
Спитаєм з винуватців як належить,
Все зважимо на терезах закону,
Що правду нам дає та оборону.
Фанфари.
Виходять.

С Ц Е Н А  2

Лондон. Сад герцога Йорка.

Входять Й о р к ,  С о л с б е р і  та У о р і к .

Йорк  Тепер, шановні Солсбері й Уорік, 
Як по вечері скромній ми самі 
Гуляєм тут, вволіть моє жадання: 
Слід конче з’ясувати вашу думку 
Стосовно прав моїх на королівство.

Солсбері Мілорде, вислухаю вас охоче.
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Уорік Ну, друже, Невіліів переконаєш —
Вони твої підданці й зроблять все.

Йорк Так ось:
Було в Едварда Третього синів 
Аж семеро. Найстарший — принц Уельський 
Едвард, чи Чорний принц. За ним наступний 
Був Вільям, герцог Гетфілдський, а третій 
Був герцог Кларенс, Лайонел. Четвертий — 
Джон Гант, Ланкастер. П’ятий — Едмунд Ленглі, 
Чи герцог Иоркський. Шостий — Томас Вудсток, 
Чи герцог Глостер. Сьомий і останній 
Був Вільям, герцог Віндзор, як відомо.
Раніше батька вмер Едвард, принц Чорний; 
Лишився син його єдиний, Річард;
Владарював, як вмер король Едвард,
Він, поки Генріх Болінгброк, Ланкастер, 
Найстарший син і спадкоємець Ганта, 
Назвавшись Генріхом Четвертим,'влади 
Не захопив, не скинув короля 
И не відіслав нещасну королеву 
До Франції, а Річарда — у Помфрет,
Де, знають всі, його підступно вбито.

Уорік Нам, батьку, герцог правду розказав —
Так рід Ланкастерів здобув престол.

Йорк І силою тримає, не по праву.
Наступник сина першого помер —
Нащадок другого повинен править.

Солсбері Та Вільям Гетфілд не лишив потомства.
Йорк  Син третій, герцог Кларенс, від якого 

Походжу я, зродив дочку Філіппу,
З якою Едмунд Мортімер, граф Марч,
Взяв шлюб; мав син їх Роджер трьох дітей,
Це — Едмунд, Анна і Елеонора.

Солсбері Цей Едмунд ще за влади Болінгброка,
Читав я, домагавсь корони й став би 
Державцем, та до смерті у полоні 
Глендауер тримав його. Що ж далі?

Йорк Його сестра найстарша Анна — мати 
Моя, що мала право на корону, 
їй чоловіком Річард був, граф Кембрідж,
Син Ленглі, Йорка,— той був п’ятим сином 
Едварда Третього. Від неї в мене
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Права на трон — від доньки графа Марча, 
Чий батько Едмунд Мортімер мав шлюб 
З Філіппою, дочкою Лайоиела.
Тож я, раз перевага надається 
Нащадкам сина старшого,— король.

Уорік Це все ясне, як білий день. Корона 
У Генріха від Джона Ганта. Той 
Четвертим сином був, а право Йорка —
Від третього. Рід Ганта буде править,
А Лайонелів скніти? Ні, він квітне 
В тобі, в твоїх синах, чарівних бростях.
Тож, батьку Солсбері, схилім коліна 
І в цій таємній змові будьмо перші,
Хто привітає справжнього державця 
З його родинним правом на престол.

Обидва Будь славен, Річард, Англії королюї
Йорк Спасибі, лорди. Я ще не король,

Бо не вінчався і лихою кров’ю 
Ланкастерською не скропив меча.
Але це все здійсниться не за мить,
А обмірковано, без розголосу.
Ви, як і я, у ці тривожні дні 
Зухвальства Сеффолка не помічайте,
Ні чванства Бофорта, і Сомерсета,
І Бекінгема, і всієї зграї.
Хай перш вполюється пастух отари, 
Достойний принц, наш добрий герцог Гемфрі. 
Йому погубу снуючи, вони 
Самі погинуть — так пророчить Йорк,

Солсбері Цього достатньо: вас ми розумієм.
Уорік Одного дня, мені віщує серце,

Уорік зробить Йорка королем.
Йорк Мій Невіле, тебе ж я запевняю:

В державі нашій після короля 
Тебе найпершим настановить Річард.

Виходять.
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С Ц Е Н А  З

Лондон. Зала суду.

Сурми.
Входять к о р о л ь  Г е н р і х ,  к о р о л е в а  М а р г а р и т а ,  Г л о с т е р ,  И о р к ,  
С е ф ф о л к ,  С о л с б е р і ,  а також п і д  в а р т о ю  — г е р ц о г и н я  Г л о с т е р -  
с ь к а ,  М а р д ж е р і  Д ж о р д е н ,  С а у т в е л ,  Юм  і Б о л і н г б р о к .

Генріх Вперед, Елеоноро Кобгем, вийдіть.
Провина ваша перед нами й богом 
Тяжка. Прийміть же вирок за гріхи, 
Що їх у біблії карали смертю.
(До Джорден та інших)
Вас, чотирьох, повернуть до в’язниці, 
На місце страти звідти поведуть:
В Смітфілді відьму спалять на вогні, 
Ви підете на шибеницю троє.
Ви ж, пані, бувши знатні родом, честі 
Позбудетесь назавжди і покуту 
Прилюдну три дні маєте відбуть,
А потім вибратись на острів Мен,
Під нагляд Джона Стенлі, у вигнання.

Герцогиня Прийму вигнання, прийняла б і смерть.
Глостер Дружино, засудив тебе закон —

Я скасувати присуду не можу.
Герцогиня та інші під вартою виходять.

В очах у мене сльози, в серці біль.
О Гемфрі, ця ганьба в твої літа 
Зведе тебе, сердешного, в могилуї 
Дозвольте, владарю, піти. Скорботі 
Потрібна втіха, старості — спочин.

Генріх Стривай, шановний Гемфрі. Спершу ти 
Дай жезл мені: віднині Генріх сам 
Протектор; і господь мені надія,
Опора, проводир, зоря ясна.
йди з миром, Гемфрі; любий ти мені
Не менше, ніж коли протектор був.

Маргарита Не бачу я причини, щоб монарху
Дорослому потрібен був протектор.
Бог і король дадуть державі лад — 
Свій жезл і владу віддавай назад.

160



Глостер Мій жезл? Ось він, мій Генріху державний. 
Тобі його охоче піднесу,
Як батько твій мені свого часу,
І покладу його до ніг твоїх,
Хоч інший хто схопив би, тільки б зміг. 
Прощай, королю! Хай навік засну.
Тобі я зичу миру й талану.
( Виходить)

Маргарита Тепер ти, Генріху, король; тепер 
Я королева, Глостер же злиняв.
Так потерпів — одразу два удари:
Дружину вигнано і, наче гілку,
Відтято влади жезл. В руці твоїй 
Повинен бути він, королю мій.

Сеффолк Так сосна хилиться в негоди пору;
Отак принижено Елеонору.

Иорк  Облишмо їх. Владарю, на сьогодні 
Призначено двобій, і вже готові 
Обвинувачений та позивач —
Зброяр з підмайстром — битися. Прошу 
Величність вашу подивитись герць.

Маргарита Для того, лорде, я й лишила двір,
Щоб глянути, чим спірка ця скінчиться.

Генріх В ім’я творця готуйте все, що слід.
Хай кінчать спір. Бог правого боронить!

Йорк Такого полохливця, боягуза
Нікчемного, як цей служник зброярський, 
Не бачив зроду я, шановні лорди.

Входять з одного боку з б р о я р  Г о р н е р  та його с у с і д и ;  вони весь час 
п’ють до нього, і він уже напідпитку; в руках у нього кий, до кінця якого при
в’язана торбинка з піском; перед ним б а р а б а н щ и к .  З другого боку вхо
дить П і т е р  з б а р а б а н щ и к о м  і таким самим києм, супроводжуваний 
п і д м а й с т р а м и ,  що п’ють до нього.

1-й сусіда Ось, сусідо, п’ю цю чару білого вина за вас. 
Не бійтеся, сусідо, все у вас вийде як слід.

2-й сусіда А ось, сусідо, ось чара червоного.
3-й сусіда А ось кухоль добрячого пива, сусідо; випийте 

й не бійтеся свого слуги.
Горнер Давайте, вип’ю з усіма вами, а Пітеру — дулі!

1-й підмайстер Ось, Пітере, п’ю за тебе. Тримайся!
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2-й підмайстер Не журись, Пітере! Не бійся господаря, не по
ганьби честі підмайстрів.

Пітер Спасибі вам усім. Пийте й моліться за мене, 
прошу вас. Це, здається, я випив мій останній ковток на цім світі. 
Чуєш, Робіне, якщо я загину, бери мого фартуха, а ти, Віллє, 
візьмеш мого йолота, а тобі, Томе, хай будуть усі мої гроші. 
Господи, благослови! Помилуй, боже! Куди ж мені до мого госпо
даря, він звичний битися.

Солсбері Ну, годі пити, починайте. Гей ти, як тебе звуть?
Пітер Пітер, ваша милосте.

Солсбері Пітер! А далі як?
Пітер Ціп.

Солсбері Ціп! От і помолоти свого господаря, щоб йому 
заціпило.

Горнер Пайове, я, власне, прийшов сюди через свого 
підмайстра, щоб довести, що він шахрай, а я — чесна людина. 
А щодо герцога Йорка, то, хай я помру на місці, якщо коли-не
будь бажав йому лиха, чи королю, чи королеві. А тому, Пітере, 
як дам тобі, так і звалю одним ударом!

Иорк Ледь язиком негідник повертає.
Сурміть, хай починається двобій.
Сигнал.
Вони б’ються, і Пітер звалює господаря на землю.

Горнер Стривай, Пітере, стривай! Зізнаюся, зізнаюся в 
зраді.
( Вмирає )

Йорк Заберіть його зброю. Ну, дякуй, хлопче, богові і 
доброму вину, якого набрався твій господар.

Пітер О господи, невже я здолав свого ворога перед 
таким зібранням? Ну, Пітере, ти відстояв правду.

Генріх Геть зрадника з-перед моїх очей!
Смерть довела його тяжку вину,
І справедливий бог явив нам щирість 
Та безневинність бідака цього,
Якого замірявся вбить негідник.
Іди ж за нами, візьмеш нагороду.

Фанфари.

Виходять.
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С Ц Е Н А  4

Вулиця в Лондоні.

Входять Г л о с т е р  та с л у г и  в жалобі.

Глостер Так часом хмара день ясний затьмарить,
І неминуче після літа прийде 
Зима студена з хугою, морозом;
Так змінюються радощі й печалі.
Скажіть, котра година?

Слуга  Вже десята.
Глостер Я о десятій маю тут зустріти 

Покарану, нещасну герцогиню.
Для ніг її тендітних і чутливих 
Шлях крем’янистий, мабуть, нелегкий.
Чи зніс твій дух шляхетний, люба Нелл, 
Зухвалі погляди людців нікчемних,
Глумливий сміх над соромом твоїм?
Та чернь за колісницею пливла,
Як їхала ти вулицями гордо.
Тихіш! Вона, напевне; приготуюсь 
її страждання бачити, втру сльози.

Входить г е р ц о г и н я  Г л о с т е р с ь к а  у білій сорочці, з ярликом, пришці 
леним на спині, боса, із засвіченою свічкою в руках. З нею с е р  Д ж о  
С т е н  лі ,  ш е р и ф  і с т о р о ж а .

Слуга  Відбить її в шерифа, ваша милість?
Глостер Не гарячкуйте, хай вона проходить.

Герцогиня Ганьбу мою прийшов побачить, муже?
Ти теж караєшся. Глянь, як у тебе 
Цей натовп нерозумний очі вп’яв,
І кожен тиче пальцем, головою 
Киває! Глостере, від злих очей 
Сховайся, зачинись, ганьбу мою 
Оплакуй, наших ворогів кляни.

Глостер Утихомирся, Нелл, забудь про лихо.
Герцогиня Чи можу, Глостере, забуть себе?

Як здумаю, що я твоя дружина,
А ти протектор, ближній короля,
То здасться: так вести мене не мали б,
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Ганьбою вкриту, з написом на спині,
У супроводі черні, що радіє 
Моїм сльозам і стогонам тяжким.
Безжальний кремінь ранить ноги ніжні;
Ледь я здригнусь, регоче хижий натовп 
І радить, як мені ступати слід.
0  Гемфрі, як знести ярмо ганьби?
Як я дивитимусь тепер на світ?
Чи сонцю я радітиму? Ні, буде
Для мене світлом темрява, ніч — днем,
А спогад про пишноту — справжнім пеклом! 
Скажу собі: «Це я — дружина Гемфрі,
Він — герцог, принц, правитель в цій країні,
Хоч так він правив і такий був герцог,
Що осторонь стояв, як я, нещасна 
Дружина, посміховиськом була 
Для кожного погацця й волоцюги».
Та не шарійся через сором мій, *
1 не хвилюйся,— ще сокира смерті 
Не висне над тобою, хоч, я певна,
Повисне швидко. Сеффолк цей, спроможний 
На все з тією, що обох нас люто 
Ненавидить, Иорк, Бофорт нечестивий 
Для крил твоїх тенет понаплітали,—
Як не літай, заплутають тебе.
А поки не заплутали, не бійся,
Не намагайся лихо відвернуть.

Глостер Ну, досить, Нелл: ти цілиш не туди!
Щоб стати жертвою, слід провинитись.
І вдвадцятеро більше ворогів,
З яких сильніший вдвадцятеро кожен,
Мені б завдати шкоди не змогли,
Адже я чесний, відданий, невинний.
Чи хочеін ти, щоб визволив тебе?
Собі на лихо я б закон порушив,
Та все ж безчестя не уникла б ти.
Для тебе благо, люба Нелл, смирення,
Тому прошу, терпінням серце сповни,
Цих днів страждання швидко відійдуть.

Входить г е р о л ь д .

Герольд Кличу вашу милість до парламенту його велич
ності, який збереться в Бері першого числа наступного місяця.
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Глостер Без попередньої моєї згоди!
Самі все вирішили. Що ж, прийду.

Герольд виходить.

Піду я, Нелл. Шерифе, хай покута 
Не перевищить присуду державця.

Шериф Скінчились повноваження мої
Тут, ваша милосте. На острів Мен 
її вже сер Джон Стенлі відвезе.

Глостер То вам, сер Джон, за нею наглядати?
Стенлі Так, ваша милосте, такий наказ.

Глостер Гірш не обходьтесь з нею лиш тому,
Що я прошу за неї. Може, доля 
Мені всміхнеться знов, то за добро 
Я вам віддячу. Прощавайте, сер.

Герцогиня Ти йдеш і не прощаєшся зі мною?
Глостер Глянь, сльози говорити не дають.

(Виходить зі своїми слугами)

Герцогиня І ти пішов? Пішла моя розрада!
Самотня я. Єдина втіха — смерть, 
Смерть, імені якої я лякалась,
Бо мріяла про вічність на землі.
Веди мене відціль, благаю, Стенлі,
Куди завгодно; милості не жду. 
Провадь, куди наказано тобі.

Стенлі На острів Мен, міледі. Будуть з вами 
Обходитися згідно з вашим саном.

Герцогиня Це негаразд. Позбавлена я честі,
То як безчесну приймуть там мене?

Стенлі Як герцогиню і дружину Гемфрі 
Зустрінуть вас на острові, міледі.

Герцогиня Прощай, шерифе! Хай тобі щастить
Більш, як мені, хоч сором мій стеріг ти!

Шериф Даруйте — служба це моя, міледі.
Герцогиня Так, так, прощай. Ти виконав її.

Ну що, ходімо, Стенлі?
Стенлі Кінець покуті, скиньте цю сорочку.

В дорогу треба вам перевдягтися.
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Герцогиня 3 сорочкою не скину я ганьби, 
Що найдорожчі шати зіпсує;
Як не вберусь, її я не прикрию. 
Веди мерщій, неволі прагну я.

Виходять.

Д ІЯ  ТРЕІЯ

<С ІД £  Н А 1

Зала засідань парламенту в абатстві святого Едмунда 
в Бері.

Сурми.
Входять до парламенту к о р о л ь  Г е н р і х ,  к о р ю л е в  а <М, а рт а рит а ,  
к а р д и н а л  Б о ф о р т ,  С е ф ф о л к ,  Й о р к ,  Б е к і н г е м  та і н ші .

Генріх Дивуюсь, лорди,— Глостера немає.
Останнім він приходити не звик.
Напевно, щось затримало його.

Маргарита Не бачите ви, як змінився він,
А чи волієте не помічати?
Як він тепер поводиться велично,
Яким зухвалим віднедавна став,
Пихатим, непоштивим, мало схожлм 
На себе? Пам’ята€мо, він був 
Люб’язним, чемним; глянути, бувало,
Не встигнем, як навколішки ставав,
Захоплював покірністю весь двір!
Та стріньте ви тепер йото уранці,
Коли спішить вас кожен привітати,—
Насупить брови, з поглядом сердитим 
Мине й колін своїх не схилить впертих, 
Зневаживши обов’язок підданця.
Нікого не лякає гавкіт шавки,
Але й мужі тремтять, як лев ричить,
А Гемфрі не малий в державі муж.
По-перше, він у вас найближчий родич;
Якби упали ви, піднісся б він.
Гадяю, з огляду на ту злобу,
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Яка таїться в нім, на ті здобутки,
Що принесло б йому падіння? ваше,
Не слід його в оточення своє 
І в королівську раду допускати.
Він заграванням привернув серця 
Простолюду. Як здумає про бунт,
Боюся,, підуть всі вони за ним.
Тепер весн<а, й коріння бур’янів 
Мілке; стерпіть їх — розростуться буйно 
І недоглянутий заглушать сад.
Це в Гемфрі вгледіти допомогла 
Моя про вас турбота, володарю.
Чи, скажете, жіноча полохливість?
Що ж, доведіть своє, переконайте — 
Скажу, що марно скривдила його.
Мій лорде Сеффолк, Бекінгеме, Йорку,
Як можете, слова мої спростуйте,
А ні — їх слушність визнайте.

Сеффолк Як точно
Усе в тім герцогу величність ваша 
Помітила! Якби й не чув цих слів,
То говорив би зараз те, що й ви.
Клянуся, герцогиню він напутив 
Злигатися з отим відьомським кодлом.
Та хай і не причетний він до цього,
То все ж пишавсь походженням високим 
(Бо ж родич і наступник короля)
І непомірні хвастощі його 
Штовхнули ошалілу герцогиню 
Кувати зраду королю на лихо.
Хоч тихі з вигляду глибокі води,
Але вони, відомо, греблі рвуть;
Ягнятко цуплячи, не гавкне лис.
Ні, ні, владарю, Глостер не розкритий, 
Глибокої облуди повен він.

К ардинал  Чи незаконно він не прирікав
За незначні провини люту смерть?

Й орк  А чи не він, коли при владі був,
Збирав для війська гроші по країні,
Але не відсилав? І через те 
Стількох французьких міст ми позбулися. 

Бекінгем  Ну, це дрібниці в порівнянні з тим,
Щ о в смирнім герцогу розкриє час.
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Генріх Гаразд, шановні. Ваші намагання 
Очистити від тернів нашу путь 
Похвальні. Та підказує сумління:
Наш родич Глостер мав такий же намір 
Державну нашу зрадити особу,
Як безневинний голуб чи ягня.
Він надто лагідний і доброчесний,
Щоб зло таїти чи кувати зраду.

Маргарита Ох, що страшніше за сліпе довір’я?
То він мов голуб? Пір’я, знать, позичив, 
А сам такий зловісний, наче ворон.
Ягня? З ягняти шкуру натягнув,
Та не позбувся вовчого нутра.
Що, не начепить машкари хитрун? 
Обачніш, владарю! Не порішим 
З облудником — не буде нам добра.
Входить С о м е р с е т .

Сомерсет Здоровий хай живе владар мій добрий!
Генріх Вітаю, лорде Сомерсет. Які 

Із Франції новини?
Сомерсет Всіх земель

Там позбулись ви; втрачено усе.
Генріх Гірка це вість! На все господня воля...

Йорк
(убік)
Гірка це вість для мене; сподівавсь,
Мов на англійську землю благодатну,
На Францію. Але зів’яв мій квіт 
Ще в пуп’янку, й листки пожерла гусінь! 
Однак невдовзі я зараджу лиху 
Чи титул свій за славну смерть віддам.

Входить Г л о с т е р.

Глостер Добра і щастя зичу королю!
Пробачте, владарю, що запізнився.

Сеффолк Ні, Глостере, зарано ти прийшов!
Колшне став поряднни»м, ніж був,
Як зрадника тебе я арештую.

Глостер Що ж, Сеффолку, не зашаріюсь я
З цього арешту, не змінюсь в- обличчі — 
Правдиве серце важко залякати.
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Вільніший я від зради королю,
Ніж найчистіше джерело від бруду.
Хто винуватить? В чім вина моя?

Йорк Відомо нам: ви брали хабарі
У Франції, а війську не платили,
Тому й позбувся Франції король.

Глостер Кому це — вам? Та звідки це відомо? 
Не ласився я на платню солдатську,
З французів навіть шеляга не взяв.
Бог свідок, я ночей недосипав,
За ніччю ніч — країні на добро!
Нехай хоч шаг, що я з держави здер, 
Нехай хоч гріш, прихований для себе, 
Як доказ подадуть в мій судний день! 
Чимало фунтів із своїх прибутків,
Щоб не тягти податків з бідняків,
Я гарнізонам виплатив; ніколи 
За це відшкодування не просив.

Кардинал Вам вигідно, мілорде, так казать.
Глостер Кажу я щиру правду, свідок бог!

Йорк Під час протекторства ви піддавали 
Нечуваним тортурам винуватців 
І Англію жорстокістю зганьбили.

Глостер Чи ж не відомо всім, що як протектор 
Я мав єдину ваду — жалісливість? 
Мене розчулювали сльози; винні 
Лише благанням за гріхи платили. 
Якщо це був не вбивця й не грабіжник, 
Що підло подорожніх оббирав,
То я ніколи не карав як слід.
Убивць кривавих справді катував 
Більш, як грабіжників і всіх злочинців.

Сеффолк Від цих гріхів відмовитись неважко. 
Але за вами злочини, мілорде,
В яких навряд чи виправдатись вам. 
Вас арештовую ім’ям державця 
І доручаю пану кардиналу 
Тримати, поки не почнеться суд*

Генріх Мій лорде Глостер, щиро сподіваюсь, 
Що ви розвіете усі підозри.
Я серцем відчуваю — ви не винні.
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Глостер Ох, дладарю, лихі настали дні!
Честь марнолюбство придушило підле,
А милосердя вигнала злоба.
Немає гідності у королівстві,
Запобігання нице торжествує.
Життя моє відняти прагнуть, знаю.
Якби ж я смертю край наш ощасливив 
І їхній тиранії край поклав,
Тоді охоче я життя віддав би.
Та це лише оролог в шаленій грі,
Ь& смерті тисяч* що й не ждуть біди, 
Трагедії стріашної не скінчать.
В очах у Бофорта іскриться гнів,
В- нестямній люті супить брови Сеффолк, 
А Бекінгем лайливим язиком 
Полегшує тягар душі своєї;
Зухвалець Йорк, що пнеться вище хмар 
(Я присадив його пиху), заміривсь 
Обмовами життя відняти в мене.
Ви ж, королево, з іншими всіма 
Тут безпричинно ганите мене 
І докладаєте усіх зусиль,
Щоб ворога в мені король добачив.
Так, спільно міркували ви над цим;
Я знав про ваші зборища таємні,
Де ви мені, безвинному, снували 
Погибель. Досить знайдеться лжесвідків* 
Сш  зрад тяжких мою провину збільшать. 
Недарма твердить приказка стара:
«Як є собака — знайдеться дрючок». 

Кардинал  Владарю, лихослів'я це нестерпне!
Як тих, що ревна вас оберігають 
Від лютих зрадників* ножів лихих,
Тая будуть лаяти, клясти, ганьбити,
Як вітані промовляти вільно будуть — 
Завзяття ваших друзів охолоне.

Сеффолк Чи він володарці не дорікнув
Дошкульно, хоч і вельми красномовно, 
Тим, що вона когось тут підбивала 
На нього марно зводити ганьбу?

Маргарита Хай душу відведе, хто гру програв. 
Глостер О, знали б ви, яку сказали правду!

Так, я програв, та лихо тим, хто виграш 
Нечесно* Маю права так сказать.
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Бекінгем Він нас морочитиме цілий день.
Мій кардинале,, герцог — в ’язень ваш.

Кардинал Взять герцога і добре пильнував І
Глостер Так Генріх відкидає костур свій,

А сам стоїть нетвердо на «огак.
Відбито пастуха твого від тебе,
Гарчать вовки — от кинуться, з ’їдять.
Аби ж для страху не було прздташ!
Боюсь, королю, скоро твій загин.
Глостер під вартою виходить.

Генріх Як, лорди, ваша мудрість вам щдкаже, 
Так і робіть, немов ми тут присутні.

Маргарита Величність ваша залиша парламент?
Генріх Так, Маргарито; серце у скорботі, 

її  потік приплинув до очей.
З усіх боків довкола мене лико,
Бо що на світі за печаль лихіше?..
Ох, дядьку ГемфрП Н а твоїм обличчі, 
Немов «а карті,— щирість, вірність, вдевь. 
В правдивості твоїй, мій добрий Гемфрі, 
Мені не випадає сумніватись.
Чи вад тобою нещаслива зірка,
Що ці великі лорди й королева 
Життя безвинне загубити прагнуть?
Ні їм, ні ще кому ти зла не коїв,
Та, як різник теля хапає, в’яже,
Й, коли пручається нещасне, б’є,
І тягне до кривавої різниці,
Так і тебе жорстоко потягли.
Як по оборі бігає корова,
Теляті дивиться услід, нічого ж 
Не вдіє, тільки жалісно реве,—
Так я за Глостером уболіваю,
Крізь сльози каламутними очима 
Дивлюся вслід, зарадити безсилий,— 
Міцні його закляті вороги.
Крізь плач гіркий і стогони сумні 
Твердитиму: «Не винний Глостер, ні!»
(Виходить)

Маргарита Лише гаряче сонце топить сніг,
А Генріх до великих справ холодний.
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Надміру жалісливого, його 
Заманює, мов жертву нерозумну, 
Сльозами крокодилячими Глостер.
Так у квітчастім березі змія 
Строкатістю блискучого убору 
Приваблює дитину й жалить. Лорди, 
Мудрішої не може бути ради,
Отож підказує здоровий глузд:
Повинен швидше він цей світ лишити — 
Страх перед ним тоді залишить нас.

Кардинал Ця смерть була б доречна, та її 
В належнім світлі виставити слід;
Нехай би засудив його закон.

Сеффолк А як на мене, це не зовсім слушно.
Король захоче врятувать його,
Народ повстане рятувать його,
А наші докази — то лиш підозри,
Слабкі вони, щоб засудить на смерть!

Йорк То ви не хочете, щоб він помер?
Сеффолк Цього я хочу, Иорку, більш за всіх.

Йорк
(убік)
Підстав цього бажать найбільше в Иорка. 
(Вголос)
Шановні лорди кардинал і Сеффолк, 
Відверто висловіть свої думки.
Орел неситий стереже курча
Від коршака голодного — чи ж це
Не те, що Гемфрі в короля протектор?

Маргарита Курчатко бідне смерті не уникло б.

Сеффолк Володарко, це правда,— тож безглуздо, 
Щоб у кошарі сторожем був лис.
Хто визнаний убивцею лихим,
Нехай не виправдовується тим,
Що наміру свого не встиг здійснити.
Отож раніше хай помре цей лис,
Хижак відомий, лютий ворог стада,
Ніж закривавить щелепи свої.
Бо ж певно: Гемфрі — ворог королю,
І неважливо, як його убити,
Підступністю чи хитрістю; у пастці,
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В постелі чи в дорозі,— все одно,
Аби помер. Не судиться обман, 
Покликаний знешкодити обман.

Маргарита Слова рішучі, Сеффолку преславний!
Сеффолк  Рішучі будуть, як здійснити їх,

Бо часто лиш в думках ми послідовні.
Але мої слова з думками в згоді. 
Врятуємо учинком цим державця 
Від ворога його; скажіть лиш слово —
Я швидко відпущу йому гріхи.

Кардинал  Волів би я, щоб швидше він помер,
Ніж зробитеся ви духівником.
Якщо дозволите, мілорде Сеффолк,
То я знайду, кому це доручити,
Подбаю про безпеку короля.

Сеффолк  Погоджуюся, ось моя рука.
Маргарита Я згодна теж.

Й орк  І я. Коли ж утрьох ми ухвалили,
Що нам, як хтось наш заперечить вирок?
Входить г о н е ц ь .

Гонець  3 Ірландії примчав я, славні лорди; 
Повідомляю: там зчинили бунт 
І на англійців зброю підняли.
Пошліть підмогу, заколот спиніть,—
Ще рана безнадійною не стала,
Ще змога є загоїти її.

Кардинал  Пробоїну слід швидше залатати!
То що ж порадите у скруті цій?

Й орк  Щоб Сомерсет прибув туди як регент. 
Потрібен там правитель з таланом.

Сомерсет Якби у Франції був замість мене
Йорк хитромудрий регентом, то він 
Нізащо б там не протримавсь так довго.

Й орк  Ні — щоб утратити там все, як ти.
Я радше втратив би своє життя,
Ніж повернувся з тягарем ганьби, 
Досидівшись, аж поки все пропало.
Де на твоєму тілі хоч рубець?
Хто так зберіг себе, той не боєць.
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Маргарита 3 цієї іскри виникне пожежа,'
Як роздимати й підкидати дров.
Спиніться, славні Иорку й Сомерсете.
Якби там, Йорку, регентом був ти,
Тобі, можливо, гірше повелося б.

Йорк Як? Гірше навіть? О, ганьба вам всім!
Сомерсет Тобі ганьба, що так ганьби всім зичиш!

Кардинал Мій лорде Йорк, ви б долі пошукали.
В Ірландії озброїлися керни,
Англійці^ кров’ю варвари багрять 
Пісок. Чого б не повести загін вам 
Бійців добірних із усіх округ?
Напевне, в цім бою вам пощастить.

Йорк Гаразд, якщо його величність згодна.
Сеффолк У нашій владі все, тож дасть він згоду,

Все, що ухвалимо, затвердить. Отже,
Берись за діло, йорку благородний.

Йорк Я згоден, лорди. Військо ви зберіть,
Тим часом я свої владнаю справи.

Сеффолк Я це візьму на себе, лорде Йорку.
Та повернімось до лихого Гемфрі.

Кардинал Про нього досить, я влаштую так,
Що більш вія не тривожитиме нас.
Ну що ж, ходім,— завершується день.
Нас, лорде Сеффолк, ще розмова жде.

Йорк На все в нас, лорде Сеффолк, тижнів зо два. 
Я в Брістолі чекатиму солдатів,
Щоб їх в Ірландію перевезти.

Сеффолк Все буде як належить, лорде Йорку.
Виходять усі, крім Иорка.

Йорк Тепер або ніколи! Геть же страх!
Зміни свій сумнів на рішучість, Йорку, 
Стань тим, ким хочеш буть, а ні — нехай 
Той, ким ти є, помре. Це не життя!
Нехай безродні бліднуть, страх таять —
Від страху вільне серце королівське.
Думки одна на одну налітають 
Хутчіш весняних злив, і всі про велич! 
Завзятіш, ніж павук ретельний, мозок 
На ворогів моїх сплітає сіті.
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Чудово, лорди! Ухвалили мудро —
Мене з військами відіслати звідси.
Це ж змерзлу відігріли ви змію —
На грудях виплекана, вжалить в серце! 
Бракує військ мені, то ви дасте;
Прийму люб’язно. Тільки так і знайте: 
Безумцеві до рук дали ви зброю.
В Ірландії зміцню я свій загін,
А в Англії здійму я чорну бурю,
Що понесе десятки тисяч душ 
У рай чи в пекло і не вщухне, поки 
Не надягну вінця я золотого,
Що, ніби сонце, осяйним промінням 
Вгамує вихор цей несамовитії#.
Ну^а щоб випробувати свій замір,
Підбив я одного завзятця з Кенту:
Джон Кед із Ешфорда 
Узявся заворушення підняти,
Ім’я прибравши Джона Мортімера.
Я бачив, як в Ірландії цей Кед 
Один зітнувся із загоном кернів.
Занекло бився, хоч стирчали стріли 
В кого боках голками дикобраза;
Коли ж прийшла підмога, застрибав, 
Мов дикий мавр у танці, й затряслися, 
Неначе брязкальця, криваві стріли.
Не раз, мов керн кремезний і кошлатий, 
Вбиравсь і з ворогами розмовляв,
І повертавсь невпізнаний назад, 
Повідомляв мене про їх злочинства. 
Диявол цей мене замінить тут.
На Джона Мортімера, що помер,
Ходою, мовою, лицем він схожий.
З ’ясую так, що думає народ,
Чи визнає родинне право Йорка.
Чи й схоплять Кеда, катувати стануть — 
Він болю не злякається, не скаже,
Хто на повстання це його штовхнув.
Як пощастить йому (а чом би й ні?),
З Ірландії я військо приведу,
Зберу врожай там, де негідник сіяв. 
Адже, як Гемфрі прийме свій кінець,
Я скину Генріха й візьму вінець. 
(Виходить)
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С Ц Е Н А  2

Бері. Кімната в палаці.

Входять поквапливо д в о є  в б и в ц ь .

1-й вбивця  Мерщій до лорда Сеффолка; скажи,
Що вбито герцога, як він велів.

2-й вбивця  Нечувано! Що наробили ми?
Хто так, як Гемфрі, смерть приймав покірно?

1-й вбивця  А ось мілорд.
Входить С е ф ф о л к .

Сеффолк  Ну як, шановні, все
Зробили?

1-й вбивця  Так, мілорде, мертвий він.
Сеффолк  Що ж, непогано. Прийдете в мій дім,

Я вас нагороджу за діло сміле.
Король і пери тут неподалік.
Чи ви прибрали постіль? Чи зробили 
Все як належить, як казав я вам?

1-й вбивця  Так, добрий лорде.
Сеффолк  Геть, мерщій!

Вбивці виходять.
Сурми.

Входять к о р о л ь  Г е н р і х ,  к о р о л е в а  М а р г а р и т а ,  к а р д и н а л  Б о « 
ф о р т ,  С о м е р с е т ,  л о р д и  та і н ші .

Генріх  Покличте дядька нашого сюди;
Скажіть, що хочем з ’ясувать, чи винен 
Він у гріхах, приписаних йому.

Сеффолк  Покличу зараз же, владарю мій.
(Виходить)

Генріх  Місця займайте, лорди. Вас прошу,
Щоб дядька ви суворо не судили;
Лиш безперечні докази поважні 
Дадуть можливість визнати вину.

Маргарита Не дай господь, щоб зло перемогло 
І дворянина марно засудили!
Хай звільнить бог його від підозрінь!
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Генріх Спасибі, ти утішила мене.
Повертається С е ф ф о л к .

Це що? Чого ти зблід? Чого тремтиш!1 
Що трапилося, Сеффолку? Де дядько?

Сеффолк Королю! Глостер у постелі, мертвий.
Маргарита Помилуй боже!

Кардинал Господня волїгі Снилося мені,
Що він німий," не вимовить ні слова.

Король Генріх непритомніє.

Маргарита Ой, що це? Поможіть! Король помер!
Сомерсет Зведіть його, полоскочіть у носі.

Маргарита Ну, швидше! Очі, Генріху, розплющ!
Сеффолк Терпіння, королево. Він ожив.

Генріх О господи!
Маргарита Що з вами, любий муже?

Сеффолк Утіштесь, Генріху! Владарю, втіштесь!
Генріх Це хто— мене лорд Сеффолк утішає?

Як ворон, щойно прокричав, позбавив 
Мене злим голосом життєвих сил 
І думає цвіріньканням нікчемним, 
Нещирим, безпорадним утішанням 
Те каркання жахливе заглушить!
Отрути не ховай в словах медових.
І руки геть, не смій мене торкатись:
Мене твій дотик жалить, мов змія. 
Сповіснику нещастя, геть з очей!
В твоїх очах гніздиться вбивча лють,
Що світ лякає величчю жахною.
Мене твій погляд ранить, не дивись!
Та ні, стривай, стань ближче, василіску, 
Нову безвинну жертву вбий очима.
Знайду я втіху під крилом у смерті;
Життя — подвійна смерть, як дядько вмер.

Маргарита За що так лорда Сеффолка клясти?
Оплакав він цю смерть по-християнськи, 
Хоч герцог з ним ворогував. А я,
Хоч і мені був недругом покійник,—
Якби стогнання ці та сліз потоки,
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Зітхання ці, що сушать кров, могли 
Вернуть життя,— осліпла б від плачу,
Від стогонів змарніла, від зітхань,
Як первоцвіт, поблідла — тільки б жив.
А що подумає про мене світ?
Відомо, дружби не було між нами,
Зі світу, скажуть, я його звела.
Ім’я моє язик неслави зранить,
Всі королі ганьбитимуть мене.
Ця смерть нещастя принесла з собою!
Я — владарка, увінчана ганьбою!

Генріх О горе! Бідолашний дядько Глостер!
Маргарита Горюй за мною — бідолашна я!

Ти одвертаєшся, ховаєш очі?
Я не потвора прокажена — глянь.
Чи, як гадюка, ти зробивсь глухий?
То стань отруйний, вбий дружину страдиу. 
Чи вся твоя утіха — в гробі Гемфрі?
То значить, не любив ти Маргарити!
Зведи йому ти статую й молися,
Мене ж малюй на вивісках пивниць.
Чи не тому ледь не пропала в морі? 
Бурхливий вітер двічі гнав мєне 
Від Англії до рідних берегів.
Це вітер так мене застерігав,
Мовляв — там скорпіоняче гніздо,
На той жахливий берег не ступай!
Я доброзичливі кляла пориви,
И того, хто випустив їх із печери,
Благала я до Англії повіять 
Чи корабель об скелі розтрощити!
Стать не схотів убивцею Еол,
Це лиходійство полишив тобі.
Мене грайливе море не втопило,
Бо знало: від бездушності твоєї 
На суші я втоплюся в морі сліз.
Ребристі скелі у піски сховались,—
Мене пошматувати не схотіли,
Щоб серцем крем’яним, за них твердішим, 

.Ти в цім палаці Маргариту вбив.
Я, поки скелі крейдяні біліли,
Як вихор нас від острова гнав геть,

' На палубі стояла серед бурі;
Коли ж від погляду мого палкого

178



Мла застилати почала твій край,
Зняла я медальйон коштовний — серце 
В оправі діамантів — і метнула 
В бік Англії, і море прийняло.
Гадала — ти б моє прийняв так серце. 
Та зникла мила Англія з очей —
Очей, що посилала я за серцем,
Що скельцями туманними їх звала,— 
Не проглядавсь жаданий Альбіон.
Як часто Сеффолка просила я — 
Несталості твоєї посланця —
Щоб розповіддю чарував мене,
Як в давнину розповідав Асканій 
Дідоні, ошалілій від любові,
Про подвиги, що батько їх звершив, 
Відколи у вогні згоріла Троя.
Не так ти звів мене, Еней несталий?
Не можу більше! Маргарито, вмриї 
Сумує Генріх — ти ж бо ще жива.

Гамір за сценою.
Входять У о р і к  та С о л с б е р і .
Простолюд тиснеться в двері.

Уорік Могутній владарю, пішли чутки:
По-зрадницьки убитий герцог Гемфрі 
І винні в смерті Сеффолк з кардиналом. 
Люд, як розгніваний бджолиний рій,
Що втратив матку, навмання кружляє
І ладен вжалити кого завгодно.
Я втихомирив бунт їх, обіцявши,
Що їм розкажуть про причину смерті.

Генріх Що він помер, Уоріку, це правда;
Як саме — знає бог, але не Генріх. 
Підіть, огляньте бездиханний труп
І визначте, як сталась нагла смерть.

Уорік Гаразд, владарю. Солсбері, побудьте 
З простолюдом; я швидко повернусь.
(Виходить)

Генріх Всевишній судде, о, спини думки,
Які душею оволодівають,—
Думки про те, що Гемфрі підло вбитий! 
Як помиляюсь,— господи, прости,
Що замість тебе зважився судить!
Хотів би я бліді уста зігріти
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Цілунків тисячею і пролить 
Над дорогим обличчям море сліз!
Казать мерцю глухому про любов,
Голубити його нечулу руку!..
Та марні ці нікчемні голосіння —
Побачивши землистий мертвий лик,
Я тільки збільшив би свою скорботу.

Вносять ліжко з мертвим Глостером. Входить У о р і к .

Уорік Владарю, підійдіть, на тіло гляньте.
Генріх Глибінь могили власної побачу:

З його душею відлетіла втіха —
Дивлюсь на нього, як на смерть свою.

Уорік Як правда те, що я душею прагну
До владаря, який прийняв наш образ,
Щоб знять отця свого прокляття з люду,
Так певен, що руками лиходіїв 
Підступно вбитий герцог наш преславний.

Сеффолк Жахлива клятва, вельми урочиста.
Та чим її Уорік обгрунтує?

Уорік Кров до обличчя припливла, поглянь!
Я бачив смертю власною померлих:
Запалі щоки, вид блідий, безкровний,
Адже вся кров їх ринула до серця,
Яке її на поміч прикликало,
Щоб відігнати зловорожу смерть.
Схололій з серцем, крові не вернутись 
І не прикрасити рум’янцем щік.
Його ж лице від крові почорніло,
А очі вирячені неприродно —
Так дивляться задушені мерці.
Волосся дибом, роздулися ніздрі 
З натуги; розчепірилися пальці,
Мов за життя змагавсь він, та намарне. 
Волосся, глянь, прилипло до постелі, 
Скуйовджена охайна борода,
Як жито влітку бурею лихою.
Тож сумніву нема — його убито,
І доказом тому — всі ці ознаки.

Сеффолк Та хто ж, Уоріку, його убив?
Його я з Бофортом оберігав,
А ми ж не вбивці, сер, як сподіваюсь.
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Обидва вороги його закляті,
І вам веліли Гемфрі стерегти!
Навряд чи з ним обходились як з другом,
І він, напевне, з недругом зустрівсь.
То ви підозрюєте цих вельмож —
Вони в його дочасній смерті винні?
Коли забитий бик лежить в крові,
А поруч із сокирою різник,—
Хто, як не він, скотину зарубав?
Як знайдуть в коршака гнізді куріпку,
Хіба ж не ясно, хто її убив,
Хай навіть дзьоб у вбивці й не в крові? 
Такі ж підозри збуджує ця смерть.
Ви, Сеффолку, різник? То де ваш ніж?
А Бофорт — коршак? Де ж у нього кігті?
На тих, що сплять, я не ношу ножа.
Та заржавів без діла меч відплати;
Його омию у крові того,
Хто тут ганьбить мене тавром убивства. 
Ану, посмій, чваньку з Уорікшіра,
Сказать, що в смерті Гемфрі винен я.

Кардинал Бофорт, Сомерсет та інші виходять.
Ліжко виносять.

Чом не посміть, як Сеффолк сміє кпити?
Не хоче вгамувать свій дух зухвалий,
Не хоче дерзновенний суд спинити,
Хоч би сто раз йому слав виклик Сеффолк.
Прошу вас, володарко, заспокойтесь. 
Замовлене за нього кожне слово 
Плямує вашу королівську гідність.
Брутальний, ниций, недолугий лорде!
Ніхто свого так мужа не ганьбив,
Як матінка твоя, що прийняла 
Якогось неотесу, й прищепивсь 
До гілки славної нікчемний пагін;
Ти плід його, ніякий ти не Невіл!
Якби тебе вина не захищала,
Я в ката зараз відібрав би хліб,
Позбавив би тебе стількох принижень!
Ще й короля присутність не дає,
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Убивце боязкий, тебе примусить,
Щоб ти навколішки просив прощення 
За ці слова. Скажи: «Я власну матір 
Мав на увазі і своє байстрюцтво».
Лиш взявши страху твойого данину,
Тебе послав би в пекло, як і слід,
Вампіре злий, що впився кров’ю соннихі

Сеффолк Тобі ж не сонному пущу я кров,
Якщо ти зважишся піти зі мною.

Уорік Мерщій, бо сам тебе я потягну.
Хоч ти й негідний, порішу тебе 
І духу герцога в пригоді стану.

Сеффолк і Уорік виходять.

Генріх Щонайміцніший панцир — чисте серце,
І тричі той озброєний* хто правий!
Вразливий, хоч в міцну закутий сталь,
Той, хто своє сумління запродав.

Гамір за сценою.

Маргарита Що там за гамір?

Повертаються С е ф ф о л к  і У о р і и з оголеними мечами.

Генріх Це що? В’ моїй присутності мечі 
Оголені? Нечуване зухвальство!
1 що це за страшний гармидер там?

Сеффолк Могутній владарю, Уорік підлий 
Напав на мене з жителями Бері.

Гамір юрб» за сценою. Повертається С о л с б е р і .

Солсбері
(до народу за сценою)
Спиніться, сам скажу я королю!
Владарю, передать просив народ:
Як Сеффолка зрадливого не стратять 
Чи з Англії не проженуть мерщій,
То натовп візьме силоміць його 
І поступово, люто замордує.
Бо, кажуть, Гемфрі доброго убив він 
І ніби й вас ладен зі світу зжити.
Лише любов до вас і вірність вам,
А зовсім не бажання бунту злого,
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Не прагнення перечить королю 
їх змушує вигнання лорда прагнуть.
В турботі про величність вашу мовлять: 
«Якби володар спати захотів 
Й під страхом нелюбові, навіть смерті 
Заборонив тривожити себе,—
Все ж, незважаючи на заборону,
Змію уздрівши, що повзе до вас 
Із язиком роздвоєним,— було б 
Вас конче треба швидше розбудити,
Щоб гад отруйний тихої дрімоти 
Не обернув на смерть, на вічний сон . 
Отож, гукають, хочете чи ні,
А вас оберігатимуть вони 
Від гадів лютих отаких, як Сеффолк, 
Чиїм жалом жахливим, смертоносним 
Ваш любий високоповажний дядько 
Підступно був позбавлений життя.

Народ
(за сценою)
Ще каже, лорде Солсбері, король?

Сеффолк Хай грубий неотесаний народ
Звернувсь до короля з таким посланням, 
А ви їм, лорде, раді прислужитись,
Щоб показать, який із вас ораторі 
Вся честь, якої Солсбері домігся,—
У короля послом буть повноважним 
Від натовпу ремісників, нікчем.

Народ
(за сценою)
Вдеремось, як не відповість король!

Генріх Йдіть, Солсбері, і передайте їм:
Я вдячний за любовне піклування,
Якби й не вимагали, все одно 
Вчинив би, як вони наполягають.
Весь час мене гнітить передчуття,
Що ввергне Сеффолк у біду мій край. 
Отож клянуся величчю того,
Чий тут я недостойний лиш намісник:
Як через три дні ще труїти буде 
Повітря Сеффолк нам, то прийме смерть.
Солсбері виходить.

Маргарита О Генріху, дай заступлюсь за нього.
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Генріх Таке заступництво для королеви —
Ганьба! Я все сказав. Просити будеш 
За Сеффолка — лиш роз’ятриш мій гнів. 
Сказавши й просто, я б дотримав слова, 
Коли ж поклявся — це безповоротно.
(Д о Сеффолка)
Як через три дні ще тебе застануть 
На цій землі, де правлю,— цілим світом 
Не зможеш викупить свого життя.
Ходімо геть, Уоріку, ходім;
Тобі про щось важливе розповім.

Всі, крім королеви Маргарити й Сеффолка, виходять.

Маргарита Хай будуть безталання й горе з вами!
Хай сум глибокий та нестерпний біль 
Товаришують з вами повсякчас!
Вас двоє — третій хай диявол буде 
Й потрійна помста хай спостигне вас!

Сеффолк Спини свої прокльони, королево!
Прощаймось. Нас тяжка розлука жде.

Маргарита Ляклива баба! Потолоч, нікчема!
Не маєш духу ворогів клясти?

Сеффолк Чума на них! Яке з клятьби пуття?
Якби клятьба, мов стогін мандрагори, 
Могла вбивать, я б винайшов слова 
Жахливі, в’їдливі, разючі, люті 
І, зуби зціпивши, їх процідив би 
З ненавистю смертельною такою,
Мов я — сама Злоба в жахній печері.
Язик мій захлинався б від погроз,
А очі іскри сипали б, мов кремінь,
Волосся стало б сторч, як у безумця,—
Я проклинав би їх усім єством.
Та й зараз чую: серце б розірвалось,
Якби не кляв. Отрути хай нап’ються!
Хай жовч їм буде найсмачніша страва,
Гай кипарисів — наймиліша тінь,
Убивчий василіск — надія люба,
І ящірки язик— найбільша ласка,
Змії сичання — музика найкраща,
А сич зловісний хай концерт доповнить!
Усі страхіття в безпросвітнім пеклі...
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Маргарита Та досить, любий, не карайся так!
Прокльони ці, мов сонце, склом відбите,
А чи мов надмір пороху в рушниці,
Всю силу обертають проти тебе.

Сеффолк Клясти звеліла і велиш спинитись?
Землею, звідки вигнаний, клянусь;
Я проклинав би і в зимову ніч,
Хоч би стояв оголений на кручі,
Де від морозу не росте трава,—
Немов була б то забавка миттєва.

Маргарита Благаю, зупинися! Руку дай,
Зрошу її невтішними слізьми,—
Хай дощ руки цієї не зволожить,
Моєї туги свідчення не змиє.
(Цілує йому руку)
Якби ж відбивсь цілунок на руці,
Щоб ти, коли б не глянув на відбиток,
Уста згадав, що по тобі зітхають 
Весь час! Ну що ж, іди. Спізнаю горе;
Не вірю в нього, поки ти зі мною,
Як багатій — у те, що бідним стане.
Я поверну тебе чи, певен будь,
Теж наражуся на лихе вигнання,
Хоча без тебе й так вигнанка я!
Йди, більш ні слова, швидше йди... Стривай! 
Такі обійми й поцілунки друзів 
Засуджених. Розстатись їм несила,
Стократ розлука гірша їм за смерть.
І все ж прощай! Прощай, моє життя!

Сеффолк Так Сеффолк десять вигнаний разів:
Один раз королем, тобою — дев’ять.
Коли б не ти, за краєм не страждав би;
В твоїм небеснім товаристві пуща 
Пустельна — людною мені була б.
Мені лише з тобою милий світ,
Бо ти — мій світ, утіха вся моя;
Там порожнеча, де тебе немає.
Не можу більше я... Живи, радій,—
Для мене радість в тім, що ти живеш.
Входить В о к с.

Маргарита Куди так швидко, Воксе? Що нового?
Вокс Його величність маю сповістити,

Що кардинал наш Бофорт помирає,
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Його недуга раптом знемогла.
Повітря ловить, витріщає очі,
Кляне жахливо бога і людей;
То так говорить, наче Гемфрі дух 
Стоїть над ним, то кличе короля 
Й вишіптує подушці, мов йому,
Душі обтяженої таємниці.
Я посланий володарю сказати,
Що саме зараз кличе він його.

Маргарита Йди, розкажи про лихо королю.

Вокс виходить.

Ах, що таке цей світ? Які новини!
Та що це я журюсь хвилинним горем, 
Коли щезає Сеффолк, скарб душі?
Лиш за тобою, Сеффолку, тужу 
І сльози ллю рясніш від хмар південних; 
Ті землю напувають, я — журбу.
Ну, йди вже. Бо ж як вернеться король 
І вдвох побачить нас — загинеш ти.

Сеффолк 3 тобою розлучусь — не жить мені,
А смерть у тебе на очах — те ж саме, 
Що сон солодкий у твоїх обіймах.
Тут я віддав би душу небесам 
Так ніжно й лагідно, як немовля,
Що в матері на грудях помирає.
Без тебе — я кричав би, мов шалений, 
Щоб ти прийшла й мені закрила очі, 
Губами щоб уста мені стулила 
І випурхнути не дала душі,
Або ж її вдихнув би в тебе я,
Щоб жить в Елізіумі чарівнім.
Смерть біля тебе — лиш приємний жарт, 
А смерть без тебе — мука, гірша смерті. 
Дозволь мені лишитись — будь що буде!

Маргарита Йди! Хоч розлука болісна й гірка,
Все ж виліковує смертельні рани.
До Франції, мій любий! Вісті шли.
Де б ти не був у цім широкім світі, 
Пошлю Іриду віднайти тебе.

Сеффолк Йду.
Маргарита Серце забираєш ти моє.
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Сеффолк Мій самоцвіте у печальній скриньці,
Де не було й гроша... Мов половинам 
Човна розбитого, нам розлучитись.
Мені — туди, на смерть.

Маргарита Мені ж — лишитись.
Виходять у різні боки.

С Ц Е Н А  З

Лондон. Спальня кардинала Бофорта.

Входять к о р о л ь  Г е н р і х ,  С о л с б е р і ,  У о р і к  та і н ші .  К а р д и н а л  
лежить у ліжку.

Генріх Що з вами, лорде? Владарю скажіть.
Кардинал Якщо ти — смерть, скарбницю дам англійську, 

Такий же острів зможеш ти купить,—
Не забирай життя, не муч мене.

Генріх Ах, це ознака грішного життя —
Такий жахливий перед смертю страх!

Уорік 3 тобою, Бофорте, король говорить!
Кардинал  Коли бажаєте, судіть мене.

В постелі він помер. Де ще вмирати?
Хіба я владен над життям і смертю?
О, не катуй мене, у всім зізнаюсь.
Ожив? То де ж він? Покажіть мені;
Дам фунтів тисячу, щоб тільки глянуть.
Але сліпий він — прах засипав очі.
Волосся причешіть; глянь, глянь: стирчить 
Липким гіллям; мою крилату душу 
Піймає! Пить. Хай принесе аптекар 
Отруту, за яку я заплатив.

Генріх Небесний вічний рушію, поглянь 
На бідолаху милостивим оком!
Геть прожени лихого супостата,
Що душу гинучу в облогу взяв!
З грудей стражденних вийми чорний відчай!

Уорік Як шкіриться у передсмертних муках!
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Солсбеоі його облишмо, хай відходить в мирі.
Генріх Хай мир душі його пошле господь!

Якщо про рай, мій кардинале, мислиш, 
Хоч руку підніми на знак надії.
Руки не звів. Прости йому, о боже!

Уорік Смерть люта свідчить про лихе життя.
Генріх  Суворо не суди, бо всі ми грішні. 

Закрийте очі. Опустіть запону.
Ходім віддатись роздумам спасенним.
Виходять.

ДІЯ ЧЕТВЕРТА

С Ц Е Н А  1

Кент. Морський берег коло Дувра.

З моря чути стрілянину. Входять к а п і т а н  к о р а б л я ,  ш к і п е р ,  ш т у р 
ма н ,  В о д д і  В і т м о р  та с о л д а т и ;  з ними С е ф ф о л к  та і н ш і  д в о -  
р я н и - п о л о н е н і .

Капітан Гидкий, пістрявий, галасливий день 
Нарешті канув у морську глибінь,
І, завиваючи, женуть вовки 
Гекати коней — тих, що тягнуть ніч, 
Скорботи повну, й никлими крильми 
Могили укривають, а із пащ 
Лиху, погубну пітьму видихають.
Ну ж, полонених приведіть сюди.
Покіль на якорі стоїть баркас,
Хай тут, на березі, заплатять викуп 
Чи зросять кров’ю цей пісок безбарвний. 
Цей в’язень, шкіпере, діставсь тобі,
А штурман твій цього нехай бере.
Цей,
(показує на Сеффолка)

Водді Вітморе, хай буде твій.
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1-й дворянин  Який мій викуп, шкіпере? Кажи.
Шкіпер  Як тисячі не сплатиш крон — помреш. 

Штурман
(до іншого дворянина)
Ти стільки ж дай, а ні — то приймеш смерть.

Капітан Що? Шкода вам двох тисяч крон? І ви 
Ще носите ім’я дворян величне?
Скарать негідників! Обом вам смерть.
Не дорівняє цей нікчемний викуп 
Життю утрачених у битві друзів.

1-й дворянин  Дам викуп, тільки пощадіть мене.
2-й дворянин  Я теж — додому зараз напишу.

Віт мор
(до Сеффолка)
Я плату здобував, а втратив око;
Тож ти поплатишся за це — помреш.
Якби ж то міг, то порішив би й цих.

Капітан Не гарячкуй; хай платить і живе.
Сеффолк  Я дворянин. Підв’язки орден бачиш?

І скільки скажеш, стільки й заплачу.
Вітмор Я теж з дворян. Мене звуть Водді Вітмор.

Що? Ти здригнувсь? Так налякала смерть?
Сеффолк  Ім’я твоє страшне, бо смерть віщує.

Мудрець сказав колись, що принесуть 
Мені погибель в о д и .  Не жадай 
Моєї крові, бо ж ім’я твоє 
Скоріш не Водді — «води», а Г о т ь є.

Вітмор Готьє чи Водді — все одно. Безчестя 
Ніколи нашого ім’я не крило,
І меч змивав найменшу з нього пляму.
Коли ж продам я помсту, як гендляр,
Хай меч зламають мій і знищать герб, 
Всесвітнім проголосять боягузом!

Сеффолк  Спинися, Вітморе, твій в’язень — знатний.
Я — герцог Сеффолк, Вільям Де-Ла-Пуль.

Вітмор Це герцог Сеффолк у такому дранті?
Сеффолк  Так — дрантя герцогства не позбавляє, 

Бувало, що перевдягавсь і Зевс.
Капітан Не був убитий він, тебе ж уб’ють.
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Сеффолк Мугирю темний! Генріхову кров,
Ланкастерову кров— величну, владну — 
Невже проллє такий нікчемний конюх? 
Чи ж не тримав ти стремено у мене?
Без шапки чи не плівся за моїм 
Убраним мулом; не радів моєму 
Кивку? Мені ти келих подавав, 
Навколішки мої приймав об’їдки,
Як з королевою бенкетував я!
Усе це пригадай і втихомирся,
Погорду недоречну погамуй.
А як стояв у нас в передпокої,
Чекав мене! Чи підписом своїм 
Тебе оця рука не рятувала?
Тож хай вона язик тобі вгамує.

Вітмор Протнуть цього нікчему, капітане?
Капітан Та спершу дай протну його словами.

Сеффолк Тупі вони, як сам ти, підлий рабе!
Капітан Геть! На баркасі голову йому 

Зітніть.
Сеффолк Невже своєю ризикнеш?

Капітан Так, Пулю.
Сеффолк Пулю?

Капітан Лорд? Сер Пуль?
Пуль-пуль! Пулькатий івишкребку багна! 
Ти каламутиш срібне джерело,
З якого п’є наш край. Заткну цю пельку, 
Що жадібно кавта скарби державні,— 
Не королеву будеш цілувати,
А землю гризти. Ти, що смертю Гемфрі 
Втішавсь, до вітру шкіришся дарма — 
То0і й від нього співчуття нема.
З відьомським кодлом поберешся ти 
За те, що зваживсь висватать державцю 
Дочку нікчеми короля, в якого 
Ні підданих, ні грошей, ні вінця. 
Лукавством ти домігся висоти 
И зажерся, наче Сулла честолюбний 
Шматками серця матері своєї.
Ти Франції продав Анжу і Мен; 
Нормандці бунтівливі через тебе
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Нас не шанують більше; пікардійці 
Побили урядовців, захопили 
Фортеці і додому відіслали 
Поранених солдатів. Сам Уорік,
Всі Невіли, що не виймають марно 
Мечів, на тебе в гніві піднялись.
Рід Йорків, геть відіпхнутий від трону 
Убивством безневинного державця,—
Ганебним, злим, розбійницьким насильством,— 
Горить вогнем відплати, на знаменах 
Підносить сонце, що гряде з-за хмар,
Під ним написано — Invitis nubibus *.
Озброївсь тут, у Кенті, весь народ,
Ну і, нарешті, злидні та неслава 
Проникли й до палацу короля.
Все через тебе. Геть! Ведіть його.
Чом я не бог? Страшні б метнув громи 
В цих підлих покидьків, бридких людців!

(Нікчем дрібниці тішать — цей негідніш, 
Баркасний капітан, грозиться дужче,
Ніж Баргул, іллірійський злий пірат.
Грабують трутні вулики, та крові 
Не ссуть орлиної. Не можу вмерти 
Бід рук такого ницого раба!
Твої слова збудили гнів — не страх.
Мене, посла владарки, за протоку,
До Франції безпечно переправиш.
Що скажеш, Водді?
На той світ переправлю я тебе.
Gelidus timor occupat artus **.
Боюсь тебе.
Причини є для страху, певен будь.
Ну що, злякався? Схилишся тепер?
Просіть смиренно, мій шановний лорде.
Ні, владна мова Сеффолка тверда.
Наказувати звик він — не просити; 
Принижуватися йому не личить 
Перед такими. Радше я схилю 
На плаху голову, аніж коліна 
Будь перед ким, крім бога й короля;
* Наперекір хмарам (лат.).

** Крижаний жах охоплює мене (лат.).
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Хай краще буде на кривавій палі,
Ніж непокрита перед простаком.
Не знає страху той, хто справді знатний,— 
Більш, ніж вчинить посмієш, я знесу.

Капітан Візьміть його! Нехай замовкне він.
Сеффолк Йдіть, покажіть усю свою жорстокість,

Ця смерть хай не забудеться повік!
Великих часто казна-хто вбивав:
Раб, розбишака, римський гладіатор 
Вбив Туллія, а Цезаря зарізав 
Брут-байстрючище; дикуни убили 
Помпея; Сеффолка — пірати вб’ють.
Вітмор та інші з Сеффолком виходять.

Капітан А щодо цих, які нам винні викуп,
З них одного бажаємо звільнити.
Отож ви з нами йдіть, він піде сам.

Усі, крім 1-го дворянина, виходять. Повертається Вітмор з тілом Сеффолка.

Вітмор Хай тіло й голова отут лежать;
Коханця королева поховає.
( Виходить)

1-й дворянин О варварське видовище криваве!
Я тіло віднесу до короля;
Як не помститься він, помстяться друзі 
Чи королева,— їй він милий був.
( Виходить, несучи труп Сеффолка)

С Ц Е Н А  2

Вересовище Блекхїт у Кентї, недалеко від Лондона. 

Входять Д ж о р д ж  Б е в і с  та Д ж о н  Г о л л е н д .

Бевіс Діставай собі меча, хоч би дерев’яного. Уже два 
дні, як вони піднялися.

Голленд Ну що ж, тепер їм не завадить поспати.
Бевіс Кажу ж тобі, сукняр Джек Кед надумав приче

пурити державу, вивернути її й підворсити.
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Голленд Якраз до речі, бо ж вона таки пошарпана. Отож,
кажу, не стало в Англії веселості, відколи прийшло дворян
ство.

Бевіс Кепські часи! Нас, ремісництво, мають за ніщо.
Голленд Знать думає, що ходити в шкіряних фартухах — 

ганьба.
Бевіс До того ж із королівських радників нема пуття.

Голленд Правда! А сказано ж: «Трудись, роблячи свою 
справу». Інакше сказати — хай правлять люди трудящі. Отож нам 
належить правити.

Бевіс Слушно, адже найперша ознака чесної люди
ни — тверда рука.

Голленд Ось вони! Ідуть! Он Бестів син, чинбар з Він- 
гема...

Бевіс Чинитиме вражі шкури.
Голленд І різник Дік...

Бевіс Ну, він звалить гріх, мов бика, а беззаконню, 
як теляті, переріже горло.

Голленд І ткач Сміт...
Бевіс Отже, скоро урветься їхня нитка життя.

Голленд Ходімо пристанемо до них.

Барабани.

Входять Д ж е к  К е д ,  р і з н и к  Д і к ,  т к а ч  Сміт 
і ю р б а .

Кед Ми, Джон Кед, названий так за ім’ям гаданого 
батька нашого...

Д ік
(убік)
Правильніше, названий так тому, що к е д о н у в  

кадуб чужих оселедців у свою комірчину.
Кед  І вороги наші впадуть ниць перед нами... спов

неними завзяття скидати королів та вельмож... Скажи, хай за
мовкнуть.

Д ік  Тихо там!
Кед Мій батько був Мортімер...
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Д ік
(убік)
Чесний був чоловік, хороший муляр.

Кед  Моя мати — з роду Плантагенетів...
Д ік

(убік)
Я її добре знав — була повитухою.

Кед  Моя дружина — дочка Леса...
Дік

(убік)
Так, вона дочка колісника, те щось та знає про 
колеса!

Сміт
(убік)
А нині, аби заробити на шматок хліба, пере вдо
ма білизну.

Кед Отже, я з благородного дому,
Дік

(убік)
Аякже, поле — вельми благородне місце, адаие 

там він і народився під огорожею. У батька ного ніколи ие було 
іншого дому, окрім в’язниці.

Кед  Я відважний...
Сміт

(убік)
Ще б пак! Жебрак — та щеб ш  був відважний. 

Кед  Я дуже витривалий...
Сміт

(убік)
Оце таки правда: я бачив, як йоте шмагали на 

базарі три дні поспіль.
Кед Не боюсь ні меча, ні вогню...

Сміт
(убік)
Меча йому нічого боятись — у нього едежа гар

тована вітром і дощем!
Дік

(убік)
А вогню, певно, не завадило б остерегтись — на 

руці в нього випечене тавро за крадіжку овець.
Кед Тож будьте хоробрі, адже ватажок ваш хороб-
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рий і клянеться змінити всі порядки. В Англії сім півпенсових 
хлібин продаватимуть за пенс; кухлі будуть утричі більші, а хто 
питиме слабке пиво, вважатиметься злочинцем. Все в королівстві 
буде спільним, і мій кінь пастиметься в Чіпсайді. Коли я стану 
королем,— а я ним стану...

Всі Хай живе ваша величність!
Кед Дякую вам, люди добрі..,— грошей тоді не буде 

зовсім, усі їстимуть і питимуть за мій рахунок, і я зодягну всіх 
в однакове вбрання, щоб жили в згоді, як брати, і шанували мене 
як свого владаря.

Д ік  Найперше повбиваємо всіх законників.
Кед Ну, це вже я неодмінно зроблю. Хіба не жаль, 

що зі шкури безневинного ягняти виробляють пергамент? Той пер
гамент, і(коли на ньому щось нашкрябають, може занапастити лю
дину! Кажуть, бджола жалить, а я кажу, що жалить бджолиний 
віск, бо я лише раз якось приклав печать до иапірця і відтоді сам 
не свій. Що таке? Хто там?

Зходять к і л ь к а  б у н т і в н м *  і д, ведучи 3 С0б(МЄ 
ч а т е м с ь к о г о  п и с а р я .

і Сміт Писар із Чатема! Вміє писати, читати ще й
рахувати.

Кед Чудовисько!
Сміт Ми застали його над іігк®лярськими зошитами.
Кед. От негідник!

Сміт У нього книжка в кишені, з червоними літерами.
Кед Т® він чаклун!
Д ік  Так, він уміє складати угоди й писати судові 

справи.
Кед Шкода, бо він, клянуся честю, чоловік славний. 

Він не помре, якщо тільки я не визнаю його винним. Підійди-но 
сюди, добродію, мушу дещо з’ясувати. Як тебе звуть?

Писар Еммануїл.
Д ік  Таке пишуть угорі на указах. Кепські твої 

справи! *
Кед Не заважай. Скажи, ти пишеш своє ім’я чи, як 

кожна порядна людина, маєш свій особливий знак?
Писар Сер, дякувати богу, я досить освічений, щоб на

писати своє ім’я.
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Всі Він зізнавсяі Порішити його! Це негідник і зрад
ник!

Кед Порішити його! Повісити з пером і каламарем 
на шиї!
Писаря виводять. Входить М а й к л.

Майкл Де наш генерал?
Кед  Я тут. Що там, солдате?

Майкл Тікай! Тікай! Тікай! Сер Гемфрі Стаффорд і 
його брат підходять із королівським військом.

Кед  Стій, негіднику, бо як уріжу! Зі Стаффордом 
зітнеться рівний йому чоловік. Сам він рицар, чи не так?

Майкл Так.
Кед Щоб зрівнятися з ним, негайно посвячу себе в 

рицарі.
(Схиляє коліно)

Встань, сер Джон Мортімер.
(Устає)

Ну, тепер ми йому покажемо!

Входять під барабанний дріб с е р  Г е м ф р і  С т а ф ф о р д  і його брат В і л ь 
ям з в і й с ь к о м .

Гемфрі Ст.

Вільям Ст. 

Кед

Гемфрі Ст. 

Кед
Вільям Ст. 

Кед

Гемфрі Ст.

Гидкі зухвальці, покидьки брудні!
Додолу зброю, шибеники з Кенту! 
Розходьтеся! А мугиря цього 
Залиште, і король пробачить вам.
Та й лютий він, гнівнйй до непокірних,
Отож здавайтеся, або ж вам смерть.
Я чхав на вбраних у шовки рабів!
Я, люди добрі, розмовляю з вами,
Над ким владарювати сподіваюсь,
Бо я корони справжній спадкоємець.
Шахраю, мулярем твій батько був,
А сам ти стриг сукно. Хіба не так?
Садівником був і Адам.

То й що?
Як що? Таж Едмунд Мортімер, граф Марч, 
Узяв за себе Кларенса дочку.
Так, сер.
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Кед Від неї мав двох діток-близнюків.
Вільям Ст. Неправда.

Кед У тім-то й річ,— а я кажу, що правда.
Бо старшого із тих близнят жебрачка 
Украла в годувальниці. Не знав він 
Про непросте походження своє 
І мулярем, дійшовши віку, став.
Я син його. Як можеш — запереч.

Д ік  Це щира правда, отже, він король.
Сміт Сер, він звів комин у домі мого батька, цеглини 

й досі цілі, мов живі свідки, тож не сперечайтеся.
Гемфрі Ст. І вірите цьому ви лайдакові,

Що меле казна-що?
Всі Так, віримо, тож забирайтесь геть.

Вільям Ст. Це Иорк тебе так напоумив, Кеде.
Кед

(убік)
Брехня, усе це вигадав я сам.
(Уголос)

Іди, чоловіче, передай королю, що заради його батька Генріха 
П’ятого, під час чийого правління хлопчаки гралися французьки
ми кронами, я згоден, щоб він владарював; тільки я буду про
тектором.

Д ік  А ще ми вимагаємо голову лорда Сея за те, що 
той продав герцогство Мен.

Кед Саме так, адже це Англію понівечило; ходила б 
калікою з ціпком, якби її не підтримала моя міць. Браття королі, 
кажу вам: лорд Сей вихолостив наш край і зробив його євнухом, 
до того ж він уміє говорити по-французькому, отже — зрадник.

Гемфрі Ст. Невігластво нікчемне та страшне!
Кед  Ну, спробуй запереч, якщо можеш. Французи — 

наші вороги, і я питаю тебе: чи може той, хто говорить мовою 
ворогів, бути добрим радником?

Всі Ні! Ні! Тож голову йому зітнем.
Вільям Ст. Тут, видно, не шанують добрих слів.

Нехай війська провчать їх королівські.
Гемфрі Ст. По всіх містах проголоси, герольде,

Повстанців Кеда зрадниками, йди!
Усіх поб’єм, а тих, котрі втечуть,
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Повісим — на очах дружин, дітей —
На дверях їх будинків, для науки.
За мною всі, хто друзі короля.

Обидва Стаффорди з військом виходять.

Кед  За мною всі, хто поважа народ!
В борні за волю покажіть себе.
Дворян і лордів поб’ємо, залишим 
Лиш тих, що носять латане взуття,
Бо це порядні люди, і якби 
Посміли, то усі до нас пристали б.

Дік  Вони вишикувались бойовим порядком і йдуть 
на нас.

Кед Ну, а у нас тоді порядок, коли зовсім нема по
рядку. Рушаймо, гей, вперед!

Виходять.

Є Ц Е Н А  З

Інша частина Блекхіта.

Гамір бою, в якому обох Стаффордів убито. Входять К е д і його л р и б і ч - 
н и *  и.

Кед Де Дік, різник із Ешфорда?
Д ік  Ось я, сер.
Кед Вороги падали перед тобою, як вівці й бики, а 

ти з ними розправлявся, мов у себе в різниці; тож я хочу тебе 
нагородити. Відтепер піст буде вдвічі довшим, ніж досі, а тобі 
дозволяється забивати по сто голів без однієї щотижня.

Д ік  Більше мені й не треба.
Кед І, сказати правду, меншого ти не заслужив, А цю 

пам’ятку звитяги я носитиму.
(Н адягає лати Гемфрі Стаффорда)

А тіла їхні хай волочить за собою мій кінь, поки я не прибуду в 
Лондон, де перед нами понесуть меч лорд-мера.
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Д ік  Коли хочемо, щоб і нам, і 'всім було гаразд, 
.'«руйнуймо тюрми й повипускаймо всіх в’язнів.

Кед  Не хвилюйся, за це я ручуся. Ну, рушаймо 
на Лондон.
Виходять.

С Ц Е Н А  4

Лондон, Кімната в палаці.

Входять к о р о л ь  Г е н р і х ,  читаючи петицію, г е р ц о г  Б е к і н г е м  і л о р д  
Сей;  віддалік — к о р о л е в а  М а р г а р и т а  плаче над головою Сеффолка.

Маргарита
( вбік )
Я чула, що марніє з горя дух,
Стає занадто кволим, боязким,
Тож думаймо про помсту, досить слізі 
Та як не плакать, дивлячись на це?
До серця голову його притисну...
Де ж тіло, щоб його мені обняти?

Бекінгем Яку відповідь дасть ваша величність на вимоги 
бунтівників?

; Генріх Пошлю єпископа вмовляти їх.
Мечем згубити стільки щирих душ —
Гріх перед богом! Щоб не проливати 
їх крові,— ладен сам я говорити 
Із Джекбм Кедом, їхнім ватажком.
Стривайте, я перечитаю ще.

Маргарита
( вбік)
О нелюди! Немов зоря небесна,
Цей лик ясний був наді мною владний.
Чому жалю він не збудив у тих,
Що й глянути на нього недостойні?

Генріх Кед, лорде Сей, клявсь голову зітнуть вам.
Сей Надіюсь, перш йому ви зітнете.

Генріх Що? Досі королева
Смерть Сеффолка оплакує, голосить?
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Боюсь, якби це я помер, кохана,
Ти б не тужила гірко так за мною.

Маргарита Ні, вмерла б, любий, з туги за тобою.
Входить г о н е ц ь .

Генріх Що там за вісті? Поспішав чому?
Гонець Кед в Саутворку. Владарю, тікайте!

Проголосив, що він — лорд Мортімер, 
Нащадок роду Кларенса; відкрито 
Загарбником величність вашу зве,
Вінчатись у Вестмінстері поклявся.
У нього військо — юрби голодранців, 
Безжальних, грубих наймитів, селян.
Смерть Стаффордів — і Вільяма, і Гемфрі — 
Вселила в них зухвальство йти вперед.
Усіх двірських, всю знать, учених, суддів 
Звуть гусінню і перебити хочуть.

Генріх Безбожники! Не відають, що коять.
Бекінгем Владарю, їдьте в Кілінгворт. А ми 

Зберем війська, щоб розгромити їх.
Маргарита Ох, жив би герцог Сеффолк — миттю він 

Приборкав би цих кентських розбишак.
Генріх Вас, лорде Сей, ненавидять злочинці,—

Отож рушайте з нами в Кілінгворт.
Сей Не хочу небезпеці піддавати

Величність вашу; навіть вигляд мій 
Дратує їх. Я в Лондоні сховаюсь,
Вони мене не знайдуть, сподіваюсь.
Входить 2-й г о н е ц ь.

2-й гонець Кед захопив міст Лондонський. Тікають, 
Лишаючи домівки, городяни,
А волоцюги, ласі до наживи,
До зрадника спішать; пограбувати 
Клянуться місто й королівський двір.

Бекінгем Владарю, не баріться, на коня!
Генріх Ходім, дружино. Бог — надія наша.

Маргарита Моя надія з Сеффолком померла.
Генріх

(до лорда Се я)
Щасти вам, лорде! Бунтарям не вірте.
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Бекінгем Не вірте ви нікому, зради бійтесь.
Сей В свою невинність вірю, а тому 

Я сповнений рішучості й відваги.
Виходять.

С Ц Е Н А  5

Лондон. Тауер.

На мур виходять л о р д  С к е л е  та і н ші .  Внизу входять к і л ь к а  г о р о 
дян.

Скеле Ну що? Убили Кеда?
1-й городянин Ні, мілорде; напевне, його й не вб’ють. Вони 

вже захопили міст і розправляються з усіма, хто чинить опір. 
Лорд-мер благає вашу честь прислати йому підкріплення з Тауе- 
ра, щоб захистити місто від бунтівників.

Скеле Загін лиш невеликий дати можу,
Адже й мене тривожать бунтарі:
Вже пробували Тауер узяти.
Ідіть до Смітфілда й людей зберіть;
Туди пришлю я Метью Гофа. Бийтесь 
За короля, країну і життя!
А зараз прощавайте, мушу йти.
Виходять.

С Ц Е Н А  6 

Лондон. Кеннон-стріт.

Входить Д ж е к  К е д  зі своїми п р и б і ч н и к а м и .  Він б’є жезлом об Лон
донський камінь.

Кед Нині Мортімер — господар цього міста. Сидячи 
тут, на Лондонськім камені, я велю і наказую, щоб коштом міста 
у цей перший рік мого правління з міських водограїв било саме
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тільки червоне вино. І ; відтепер зрадником буде кожен, хго назве 
мене інакше, як лорд Мортімер.

Вбігає с о л д а т .

Солдат Джек Кед! Джек Кед!
Кед Прибити його.

Солдата вбивають.

Сміт Якщо цей чолов’яга має клепку в голові, то 
більше вже ніколи не назве вас Джеком Кедом. Здається, його 
як слід застерегли.

Д ік  Мілорде, у Смітфілді зібрано війська.
Кед Що ж, ходімо, зітнемося з ними. Та спершу під

паліть Лондонський міст, а коли зможете, то й Тауер заразом. 
Рушаймо, вперед!

Виходять.

С Ц Е Н А  7 

Лондон. Смітфілд.

Тривога, бій. Метьк» Гофа вбито, його загін розгромлений. 
Входить Д ж е к  К е д  зі своїми п р и б і ч н и к а м и .

Кед Отак, добродії. Тепер ідіть — хто громити Са
войський палац, хто до королівських судів. Розбийте їх ущент!

Д ік  Маю прохання до вашої світлості.
Кед За це звертання, коли стану світлістю, зроблю

тебе лордом.
Д ік  Тільки про одне прошу — щоб закони Англії ви

ходили з ваших уст.
Голленд

(убік)
Ого, болючі будуть закони, адже його штрикну

ли списом у рот, і рана досі не загоїлась.
Сміт

(убік)
Ні, Джоне, це будуть смердючі закони, адже 

з рота в нього тхне підсмаженим сиром.
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Кед Я вже обдумав це: так воно й буде. Мерщій 
спаліть усі державні акти; мої уста будуть парламентом Англії.

Голленд
(убік)
Кусючі будуть наші статути, якщо йому не по
виривають зубів.

Кед І відтепер усе буде спільним.
Входить г о н е ц ь .

Гонець Мілорде, здобич, здобич! Ось лорд Сей, що про
дав у Франції міста, той самий, що змушував нас платити два
дцять один раз по п’ятнадцятій частці і по шилінгу з фунта, коли 
збирав податок на останню війну.

Входить Д ж о р д ж  Б е в і с  із л о р д о м  С е є м .

Кед Що ж, за це йому десять разів зрубаємо голову. 
Ах ти, Сею-фарисею, вбраний у бумазею з гамазею! Ах, сей лорд 
Сей, оце ж він усей! Тепер ти дізнаєшся, що таке наш королів
ський суд! Як виправдаєшся перед моєю величністю в тім, шо 
віддав Нормандію мусью Лижигузну, французькому дофінові? 
Отож дізнайся в присутності всіх цих людей і лорда Мортімера: 
я — та мітла, що вимете з двору таке сміття, як ти. Ти, як най
більший зрадник, розбестив нашу молодь, завівши школи. Наші 
діди не знали інших книг, крім палички з карбами, а ти запро
вадив друк та ще — на шкоду королю, його короні й величі — 
збудував паперову фабрику. Тобі в очі доведуть, що при тобі е 
люди, котрі тільки й говорять, що про іменники, прикметники та 
все такі мерзенні слова, нестерпні для християнських вух. Ти зму
шував мирових суддів судити бідолах за справи, про які ті й гад
ки не мали. Та ще й саджав у тюрми, а тих, що не вміли чита
ти,— вішав, тоді як саме з цієї причини вони були найбільш гід
ні життя. Ти їздиш на коні, вкритому чудовою попоною, чи не 
так?

Сей То й що з того?
Кед А не варто вкривати свого коня плащем, коли 

люди, чесніші за тебе, ходять у штанях і куртках.
Д ік  І працюють у самій сорочці, як, наприклад, я, 

різник.
Сей Ви, люди Кенту...
Д ік  Ну, що ти скажеш про Кент?
Сей Лиш те, що Ьопа Іегга, т а їа  £епз *,

* Добра земля, та погані люди (лат.),
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Кед ГетьІ Геть його! Він говорить по-латині.
Сей Сказати дайте, а тоді й тягніть.

Кент— пише Цезар в спогадах своїх —
На острові місцевість’щонайліпша;
Чудовий край, багатий вельми, люди 
Заможні, славні, щедрі і завзяті,—
Та, сподіваюсь, жаль вам не чужий.
Не я втрачав Нормандію та Мен;
Життя б віддав, аби їх повернути.
Чинив лиш справедливість і добро;
Не від дарів, а від прохань і сліз 
Розчулювавсь. А брав податок з вас 
На благо королю, державі й вам!
Я вчених обдаровував, бо сам 

#До короля наблизивсь через книги.
Прокляття боже — неуцтво, знання ж —
То крила, що підносять до небес:
Як вас пекельні духи не обсіли,
Вбивати не захочете мене.
В чужих краях я вів переговори 
На користь вам...

Кед Цить! Хоч одного удару завдав ти на полі бою?
Сей Далекосяжні руки у великих;

Вбивав не раз я тих, кого й не бачив.
Бевіс О боягуз! Ти ззаду нападав?

Сей Ці щоки зблідли від турбот про вас.
Кед Дайте йому ляща, то зарум’яняться знову.
Сей Сил не жалів я, позови бідняцькі 

Вирішуючи; знемічнів, заслаб.
Кед Що ж, полікуємо тебе конопляною кашею та 

юшкою з сокири.
Дік  Чого тремтиш, чоловіче?
Сей Тремчу я від хвороби, не від страху.
Кед Ні, то він киває нам: мовляв, я ще поквитаюся 

з вами. Ану подивимося, чи міцніше голова його триматиметься 
на палі. Тягніть його геть і зітніть йому голову.

Сей Скажіть хоч, чим я завинив? Хіба 
Коли багатства й шани домагався?
Чи маю в скринях золото лихе?
Чи надто пишний одяг на мені?
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Кого образив? То за що ж мене?..
Цих рук не мив я у крові невинній,
Це серце намірів не зна лихих.
О дайте жить!

Кед
(убік)
Його слова збуджують у мене докори сумління, 

та я придушу їх. Він помре хоча б за те, що так викручується.
( Вголос)

Приберіть його! В нього дідько під язиком сидить, він говорить 
не від імені господа. Геть його, кажу, мерщій зітніть йому голову, 
а потім удеріться в дім його зятя, сера Джеймса Кромера, зі
тніть і тому голову й принесіть сюди на жердинах обидві голови.

Сей Ох, земляки! Як ваші молитви
Так само зневажатиме господь,
Що ваші душі жде на тому світі?
То змилуйтесь, лишіть мене живим.

Кед  Та геть його! Зробіть, як я велів.

Кілька бунтівників з лордом Сеєм виходять.

Найгордовитішому перові королівства не носити голови на в’я
зах, якщо не сплатить мені данини; жодна дівчина не вийде за
між, поки не заплатить мені своєю незайманістю, а тоді вже 
дістанеться чоловікові. Всі люди залежатимуть від мене іп сарі- 
іе *, і ми наказуємо й повеліваємо, щоб жінки їхні були вільні, 
як тільки може запрагнути серце й висловити язик.

Д ік  Мілорде, коли ж підемо на Чіпсайд і наберемо 
добра на свої гострющі векселі?

Кед  Та негайно ж.
Всі От славно!

Вертаються бунтівники з головами лорда Сея та його зятя.

Кед  А це ще славніше! Хай поцілуються, адже вони 
в житті любили один одного. А тепер їх розлучіть, щоб не змови
лися віддати французам ще кілька міст. Солдати, відкладіть гра
бунок міста до ночі. Ми понесемо ці голови перед собою, як два 
жезли; будемо їздити по вулицях, і нехай цілуються на кожному 
розі! Вперед!

Виходять.
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С Ц Е Н А  8

Саутворк.
Гамір бою, потім сигнал до відступу. 

Входить К е д  зі своєю в а т а г о ю .

Кед Угору Рибною вулицею! Вниз до перехрестя 
Святого Магнуса! Бийте і рубайте! Жбурляйте їх у Темзу!

Сурмлять до переговорів.

Що за шум? Хто сміє сурмити відступ чи якісь там переговори, 
коли я наказую рубати?

Входять г е р ц о г  Б е к і н г е м  та л о р д  К л і ф ф о р д  з в і й с ь к о м .

Бекінгем Ось ті, що сміють турбувать дебе.
Знай, Кеде, як посли від короля 
Прийшли ми до людей, котрих ти звів,
І проголошуєм прощення всім,
Хто, кинувши тебе, додому піде. >

Кліффорд Ну, земляки, впокоритесь? На милість.
Яку явив король, покладетесь 
Чи підете за бунтарем на смерть?
Хто любить короля й прощення жде.
Хай підкидає шапку і гукає:
«Нехай живе король!»
Хто ж не шанує короля, ані
Отця його, що змушував тремтіти
Всю Францію,— проходь, піднісши зброю.

Всі Нехай живе король! Нехай живе король!
Кед Що, Бекінгеме й Кліффорде, невже ви такі смі

ливці? А ви, підла мужва, вірите їм? Хочете, щоб вас повісили 
з цидулами про ваше прощення на шиях? Чи для того мій меч 
прорубував лондонську браму, щоб ви лишилц мене коло «Білого 
оленя» в Саутворку? Я гадав, ви нізащо не складете зброї, поки 
не повернете своєї давньої свободи. Але всі ви зрадники й боягу
зи, вам солодко жити в рабстві у дворян. То хай вони ламають 
ваші спини надсильними тягарями, забирають у вас ваш дім, 
гвалтують у вас на очах ваших дружин і дочок, а я обійдуся без 
вас. Прокляття боже на вас усіх!

Всі За Кедом підемо, за Кедом!
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Кліффорд Чи Генріх П’ятий Кеду батьком був,
Що кричите ви: «Підемо за Кедом»?
Чи він у Францію вас поведе,
Дасть титули високі та звання?
Нема ні дому в нього, ні притулку,
І він прожить не може без розбою,
Так, щоб не грабувати вас і нас.
От сором буде, як під вашу чвару 
Французи боязкі, що їх ми били,
З-за моря прийдуть, щоб побити нас!
Мов бачу, як в цій сварці громадянській 
По Лондону прихідьки порядкують,
Кричать на стрічних: «Селюки! Мужва!»
Хай краще пропаде сто тисяч Кедів,
Ніж ви здастесь на милість ворогів.
На Францію! Вернім колишню славу!
Шануйте Англію, свою державу.
Король багатий — сильні й мужні ви.
Господь за нас! Нас перемога жде.

Всі Кліффорд! Кліффорд! Підемо за королем і 
Кліффордом.

Кед
(Убік)
1 пір’їнка так не літає туди й сюди, як цей на

товп! Ім’я Генріха П’ятого наражає їх на сто нещасть і спонукає 
лишити мене напризволяще. Бачу, як вони змовляються схопити 
мене. Мій меч прокладе мені шлях; тут мені не можна лишатись. 
На зло чортам і пеклу нроб’юся там, де вас найбільше! Засвід
чать небеса і честь, що не брак відваги в мені, а лиш ница й мер
зенна зрада моїх прибічників змушує мене накивати п’ятами.

(Виходить, махаючи мечем)
Бекінгем Що? Він утік? Наздоженіть йог© —

Хто голову його подасть державцю,
За неї* тисячу одержить крон.

Дехто виходить.

Бійці, за мною; спосіб доберем 
Усіх вас помирити з королем.

Виходять.
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С Ц Е Н А  9

Кілінгвортський замок.

Сурми.

Га терасу замку виходять к о р о л ь  Г е н р і х ,  к о р о л е в а  М а р г а р и т а  
С о м е р с е т .

Генріх Який із королів усіх земних
Так мало бачив радості, як я?
З колискою не встиг я розлучитись,
Як в дев’ять місяців став королем.
Ніколи так підданець не жадав 
Буть королем, як хочу буть підданцем.
Входять Б е к і н г е м  і К л і ф ф о р д .

Бекінгем Вітаю, владарю! Хороші вісті.
Генріх Що, Бекінгеме, у полоні Кед?

Чи зрадник відступив, збирає сили?
Внизу входить ю р б а  п р и б і ч н и к і в  К е д а  з моїузками на шиях.

Кліффорд Утік він, а війська його здаються,
Покірно ждуть з мотузками на шиях,
Що їм присудите — життя чи смерть.

Генріх О небо, вічну браму розчини,
Прийми мою подяку і хвалу!
Бійці, цей день вам врятував життя,
Явив, що ви державу й короля 
Шануєте; такими будьте й далі.
А Генріх, у яку б не втрапив скруту,
Не буде вас немилістю карати.
Тож дякую вам і прощаю всіх.
З вас кожен хай іде в свій рідний край.

Всі Нехай живе король! Нехай живе король!

Входить г о н е ц ь .

Гонець Дозвольте сповістити вас, владарю:
З Ірландії вернувся герцог Йорк;
З потужним вельми та численним військом 
Із галлогласів і завзятих кернів 
Сюди прямує строєм гордовитим;
Скрізь проголошує, що тільки хоче
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Звільнити вас від лорда Сомерсета 
І називає зрадником його.

Генріх Коли не Кед загрожує, то Йорк!
Мій край, мов корабель: не встиг від бурі 
Втекти, як на піратів наразився. 
Прогнали Кеда і розвіявсь бунт —
То Йорк йому на зміну поспішає.
Йди ж йоркові назустріч, Бекінгеме, 
Спитай, для чого зброю він здійняв.
Вже в Тауері Сомерсет, скажи.
Ти, Сомерсете, періебудеш там,
Аж поки Йорк війська свої розпустить.

Сомерсет Владарю, йду в ув’язнення охоче;-
Я для добра країни й смерть прийняв би.

Генріх
(до Бекінгема)
Що б не було, слів грубих не вживай: 
Гарячий він і лайки не знесе.

Бекінгем  Гаразд, владарю; ви не сумнівайтесь,
Вам на добро усе я поверну.

Генріх Ходім, дружино, думати, як править,
Щоб Англія мене не прокляла.

Фанфари.

Виходять.

С Ц Е Н А  10

Кеит. Сад Ай дена. 

Входить Ке д .

Кед Хай воно горить, це честолюбство! Щоб я сам 
згорів! Маю меч і мало не вмираю з голоду. П’ять днів ховався 
по цих лісах і не зважувався визирнути, бо вся округа хоче мене 
схопити. Але я так зголоднів, що навіть коли б хто напророчив 
мені тисячу літ життя, все одно більше б не витримав. Отож я 
переліз через мур у цей сад — скуштувати трави чи й зібрати са-
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лат, адже не завадило б шлунок прохолодити у таку спеку. Га
даю, це слово «салат» провіщає мені добро, недарма ж воно 
звучить майже як «солдат», тож солдатові допоможе в скруті, 
підгодує.

Входить А л е к-с'&н д ер  А й д е н  зі с л у г а м и .

Айден Лорд, що живе в придворній метушні,
Не зна такого дивного спокою.
Цей спадок батьківський для мене милий,
Хоч невеликий — вартий королівства.
Ні величі, аби когось принизить,
Ні розкоші не прагну. Я не заздрий.
Що маю, тим і тішуся усмак,
Ділюсь, коли попросить що бідняк.

Кед Ось господар цієї землі — прийшов схопити ме
не, приблуду, за те, що поткнувся без дозвюлу до його маєтку. 
Ах, негіднику! Ти хочеш виказати мене й одержати від короля ти
сячу крон за мою голову. Але спершу, як страус, наїсися заліза, 
ковтнеш, мов шпильку, мого меча.

Айден Хто ти такий, лайливцю, я не знаю,—
Чого б тебе виказувать я мав?
Хіба замало, що до саду вліз ти,
Як злодій, хочеш грабувати тут?
Вліз через мур господарю на зло —
Ще й смієш так погрожувать зухвало?

Кед Погрожувать тобі? Так, смію. Присягаюсь най- 
достойнішою кров’ю, що будь-коли була пролита, ще й зневажаю 
тебе. Придивись до мене! Я п’ять днів нічого не їв, та підійди-но 
зі своїми п’ятьма слугами — і якщо я не повбиваю усіх вас, мов 
мух, хай бог не дасть мені більше навіть травинки покуштувати.

Айден Не скажуть, поки Англія стоїть,
Що Александер Айден, землевласник 
Із Кента,— бився з бідняком голодним.
Ти пильно в очі подивись мені 
І спробуй витримати погляд мій.
Як не рівняйсь, дрібний ти проти мене;
Твоя рука за палець мій не товща,
Нога твоя — мов прут; моя ж — колода* 
Ступнею всю снагу в тобі зламаю.
Чи тільки руку вгору піднесу —
Вважай, що долі жде тебе могила.
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Та що слова гучні? Лише слова.
Несказане мій меч нехай докаже.

Кед Клянусь моєю доблестю, про такого славного 
воїна я навіть не чув! Крице, якщо зігнеться твоє вістря й ти, 
перше ніж спочинеш у піхвах, не покраєш цього телепня, мов 
скотину,— я навколішки молитиму бога, щоб обернув тебе на 
вухналі.

Вони б’ються. Кед падає.

О, мене вбито! Голод, саме він убив мене. Хай би й десять тисяч 
чортів вийшли проти мене, то я, аби тільки харчувався як слід ці 
п’ять днів, подолав би всіх. Усохни, саде, і стань віднині цвинта
рем для всіх мешканців цього дому, бо нездоланна душа Кеда 
відлітає.

Айден То Кеда £бив я, зрадника страшного?
За це в пошані'будеш, мій мечу:
Помру— тебе почеплять наді мною;
Цієї крові з ^вістря не зітру —
Немов герольд'-у шатах, будеш в ній 
Всіх сповіщать про сл-авний подвиг мій.

Кед Прощавай, Ацдене, лишайся своєю перемогою. 
Передай Кентові, що він позбувся найкращого свого сина, і вмов 
усіх на світі стати боягузами, бо мене, що не боявся нікого, по
долав голод, а не доблесть.

( Умирає)

Айден Це кривда, свідок бог. Умри ж, поганцю! 
Прокляття жінці, що тебе ародилаї 
Як увігнав я  меч т®бі у тіло,
Отак явою загнав йн-й^ущу в пекло.
Я звідси потягцу тебе за ноги 
До купи гною: там твоя могила,
Там презухвалу толову зітну 
Й державцеві івртисто віднесу,
А тул&уб лай ̂ з!їда€іврройня.
(ВишдитЬ' і&оАоиачи за сайою гіло Кеда)
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ДІЯ П ’ЯТА

С Ц Е Н А  1

Там же. Поле між Дартфордом та Блекхїтом.

Входить із барабанним боєм і знаменами И о р к  зі своїм і р л а н д с ь к и м  
в і й с ь к о м.

Йорк Так Йорк прийшов права свої добути, 
Корону зняти з Генріха слабкого.
Лунайте, дзвони; ви, огні, горіть,
Вітаючи законного монарха.
0  Sancta Majestas! * Все дам за тебе! 
Кориться хай, хто правити не може.
Моїй руці лиш золото тримати;
Коли мечем чи скіпетром не грає,
Замало сили у словах моїх.
Клянусь душею, скіпетр буде в ній,— 
Французькі ним лілеї позбиваю.
Входить Б е к і н г е м .

Це ж хто мене тривожить? Бекінгем?
(Убік)
Його король прислав. Ну що ж, прикинусь.,

Бекінгем Вітання Иорку, як добро замислив.
Йорк Твоє вітання, Гемфрі Бекінгеме,

Приймаю. Сам прийшов чи хто прислав?
Бекінгем Державця Генріха я посланець

Чого ти так у мирні дні озброївсь?
Такий же ти підданець, як і я,
Та всупереч обітниці і клятві
Без дозволу підняв численне військо
1 привести посмів під самий двір.

Йорк
(убік)
Від злості ледве можу говорити...
О, потрощив би й скелі крем’яні,—

т
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Так розлютивсь од цих страшних образ-.
І на овечок та биків ладен 
Я вилити весь гнів, мов той АяксІ 
Знатніший родом я за короля,
Величніший і зовні, і в думках,
Та буду чемним, поки Генріх стане 
Ще слабшим, а мені додасться сил.
("Уголос)
0  Бекінгеме, ти пробач мені,
Що з відповіддю наче зволікав —
Скорбота невимовна дух проймає.
Війська привів — щоб короля звільнити 
Від Сомерсета, що нещастя може 
Володарю й державі принести.

Бекінгем Занадто вже зухвало ти вчинив.
Та, як не маєш іншої мети,
Король удовольнив твою вимогу:
Вже в Тауері герцог Сомерсет.

Йорк Клянешся честю ти, що в’язень він?
Бекінгем Клянуся честю я, що в’язень він.

Йорк  Що ж, Бекінгеме, розпускаю військо.
Я вдячний вам, солдати. Вільні ви. 
Приходьте завтра на Сентджорджське поле 
Отримати платню і все належне.
Хай прийме владар, доброчесний Генріх, 
Найстаршого мого,— ні, всіх синів. 
Щасливий буду я послати їх 
Як запоруку вірності й любові;
Все — землю, зброю, коней і майно 
Віддам йому, лиш Сомерсет умер би. 

Бекінгем Твою покірність, Йорку, я хвалю.
Ходім до королівського шатра.
Входить к о р о л ь  Г е н р і х  із п о ч т о м .

Генріх  Що, Бекінгеме? Йорк нам зла не мислить, 
Якщо попідруки іде з тобою?

Йорк Я з відданістю щирою й смиренням 
Себе величності ввіряю вашій.

Генріх  Тоді для чого ж військо ти привів?
Йорк Знешкодити лихого Сомерсета

1 порішити Кеда-бунтаря;
А втім, я чув, його уже розбито.
Входить А й д е н із головою Кеда.
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Айден Якщо людині грубій і простій 
Дозволено до короля прийти,—
Ось зрадникову голову приніс я.
Це Кеда голова — його я вбив.

Генріх Це Кеда голова? Бог справедливий!
0  дайте глянути на мертвий лик 
Того, що так мене живий тривожив.
То що, мій друже, сам його убив?

Айден Так, владарю.
Генріх Як звешся і якого стану ти>
Айден Я Александер Айден, небагатий

Із Кенту дворянин, державцю вірний.
Бекінгем Як, владарю, чи не було б до речі 

Цього сміливця рицарем зробити?
Генріх Схилися, Айдене.

Айден стає навколішки.

Ти — рицар. Встань!
У нагороду тисячу даєм
1 хочем, щоб надалі нам служив ти.

Айден Повік служитиму державцю ревно,
Щоб стати гідним щедрості його!
(Встає)

Входять к о р о л е в а М а р г а р и т а  й С о м е р с е т .

Генріх
(до Бекінгема)
Он королева й Сомерсет. Скажи,
Нехай від герцога його сховає.

Маргарита Не буде він ховатись — вийде сміло 
Назустріч тисячі зухвалих Йорків.

Йорк
(убік)
Це що таке? На волі Сомерсет?
То звільнить Йорк ув’язнені думки,
Все, що на серці, виповість тепер!
Невже я стерплю Сомерсета вид?
(Уголос)
Королю ниций! Не дотримав слова,
Хоч знав ти, що не стерплю я образи?
Який же ти король? Ти не король!
Не випадає правити тобі —
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Ти зрадникові ради не даси.
Не личить голові твоїй корона;
Тримати не урочий влади скіпетр,
А кий паломницький руці твоїй.
Моє чоло слід золоту вінчати —
Ясне чи хмуре, мов Ахіллів спис,
І гоїти спроможне, і разити.
Належить цій руці держати скіпетр 
І ним державні стверджувать закони.
Тож поступись — над тим не маєш влади,
Хто волею небес володар твій.

Сомерсет Жахливий зрадник! Иорку, арештую 
Тебе за зраду короля й держави.
Скорись! Навколішки, лихий зухвальцю!

Йорк Мені — навколішки? Спитаю їх 
(показуючи на своїх солдатів),
Як дивляться вони на це. Гей ти,
Поклич синів, довірених моїх.

Один із слуг виходить.

Вони не віддадуть під варту батька.
Мечі заставлять, щоб мене звільнити.

Маргарита Мерщій покличте Кліффорда сюди.
Хай скаже, чи спроможні байстрюки 
За батька віроломного ручитись.

Один із почту виходить.

Йорк Неапольське поріддя кровожерне!
Лихий, кривавий Англії бичу!
Куди тобі до Норкових синів?
Поручаться вони за батька; горе 
Тим, хто поруку їх зневажить сміє.

Входять Е д в а р д і Р і ч -а р д, сини Иорка.

Дивись, вони прийшли. Я певен в них.
Входять з другого боку л о р д  К л і ф ф о р д  із с и н о м .

Маргарита Ось Кліффорд, він відхилить їх поруку.
Кліффорд Здоров’я й щастя владарю моєму!

(Схиляє коліно)

Йорк Спасибі, Кліффорде. Які новини?
Ну, не лякай нас поглядом страшним.
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Ми, Кліффорде, твій владар — знов схились 
І помилку пробачимо тобі.

Кліффорд Ось, Йорку, владар мій. Не помиливсь я — 
Це глибоко ти помиливсь в мені.
В Бедлам його! Чи з глузду він не з’їхав?

Генріх Так, лорде, божевільне честолюбство 
Його штовхнуло проти короля.

Кліффорд Він зрадник; киньте в Тауер його 
І голову розкольницьку зітніть.

Маргарита Не визнає арешту він. Ще й каже:
Сини поручаться за нього словом.

Йорк Чи ж так, сини?
Едвард  Так, батьку,— як згодяться тут слова.
Річард Як не слова згодяться, то мечі.

Кліффорд Еге, тут ціле зрадницьке кубло!
Йорк Глянь в дзеркало— свій образ так назви.

Я — твій король, а ти — мерзенний зрадник. 
Покличте двох моїх ведмедів славних, 
Нехай самим бряжчанням ланцюгів 
Цих цуценят підступних розженуть.
Просіть, хай прийдуть Солсбері й Уорік.

Барабани.
Входять У о р і к  та С о л с б е р і  з в і й с ь к о м .

Кліффорд Оце ведмеді? Зацькуєм на смерть,'
А ланцюгами скрутим вожая,—
Лиш спробуй вивести поперед нас.

Річард Я часто бачив: стримуваний пес
Нахабно гризся, рвався, аж кипів,
А наразившись на ведмежу лапу,
Хвіст підібгавши, гірко скавучав.
Тепер така ж приємність жде і вас,
Як з Невілами схочете змагатись.

Кліффорд Цить, купо злості, виплодку гидкий, 
Покорчений і зовні, і в думках!

Йорк Ну, начувайтеся, дамо вам жару.
Кліффорд Не гарячкуй, бо опечешся сам.

Генріх Уоріку, не гнеться вже коліно?
Ах, срібночолий Солсбері, куди
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Ведеш, безумцю, сина-тугодума?
Вдаєш на ложі смертному буяна,
Вишукуєш крізь окуляри горе?
Де ж відданість? Де вірність? Як збулась їх 
Ця інеєм покрита голова,
То де ще знайдуть на землі притулок?
Чи воювати хочеш і в могилі,
Зганьбити кров’ю свій поважний вік?
Тобі, старому, досвіду бракує?
Чи лиху вирішив служити ним?
Ганьба! Схили коліно як належить*
Вік до землі вже й так його схиляє.

Солсбері Мілорде, я обміркував сумлінно 
Уславленого герцога права
1 щиро визнаю, що саме він 
Англійського престолу спадкоємець.

Генріх Чи ти не клявсь у вірності мені?
Солсбері Так, клявся.

Генріх Відступишся від клятви перед небом?
Солсбері Гріх присягать гріху, Та гріх ще більший 

Гріховної дотримуватись клятви.
Кого спроможне урочисте слово 
Зобов’язати красти, убивати 
Чи гвалтувати дівчину цнотливу?
Дідизну віднімати в сироти,
Вдову законних позбавляти прав —
І все це на єдиній тій підставі,
Що так велить обітниця врочиста?

Маргарита Хай не викручується хитрий зрадник.
Генріх Де Бекінгем? Сюди хай прийде з військом.

Йорк Клич Бекінгема, клич усіх своїх —
Я зважився на смерть або на велич.

Кліффорд Як сни правдиві, я ручусь за перше.
Уорік Іди-но краще в ліжко й ще поспи —

Так перебудеш бойову грозу.
Кліффорд Знести я ладен значно більшу бурю,

Ніж та, що можеш ти здійняти нині.
Це викарбую на твоїм шоломі,
Коли тебе впізнаю по гербу.
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Уорік Клянуся давнім батьківським гербом,
Де здиблений ведмідь, ланцем прикутий 
До палі,— буде в мене на шоломі 
Сьогодні він, жахаючи тебе,
Мов на вершині буйний кедр, якому 
Ніякі бурі й грози не страшні.

Кліффорд Зітну з твого шолома герб; ведмедя 
Зневажливо ногою розтопчу 
На зло ведмежому проводиреві.

Кліффорд-син До зброї, славний батьку мій! Придушим 
Бунтівників та їхніх посіпак.

Річард Гей! Схаменись! Притримай язика —
Бог на вечерю нині вас чека.

Кліффорд-син І звідки звір таврований те зна?
Річард  Як не Ісус чека, то катана!

Виходять у різні боки,

С Ц Е Н А  2

Сент-Олбенс.
Тривога. Сутички.

Входить *У а р ш .

Уорік Гей, Кліффорде, тебе тука Уорік!
Як од гведлгеяя ти не заховавсь,
Тепер, коли сурма сурмить тривогу 
И повітря передсмертних криків повне, 
Виходь, тшкалгий Юііффорде, на бій! 
Уорік — чуєш, лорде з Кемберленду? — 
Захрип, гукаючи тебе на прю.
Входить Й о р к .

Ви піший, хяавний лорде? Це ж чому?
Йорк  Коня мого убив звпеклий Кліффорд,

Та я належно .поквитався з ним, 
Зробивши здобиччю шулік, ворон 
Тілистого улюбленця його.
Входить К л і ф ф о р д.
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Уорік Одному чи обом нам час прийшов.
Йорк Стій, іншу здобич ти собі знайди;

Я оленя цього вполюю сам'.
Уорік Що ж, Иорку славний* бийся за корону. 

Я, Кліффорде, звитяги жду сьогодні; 
Ж аль тільки, що з тобою не зітнусь. 
(Виходить)

Кліффорд Що, Йорку, дивишся?- Чого ти ждеш?
Йорк Твою хоробрість полюбив би я,

Якби не був ти ворогом мені:
Кліффорд І ти здобув би доблестю, пошану,

Якби вона не послужила зраді.
Йорк Поможе хай> зд а л я »  теве— її 

В борні за пране діло виявляю!
Кліффорд Мої душа і тіло рвуться в біШ

Йорк Страшний заклад! Ну, що ж» обороняйся,
Вони б’ються. Кліффорд ітадає.

Кліффорд La fin couronne les oeuvres *.
(Умирає)

Йорк Ось мир дала тобі війна. Ти стих.
Хай буде мир тобі в світах ясних!
Виходить.

Входить К л і ф ф о р д - с и н.

К ліф ф орд’Син Ганьба та сором! Все йде шкереберть.
Страх сум’яття веде, а сум’яття 
Не захищ а— разить. Війна! Ти — виплід 
Пекельний, неба гнівного слуга.
Вкинь у схололі груди наших військ 
Жарини помсти! Втечу відверни.
Хто відданий війні — себе не любить,
А себелюбець може буть відважним 
Не від природи, тільки випадково. 
(Помічає тіло батька)
О, хай загине цей мерзенний світ!
Хай полум’я кінця його дочасно 
Змішає землю й небо!
Сурма страшного суду хай лунає,
А всі дрібні й нікчемні звуки стихнуть! 
Невже тобі судилось, любий тату,
* Кінець вінчає діло (фр
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Проживши мирно юність, одягнувши 
Сріблясті шати мудрої пори,
Дійшовши літ поважних, так загинуть 
В лихім бою? Дивлюсь на тебе, й серце 
Мов кам’яніє; доки б’ється, буде 
Воно таким, йорк не щадить старих,— 
Малих не пощаджу; дівочі сльози 
Для мене будуть, як вогню — роса,
А врода, що вгамовує тиранів, 
Підживить, мов олива, пломінь гніву. 
•Віднині я не матиму жалю,
Коли й дитя зустріну з роду йорків:
Я так його покраю на шматки,
Немов Апсірта юного Медея.
Мені жорстокість славу принесе.
Руїно дому Кліффордів, ходім.
Так, як Еней старого ніс Анхіза,
Тебє на мужніх понесу плечах;
Але в Енея був ж<ивий тягар,
А в мене туга щонайтяжча в світі.
( Виходить, несучи тіло батька)

Входять, б’ючись. Р і ч а р д  і С о м е р с е т .  Сомерсет падає мертвий.

Річард  Тут і лежи,
Біля пивниці з вивіскою «Замок 
Сент-Олбенський». Так герцог Сомерсет 
Своєю смертю чаклуна прославив. 
Лютуй, мій меч; нещадним, серце, будьі 
Хай моляться попи за ворогів —
Б ’ють королі їх у вогні боїв.
( Виходить)

Гамір бою, сутички.
Проходять к і л ь к а  с о л д а т і в ,  несучи пораненого Б е к і н г е м  а.

Входять к о р о л ь  Г е н р і х ,  к о р о л е в а  М а р г а р и т а  та і н шї .

Маргарита Мерщій, владарю! Швидше утікаймо!
Генріх Нам не втекти від неба: зачекаймо.

Маргарита Що з вами? Ані битись, ні тікати?
Тепер велять і мужність нам, і мудрість 
Тікати, поступившись ворогам;
Інакше не врятуємо себе.

Вдалині гамір бою.'
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Вас візьмуть — і зведуться нанівець 
Гаразди наші. А щасливо зникнем 
(Могли б; якби не зволікали ви) —
До Лондона прибудем. Там вас люблять 
І рану, завдану монаршій долі, • 
Загоять.
Входить К л і ф ф о р д - с и н .

Кліффорд-син Якби не віщувало серце горя,
Я б лихословив, та не спонукав 
До втечі вас. Тікати слід зневіра 
Серця солдатів наших охопила.
МерщійІ Зберем війська і доживем,
Що втішимося їхнім чорним днем. 
Мерщій, володарю!
Виходять.

СЦЕНА З

Поле біля Сент-Олбенса.
Гамір битві*. Відбій.

Входять И о р к ,  Р і ч а р д ,  У о р і к  та с о л д а т и  з барабанами й знаменами.

Йорк Де Солсбері? Хто скаже, де він, що з ним?
Де лев старий, що в люті забуває 
Про вік свій кволий і руйнівний час
І, мов юнак в розповні буйних сил,
Не знає втоми? Цей щасливий день —
Ніщо; ні п’яді ми не здобули,
Якщо загинув він.

Річард Мій славний батьку,
Я тричі підсадив його в сідло,
Відбороняв, коли він падав, тричі;
Виводив тричі геть із гущі битви,
Вмовляючи на поле не вертатись,
Та він з’являвсь, де найлютіший бій.
Мов дорогі прикраси в скромнім домі,
В старому тілі був незламний дух.
Та ось він, воїн доблесний, іде.

ґ '  Входить С о л с б е р і .
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Солсбері Клянусь мечем, ти нині бивсь як слід,
І всі ми теж. Ну, Річарде, спасибі.
Бог знає, скільки маю ще прожити,
І зволив, щоб від мене ти сьогодні 
Смерть неминучу тричі відвернув.
Що ж, лорди, ми не довершили справні 
Не досить втечі наших ворогів —
Знов голови піднять вони спроможні.

Йорк Так, знаю: конче-треба йти за ними.
Я чув, король до Лондона утік,
Щоб якнайшвидше скликати парламент. 
Догнать, покіль листів не розіслав віні 
Уоріку, чи гнатись нам за ними?

Уорік За ними? Випередить, як можливої
Ну, лорди, це, клянусь, був славний день — 
Бій під Сент-Олбенсом, звитяга Йорка" 
Увічняться в прийдешніх поколіннях.
На Лондоні Грайте, сурми голоснії 
Хай випадають нам такі лиш днії

Виходять.



ГЕНРІХ VI
ЧАСТИНА  ТРЕТЯ

Переклав Віктор Гуменюк



д ій о в і
о с о б и

Король Генріх VI.

Едвард, принц
Уельський, його син.

Людовік XI, 
король Франції.

Герцог Сомерсет

Герцог Ексетер

Граф Оксфорд

Граф    прибічники короля Генріха 
Нортемберленд

Граф Вестморленд 

Л орд Кліффорд 

Річард
Плантагенет, герцог Йорк.

Едвард, граф 
Марч,

згодом — герцог Йорк, 
король Едвард IV

Едмунд, граф
Ретленд й о г о

Георг,сини 
згодом 

герцог Кларенс

Річард, 
згодом герцог Глостер

Герцог Норфолк

Маркіз Монтегю

Граф Уорікп  прибічники 
герцога

Граф Пембрук     Й орка.

Л орд Гастінгс 

Л орд Стаффорд

Сер Джон
Мортімер           дядьки герцога 

Й орка.
Сер Г ю Мортімер .
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Генріt 
молодий 

граф Річмонд.

Ентоні Видвіл.
лорд Ріверс, брат леді Грей.

Сер Вільям 
Стенлі.

Сер Джон 
Монтгомері.

Сер Джон 
Сомеовіл.

Наставник
Ретленда.

Мер міста Порка 
і міські старшини.

Комендант Тау ера.

Дворянин.

Д ва лісники.

Син, що вбив батька.

Батько, що вбив сина.

Л еді Грей, удова, згодом королева Єлизавета, 
дружина Едварда IV.

Королева
Маргарита.

Бона, сестра французької королеви.

Солдати, почет, 
гінці, сторожа, 

ловчий та інші.

Місце дії — Англія І Франція.



С Ц Е Н А  I

Лондон. Зала парламенту.

Барабанний бій. Входять, із білими трояндами на капелюхах, г е р ц о г  Й о р к ,  
Е д в а р д ,  Р і ч а р д ,  Н о р ф о л к ,  М о н т е г ’ ю, У о р і к  та с о л д а т и .

Уорік Аж дивно, як це втік від нас король?
Йорк Щез нишком; поки вершників північних 

Наздоганяли ми, своїх покинув.
Тоді ж великий лорд Нортемберленд,
Чий войовничий слух таки не стерпів 
Ганебного до відступу сигналу,
Рать підупалу збадьорив — і сам,
Ще й разом з ним лорд Кліффорд і лорд

Стаффорд,
Обрушились на головний наш полк 
І впали від мечів простих солдатів.

Едвард  Та й батько Стаффорда, лорд Бекінгем,
Убитий чи поранений смертельно:
Я розрубав мечем йому забрало.
Ось, подивися, батьку,— кров його.
(Показує закривавлений меч)

Монтег'ю А ось кров графа Вілтшіра, кузене;
Я з ним зітнувсь, як битва почалась.

Річард
(кидаючи додолу голову герцога Сомерсета)
За мене ти скажи, що я зробив.

Йорк Ти перевершив, Річарде, усіх.
Невже ви мертві, лорде Сомерсет?
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Норфолк Весь Джона Ганта рід ця доля жде.
Річард І Генріху знять голову надіюсь.

Уорік І я надіюсь. О звитяжний Йорку,
Аж поки не побачу я на троні,
Яким Ланкастери заволоділи,
Тебе, —  кл я нуся, не стулю очей.
В палаці полохливого державця 
Престол величний — володій ним, Йорку,
Бо ж ти, не Генріх,— справжній спадкоємець.

Йорк Допоможи — і стане трон моїм,
Адже для чого ще сюди ми вдерлись?

Норфолк Ми всі з тобою. Хто втече— помре.
Піднімаються до трону.

Йорк, Спасибі, друже. Лорди, будьте тут.
І ви, солдати, поблизу ночуйте.

Уорік А з’явиться король — його не руште,
Коли не вдасться Генріх сам до сили.
Солдати ховаються.

Йорк Збирає королева свій парламент,
Але не жде, що й ми на раду прийдем.
Своє візьмімо словом чи мечем.

Річард Лишімося у залі цій при зброї.
Уорік Колись кривавим цей назвуть парламент,

Як герцог Йорк не стане королем,
А Генріх полохливий не впаде,—
Кепкують вороги з нас через нього.

Йорк Підтримайте мене рішуче, лорди.
І прав своїх я доможусь напевне.

Уорік Ні сам король, ні найгордіший з тих,
Що обстають за нього, не посміють 
Крилом змахнути, хай-но я дзеленькну.
Я посаджу на трон Плантагенета —
Посмій-но хто його зсадити звідти 
Рішайся, Річарде! Бери корону!
Йорк сідає на трон.

Фанфари.
Входять к о р о л ь  Г е н р і х ,  К л і ф ф о р д ,  Н о р т е м б е р л енд,  В е с т - 
м о р л е н д ,  Е к с е т е р  та і н ш і, з червоними трояндами на капелюхах.
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Генріх  Де бунтівник розсівся! Гляньте, лорди,—
На троні короля! Мабуть, гадає,
Уоріком підтриманий зрадливим,
Корони домогтись, владарювати!
Твого він батька вбив, Нортемберленде,
Й твого вбив, Кліффорде; клялись ви, лорди, 
Йому, синам і друзям всім помститись,

Нортемберленд Як ні, хай небеса мені помстяться!
Кліффорд На те ж я в меч жалобу перелив.

Вестморленд Та як таке знести нам? Геть його!
Нестримним гнівом, серце запалало!

Генріх Терпіння май, Вестморленде шановний.
Кліффорд Терпіння йорку-боягузу личить!

При батьку вашім він не сів би там.
Не гаймося, владарю, нападім 
На герцога і все його поріддя.

Нортемберленд Це добре сказано. Хай буде так.
Генріх Самі ж ви знаєте — їх любить місто,

І військо в них стоїть напоготові.
Ексетер Вб’єм герцога — всі розбіжаться вмить.

Генріх Мені, панове, не до серця думка
В різницю обернути наш парламент!
м ій брате, будуть Генріху служити 
Слова й погрози як єдина зброя.
Зрадливий герцогу, облиш мій трон 
І милості навколішках благай,—
Я твій король.

Йорк Ба ні, я твій король.
Ексетер Зійди! Він герцогом тебе зробив.

Йорк Йорк, як і Марч,— то спадщина моя.
Ексетер Твій батько зрадником короні був.

Уорік Ти, Ексетере, зрадник, бо пішов
За Генріхом, загарбником корони.

Кліффорд Та як не йти за справжнім королем?
Уорік Так! Тільки ж істинний король — це Річард.

Генріх Ти тут сидиш, а я дивитись маю?

Йорк Так мусить бути й буде. З цим змирись.
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Уорік Будь герцогом. Віддай корону Йорку.
Вестморленд Ні, Генріх наш і герцог, і король.

І це обстоює лорд Вестморленд.
Уорік Та відкида Уорік. Ви забули,

Що ми перемогли, що ми, батьків 
Убивши ваших, в маєві знамен 
Пройшли крізь місто аж до брам палацу.

Нортемберленд Уоріку, я лиха не забув;
Душею батьковою присягаюсь:
Ще каятимешся і ти, й твій рід.

Вестморленд Плантагенете, вб’ю тебе й твоїх
Синів і друзів. Буде трупів більше,
Ніж крапель крові батько мій пролив.

Кліффорд Вгамуйсь, Уоріку, бо замість слів 
Гінця пошлю такого, що притьмом 
Тобі за батькову помститься смерть.

Уорік Пусті твої погрози, бідолахо!
Йорк  В своїх правах переконаєм вас;

А ні — то хай їх доведуть мечі.
Генріх  Які у тебе, зраднику, права?

Твій батько, як і ти, був герцог Йорк,
Дідусь твій, Роджер Мортімер,— граф Марч. 
А я — син Генріха, що П'ятим звався,—
Він Францію, й дофіна підкорив,
Завоював їх землі та міста.

Уорік Про це мовчи, бо Францію ти втратив.
Генріх Не я, а лорд-протектор, бо мене 

Вінчали восьмимісячним дитям.
Річард  А виріс, то усе втрачаєш! Батьку,

Зірви корону в нього з голови.
Едвард  О батьку любий! Увінчайся нею.

Монтег'ю
(до Иорка)
Ти любиш зброю, брате, тож корону 
Мечем візьми. Навіщо ці розмови?

Річард Втече король від сурм і барабанів.
Йорк Сини, тихіше!

Генріх Замовкни й ти! Дай королю сказати.
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Уорік  Перш говоритиме Плантагенет,
Уважно, лорди, слухайте його,
Бо хто урве його — помре на місці.

Генріх  Гадаєш ти, я залишу цей трон,
Трон, що на нім сиділи батько й дід?
Ні, спершу обезлюдить край війна,
Й ті прапори, що часто майоріли 
У Франції й, на жаль, у нас тріпочуть,
Мені хай будуть саваном. Не бійтесь!
У мене, лорди, більше прав на трон.

Уорік  Як доведеш їх, будеш королем.
Генріх  Здобутий трон цей Генріхом Четвертим.

Уорік  Який був заколотником; не більш.
Генріх

(убік)
Що скажеш тут? Слабкі мої права.
( Уголос)
Король обрати може спадкоємця?

Йорк  То й що?
Генріх  Якщо це так, то я король законний.

В присутності високих лордів Річард 
Моєму діду передав; корону,
Яка до батька перейшла й до мене.

Й орк  На владаря свого твій дід повстав 
І змусив Річарда зректись корони.

Уорік  Нехай би Річард зрікся й добровільно,
Та непорушне право спадкоємства.

Ексетер Ні, так зректись, щоб спадкоємців власних 
Позбавити престолу, він не міг.

Генріх  Як, проти нас ти, лорде Ексетер?
Ексетер Його — права на трон, тож пробачайте.

Йорк  Міркуйте вголос, лорди. Що за шепіт?
Ексетер Сумління каже — він король законний.

Генріх
(убік)
Тепер до нього всі переметнуться!

Нортемберленд  Що б не вигадував Плантагенет,
Хай знає — влада Генріха міцна.
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Уорік Нехай там що, а він її утратить.
Портемберленд Ти помиливсь. Тут не південні землі,

Де ти пануєш,— Норфолк, Ессекс, Кент 
Чи Сеффолк. Не пишайся. Королем 
Не стане герцог всупереч мені.

Кліффорд Володарю — чи правий ти, чи ні,
Лорд Кліффорд захищатиме тебе.
Нехай мене сира земля поглине,
Як вбивці батьковому я скорюся!

Генріх Як серце оживили ці слова!
Йорк Ланкастере, відмовся від корони.

Про що змовляєтеся, лорди, там?
Уорік Негайно право Й орка на престол 

Задовольни, бо з’являться солдати 
Й на троні, де він сів, твоєю кров’ю, 
Загарбнику, це право напишу.
(Тупає ногою)

З ’являються солдати.

Генріх Уоріку, дозволь одне ще слово:
Хай королем я вік свій доживу.

Йорк Мені й моїм наступникам корону 
Заповідай — і правитимеш мирно.

Генріх Я згоден. Річарде Плантагенет,
Коли помру, ти приймеш королівство.

Кліффорд А принц, наш «син,— яка несправедливість!
Уорік Яке добро для Англії, для нього!

Вестморленд Лякливий, ниций, слабкодухий Генріх!
Кліффорд О, як образив ти себе і нас!

Вестморленд Не сила більше чути цю ганьбу.
Нортемберленд Мені також.

Кліффорд Ходімо, брате с кажем королеві.
Вестморленд Бувай же, вінценосцю полохливий!

В крові твоїй нема й іскрини честі.
Нортемберленд А Йорки хай розправляться з тобою;

В кайданах згинь, нікчемний боягузе!
Кліффорд Не знай удачі у війні страхітній

Чи в мирі скній, зневажений всіма!
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Нортемберленд, Кліффорд і Вестморленд виходять.

Уорік  Ти не зважай на них, дивись сюди.
Ексетер Не скоряться вони — жадають помсти.

Генріх  Ох, Ексетер!
Уорік  Чого зітхать, мілорде?

Генріх  Зітхнув не через себе — через сина,
Кого жорстоко спадку позбавляю.
Та вже нехай.
(Д о Йорка)  

Я заповім корону 
Тобі й твоїм наступникам навік,
Як поклянешся чвари припинити,
І шанувати, поки не помру,
Мене як владаря і короля,
Й не прагнутимеш зрадити мене,
Щоб скинути і правити самому.

Й орк  Клянусь охоче і додержу клятви.
(Підводиться з трону)

Уорік  Хай славен Генріх буде! Обніміться. 
Генріх  Хай славен буде Йорк з його синами! 

Йорк  Ланкастер з Йорком помирились нині. 
Ексетер Прокляття кожному, хто мир порушить. 

Сурми.
Лорди виступають наперед.

Йорк  Прощай, володарю. Вернусь в свій замок.
Уорік  Я в Лондоні із військом залишуся.

Н орфолк  А я до Норфолка з товаришами.
Монтег’ю А я до моря, звідкіля прибув.

Йорк, його сини, Уорік, Норфолк, Монтег’ю, солдати й почет виходять.

Генріх  А я з печаллю й тугою — в палац.
Входять к о р о л е в а  М а р г а р и т а  і п р и н ц  У е л ь с ь к и й .

Ексетер Ось королева — аж палає гнівом!
Я вже піду.

Генріх  Я, Ексетере, теж.
(Хоче вийти)

Маргарита Стривай. Бо ж не відстану все одно. 
Генріх  Гаразд. Ти тільки заспокойся, люба.
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Маргарита Який там спокій у такому горі?
Нещасний! Краще б незаміжня вмерла 
Без тебе, краще б я не мала сина,
Коли такий бездушний в нього батько!
Чи заслужив він втрату прав своїх?
Якби хоч трохи ти його любив,
І в муках народив його, як я,
І виплекав, як я, своєю кров’ю,
Тоді скоріш би з серця кров віддав,
Ніж спадкоємність Йорку-лиходію,
І сина не позбавив би вінця.

Принц Чи це можливо? Поки ви король,
Хіба не я ваш спадкоємець, тату?

Генріх О Маргарита, сину мій, простіть — 
Примусили мене Уорік з Йорком.

Маргарита Примусили? Хіба ти не король?
Яка ганьба! Нікчемний боягузе!
Занапастив себе, мене і сина 
І дому Йорків дав таку могуть,
Що тільки з ласки їх на троні всидиш, 
йому, їх роду — право на корону!
Це ж ти копаєш сам собі могилу,
Аби лягти у неї передчасно!
Уорік — канцлер і владар Кале,
Стерн Фолкенбрідж панує у протоках,
І став протектором держави — Йорк. 
Вбезпечивсь, кажеш? Та в так|й безпеці 
Ягня, кругом оточене вовками.
Була б я тут присутня,— хоч і жінка,—
То радше вмерла б на списах солдатських, 
Ніж допустила б отаку угоду.
Але тобі життя за честь дорожче!..
І я тебе покину. Ні стола,
Ні ложа спільного у нас не буде,
Аж поки не скасується ганебний 
Акт, що позбавив сина спадкоємства.
Усі, хто відцуравсь твоїх знамен,
Зберуться під мої. Я розгорну їх!
Так, я, тобі на сором, це зроблю 
Й зруйную лігво Йорків нанівець.
Отож прощай. Ходім зі мною, сину,
Готове військо вже чекає нас.

Генріх Стривай, послухай, люба Маргарита...
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Маргарита Йди геть. Ти й так багато говорив.
Генріх Едварде, сину, залитись хоч ти!

Маргарита Овва! Щоб тут його замордували?
Принц Коли я з перемогою вернусь,

То й стрінемось. Тепер іду за нею.
Маргарита Ходімо, сину, не барімось тут.

Королева Маргарита .й принц Уельський виходять.

Генріх Як спалахнула гнівом королева
Через любов до мене й сина! Бідна! 
Нехай відплатить герцогу лихому,
Чий хижий дух, що заздрістю палає, 
Корони прагне й, мов орел голодний,
Вже гострить пазурі на мене й сина!
Як шкода, що тих трьох я втратив лордів! 
Листами спробую вблагати їх.
Ходімо, брате; будь моїм гінцем.

Ексетер Я, може, знов до вас їх прихилю.

Виходять.

Фанфари.

С Ц Е Н А  2

Замок Сендел герцога Йорка біля Вейкфілда. 

Входять Е д в а р д, Р і ч а р д  і М о н т е г 'ю .

Річард Хоч я молодший, брате,— поступись.
Едвард  Ні, роль промовця я зіграю краще.

Монтег’ю Але у мене докази сильніші.
Входить Й о р к .

Йорк Сини мої! Мій брате! Що за сварка?
За що ви завелись? І хто почав?

Едвард  Не сварка — невеличка суперечка.
Йорк Про що?

Річард Про те, що нас обходить — про англійську 
Корону, що належить, батьку, вам.
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Йорк Належить? Ні, бо Генріх ще живий.
Річард Живий чи ні, а ваші всі права.

Едвард  Наступник ви. Тепер сягніть корони.
Дасте Ланкастерам передихнути —
Вони над вами, врешті, гору візьмуть.

Йорк Я клявся в мирі жити з королем.
Едвард  Що клятва? Йдеться про вінець. Порушу 

Я тисячу присяг за рік на троні.
Річард  Ні, боже борони ламати клятву.

Йорк Порушу клятву я, війну почавши.
Річард  Дозвольте — протилежне доведу.

Йорк Як доведеш ти неможливе, сину?
Річард  Присяги наші дійсні лиш тоді,

Коли ми склали їх законній владі,
Яку належить шанувати. Генріх 
Престолом незаконно володіє.
Й , оскільки ви клялися перед ним,
Ця клятва, батьку, марна і пуста.
Отож до зброї! Тату, уявляєш,
Як солодко пишатися в короні!
Коли ти в ній — Елізіум довкола, 
Уславлене поетами блаженство.
Чого ж баритись нам? Не заспокоюсь, 
Як білої троянди не забарвлю 
В крові ледь теплій Генріха-нікчеми. 

Йорк А й справді, Річарде,— престол здобуду 
Або помру! Мій брате, в Лондон їдь 
І клич Уоріка до нас пристати.
Ти, Річарде, до Норфолка мерщій 
І сповісти про намір наш таємно.
А ти до лорда Кобгема, Едварде,—
За ним охоче підуть люди Кенту.
Я вірю в них, то справжні вояки: 
Розумні, спритні, сповнені завзяття.
Ну, їдьте швидше. А мені тим часом 
Знайти лишилось для повстання привід, 
Та так, щоб не дізнавсь про це король 
Чи інший хто з Ланкастерського дому.
Входить г о н е ц ь .

Заждіть. Що сталося? Які новини?
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Гонець Північні лорди — й королева з ними — 
Збираються ваш замок оточити.
Ось-ось надійдуть. Двадцять тисяч їх.
Отож зміцніть, мілорде, оборону.

Йорк Зміцню мечем оцим! Чи ж нам лякатись? 
Едварде й Річарде, лишіться тут.
А ти у Лондон, Монтег’ю, спіши.
Уорік, Кобгем, всі, хто залишивсь 
Оберігати спокій короля,
Хай силу нагромаджують по змозі 
Й нікчемним клятвам Генріха не вірять.

Монтег’ю Не бійся, брате, з усіма домовлюсь;
Отож прощаюсь шанобливо з вами.
(Виходить)

Входять с е р  Д ж о н  М о р т і м е р  та с е р  Г’ ю М о р 
т і м е р .

Йорк Сер Джон, сер Г’ю! Вітає небіж вас.
Ви дуже вчасно прибули у Сендел.
Нас королева обложити хоче.

Сер Джон Не встигне — зійдемось на бойовищі.
Йорк Як? Мавши усього п’ять тисяч війська?

Річард Та хай би мали ми всього п’ятсот!
Боятись полководця у спідниці?
Здалеку чути звуки маршу.

Едвард  Це їхні барабани! То шикуймось —
Ми вийдемо і розпочнемо бій.

Йорк П’ять — проти двадцяти! В них перевага,
А перемога, певен, наша буде.
У Франції не раз я вигравав,
Хоч був удесятеро дужчий ворог;
Чого ж тепер нам не перемогти?

Тривога.

Виходять.

236



С Ц Е Н А  З

Бойовище біля замку Сендел.

Входять Р е т л е н д і його н а с т а в н и к .

Ретленд Куди подітись від ворожих рук?
Наставнику, глянь, це кривавий Кліффорд!
Входить К л і ф ф о р д  із с о л д а т а м и .

Кліффорд Геть, капелане! Сан тебе рятує.
А це поріддя герцога лихого,
Що батька вбив мого, спіткає смерть.

Наставник Я долю хлопця, лорде, розділю.
Кліффорд Солдати, геть його!

Наставник О Кліффорде! Не убивай дитяти,
Бо прокленуть тебе і люди, й бог.
Солдати його виводять.

Кліффорд Що, вже й помер? А може, з переляку 
Заплющив очі? Я їх розтулю!

Ретленд     Так лев у клітці споглядає жертву,
Яка тремтить в його убивчих лапах;
Так ходить він, знущаючися з неї,
Так наближається, щоб розірвати.
Ох, Кліффорде, мечем убий мене,
А не жахливим поглядом своїм.
Хоч слово дай сказати перед смертю —
Ще ж не доріс я для твойого гніву.
Не убивай мене, а мсти — дорослим.

Кліффорд      Пусті благання. Кров отця мого 
Твоїм словам дорогу заступила.

Ретленд     Хай кров отця мого її відкриє!
Дорослий він — з ним, Кліффорде, й змагайся!

Кліффорд       Коли й тебе, й братів твоїх я вб’ю,
То ще своєї помсти не насичу.
Хоч би й розрив могили предків ваших, 
Зотлілі труни на ланцях підвісив —
І то ще гніву б я не вгамував,
Не стало б серцю легше. Кожен Йорк —
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ненависний мені й терзає душу.
Аж поки вашого не знищу кодла —
Усіх упень — нема життя мені;
Отож...

Ретленд Дай помолитись перед смертю! Зжалься, 
Ласкавий Кліффорде. Тобі молюсь!

Кліффорд      Мечем оцим я зжалюсь над тобою.
Ретленд    Зла не вчинив тобі я — не вбивай!

Кліффорд      Ти не вчинив, так батько твій вчинив.
Ретленд     Мене ж тоді й на світі не було!

У тебе ж син—-заради нього зжалься, 
Бо справедливий бог тобі відплатить 
І син твій страшно так помре, як я. 
Нехай в темниці вік я проживу,
І, як тебе хоч чимось роздратую,
Убий тоді; ну, а тепер — за віщо?

Кліффорд  За віщо?
Твій батько вбив мого. Тож смерть тобі.
(Заколює його)

Ретленд Di faciant laudis summa sit ista tuael*
(Помирає)

Кліффорд  Я йду, Плантагенете! Йду на тебе!
Хай кров твого синка на цім мечі 
Буріє, поки н е вточу твоєї,—
Т оді вж е витру я  — і ту, і ту.
(Виходить)

СЦЕНКА і4

Інша частина бойовища.

Тривога. Входить Й о р к .

Й орк  Перемогла - таки нас королева.
Мене прикривши, полягли дядьки; 
Прихильники під натиском ворожим 
Тікають, як від шторму кораблі

* Хай боги зроблять це твоєю найвищою славою! (Лат.)
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Або ягнята від вовків голодних.
Мої сини — бог відає, що з ними,
Та знаю — в битві довели вони,
Що гідні слави, мертві чи живі.
До мене тричі пробивався Річард,
Гукаючи: «Тримайся, батьку* бийся!»
Едвард не раз до мене наближався 
З мечем, обагреним аж до руків’я 
Лихою кров’ю наших ворогів.
Коли вже й найвідважніші тікали,
Гукав їм Річард: «Стій! Назад ні кроку!»
І ще гукав: «Корона або смерть!
Не скіпетр, так почесна домовина!»
І знов стялись ми з ваарогом, та знов 
І відступили; бачи©: я — так лебідь 
Змагався безнадійно з бистриною,
Але не міг подужать сили хвиль.
Гамір битви за сценою.

Ага! Це переслідувачі люті.
Знесиленому, не втекти мені;
Та й дужим бувши, їх не уникав би —
Відлічені життя мого піщинки,
Тож залишуся тут і тут помру.

Входять к о р о л е в а  М а р г а р и т а ,  К л і ф ф о р д ,  Н о р т е м б е р л е н д  
і с о л д а т и .

Кривавий Кліффорде, Нортемберленде,—
Я зневажаю ваш неситий гнів,
Я — перед вами. Жертва жде удару.

Нортемберленд На ласку нашу здайсь, Плантагенете!
Кліффорд Таку жорстоку ласку, як і та,

Що батькові моєму він явив.
Із колісниці випав Фаетон,
І сутінками полудень затьмаривсь.

Йорк Мій дух устане з праху, наче фенікс,
І вам усім помститься. До небес 
Підводжу погляд я у цій надії.
Замучте, вбийте — все мені байдуже.
Підходьте! Що? Злякалась ціла зграя?

Кліффорд Так боягуз, втекти не змігши, б’ється,
Так голуб кігті сокола клює,
Так злодій; що рятунку вже не жде,
Сторожу лає, мов несамовитий.
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Йорк  Ти ще раз пам’ять, Кліффорде, напруж 
І дні мої минулі пригадай,
І глянь, не червоніючи, на мене,
І прикуси язик, що боягузом 
Назвав того, кого ти сам боявся.

Кліффорд Не хочу я змагатись на словах —
На твій удар моїх чотири буде.

Маргарита Стривай, відважний Кліффорде! У мене 
Є тисячі причин, щоб він умер 
Не зразу. Бачу, ти глухий від люті.
(Д о Иортемберленда) 

в Нортемберленде, зупини його.
Нортемберленд Стривай! Для нього забагато честі,

Щоб серце враже ранячи, собі,
Хоч пальця ти вколов. Хіба це доблесть — 
Між зуби сунути щеняті руку,
А не турнути капосне ногою.
На те ж бо й перевага: в час війни 
І десятьом з одним не сором битись.

Вони хапають Иорка, який відбивається.

Кліффорд Еге, так рябчик б’ється у сильці.
Нортемберленд Так борсається кролик у тенетах.

Йорк Злодії так над здобиччю радіють, 
Розбійники хапають так людей.

Нортемберленд Що з ним робити будем, королево?
Маргарита Одважні Кліффорде й Нортемберленде,

Хай тут, над кротовиною, він стане,
Хто руки простягав до верховин,
Та тільки тінь рукою1 розітнув.
Як? Ти мав бути королем англійським?
Це ти в парламенті бешкетував 
І вихваляв походження своє?
Де виплодки твої, де оборонці,—
Едвард розпусний і Георг веселий?
Де страховинний той горбань зухвалий,
Де хлопчик Дік, що буркотінням злим 
Під'юджував татуся воювати?
І, зрештою, де Ретленд любий твій?
Глянь, Йорку, я вмочила цю хустину 
В кров, що її пустив відважний Кліффорд, 
Пробивши груди синові твоєму;
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Якщо оплакати його захочеш,,
Візьми хустину, щоб утерти сльози. 
Нещасний! Співчувала б Я тo6i;
Але ненавиджу тебе смертельно.
Мене твоє страждання звеселяє —
Чи спопеліла так твоя душа,
Що ти за ним не зрониш і сльозини? 
Чого затявся? Скаженіти мусиш,
Для цього ж я кепкую над тобою.
Вий, шаленій — щоб я затанцювала.
За втіху, бачу, ти заплати Ждеш —
Не скаже без корони Йорк ні слова. 
Корону Йорку! Кланяйтеся, лорди! 
Потримайте його, а я  надіну.- 
(Надягає йому на голову паперову корону)
Ну ось, тепер він справді мов король! 
Це ж він на троні Генріха сидів 
І спадкоємністю заволодів.
Але чому Плантагенет великий 
Вінчавсь дочасно і порушив клятву?
Чи не зарано королем ти cтaв?
Ще ж Генріх не поручкався зі смертю 
Кортить в чужім пишатись ореолі, 
Вінець зірвати з Генріхових скронь 
Ще за життя його, святу присягу 
Зневаживши? Це непростимий гріх. 
Зніміть вінець і голову зніміть
Не гайте часу. Виконайте вмить.

Кліффорд     Обов’язок і помсту справлю разом.
Маргарита    Та перш послухаймо його молитву.

Йорк     Вовчице Франції, вовків лютіша,
Зміїне жало в тебе — не язик!
Чи ж випадає тішитися жінці,
Неначе амазонці нечестивій,
Над тим, від кого відвернулась доля? 
Коли б не зла душа, що проступає 
Зухвалістю крізь вид твій незворушний, 
Почервоніть я змусив би тебе, 
Сказавши, звідки ти, якого роду, 
Соромив би, та безсоромна ти.
Хоч батько твій — король Єрусалиму, 
Неаполя, обох Сіцілій,— він 
Бідніший, ніж англійський селянин.
Це він навчив тебе з  людей глумитись?
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Не забагатієш, гордячко, глумом!
Хіба підтвердиш приказку: «Жебрак,
Як сяде верхи, зажене коня».
Пишатись люблять вродою жінки,
Тобі ж, бог свідок, похвалитись нічим.
Вони чеснотами чарують нас,
А ти вражаєш зовсім протилежним; 
Їх стриманість небесною здається,
А ти гидка у хтивості своїй.
Далека ти від всякого добра,
Як антиподи ті від нас далекі 
Чи як віддалена від півдня північ.
О серце тигра в машкарі жіночій!
Змочить хустину у крові синівській
І дати батькові, щоб сльози втер,
Ще й жінкою при тому називатись?
Жінки ласкаві, жалісливі, чуйні,
А ти лиха, безжалісна, жорстока.
Моєї люті прагнеш? Шаленію!
Ти сліз моїх не бачила? Дивись!
Бурхливий вітер зливи навіває,
Ущухне він, і розпочнеться дощ.
Це поминальний плач над сином любим, 
Сльозина кожна закликає мстити 
Лихому Кліффорду й французці підлій.

Нортемберленд     О боже! Зворушили так мене
Страждання  батька — сліз несила стримать.

Йорк     Таж навіть людожери не посміли б 
Лиця невинного сплямити кров’ю.
Ви ж, ви — несамовитіші, лютіші 
Удесятеро від гір‘канських тигрів.
Дивись, безжальна, як ридає батько: 
Вмочила ти ганчірку в кров дитини,
І кров оцю сльозами я змиваю.
Бери цю хустку, йди і вихваляйся;
Кому лиш правду всю жахливу скажеш — 
Клянусь душею, кожен зронить сльози. 
Заплачуть навіть вороги мої 
І скажуть: «Жаль, що сталося таке!»
Візьми ж корону і моє прокляття:
Бодай і ти діждала в горі втіхи 
Такої, як мені оце дала!
Жорстокий Кліффорде, убий мене!
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Нехай летить душа моя на небо,
А кров — на ваші голови впаде!

Нортемберленд      Коли б він вирізав увесь мій рід,
І то б не втерпів, заридав би я,—
Так крається душа його від муки.

Маргарита     Що, ледь не плаче лорд Нортемберленд?
Згадай, яких від Йорка кривд зазнав ти, 
І миттю сльози висохнуть твої.

Кліффорд      На виконання клятви — ось за батька.
( Заколює його)

Маргарита     А це — за короля, м’якого серцем.
(Теж завдає удару)

Йорк     Небесну браму, боже, відчини!
Душа до тебе виліта крізь рани.
(Вмирає)

Маргарита     Відтяти голову — й на браму Йоркську; 
Хай Йорк на місто дивиться своє.

Фанфари,

Виходять.

Д ІЯ  ДРУГА

С Ц Е Н А  І

Рівнина поблизу Хреста Мортімера в Герефордшірі. 
Марш.

Входять Е д в а р д  і Р і ч а р д  з в і й с ь к о м .

Едвард       Хотів би знать, як батько втік від них. 
А може, він уникнути не встиг 
Погоні Кліффорда й Нортемберленда? 
Як він в полоні, знали б ми про це,
Як він убитий, знали б ми також.
Коли б утік — гадаю, ми почули б
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Щасливу вість про батьків порятунок.
 Але чого сумний такий мій брат?

Річард Н е впевнившись, де наш відважний батько,
Не можу я радіти, Бачив я:
У січі він шугав, — і спостеріг
Він Кліффорда запекло відтискав.
Здалось мені: він в гущі ворогів —
Як лев серед худоби чи ведмідь 
В собачій зграї; той за мить одну 
Кількох придушить, скавучати змусить,
А решта гавкотітиме здаля.
Так батько з ворогами розправлявся,
Так вороги сахалися його;
Я — Йорка син і цим уже щасливий!
Глянь, як зоря прощально розкриває 
Ясному сонцю браму золоту!

 Воно причепурилось, мов юнак,
Що вперше на побачення рушає

Едвард  Три сонця бачу. Може, це мара?
Річард Три ясних сонця, й кожне сонце — справжнє! 

Не з хмар кошлатих постають вони,
А чітко в небі чистім яскравіють.
Глянь, глянь! Злились, як у цілунку, мовби 
В незламній спілці поклялись, і стали 
Єдиним світочем, єдиним сонцем!
Неспрдста знак цей нам явило небо.

Едвард        Нечуване це диво, я гадаю,
До бою, брате, закликає нас.
Отак і ми, сини Плантагенета,
Ясніємо у славі і хвалі,
А поєднаємось у спільнім блиску 
Й осяєм землю, наче сонце світле.
І, що б не віщував той знак,— віднині 
Носитиму три сонця на щиті.

Річард Ні, краще три зорі,— сказать осмілюсь,— 
Жінкам ти перевагу віддаєш.
Входить г о н е ц ь .

  Ти хто. такий? Похмурий погляд свідчить,
Що моторошні вісті .нам несеш.

Гонець   Ох, я один із тих, хто з болем бачив,
Як був убитий благородний Йорк,
   Величний батько, ваш, володар мій.
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Едвард  О, годі! Більше слухати не можу.
Річард Я хочу знати, як він вмер; Кажи.
Гонець Супроти ворогів, що обступили 

Його, він бився, мов надія Трої 
Супроти греків, що ішли на Трою.
Та не всесильний навіть Геркулес; 
Численними ударами сокира —
Мала — могутнього повалить дуба. 
Здолало герцога багато рук,
Але убили злісно тільки руки 
Лихого Кліффорда і королеви,
Яка йому корону паперову 
Вдягла глузливо. Як заплакав з горя — 
Дала йому, безжальна, втерти сльози 
Хустину, вмочену в безвинну кров 
Малого Ретленда — його вбив Кліффорд. 
А після глуму злого та образ 
Зітнули голову і почепили 
На Йоркську браму, де вона й тепер. 
Сумнішого нічого я не бачив,

Едвард       Опоро наша! Герцогу наш Йорк!
Тебе не стало — і на що ж нам спертись?
О Кліффорде, ти, Кліффорде прелютий! 
Цвіт лицарства Європи ти убий!
Ні, ти нечесно подолав його —
Віч-на-віч він би подолав тебе!
Палац душі моєї став тюрмою.
Якби ж їй звідти вирватись, щоб тіло 
Могло навік спочити у землі,
Бо радості мені уже не буде,
Ніколи не радітиму, ніколи!

Річард Несила плакати — волога тіла 
Вся не остудить полум’я у серці.
Словам не зменшити страждань тяжких, 
Адже той віддих, що слова  несе, 
Роздмуха жар у серці, і згорю 
В огні, який лиш сльози погасили б. 
Плач не дає відчути горе сповна;
Тож сльози — дітям, а для мене — меч! 
Я, Річарде, ім’я твоє ношу;
Помщусь за тебе чи загину в славі.

Едвард  Тобі ім’я лишив відважний герцог,
А герцогство і титул свій — мені.
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Річард     Якщо ти сам з орлиного гнізда,
Це доведи, сміливо глянь на сонце.
Не герцогство, скажи, а королівство}
Твоє воно, якщо ти Йорків син.

Марш.
Входять У о р і к  та М о н т е г ’ ю з в і й с ь к о м .

Уорік Ну, лорди, як ви тут? Які новини?
Річард     Уоріку великий, як почнем

Сумні новини всі виповідати,
Словами ранячись, немов клинком,—
Слова болючіші за рани будуть.
Відважний лорде, вбитий герцог Йорк!

Едвард        Ти чув, Уоріку? Плантагенета,
Який любив тебе, мов душу власну,
На смерть замордував жорстокий Кліффорд.

Уорік Вже десять днів, як я залив слізьми 
Цю новину. Примножиться скорбота,
Коли вам розповім, що потім сталось.
Опісля вейкфілдської різанини,
Де батька вашого спіткала смерть,
До мене пошта швидко вість домчала 
Про ваші втрати і його загин.
Я в Лондоні, стерігши короля,
Зібрав солдатів, друзів наскликав,
Чудово, як здавалося, озброївсь 
І рушив навперейми королеві;
А короля з собою прихопив,
Бо сповістила розвідка мене,
Що Маргарита зважилась рішуче 
Порушити парламентський указ 
Про ваше право спадкувать корону. 
Коротше кажучи, зітнулись ми 
Аж під Сент-Олбенсом. Змагались люто.
Та чи байдужість короля, який 
На королеву з ніжністю дивився,
Позбавила відваги вояків,
Чи розголос про успіхи її,
Чи перед Кліффордом жорстоким страх,
Бо ж той грозився бранців не щадити,— 
Судити важко; лиш одне скажу:
Мов блискавки, ряхтіли їх мечі,
А наші воїни мечем махали,
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Мов сови мляві уночі крильми 
А чи молотники ледачі ціпом,—
От ніби друзів бить їм довелось.
Я бадьорив їх ,— правда, мов, із нами,— 
Винагороду, славу обіцяв,—
Дарма. Солдати духом підупали,
І в нас віднявши віру в перемогу. 
Побігли ми: король — до королеви, 
Георг, ваш брат, і Норфолк, і я сам — 
Сюди мерщій, щоб з вами об’єднатись, 
Бо чутка вже така до нас дійшла,
Що тут нову збираєте потугу.

Едвард  О мій Уоріку, де ж герцог Норфолк? 
Коли з Бургундії вернувсь Георг?

Уорік 3 полками герцог тут, за кілька миль,
А щодо брата вашого — його 
На допомогу вам послала з військом 
Бургундська герцогиня, тітка ваша.

Річард Гнав, певно, значно дужчий ворог вас.
Я чув про ваші, лорде, перемоги,
А про ганьбу поразок ще не чув.

Уорік      І зараз не почуєш про ганьбу.
Знай: дужою рукою можу я 
Корону з Генріхових скронь зірвати 
І скіпетр видерти у нього з рук,
Хоч би він войовничістю прославивсь, 
Як славиться побожністю й смиренням

Річард     Уоріку, не гнівайсь,— я це знаю,
Не для зневаги я таке сказав.
Та що ж нам діяти в цей грізний час? 
Кольчуги скинути і повгортатись 
У траурні хламиди, і в молитві 
Відлічувать на чотках намистини?
Чи на шоломах наших ворогів 
Мечами карбувати молитви?
На друге згодні, лорди? То до діла.

Уорік     Для цього ж то і розшукав я вас,
Для цього й брат мій Монтег'ю прибув. 
Послухайте! Зухвала королева,
Пихаті Кліффорд і Нортемберленд 
І ще таких же птиць бундючних зграя, 
Як віск, ліпили волю короля.
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Вам спадок передати клявся він —
В парламенті засвідчено ту клятву —
Тепер же в Лондон вся ватага суне,
Щоб клятву скасувати й разом з нею 
Все, що Ланкастерам на перешкоді.
В них набереться війська тисяч тридцять.
Як допоможуть Норфолку й мені 
Всі друзі ті, що їх, мій графе Марч,
Серед валлійців славних знайдеш ти 
Тоді в нас буде тисяч двадцять п’ять.
І гей! Чимдуж на Лондон помчимо!
Ми знову коней змилимо баских,
Ми знов гукнем: «Бий наших ворогів!» 
Ніколи більше нам не відступати.

Річард Оце Уорік справжній каже, чую.
Віднині хай ясного дня не знає 
Хто всупереч наказу відступає,
Коли йому Уорік скаже: «Стій!»

Едвард  Схилюся, лорде, на твоє плече.
Як ти впадеш в недобрую годину,
Впаде й Едвард. Хай захистить нас небо!

Уорік Ти вже не граф, не Марч,— ти герцог Йорк! 
Тебе чекає королівський трон.
Монархом проголосимо тебе 
Скрізь, де проляже наша путь. Нехай 
Хтось не підкине радо шапки вгору —
За це він головою накладе.
Королю, Річарде, й ти, Монтег’ю!
Час діяти. Намріялись ми вволю.
Нехай заграють сурми бойові.

Річард Хай серце в тебе, Кліффорде, із криці
(Про це твої жорстокі вчинки свідчать),— 
Мечем його протну або — загину.

Едвард  Бог і святий Георг із нами. В путь!
Входить г о н е ц ь .

Уорік Що? Є новини?
Гонець Лорд Норфолк передати вам велів:

З численним військом королева йде,
Тож він вас кличе на негайну раду.

Уорік Гаразд, ходім, хоробрі вояки.
Виходять.'
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С Ц Е Н А  2

Перед Йорком.

Фанфари.

Входять к о р о л ь  Г е н р і х ,  к о р о л е в а  М а р г а р и т а ,  п р и н ц  У е л ь 
ський,  К л і ф ф о р д  і Н о р т е м б е р л е н д  із барабанним боєм і сурмами.

Маргарита Володарю, ласкавр прощу в Йорк.
Он голова того, хто так хотів 
Похизуватися в короні, вашій.
Чи ця картина не втішає вас?

Генріх  Мов скелі моряка у люту бурю,
Так це видовище гнітить мене.
0  боже, не карайї Нема вини 
Моєї в тім, що я зламав присягу.

Кліффорд Володарю! Шкідлива й недоречна
Надмірна жалісливість, м’якосердість.
Адже не дивиться привітно лев 
На звіра, що зайняв у нього лігво;
Адже ведмідь не лиже руки тим,
Хто ведмежат з барлога викрадає.
Адже страшного жала не уникне,
Хто на змію наступить; он черв’як
1 той випручується з-під ноги; '
Клюється й голуб, як пташат рятує.
Йорк замірявся на твою корону
І грізно супив брови — ти всміхався.
Він, герцог, бачив сина королем,
Свій рід підносив, як отець дбайливий,
Ти ж, сином ощасливлений король,
Позбавив спадкоємності нащадка,
Бездушним батьком показав себе.
Пташки нікчемні виводок годують,
І хоч жахаються вони людей,
Все ж захищають кволих пташенят.
Та хто не бачив — крилами своїми,
Які для втечі мали б слугувати,
Того, хто до гнізда-дереться, б’ють,
Собою жертвують задля малих.
Соромся; мій владарю, в них учись!
Хіба не жаль, як через батька втратить
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Прегарний цей юнак родинне право,,
А потім скаже синові своєму:
Що здобули мій прадід і мій дід,
Віддав недбалий батько нерозумно?
Яка ганьба! Поглянь на юнака:
Хай мужній вид — ознака талану —
Твоє розм’якле серце загартує,
Щоб спадщину відстояв ти для сина.

Генріх Чудовий з тебе, Кліффорде, оратор,
І докази навів ти дуже сильні.
Але — хіба ти, Кліффорде, не чув? — 
Здобуте кривдою приносить лихо.
Чи знав добро той син, чийого батька 
До пекла чорна скнарість довела? 
Достойні вчинки синові лишу,
Сам іншого я спадку не бажав би!
За інше плата надто дорога:
Яка вже втіха від здобутків тих,
Що так нелегко їх допильнувати!
Ох, брате Йорк, твоїм би знати друзям: 
Тужу — бо голову твою тут бачу!

Маргарита     Владарю, схаменіться,— ворог близько,
А ви довкола сієте зневіру.
Ви сину рицарство пообіцяли —
Тож вийміть меч і посвятіть його 
Негайно. На коліно стань Едварде.

Генріх      Підводься рицарем, о мій Едварде,
Знай — лиш за правду меч здіймати варто.

Принц     Як ваша згода, батьку дорогий,
Здійму його у битві за вінець 
І вже не випущу до смерті з рук.

Кліффорд      Я гідну принца відповідь почув.

Входить г о н е ц ь .

Гонець Вожді держави, наготові будьте:
Зібравши тридцять тисяч солдатні,
Іде Уорік, щоб підтримать Йорка.
Скрізь по дорозі королем Едварда
Він проголошує; багато хто
До них біжить. Готуйтесь, ворог близько!

Кліффорд Королю, краще б вам лишити поле —
Без вас владарці більше таланить.
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Маргарита Нас, володарю, ввірте долі нашій.
Генріх В нас доля спільна. Залишаюсь я.

Нортемберленд Але рішуче зважтеся на бій.
Принц Вінчаний батьку, лордів надихни 

І всіх, що мають битися за тебе;
Здійми свій меч, гукни: «Святий Георг!»
Марш.

Входять Е д в а р д ,  Г е о р г ,  Р і ч а р д ,  Н о р ф о л к ,  У о р і к ,  М о  
й с о л д а т и .

Едвард  Зрадливий Генріху! Ну ж, кайся швидше, 
Надінь корону на моє чоло,
А ні — в бою змагайся за життя.

Маргарита 3 дівками лайся, капосний зухвальцюі 
Як смієш ти отак пащекувати 
Перед законним владарем своїм?

Едвард  Я — владар; хай коліна схилить він.
Він згодився, щоб став я спадкоємцем, 
Порушив клятву він, а ще я чув:
Ти владарюєш, хоч вінець на ньому,
Ти змусила, щоб синове ім’я 
Замість мого в указ він записав.

Кліффорд Зробив він мудро:
Хто батьків спадкоємець, як не син?

Річард Це ти, катюго? Не знаходжу слів!
Кліффорд Це я, горбаню; відповім тобі

І всім таким зухвальцям як належить.
Річард Це ж ти малого Ретленда убив?

Кліффорд Старого Йорка теж — і не наситивсь.
Річард  Бій розпочнімо, лорди, ради бога!
Уорік Ну, Генріху, корону віддаси?

Маргарита Уоріку, язик свій прикуси!
Як ми в Сент-Олбенсі востаннє стрілись, 
Вам ноги слугували краще рук.

Уорік Тікали ми, тепер — тікати вам.
Кліффорд Так говорив ти і тоді — й тікав.

Уорік Мене погнала не твоя відвага.
Нортемберленд Та мужність вас не втримала на місці.
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Річард - Шануючи тебе, Нортемберленде,
Молкю покласти перемовам край,
Бо серце крається в жаданні помсти 
Л ихому Кліффордові, дітовбивці.

Кліффорд Я батька вбив твого. Це він дитя?

Річард      Ти вбив його як підлий боягуз,
Так само — брата юного, та нині 
Сподіяне, катюго, прокленеш.

Генріх Вгамуйтесь, лорди. Дайте, я скажу.

Маргарита Кинь виклик їм, а ні — заціп уста.

Генріх     Прошу не заважати, я — король;
Коли захочу, можу говорити.

Кліффорд     Ту рану що звела докупи нас,
Ніякими словами не загоїш.
Отож мовчіть.

Річард Ну, витягни меча!
Клянусь творцем, убивце, певен я:
Твоя відвага — лиш на язиці.

Едвард       Ну, Генріху, ти віддаєш корону?
Чи тисячі, що снідали сьогодні,
Уже не пообідають ніколи?

Уорік      Їх кров на голову твою проллється,
Як не поступишся. За Йорком правда!

Принц     Як правда те, що так назве Уорік,
То що ж тоді назвати нам брехнею?

Річард      Хто б не зачав тебе, твоя тут мати;
Я бачу, в тебе материн язик.

Маргарита     А ти не вдавсь ні в батька, ані в матір;
Ти — виродок, позначений печаттю 
Самої долі, щоб тебе жахались,
Мов ящірки отруйної чи жаби.

Річард      А ти — залізо неаполітанське 
В англійській позолоті. І якщо 
Король твій батько, то й калюжа — море. 
Соромилась би, знаючи свій рід,
Нікчемну душу в лайці виявляти.
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Едвард  Сто. крон я дав би за солоди віхоть, 
Аби цю відьму привести до тями; 
Єлена кращою була  н і ти, .
Й хоча твій чоловік - мов Менелай,
Та брата Агамемнона ніколи 
Вона так не ганьбила, як ганьбиш 
Ти короля, чий батько раював 
У Франції, скоривши короля 
Й дофіна. Взяв би рівню син собі,
То батьківської слави не позбувся б. 
Але жебрачку в постіль він прийняв, 
Обдарувавши батечка твого.
І зразу світлий день змінила злива,
Що змила все у Франції здобуте 
Й корону чварами заволокла.
Твоя пиха цей розбрат породила!
Була б ти лагідна — приспали б ми 
Свої права, з жалю до короля 
Відклавши з’ясування їх до часу.

Георг Аж бачим — ти веснієш в нашім сяйві 
І літуєш, а жнив для нас нема,
Й сокирою твій корінь загребущий 
Ми рубонули. Зачепило й нас.
Та знай — коли вже почали рубати, 
Не спинимося, поки не впадеш,
Чи зросимо гілля своєю кров’ю.

Едвард        Отож тебе на бій я викликаю.
Облишмо перемови — королю 
Сказати й слова не даєш. Сурміть! 
Нехай криваві мають прапори! 
Здобудь, Едварде, славу чи помри.

Маргарита      Стривай, Едварде!
Е двард       О ні, вже цей не спиниться потік;

Вмруть тисячі, а винен — твій язик.

Виходить.
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С Ц Е Н А  З

Бойовище між Таутоном та Секстоном у Иоркшірі. 

Гамір битви. Сутички. Входить У о р і к .

Уорік Стомився, як бігун в тяжкій дорозі, 
Приляжу і хоч трохи відсапну.
Удари, що прийняв я і завдав,
Цупкі мої геть виснажили м’язи.
Нехай там що, перепочити мушу.
Вбігає Е д в а р д.

ідвард       Всміхніться небеса! Чи, смерте, грянь!' 
Світ спохмурнів, моє погасло сонце.

Уорік Ну що, владарю? Є якась надія?
Входить Г е о р г .

Георг Кінець! Надія відчаєм змінилась:
Розбито нас, за нами смерть женеться. 
Порадь: що діяти, куди втекти?

Едвард Тікати марно. Ворог— мов на крилах. 
Ми ж кволі й ке уникнемо погоні.
Входить Р і ч а р д .

Річард Уоріку, чому ж ти раптом зник?
Земля спила твойого брата кров; 
Протятий гострим Кліффордовим списом, 
У передсмертних муках він гукав: 
«Помстись, Уоріку! Помстися, брате!» — 
Неначебто лунав тужливий дзвін.
Упавши під копита вражих коней, 
Паркою кров’ю мички їм зросивши,
Лорд благородний випустив свій дух.

Уорік     Нехай же й нашою уп’ється кров’ю 
Земля. Не побіжу — коня уб’ю.
Ми поставали, як жінки тендітні,
Й голосимо, а ворог шаленіє.
Чи не гадаємо, що то вистава,
В якій актори жестів не шкодують? 
Клянусь я на колінах перед богом:
Не перестану битись, не спочину,
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Аж поки очі смерть мені закриє 
Чи доля помсті міру покладе.

Едвард  Навколішки і я з тобою стану —
Хай наші душі клятва поєднає!
Тобі віддам я, перш ніж підведусь,
І руки, й серце, й погляд мій,— тобі,
Хто королів садовить і скидає!
Благаю,— тільки накажи мені 
Віддати тіло в жертву ворогам!
Хай розкривається небесна брама 
І з ласкою приймає грішну душу!
До стріч нових прощаймося, панове,
Однаково — небесних чи земних.

Річард Дай руку, брате; кволими руками,
Уоріку, тебе я обніму.
Не плакав зроду, а тепер заплачу;
Зима нам весну вкоротила, бачу.

Уорік В путь, лорди, в путь! Прощаймось, любі, знов.
Георг Ходімо всі до наших лав! Нехай 

Тікають полохливі! Решту ж ми 
Незламними назвем. Як пощастить, 
їх удостоїм славних нагород,
Мов переможців ігор Олімпійських.
Обіцянка така зміцнить їм дух.
Надії на життя, на перемогу 
Не згасли. Не барімось. Швидше в бій!
ВИХОДЯТЬ.

С Ц Е Н А  4

Інша частина бойовища. Сутички. 

Входять Р і ч а р д  і К л іф ф о р д .

Річард  Ну, Кліффорде, тепер віч-на-віч ми. 
Ось ця рука тобі готова мстити 
За Йорка, ця — за Ретленда, хоч би 
Й за бронзову стіну ти заховався.

Кліффорд Ну, Річарде, я сам на сам з тобою.
Ось ця рука твого убила батька,
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Ця — Ретленда, а ця душ а їх смертю 
Втішається і закликає руки,
Що вбили брата і отця твоїх,
Так cамо і з тобою порішите.
Отож тримайся!
Б’ються. Входить У о р і к .  Кліффорд утікає.

Річард Уоріку, знайди-но іншу здобич.
Я ж сам цього вполюю сіроманця.
Виходять.

С Ц Е Н А  5

Інша частина бойовища, Гамір. 

Входить к о р о л ь  Г е н р і х .

Генріх Цей бій — неначе вранішнє змагання 
Хисткої мли і променів ясних;
Коли на пальці хукає пастух,
Не певний — це вже день чи це ще ніч. 
Накочується бій могутнім морем, 
Якому не страшний зустрічний вітер,
И відкочується теж, неначе море,
Яке шалений вітер завертає. 
Переважає то приплив, то вітер;
То той, то інший ближчий до мети 
В запеклім прагненні перемогти.
Нема подоланих, нема звитяжців,
Бо рівні сили в цій лихій війні...
Отут на кротовині я присяду.
З ким бог, той переможе! Маргарита 
І з нею Кліффорд змусили мене 
Лишити битву; лаялись, клялись,
Що їм без мене більше таланить.
Нехай би смерть мені послав господь: 
Що в цьому світі, крім нещасть і горя?
О боже! Наймиліше у житті 
Буть пастухом, отак собі сидіти 
На купині кротячій, майструвати 
Годинник сонячний ретельно й хитро,
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Аби спостерігати, як летять  
Хвилини: скільки їх  в годину входить,
І скільки потребує день годин,  
І скільки, треба днів, щоб рік минув,
І скільки років, щоб ЖИТТЯ минуло. 
Дізнавшись, поділити час: належить 
Отару пасти стільки-тo годин,
І стільки-то годин відпочивати,
І стільки-то. годин — на міркування,
І на розваги — стільки-то годин.
Остільки днів вагітніти овечкам; 
Остільки тижнів ще їм до окоту,
А через стільки місяців їх стригти... 
Хвилини, тижні, місяці, роки 
Пливтимуть до кінця, що їм судився,
В могилу тиху приведуть старого —
Яке солодке, радісне життя!
Чи пастухам овечок безтурботних 
Кущ глоду не любішу тінь дає, 
Ніж балдахін розкішний королям, 
Пойнятим страхом, що підлеглі зрадять? 
Авжеж, любіщу! В тисячу разів.
І, зрештою, нехитрий сир селянський, 
Ковток води з торбинки шкіряної 
Та звичний сон у затінку дерев,—
Те, чим задовольняється пастух,—
Куди дорожчі царствених пишнот,
Вина, що в чаші золотій іскриться, 
Багатої постелі, над якою 
Чатують клопіт, недовіра, зрада.

Гамір бою. Входить с ин,  що вбив батька; він несе на руках його тіло.

Син Навіщо вітер, що даремно віє?
Можливо, у кишені в чоловіка,
Якого я в бою здолав, є крони;
А я, що з нього зараз їх  візьму, 
Можливо, нині ще віддам комусь 
Життя і гроші, як цей мрець мені.
Та хто ж це? Боже! .Батькове обличчя! 
Це ж мимоволі батька я убив!
Страшні часи породжують таке!
Мене король послав на бойовище,
А батька, що Уоріку служив, ,
Господар змусив битися за Йорка.
Того, хто дав колись мені життя,
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Я власноруч тепер життя позбавив.
Прости, о боже,— я не знав, що діяв!
Пробач, мій батьку,— не впізнав тебе 
Хай сльози ці криваві плями змиють —
Ні слова, поки виллються гіркі.

Генріх Страшне видовище! Криваві дні!
Коли гризуться леви за печери,
Ягнята безневинні потерпають.
Плач, бідолахо,— я також заплачу.
Мов міжусобиця, хай сліпнуть з туги 
І краються нам очі і серця.
Входить б а т ь к о ,  що вбив сина; він несе на руках 
його тіло.

Батько Ти, що зі мною так запекло бився,
Віддай, що маєш, золото віддай —
Купив йото я сотнею ударів.
А гляну, хто ж це. Справді ворог наш?
Ох ні, ні, ні! Це син єдиний мій!
Коли в тобі ще жевріє життя,
Розплющ, дитино, очі! Глянь, як злива,
Що буря серця принесла, проллється 
Тобі на рани, що й мене вбивають!
О боже, зглянься на цей вік злощасний!
Які лукавства й виверти жахливі,
Безглузді, неприродні і страшні 
Породжує смертельна колотнеча!
Зарано, сину, дав тобі життя,
Запізно я тебе життя позбавив!

Генріх За лихом лихо! Туга нестерпима!
Умерти б і покласти край нещастям!
О зжалься, зжалься, добре небо, зжалься! 
Червона й біла на обличчі в нього 
Троянди — чвар фатальні кольори:
Одну нагадує пурпурна кров,
А другу — сполотнілий вид його.
Зів’янь, одна,— розквітни, друга! В’януть 
В двобої вашім тисячі життів.

Син Як мати, взнавши про загибель батька, 
Зажуриться, не втішиться ніколи!

Батько Як жінка, взнавши про убивство Сина,
Ридатиме, не втішиться ніколи!
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Генріх Як вся країна короля зневажить
За все лихе й не втішиться нізащо!

Син Коли так син над батьком сльози лив?
Батько Коли над сином батько так тужив?
Генріх Коли з підлеглими король так плакав?

Страшне в вас лихо, та моє — страшніше.
Син Візьму тебе й наплачусь над тобою.

( Виходить несучи тіла батька)

Батько Ці руки будуть саваном тобі,
А серце домовиною,— ніколи,
Мій сину, образ твій не згасне в нім.
Мій стогін буде по тобі подзвінням!
Жалобу чорну понесе твій батько,
Скорботу невигойну, мов Пріам,
Що доблесних синів своїх утрати».
Я заберу тебе. Що нам той бій!
Я — не соодат, а вбивця, сину, твій!
( В иходит ь несучи тіло сина)

Генріх Жаль, страдники, печальних ваших доль,
Та ще стражденніший за вас король.

Гамір бою, сутички.
Входять к о р о л е в а  М а р г а р и т а ,  п р и н ц  У е л ь 
с ь к и й  та Е к с е т е р .

Принц Тікайте, батьку! Друзі всі втекли.
Уорік б’ється, мов бугай шалений.
Мерщій! Смерть невблаганна мчить сюди.

ргарита Владарю, на коня! Негайно в Бервік!
Едвард і Річард — наче злі хорти,
Що вгледіли сполоханого зайця:
Яріє лють в очах розпаленілих,
А криця закривавлена в руках,—
Наздоганяють нас. Мерщій тікаймо!

Ексетер Біжім! їх окриляє помста люта.
Не час тепер вагатися. Покваптесь!
Або за мною слідом вирушайте.

Генріх Ні, любий Ексетере, я — з тобою.
Лишитись не боюсь, та краще все ж 
За королевою піду. Вперед!

Виходять,
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С Ц Е Н А  6

Там же*
Гучний гамір битви.

Входить поранений К л і ф ф о р д.

Кліффорд Вже догоря, згаса моя свіча,
Що королеві Генріху світила.
Ланкастере! Боюсь твого падіння 
Більш, як розлуки тіла із душею.
Тобі немало друзів здобули 
Любов до мене й страх переді мною.
Та ось я впав. Умру — й ослабне спілка 
На лихо Генріху, на втіху Йорку.
Адже, мов мухи влітку, чернь роїться!
Мошва летить на сонце,— нині ж сяє 
Хто, як не Генріхів запеклий ворог?
0  Фебе! Краще б ти не дозволяв,
Щоб Фаетон ясними кіньми правив.
Землі б тоді вогненна колісниця 
Не опалила. І якби,належно
Ти, Генріху, владарював, як батько 
Або ж твій дід,— не поступався Йоркам,
Не розйелося б їх, неначе мух;
Я й тисячі таких же в цім краю 
Вдів по собі невтішних не лишили б,
1 ти б на троні мирно возсідав.
Ласкавий легіт пестить бур’яни,
Поблажливість розбещує злодіїв!..
Зітхання марні, невигойні рани,
Нема ні сил, ні змоги утекти.
Нещадний ворог, він не зна жалю,
Та я й не заслужив того жалю.
Ятряться болісно смертельні рани,
Я, спливши кров’ю, млію. Що ж, добийте,
Уорік, Річард, Йорк, сюди спішіть:
Батьків убив я ваших — відомстіть.
(Зомліває)

Гамір битви. Сигнал відбою.
Входять Е д в а р д ,  Г е о р г ,  Р і ч а р д ,  М . о н т е г ’ ю, У о р і к  і с о л д а т и .

Едвард  Спочиньмо, доля усміхнулась нам,
Обличчя хмурі хай осяє мир.
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Частина військ криваву королеву 
Жене, якій коривсь король смиренний,
Мов парус кориться шаленій бурі 
І корабель жене супроти хвиль.
Гадаєте, що з ними втік і Кліффорд?

Уорік Ні, врятуватись він ніяк не міг.
Тут, перед Річардом, таке скажу:
Його ваш брат позначив для могили,
Тож він напевне мертвий, де б не був.
Кліффорд стогне і вмирає.

Едвард  Чий дух так тяжко з тілом розстається?
Річард Так стогнуть, відчуваючи загин.

Едвард  Глянь, хто це. Друг чи ворог — благородно 
З ним повестися треба — бій скінчився.

Річард Забудь про милосердя — це ж бо Кліффорд! 
Не вдовольнився він, відтявши гілку — 
Зеленолисту Ретлендову юнь,—
А ніж нещадний свій ввігнав у корінь,
З якого ніжний пагін виростав,
І Йорка, батька нашого, убив.

Уорік З-над брами йорка голову знімімо 
І, замість батьковіої, що її 
Повісив Кліффорд, почепімо цю:
За все сповна віддячувати слід.

Едвард  Несіть сюди зловісного сича,
Який нам тільки смерть пророкував.
Тепер квиління хиже спинить смерть,
Лихий язик вгамується навік.
Солдати виносять тіло наперед.

Уорік Мені здається, втратив тяму він.
Чи впізнаєш нас, Кліффорде, скажи?..
Його життя згасила чорна смерть —
Не бачить нас і наших слів не чує.

Річард Якби ж почув! А може, й чує він,
Та хитро прикидається, бо хоче 
Уникнути принизливих знущань,
Яким піддав він батька перед смертю.

Георг То допечи йому дошкульним словом.
Річард Благай нас, Кліффорде,— хоч і намарне.

Едвард  Кайсь, Кліффорде, безсилим каяттям.
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Уорік Виправдуй, Кліффорде, свої гріхи.
Георг А ми тортури виправдаєм ними.

Річард Ти Йорка шанував, я ж Йорків син.
Едвард  Як Ретленда жалів, так я — тебе.

Георг Де вождь і захисник ваш — Маргарита?
Уорік Вони ж кепкують! Лайся, як ти звик.

Річард Не чуть прокльонів? Світ перевернувся.
Коли не ганить приятелів Кліффорд,
Це значить — він умер. Клянусь душею,
Руки не пожалів би, щоб для втіхи 
Його на дві години оживить.
Відтяв би руку — хай би захлинувся 
В потоці крові кат, чию неситість 
Ні Йорк, ні Ретленд не потамували.

Уорік Вже мертвий він. Хай голова злочинця 
Замінить Йоркову на міста брамі.
А зараз — в Лондон маршем тріумфальним,
Там коронуємо тебе, Едварде.
Тоді у Францію подамся я 
Просить принцесу Бону в королеви.
Так поєднаємо два королівства,
І вже нам будуть зовсім не страшні 
Розбиті, та недремні вороги.
Бо ж, хоч безсилі вжалити тебе,
Все ж ображатимуть дзижчанням слух.
Я спершу коронацію побачу,
А потім — через море, у Бретань,
Чудовий шлюб Едварду влаштувати.

Едвард  Хай буде так, як хоче наш Уорік,
Я сперся на його плече й ніколи 
Нічого без його поради й згоди 
Не розпочну. Тепер, мій брате Річард,
Ти будеш герцог Глостер. Ти, Георгу,
Будь герцог Кларенс. Ну, а наш Уорік 
Хай порядкує всюди разом з нами.

Річард Хай Кларенс буду я, а він хай — Глостер,
Бо надто вже те герцогство зловісне.

Уорік Облиш! Які дурниці! Має Річард
Буть Глостером. А зараз — швидше в Лондон! 
Хай там належно ушанують нас.
Виходять.
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ДІЯ ТРЕТЯ

С Ц Е Н А  1

Пуща на півночі Англії.

Входять д в а  л і с н и к и  з арбалетами в руках.

1-й лісник Сховаймося у темній гущині.
По цій галяві олені ітимуть;
У закутку глухому причаївшись, 
Найкращого з них виберем собі.

2-й лісник Зійду на пагорб, стрельнімо удвох.
1-й лісник Це неможливо. Звук твоєї зброї

їх наляка, й мій. постріл буде марний. 
Прицільмося добряче, ставши тут,
А поки що, аби не нудьгувати,
Я розловім, що сталося зі мною 
На цьому ж місці кілька днів тому.

2-й лісник Іде хтось. Зачекай, хай нас мине.
Входить переодягнутий к о р о л ь  Г е н р і х  із молитовником в руках.

Генріх 3 Шотландії прокравсь я привітати 
Жагучим поглядом свій любий край.
Ні, Гаррі, ні, це не твоя земля. 
Загарбано твій трон, віднято скіпетр, 
Єлей, що ним помазаний ти, стерся, 
Ніхто тебе державцем не назве,
Ніхто не схилиться й ні правосуддя,
Ні милості у тебе не попросить.
Та й чим зараджу? Сам я безпорадний.

1-й лісник Еге, цей олень має цінну шкуру.
Король колишній. Схопимо його!

Генріх Лихій недолі я піду назустріч,—
Так наймудріше, кажуть мудреці.

2-й лісник Чого ж ми зволікаємо? Хапаймо.



1-й лісник Не поспішай, послухаємо ще.
Генріх Підтримки просять королева й син 

У Франції. Я чув — Уорік там,
Щоб висватать Людовіка сестру 
Едвардові. Якщо це тільки правда,
Ваш клопіт марний, бідна королево
І сину. Бо Уорік красномовний 
Людовіка переконає швидко.
Але — як жінка, гідна співчуття,—
На нього, може, вплине й Маргарита, 
її  ридання короля зворушать,
Розчулять сльози й серце кам’яне.
Розтав би й тигр, почувши плач її,
Й  Нерода щирим жалем пройняло б 
Гірке її невтішне голосіння.
Але вона з благанням, а Уорік —
З дарами. Просить Генріху підтримки 
Вона, а він — Едвардові дружину.
Вона крізь сльози каже: «Генріх в горі»; 
А він з усмішкою: «Едвард на троні». 
Нещасна з туги й слова не промовить — 
Уорік королю своє розкаже,
Що схоче, доведе — і короля 
Відверне, врешті, геть від Маргарити. 
Домовиться про шлюб і допомогу, 
Едвардове становище зміцнить.
Отак, напевно, й буде, королево,—
Ти підеш, бідолашна, з чим прийшла.

2-й лісник Про королів і королев говориш?
Ти хто?

Генріх Хтось більший, ніж здаюся вам,
Та менший, ніж родився. Я людина
І меншим чимсь уже не можу бути.
Про королів усі говорять. Чом же 
И мені про них не можна говорити?

2-й лісник Говориш так, мов сам ті^був король.
Генріх Так, я в душі король. Цього вам досить?

2-й лісник Але, як ти король, де ж твій вінець?
Генріх У серці в мене, а не на чолі,

Не вкритий діамантами, незримий. 
Вдоволенням він зветься: королі 
Таким вінцем не часто володіють.
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2-й лісник Вдоволенням, увінчаний король,
Вдоволений вінцем, ви вдовольніться 
Щ£ й тим, що з нами підете. Здається, 
Що ви — Едвардом скинутий король.
А мй йому на вірність присягали 
ї візьмем вас, як ворога його.

Генріх Ви зроду не порушували клятви?
2-й лісник Такої — ні, і зараз не порушим.

Генріх Де ви жили, як я владарював?
2-й лісник На цій землі, де й нині живемо.

Генріх Я немовлям помазаний на трон,
Були мій батько й дід мій королі.
Мені На вірність присягали ви,
Тож клятви не порушили, скажіть?

i -й лісник Ні,
Як ви були король, були ми вірні.

Генріх Хіба ж я вмер? Не дихаю? Не знали,
У чому ви клялися, простаки!
Здмухнув пір’їнку я з обличчя; гляньте, 
Як вітерець несе її назад,
То слухається подиху мого,
То повіву скоряється вона,
На дужчу силу завжди здаючись.
Такі ж ви легковажні, прості люди.
Та клятви не порушуйте. Не хочу,
Щоб відчували ви якусь вину.
Ну що ж, ходім, скоряється король;
Ви — королі, а я — підданець ваш.

1-й лісник Ми вірні слуги короля Едварда.
Генріх 1 знову б вірні Генріху були,

Якби на троні опинився він.
1-й лісник В ім’я всевишнього і короля

Ви йти повинні з нами до властей.
Генріх Ведіть, в ім’я господнє. Короля

Свого шануйте. Хай же вчинить так,
Як бог велить. Скоряюсь божій волі.

Виходять.
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С Ц Е Н А  2

Лондон. Кімната в палаці.

Входять к о р о л ь  Е д в а р д ,  Г л о с т е р ,  К л а р е н с  Т л е д і  ГреЙ.

Едвард  Цієї леді чоловік, Джон Грей, 
Загинув, брате Глостер, у бою 
Сент-Олбенськім. Йому належні землі 
Собі взяв переможець. Просить леді 
Вернути їх. Було б несправедливо 
Відмовити: адже віддав життя 
За Йорків цей достойний дворянин.

Глостер Владарю, вдовольніть її прохання, 
Адже ганебно відмовляти їй.

Едвард  Звичайно, так; та все ж я зачекаю.
Глостер

(стиха, до Кларенса)
Ах, он як!
Повинна леді поступитись дечим,
І вдовольнить король її прохання.

Кларенс
(стиха, до Глоєтера)
Своє він знає — чує дичину!

Глостер
(стиха, до  Кларенса)
Тихішеі

Едвард  Вдовине клопотання обміркуєм;
По відповідь прийдіть пізніш до мене.

Л еді Грей Несила ждати, добрий володарю.
Благаю зараз вирішити справу;
Що вам завгодно, тим і вдовольнюсь.

Г лостер
(уб ік)
Вдові, я певен; землі віддадуть,
Як згодиться на те, чого він хоче. 
Міцніш тримайся — матимеш удар.

Кларенс
(стиха, до Глостера)
Боятись варто їй лише падіння.
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Глостер
(стиха, до Кларенса)
Не дай господь! Він скористався б цим. 

Едвард  Скажи, вдово, скількох дітей ти маєш? 
Кларенс

(стиха, до Глостера)
Чи не проситиме й собі дитя?

Глостер
(стиха, до Кларенса)
Скоріш він двох їй дасть — чи я не я! 

Леді Грей Трьох, найдостойніший владарю.
Г лостер

(убік)
Йому скорившись, матимеш четверте. 

Едвард  Жаль позбавляти батьківщини їх.
Л еді Грей Тож змилуйтесь і поверніть її.

Едвард  Лишіть нас; випробую цю вдову. 
Глостер

(убік)
Лишайся, поки молодість тебе 
Не лишить, милиці тобі лишивши.
(Відходить із Кларенсом убік)

Едвард  Скажіть, ви любите своїх дітей?
Леді Грей Люблю — так само, як себе саму.

Едвард  Зробити ладні все для їх добра?
Леді Грей Знесла б, напевно, й лихо задля них.

Едвард  Тож землі поверніть для їх добра.
Л еді Грей По це, владарю, я й прийшла до вас.

Едвард  Я вам скажу, як землі повернути.
Леді Грей Вам дуже вдячна буду я, владарю.

Едвард  І чим тоді віддячиш ти мені?
Леді Грей Усе, що тільки скажете, зроблю.

Едвард О ні, відкинеш ти моє прохання.
Л еді Грей Не виконаю тільки, як не зможу.

Едвард  Те, що я хочу, зможеш ти зробити.
Л еді Грей ТЬді зроблю, ви тільки накажіть.
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Глостер
(стиха, до Кларенса)
Завзятий, як, вода, іцо. камінь точить.

Кларенс
( стиха, до Глостера)
Цін — наче той вогонь, що топить віск. 

Л еді Грей Яке ж, володарю, моє завдання?
Едвард  Воно легке: любити короля.

Л еді Грей Як не любити? Я підданка ваша.
Едвард  Ну що ж> я землі радо поверну.

Леді Грей Прощайте. Я безмірно вдячна вам. 
Глостер

(стиха, до Кларенса)
Вона вклонилася — це згоди знак.

Едвард  Стривай! Ідеться про плоди любові.
Леді Грей Я так і зрозуміла, володарю.

Едвард  А я боюсь, що все-таки не так.
Якої прагну я любові, знаєш?

Леді Грей Довічної і вдячної любові,
Яку дарує доброчесність нам.

Едвард  Ні, я казав не про таку любов.
Л еді Грей Виходить, я не зрозуміла вас.

Едвард  Тепер, напевно, можеш зрозуміти.
Л еді Грей Якщо ваш намір добре я збагнула,

Не згоджуся ніколи на таке.
Едвард  По щирості — з тобою хочу спати.

Леді Грей Як щиро — краще спати у в’язниці.
Едвард  Не вернеш чоловікових земель.

Леді Грей Що ж — удовиним спадком буде честь, 
Вона мені дорожча від угідь.

Едвард  Але ж покривдиш ти своїх дітей.
Л еді Грей Самі ви кривдите мене і їх.

Володарю, не личить жартувати,
Коли так гірко я благаю вас.
Пустіть мене, сказавши «так» чи «ні». 

Едвард  Якщо погодишся зі мною — так,
Ну, а коли мені відмовиш — ні.
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Л еді Грей Ні, володарю. Не прошу нічого.
Глостер

( стиха, до Кларенсй)
Нелюбий він вдовиця супить брови.

Кларенс

Йтиха, до Глостера)
у й залицяльник! Гіршого нема.

Едвард
(убік)
Рішучість, скромність у її очах,
Слова про незрівнянний свідчать розум. 
Усі її чесноти гідні влади;
Так чи інакше — гідна короля.
Як не коханка буде, то дружина.
( Вголос)
А  що, як королевою ти станеш?

Леді Грей О, легше це сказати, ніж зробити.
З підданкою вам краще розважатись, 
Ніж наділяти владою її.

Едвард  Чарівна вдово, владою клянусь —
Кажу про те, що в мене на душі,
Яка твого кохання прагне щиро.

Л еді Грей Не можу я зарадити нічим —
Для королеви надто я проста,
А для коханки надто доброчесна.

Едвард  Не коверзуй; сказав я те, що думав.
Л еді Грей Вам прикро буде, як мої сини 

Вас татом називатимуть.
Едвард  Не більше,

Аніж тобі, коли моя дочка 
До тебе «мамо» скаже. Ти вдова
І маєш діток — маю їх і я,
Хоч і не був одружений, їй-богу.
Це ж добре — маги багатьох синів!
Ти будеш королевою, і квит.

Глостер
(стиха, до Кларенса)
Скінчив, нарешті, сповідь духівник.

Кларенс
(стиха, до Глостера)
Прикинувся, лукавий жартівник.
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Едвард
' (до Глостера і Кларенса)
Дивуєтесь, брати, про що йшла» мова?

Глостер Вдові та мова, певно, як полова.
Едвард  А що, як я посватаю її?

Кларенс За кого, брате?
Едвард  Та за себе, звісно.

Глостер Нам довго б дивуватись довелось.
Кларенс Не набагато довше, ніж звичайно.
Глостер Зате, скажу, було б це диво з див.
Едвард  Жартуйте, але знайте: я прохання 

Задовольняю,— поверну їй землі.
Входить д в о р я н к и .

Дворянин * Владарю, взятий Генріх, ворог ваш.
Приведений він до воріт палацу.

Едвард  У Тауер хай відведуть його.
Брати, ходім до того, хто спіймав; 
Спитаєм, як це вийшло в нього. Вдово,
Ти вільна, йди. Віддайте шану їй.
Виходять усі, крім Глостера.

Глостер Так, шануватиме Едвард жінок.
Хай плоть виснажує свою, хай з неї 
Надійний пагін не зросте, не стьмарить 
Мені мого сподіваного часу!
Проте між мною й прагненням душі 
(Хай навіть вигине Едварда парость) — 
Ще Кларенс, Генріх з молодим Едвардом. 
Вони й нащадки їхні схочуть місце 
Посісти — те, якого прагну я.
І це погубить заміри мої!
Тож зостається мріяти про владу.
Як той, що, стоячи на мисі, бачить 
Манливий берег вдалині й ступає 
Лише очима спраглими по нім,
І, лаючись, погрожує до дна 
Широке море вичерпати,— так 
Жадаю недосяжної корони,
Все лаю, що до неї не пускає,
І, прагнучи здолати перепони,
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Втішаюсь думкою про неможливе.
Мій погляд зашвидкий, занадто серце 
Зухвале, щоб моїм рукам і силі 
За ними вгнатись. Але що, крім влади, 
В цім світі втіху Річардові дасть?
В жіночих любощах розкошувати, 
Вбиратися строкато і вродливиць 
Приваблювати поглядом і словом? 
Даремна мрія! Більше недосяжна,
Ніж здобуття стонадцяти корон!
Любов зреклась мене ще в лоні неньки. 
Щоб я не знав її законів ніжних,
Вона хистку намовила природу 
Скрутити руку цю, як всохлу гілку,
На спині в мене виростити горб,
Де всілась, насміхаючись, потворність; 
Укоротити ногу і надати 
Химерності всьому моєму тілу.
Я — мов хаос, мов ведмежа чудне, 
Якого навіть мати відцуралась.
Отож хіба я можу буть коханим?
Це дурість — отаку плекати думку!
Та як нема для мене інших втіх,
Ніж правити, над тими панувати,
Що кращими вродилися за мене,
Хай небом стане мрія про корону.
Цей світ для мене вічно пеклом буде, 
Аж поки тулуба цього жахного 
Корона не прикрасить осяйна.
Але не знаю, як сягнуть корони,—
Між нею й мною не одне життя.
Як той, хто в хащах терну заблукавши, 
Дереться й шарпається в колючках,
Не знаючи, як вирватись на волю, 
Шукає шлях, збивається зі шляху
І все ж силкується його знайти,—
Так мучусь, прагнучи вінець добути. 
Навік позбавлюсь мук чи прорубаю 
Кривавою сокирою свій шлях.
Що ж — з усмішкою можу я вбивати, 
Щасливого вдавати в мить печалі, 
Вмиватися нещирими слізьми,
Являти на обличчі що завгодно.
Втоплю мандрівців більше, ніж сирена, 
Згублю я більше жертв, ніж василіск,
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Неначе Нестор- красномовним -буду, 
Всіх обведу хитріше, ніж У лісе;
Нову-здобуду Трою, мов Сіной; 
Багатший від хамелеона в барбах, 
Мінливіший в подобах, ніж Протей,
Підступності навчу й Макіавеллі. 
Невже ж то я, спроможний* на таке, 
Вінця не спроможуся захопити?
Хай буде й далі — дотягнусь, неситий! 
(Виходить)

С Ц Е Н А  З

Франція. Зала в королівському палаті.

Входять Л ю д о в і к ,  король Французький, І п р и н ц е с а  Б о н а  з п о ч 
т о м;  король сідає на трон. Потім входять к о р о л е в а  М а р г а р и т а ,  
п р и н ц  У е л ь с ь к и й  та г р а ф  О к с ф о р д .

Людовік
(підводячись)
Чарівна королево, сядь. Стояти 
Достойній Маргариті не годиться,
Коли сидить Людовік.

Маргарита Ні, могутній
Королю Франції, своє вітрило 
Тепер згорнути мушу і коритись 
Наказам королів. Минули дні 
Мого владарювання в Альбіоні:
Права мої зневажила недоля,
Додолу скинуто мене ганебно;
Знедолена, тепер я мушу скніти,
З тим, що судилося мені, змирившись.

Людовік  Що викликало розпач цей великий?
Маргарита Те, що наповнило сльозами очі,

І відібрало мову, й серце стисло.
Людовік  Нехай там що, спокою не втрачай. 

(Садовить її  поруч себе)
Сядь поруч, не впрягайсь в ярмо недолі, 
Хай подолає твій незламний дух
Напасть. Королево Маргарита,
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Все розкажи, довірся нам в журбі,
І допоможе Франція тобі.

Маргарита Ця мова кволий дух мій оживляє 
І спонукає вилити в слова 
Німу печаль. Королю славний, знай:
Мій Генріх, чоловік коханий мій,
Уже не владар, а вигнанець; мусить 
В Шотландії він самотою жити 
В той час, як герцог Йорк, Едвард пихатий, 
Собі загарбав титул і престол 
Законного володаря держави.
Тож я, нещасна Маргарита, з принцом 
Едвардом, Генріховим спадкоємцем, 
Прийшла по справедливу допомогу.
Не вдовольниш благань — кінець надіям. 
Шотландія безсила помогти,
Народ наш, пери збилися з пуття, 
Скарбниця втрачена, втекли війська,—
Як бачиш, скрута в нас тепер тяжка.

Людовік  Вгамуй тривогу, славна королево,
Подумаєм, як відвернути лихо.

Маргарита Що довше жду, то ворог мій сильніший.
Людовік  Що довше жду, то краще поможу.

Маргарита Ах, нетерпіння — свідчення скорботи.
А ось — призвідник нашої скорботи!

Входить Уо р і к .

Людовік  Це хто сміливо так до нас прямує?
Маргарита Едвардів друг найкращий, граф Уорік.

Лю довік  Привіт, Уоріку! Із чим прибув?
(Сходить з трону)

Маргарита
(підводиться)
Гай-гай, тепер нова почнеться буря —
Йому підвладні течії й вітри.

Уорік Едвард, достойний Англії король,
Володар мій і відданий твій друг,
Прислав мене з прихильністю й любов’ю 
Твою величність щиро привітати.
Він хоче спілки дружньої й для того,
Щоб спілку цю зміцнить зв’язком родинним,
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Ласкавої твоєї згоди просить 
Узяти як дружину # королеву 
Твою сестру, чарівну леді Бону.

Маргарита
(вбік)
Якщо це станеться, кінець надіям.

Уорік
(до Вони)
Просив мене король, ясна принцесо,
Як ваша зг о д а  й ласка, замість нього 
Смиренно руку вам поцілувати 
І про сердечний пал розповісти.
Йому вселила в серце ваша слава 
Чудесний образ ваш, вродливий, чистий.

Маргарита Королю добрий, ви, принцесо Боно, 
Стривайте, дайте слово я скажу.
У цім проханні —«е любов Едварда,
А хитрощі корисливі; тиражну 
Не вельми солодко владарювати.
Як не підтримають його сусіди.
Тиран він — це засвідчує вже те,
Що Генріх ще живий, та хай і вмер би,
Ось принц Едвард, син Генріхів, стоїть.
Отож дивись, владарю, не наклич 
Цією дружбою ганьби та лиха:
Загарбники недовго правлять, небо 
Карає їх, перемагає правда.

Уорік Зла Маргарито!
Принц Чом не «королево»?
Уорік Тому, що Генріх, батько твій,— загарбним, 

Вона — не королева, ти — не принц.
Оксфорд Забув, Уоріку, про Джона Ганта?

Той чи не всю Іспанію скорив.
А після нього Генріх був Четвертий,
Для наймудріших — мудрості взірець;
А потім був відважний Генріх П’ятий, 
Котрий всю Францію завоював.
Від них престол успадкував наш Генріх.

Уорік Чого ж ти, красномовцю, не сказав,
Я« втратив цей усе, що Генріх П’ятий 
В боях здобув? Французьким перам смішно 
Це слухати. До того ж ти говориш
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Про родовід шістдесяти двох літ —
Нікчемний строк для прав на королівство.

Оксфорд  Як можеш ти ганьбити короля,
Якому прослужив десятки літ,
І не шар ітись від такої зради?

Уорік  А як поборник правди Оксфорд може 
Цим родоводом захищати лжу?
Ганьба! Кии>ь Генріха, Едвард а визнай.

О ксфорд  Мого він брата, лорда Обрі Віра,
До смерті засудив, і навіть батька —
На схилі літ, коли сама природа 
До брами смерті привела старого І 
То що ж, його назвати королем?
Уоріку, я до загину буду 
Ланкастера підтримувати дім.

Уорік  А я — дім Йорка.
Л ю д о в ік  'Прошу вас, королево Маргарита,

И вас, принце, Оксфорде, вбік відійти.
Уоріку, сказати хочу дещо.

Маргарита
( вбік)
Дай боже, щоб не знадив короля він.
(Відходить убік із принцом Уельським та Оксфордом).

Л ю д о в ік  Уоріку, тепер скажи відверто:
Едвард — король законний? Бо не можу 
Заходити у спілку з самозванцем.

Уорік  Законний владар він, клянуся честю.
Л ю д о в ік  Прихильно ставиться до нього люд?

Уорік  Прихильніш, ніж до Генріха-невдахи.
Л ю д о в ік  Тепер, не прикидаючись, правдиво 

Скажи мені, чи дуже любить він 
Принцесу Бону.

Уорік  Любить так, як личить
Монархові. Не раз я чув, як він 
Казав і присягався, що любов,
Мов квіт нев’янучий, зростає в ньому 
На грунті доброчесності, а плід 
У сяйві сонячної вроди зріє.
Безстрашному погорда лиш страшна —
Хай вгасить біль принцеса чарівна.
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Л ю д о в ік  Ну, сестро, що на це нам скажеш ти?
Бона  Цілком я вашій волі підкорюсь.

(Д о Уоріка)
Але, признаюсь, чуючи не раз 
Про всі чесноти короля Едварда,
До нього приязнь відчувала я.

Л ю д о в ік  Що ж, віддамо Едвардові сестру.
Тепер негайно складемо угоду 
Про спадщину, що він призначить їй,
Із віном врівноваживши. У свідки 
Йди, королево Маргарито,— Бону 
Дружиною бере король англійський.

Принц  Едвард бере, а не король англійський.
Маргарита Лихий Уоріку! Якби не ти,

Король би вдовольнив моє прохання,— 
Людовік Генріху був другом досі.

Л ю д о в ік  Я й досі друг йому і Маргариті,
Та як слабкі у вас права на трон,
Про що нам свідчать успіхи Едварда,
То я, гадаю, можу бути вільний 
Від обіцянки вам допомогти.
Однак люб’язно прислужуся всім,
Що сан ваш вимага й мій дати може.

Уорік  Живе в Шотландії безжурно Генріх,
Не має там нічого, тож нічого 
И не втратить. Ви ж, колишня королево, 
У батечка шукали б допомоги, 
Тривожили б не Францію— його.

Маргарита Помовч, зухвальцю! Королівських доль 
Пихатий розпоряднику, помовч!
Ні, не піду я звідси, не довівши 
Слізьми й словами щирими, що й ти 
Облудливий, і владар твій лукавий. 
Обидва ви птахи одної зграї.

За сценою звук ріжка.

Л ю д о в ік  Уоріку, це лист — тобі чи нам.
Входить г о н е ц ь .

Гонець Мілордові послу ось лист — від брата 
Маркіза Монтег’ю.
(До короля Людовіка)
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Цього листа 
Вам надсилає наш король, владарю.
(До королеви Маргарити)
І вам, міледі, лист,— не знаю чий.
Всі читають листи.

Оксфорд Це добре, що всміхнулась королева.
Зате Уорік раптом спохмурнів.

Принц Людовік, наче спересердя, тупнув. 
Гадаю, це на краще.

Людовік  Уоріку, чарівна королево,
Які у вас новини?

Маргарита Пречудові.
Уорік Обурливі — гнітять вони мене.

Людовік  То ваш король побрався з леді Грей 
І, щоб прикрити ваш і свій обман, 
Листом цим заспокоює мене?
Це так він прагне з Францією спілки?
Як сміє він так глузувати з нас?

Маргарита А що я вам казала? Ось вам честь 
Уорікова і любов Едварда.

Уорік Блаженством вічним і душі спасінням, 
Королю, присягаюсь! Запевняю —
У вчинкові Едварда я не винен.
Мені не владар він — мене безчестить, 
Себе — тим більше, бо ж свідомо чинить. 
Чи не пробачив я, що через Йорків 
Спіткала батька передчасна смерть?
Чи не забув про скривджену небогу?
Чи ж не надів йому корону я,
Віднявши в Генріха родинне право?
І нагородою за все — ганьба?
Йому ганьба, а я пошани гідний!
Честь, через нього втрачену, вертаю — 
Тепер я з Генріхом, а не з Едвардом. 
Забудь лихе, шановна королево,
Віднині я твій відданий слуга!
Помщуся за образу леді Бони 
І Генріха на трон посадовлю.

Маргарита Слова ці обернули гнів на приязнь: 
Забула я минулі кривди — й рада.
Що став ти знову Генріхові другом.
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Уорік Таким великим другом, щирим другом, 
Що, як король Людовік зволить дати 
Бійців добірних декілька загонів, 
їх висаджу на нашім узбережжі 
Й тирана з трону скину силоміць.
Ні, сили не додасть йому цей шлюб,
А щодо Кларенса, то, свідчить лист,
Що, може, він одвернеться від брата,
Бо одружився через хіть Едвард, 
Забувши і про честь, і про державу.

Бона Як відомстиш за мене, любий брате, 
Коли не допоможеш Маргариті?

Маргарита Як далі Генріх житиме, владарю,
Коли не визволиш його з біди?

Бона У мене й королеви спільний недруг.

Уорік Мій, леді Боно, той же, що і ваш.

Людовік  Мій — той, що в неї, в тебе й Маргарити. 
Отож нарешті вирішив я твердо — 
Допоможу вам.

Маргарита Дозволь за всіх подякувати щиро.
Людовік  Тож поспішай, англійський посланцю,

Й так званому своєму королю 
Скажи, що ряджених Людовік шле, 
Котрі як слід розважать молодих.
Що бачив тут, на страх йому розкажеш.

Бона Скажи: вербовий надягну вінок
В надії, що вдівцем він швидко стане.

Маргарита Скажи йому: жалобу я скидаю, 
Вбираюся у лати бойові.

Уорік Скажи: за те, що він мене образив,
Його позбавлю швидко я вінця.
Ось плата, йди.
Гонець виходить.

Людовік  Нехай ведуть Уорік
І Оксфорд п’ятитисячний загін 
І, перетнувши море, бій дадуть 
Едвардові; а королева й принц
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Прибудуть із підмогою до них.
Та все ж, Уоріку, скажи спочатку 
Чим доведеш ти відданість свою?

Уорік Що ж, доведу я відданість свою.
Як згодні королева й принц, дочку 
Найстаршу, втіху батькову, із ним 
Зв’язком священним шлюбним поєднаю,

Маргарита Так, я погоджуюсь. Я вдячна. Сину,
Вона чарівна й чиста,— не відмовся, 
Уорікові руку дай і твердо 
Запевни, що лише його дочка 
Дружиною твоєю стане.

Принц Так,
Візьму її, любові й шани гідну.
В тім присягаюсь — ось моя рука.
(Подає Уорікові руку )

Людовік  Чого ж ми стоїмо? Зібрати військо!
Хай пан Бурбон, великий адмірал, 
їх переправить флотом королівським. 
Нехай же той загине у бою,
Хто смів зневажити сестру мою.
Виходять усі, крім Уоріка.

Уорік Едвардовим послом сюди прибув,
А повернуся ворогом смертельним.
Він доручив мені владнати шлюб,
А влаштував собі війну жахливу.
Мене він посміховиськом обрав?
Що ж, я цей жарт на лихо оберну.
Я допоміг йому здобуть корону —
Тепер допоможу її позбутись.
Не те, щоб Генріх жалем сповнив душу,-— 
Едвардові за глум помститись мушу. 
(Виходить)
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ДЇЯ ЧЕТВЕРТА

С Ц Е Н А  1

Лондон. Кімната в палаці.

Входять Г л о с т е р ,  К л а р е н с ,  С о м е р с е т  і М о н т е г ’ ю.

Глостер Ну, брате Кларенсе, що скажеш ти
Про шлюб новий — Едварда й леді Грей?
Чи вибір брата нашого достойний?

Кларенс Ох, як далеко Франція від нас —
Уоріка не міг він дочекатись!

Сомерсет Тихіш, мілорди,— йде сюди король.

Фанфари.

Входять к о р о л ь  Е д в а р д  із п о ч т о м ,  л е д і  Г р е й  у вбранні королеви, 
П е м б р у к ,  С т а ф ф о р д ,  Г а с т і н г с  та і н ші .

Глостер 3 достойною жоною.
Кларенс Відверто думку висловлю свою.

Едвард  Ну, брате Кларенс, як тобі наш вибір?
Ти наче невдоволений, похмурий?

Кларенс Як із Уоріком Людовік — їм 
Не вистачає мужності і тями 
Обуритися на таку зневагу.

Едвард Причини гніватись у них немає.
Людовік то й Уорік, я ж — Едвард,

^  KopQflb Уоріків і ваш, а отже,
В своїх учинках маю повну волю.

Глостер Так, ви владар. А все ж поквапні шлюби 
Призводили не часто до добра.

Едвард  Ви теж обурюєтесь, брате Річард?
Глостер Я — ні.

Хай бог боронить, щоб розпарував я,
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Кого він поєднав; та й жаль було б 
Таке подружжя славне розлучати.

Едвард  Облиште невдоволення і кпини.
Скажіть, чим леді Грей не королева.
Чом їй дружиною не буть моєю?
Ви, Сомерсете й Монтег’ю, також 
Скажіть відверто.

Кларенс Кажу відверто я: король Людовік 
Тепер ваш ворог; сватаючи Бону,
Ви з нього насміялись.

Глостер А Уорік,
Доручення виконуючи ваше,
Через оцей ваш шлюб зазнав ганьби.

Едвард  А що, коли я вигадаю спосіб
Уоріка й Людовіка зм’якшити?

Чонтег’ю Все ж, увійшовши з Францією в спілку, 
Надійніш захистили б ви державу 
Від ворогів, ніж дома взявши шлюб.

Гастінгс Чи Монтег’ю не знає, що міцна 
Держава наша вірністю собі?

Монтег’ю Так, але з Францією все ж безпечніш.
Гастінгс Хай краще буде Франція не з нами,

А наша. З нами бог, а ще моря,
Якими нас він оточив надійно,—
Вони поможуть захиститись нам,
Безпека наша в них і в нас самих.

Кларенс Промовою лорд Гастінгс заслужив
Буть спадкоємцем лорда Гангерфорда.

Едвард  То й що? Я так хотів, і хай на цей раз 
Моє бажання буде вам законом.

Глостер Все ж братові коханої дружини,
Гадаю, ви даремно віддали
Дочку — а з  нею й спадок — лорда Скелса.
Вона б мені чи Кларенсу згодилась.
Забули, одружившись, за братів.

Кларенс Та й спадок лорда Бонвіла також 
Не дарували б синові дружини,
Лишаючи братів напризволяще.

Едвард  Ох, бідний Кларенс! Це тебе гнітить? 
Знайду дружину і тобі, не бійся.
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Кларенс  Собі ви вже знайшли. Цей вибір свідчить 
Про легковажність вашу. Тож дозвольте,
Я потурбуюся про себе сам;
Для цього незабаром -вас лишу.

Е двард  Лишай чи не лишай, Едвард — король,
І воля братова його не зв’яже.

Єлизавета Була я, лорди, не простого роду
Й до того, як мене володар зволив 
До сану королеви піднести,—
Це ви по правді визнати повинні.
А таланило й не таким, як я.
Цей титул — честь мені й рідні моїй,
Та ваше невдоволення, шановні,
Тривогу й сум домішує до втіхи.

Е двард  А ти на їх похмурість не зважай.
Яка тривога, люба, що за сум,
Коли Едвард — твій друг, а їм — правитель? 
Вони коритися мені повинні,
Й коритимуться, і тебе полюблять,
А то розгніваюся я на них.
Не бійся, я тебе обороню,
Зухвальці ж кари лютої зазнають.

Глостер
(убік)
Ну що ж, я мовчки слухаю й міркую.

Входить г о н е ц ь .

Е двард  Які, скажи, новини чи листи 
Із Франції?

Гонець Листів нема, лиш кілька слів, яких 
Без дозволу окремого, владарю,
Не смію вимовить.

Е двард  Що ж, маєш дозвіл. їхні всі слова 
Якнайточніше нам перекажи.
То що нам відповів король Людовік?

Гонець Такі були його слова: «Іди
И так званому своєму королю 
Скажи, що ряджених Людовік шле,
Котрі як слід розважать молодих».

Е д в а р д  Ти ба, сміливець! Я йому не Генріх.
А як мій шлюб принцеса сприйняла?
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Гонець 3 погордою промовила вона:
«Скажи, вербовий надягну вінок 
В надії, що вдівцем твій владар стане».

Едвард  Ну що ж, могла сказати й не таке —
Вона зневажена. А Маргарита?
Я чув, неначе там була й вона.

Гонець Сказала так: «Жалобу я скидаю,
Вбираюся у лати бойові».

Едвард  На амазонку хоче бути схожа 
А що сказав Уорік на образу?

Гонець О, він з усіх розгнівався найдужче 
И з такими відпустив мене словами:
«Едвард мене образив. І за це,
Скажи, що він поплатиться вінцем!»

Едвард  Ах! Зрадник смів таким зухвалим бути?
Що ж — застережений, озброюсь я 
И війною цим нахабам відплачу.
Уорік з Маргаритою здружився?

Гонець Так, владарю, здружилися вони,
І принц Едвард бере його дочку.

Кларенс
(убік)
Напевно, старшу. Я ж візьму молодшу.
( Вголос)
Прощайте, брате мій, тримайтесь міцно. 
Посватаю Уоріка дочку.
Хоч я й не володію королівством,
Та в шлюбі нижче вас не опинюсь.
Хто друг м̂ ені й Уоріку — за мною!
Виходить, за ним Сомерсет.

Глостер
(убік)
Не я.
У мене наміри значніші, тож 
Лишусь — не для Едварда, для корони.

Едвард  До зрадника переметнулись Кларенс
І Сомерсет! Що ж, скрути не злякаюсь,
Але в біді такій спішити треба.
Моїм ім’ям, лорд Шмбрук і лорд Стаффорд, 
Збирайте військо, до війни готуйтесь.
Вони вже тут чи висадяться скоро.
За вами я негайно поспішу.
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Пембрук і Стаффорд виходять.

Ви, Гастінгсе і Монтег’ю, прошу вас, 
Розвійте сумнів мій. З усіх найближчі 
Уорікові й дружбою, і кров’ю,
Скажіть, чи він дорожчий вам за мене, 
І йдіть до нього, коли так, обидва. 
Нещирий друг за ворога страшніший.
А думаєте вірність зберегти —
Мене запевніть, клятву дружню давши, 
Щоб я на вас підозри не таїв.

Монтег’ю Я вірний — бога закликаю в свідки!
Гастінгс І я. Хай бог Едвардові поможе!

Едвард  Ну, брате Річарде, чи з нами ти?
Глостер Навсупереч усім, хто проти вас!
Едвард  Ну що ж, тоді я певен перемоги.

Вперед мерщій, цінуймо кожну мить, 
Щоб гідно в полі ворогів зустріть.
Виходять.

С Ц Е Н А  2 

Рівнина в Уорікшірі.

Входять У о р і к  та О к с ф о р д  із ф р а н ц у з ь к и м  в і й с ь к о м .

Уорік Усе гаразд, повірте, лорде мій,
До нас простолюд юрбами іде.
Входять К л а р е н с  і С о м е р с е т .

Глянь, Сомерсет і Кларенс прибули; 
Кажіть відразу, лорди, ви за нас?

Кларенс Не сумнівайтесь — так.
Уорік Тоді вітаю вас, достойні Кларенс 

І Сомерсет. Якби я не повірив 
Руці, простягнутій від всього серця 
На знак любові, боягузом був би,—
Або ж подумавши, що Кларенс, брат 
Едварда, буде нам нещирим другом. 
Дочку за тебе, Кларенсе, віддам,
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Прикритим ніччю, добре б нам тепер 
Твого зненацька захопити брата,
Що в полі табориться безтурботно, 
Солдатів приховавши по містах,
Собі ж лишивши тільки охорону.
Вивідачі дізнались — це неважко.
Так, як Улісс і Діомед відважний 
Прокрались хитро до наметів Реса 
Й фракійських коней вивели фатальних,— 
Ми, темрявою ночі оповиті,
Зненацька охорону переб’єм 
І схопимо Едварда. Не вб’ємо,
А лиш заскочимо його зненацька.
Хто йде за мною, за своїм вождем.
Хай Генріхове вигукне ім’я.
Всі кричать: «Генріх!»

Тепер тихіше. В путь! Рушати час.
Святий Георг і сам господь за нас!
Виходять.

С Ц Е Н А  З

Табір Едварда біля міста Уоріка.

Входить д е к і л ь к а  в а р т о в и х  — охоронців королівського намету.

1-й вартовий Ставаймо, друзі, по своїх місцях:
Король вже сів у крісло, щоб заснути.

2-й вартовий Хіба не ляже він?
1-й вартовий Поклявся урочисто не лягати

Й не спочивати, поки чи Уорік,
Чи сам він переможе у бою.

2-й вартовий Напевно, завтра вже той день настане;
Як вірити чуткам — Уорік близько.

3-й вартовий А що то за поважний чоловік
В наметі з королем розташувався?

1-й вартовий Лорд Гастінгс, короля найближчий друг.
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2-й вартовий Ну, а чому в навколишніх містах
Король звелів прихильникам найближчим 
Лишитися, а сам у полі мерзне?

1-й вартовий Так небезпечніш, а тому почесніш.
3-й вартовий А як на мене, спокій і шаноба

Приємніші за небезпечну честь.
Щоб знав Уорік, де спинився він,
То, певне, швидко б розбудив його

1-й вартовий Шлях алебардами йому заставим.
2-й вартовий На те ж ми й вартові, щоб короля

Від ворога нічного захистити.
Входять У о р і к ,  К л а р е н с ,  О к с ф о р д ,  С о м е р с е т  і с о л д а т и .

Уорік Ось тут його намет, а он сторожа;
Здобудем честь тепер або ніколи!
За мною, друзі, буде наш Едвард.

1-й вартовий Хто йде?
2-й вартовий Стій — або умреш!

Уорік та інші, вигукуючи: «Уорік! Уорік!», кидаються на вартових, які тікають 
із криками: «До зброї! До зброї!» Уорік та інші переслідують їх.

Барабанний бій і сурми.
Повертаються У о р і к ,  С о м е р с е т  та і н ші ,  несучи короля, що сидить у 
кріслі в нічному вбранні.

Глостер і Гастінгс тікають.

Сомерсет А хто це там тікає?
Уорік То Річард з Гастінгсом. Нехай! Ось герцог.

Едвард  Як герцог? Лорде, таж як ми прощались,
Я був король для тебе.

Уорік Все змінилось.
Ви як посла образили мене,
И ваш сан понизив я. Не королем,
А герцогом ви будете віднині.
Куди вам керувати королівством,
Не вміючи з послами повестися,
Ні як одній дружині бути вірним,
Ні як братів належно шанувати,
Ні як подбати про народне благо,
Ні як таїтися від ворогів.

Едвард  То й ти тут, брате Кларенс? Бачу, мусить 
Едвард позбутися свого вінця.
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І все ж, Уоріку, на зло нещастям,
Тобі і всім прибічникам твоїм,
Усе знесу, як личить королю.
Зла доля скинула мене додолу,
Та їй не скориться моя душа.

Уорік В душі й лишайсь англійським королем. 
(Знімає з його голови корону)
Корону Англії одержить Генріх.
Він — істинний король, а ти лиш тінь. 
Прошу вас, лорде Сомерсет, догляньте, 
Щоб герцога Едварда взяв під варту 
Мій рідний брат, архієпископ Иоркський 
Розбивши Пембрука, до теє прибуду 
І розповім докладно, Іцо йому 
Відповіли Людовік і принцеса.
Тим часом прощавайте, герцог Йорк.

Едвард  Скорись, людино, не переч судьбі — 
Припливу й вітру не здолать тобі.
Король Едвард під вартою і Сомерсет виходять.

Оксфорд Що, лорди, нам лишається робити,
Як не на Лондон рушити походом?

Уорік Так, перше, що зробити нам належить — 
Звільнити швидше Генріха з полону 
І посадить на королівський трон.
Виходять.

С Ц Е Н А  4

Лондон. Кімната в королівському палаці.

Входять к о р о л е в а  Є л и з а в е т а  1 Р і в е р о .

Ріверс Що раптом засмутило вас, владарко?
Єлизавета Хіба не чув брат Ріверс про нещастя, 

Яке спіткало короля Едварда?
Ріверс Що, війська втратив він багато в битві?

Єлизавета Себе самого втратив наш король.
Ріверс То вбито владаря?
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Єлизавета Так, майже вбито — взято у полон;
Чи зрадили Едварда вартові,
Чи вороги зненацька захопили.
Як я довідалася, стереже
Його архієпископ йоркський в замку —
Наш ворог, бо Уорікові брат.

Ріверс Новини, мушу визнати, невтішні;
Однак не будьте ви такі сумні,
Уорік нині зверху, завтра — ні.

Єлизавета На це ж я тільки й сподіваюсь. Треба 
Не піддаватись розпачу мені,
Бо маю в лоні паросток Едвардів.
Тож мушу я, тамуючи печаль,
Нести спокійно хрест лихої долі.
Атож, я стримую потоки сліз,
Душу в собі виснажливі зітхання,
Щоб не змарніти з туги й гіркоти 
І спадкоємця трону зберегти.

Ріверс Та де Уорік нині, королево?
Єлизавета Донесено, що він іде на Лондон,— 

Накласти знов на Генріха вінець.
А далі — сам збагнеш: пропали ми!
Аби уникнути його сваволі
(Не вір тому, хто раз порушив клятву!),
В святилище негайно поспішу —
Врятую хоч наступника Едварда, 
Сховавшися від зради і насильства. 
Отож тікаймо, поки маєм час,
Бо згинем, як Уорік схопить нас.
Виходять.

С Ц Е Н А  5

Парк поблизу Мідлгемського замку в Иоркшірі. 

Входять Г л о с т е р ,  Г а с т і н г с ,  с е р  В і л ь я м  С т е н л і т а  і н ші .

Глостер Ну, лорде Гастінгс і шановний Стенлі, 
Вже не дивуйтесь, що завів я вас 
Сюди, у найглухіше місце парку.
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Річ ось у чому: наш король, мій брат,
В полоні у єпископа, який 
До нього добре ставиться й не дуже 
Неволить; часто при слабкій сторожі 
Брат розважає ловами себе.
Таємно я його оповістив,
Що, як о цій порі він буде тут 
Під приводом звичайної розваги,— 
Зустріне друзів з кіньми і людьми,
І ті з полону визволять його.

Входять к о р о л ь  Е д в а р д  і л о в ч и й .  

Ловчий Сюди, тут затаїлась дичина.
Едвард Ні, краще я піду до тих мисливців.

Що, Глостере і Гастінгсе,— украсти 
Зібрались оленя в отця святого?

Глостер Нам, брате, треба дуже поспішати. 
Неподалік на вас чекае кінь.

Едвард  Куди ж поїдемо?
Гастінгс У Лінн, а там у Фландрію судном.
Глостер Чудовий задум; так і я гадав.
Едвард  Віддячу, Стенлі, за твоє завзяття.

Глостер Чого ж ми стали? Обмаль часу в нас.
Едвард  Ну, ловчий, що ти скажеш? З нами їдеш?
Ловчий Це краще, ніж коли мене повісять.
Глостер Ну, в путь; облишмо зайві балачки.
Едвард  Тримайсь, єпископе, бувай здоров!

Молись, щоб я здобув корону знов.
Виходять.
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С Ц Е Н А  6

Кімната в Тауері. 
Фанфери.

Входять к о о о л ь  Г е н р і х ,  К л а р е н с ,  У о р і к ,  С о м е р с е т ,  ю н и й  
Р і ч м о н д ,  О к с ф о р д ,  М о н т € г ’ ю та к о м е н д а н т  Т а у е р  а.

Генріх Тепер, як бог і друзі, коменданте,
Едварда скинули з мого престолу 
И на волю обернули мій полон,
Страх — на надію, а печаль — на радість,— 
Чим відплачу за звільнення тобі?

Комендант Володарю, підданцям вимагати 
№  випадає. Та, як ваша ласка,
Пробачення дозвольте попросити.

Генріх За що? За те, що добрим був до мене? 
Віддячу, певен будь, за доброту,
Яка з ув’язнення зробила втіху.
Подібна втіха сповнює пташок:
У клітці натужившися, нарешті 
За милозвучним щебетом забудуть 
Про те, що втратили свою свободу.
(Д о Уаріка)
Ти з волі божої мене звільнив —
Я дякую і господу, й тобі.
Натхненник він, а ти — його знаряддя.
Тож, прагнучи недолю відвернути, 
Сховаюся від прикростей її;
Щоб не каравсь благословенний люд 
Моїми нещасливими зірками,
Хоч і ношу корону на чолі,
Тобі своє правління доручаю:
Тобі в усяких справах таланить.

Уорік Ви славитесь чеснотами, владарю,
Ще й мудрістю прославитесь тепер,
Бо хочете уникнути недолі,
Адже зірки прихильні не до всіх;
Та маю заперечення одне —
Не Кларенса обрали, а мене.

Кларенс Ні, ні, Уоріку, ти гідний влади:
Судились при народженні тобі
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Вінець лавровий і маслини гілка — 
Благословення на війну і мир;
Тож я тобі охоче поступаюсь.

Уорік Ні, тільки Кларенс правити повинен.
Генріх Мені, шановні друзі, дайте руки,

З ’єднайте їх, а з ними і серця.
Щоб не завадили правлінню чвари,
Обох протекторами призначаю,
А сам життя у спокої вестиму;
Вік доживу, віддавшись молитвам, 
Покаюсь і хвалу творцю воздам.

Уорік Що скаже Кларенс на таке бажання?
Кларенс Уорік згоден — згодиться і Кларенс;

Я покладаюся на твій талан.
Уорік Ну що ж, я мушу згодитися теж.

Ми, як подвійна Генріхова тінь,
Посівши місце нашого монарха,
Понесемо тягар важезний влади,
А він у шані хай відпочиває.
Тепер нам, друже, більш ніж необхідно, 
Едварда зрадником проголосивши,'  
Конфіскувати все йото добро.

Кларенс А ще, напевно, визначити спадок?
Уорік Так, частку в нім свою одержить Кларенс.

Генріх Це все важливо, та передусім
Прошу (вже не наказую) послати 
По Маргарнту й по Едварда, сина,
Та швидше з Франції вернути їх,
Бо, поки там вони, непевний страх 
Затьмарює мені свободи радість.

Кларенс Це ми негайно зробимо, владарю.
Генріх Мій лорде Сомерсет, хто цей юнак,

З яким такі дбайливі й ніжні ви?
Сомерсет Це юний Генрі, владарю, граф Річмонд.

Генріх Підходь, надіє Англії.
(Кладе руку йому на голову)

Як правду 
Мені віщують потаємні сили,
Цей хорошун — благословення краю.
У погляді його — спокійна велич,
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Мов для корони створене чоло,
Рука — тримати скіпетр. Мабуть, він 
Осяє згодом королівський трон.
Його шануйте, лорди. Тих нещасть,
Яких завдав я, він позбавить вас.
Входить г о н е ц ь .

Які новини?
Від брата вашого утік Едвард
І начебто в Бургундію подався.
Оце невдача! Як же він утік?
Його забрали Річард, герцог Глостер
І Гастінгс, що таємно з ним зустрілись 
Край лісу й силою його відбили 
В єпископових ловчих. Сам Едвард 
Щоденно полюванням розважався.
Брат занедбав доручення своє.
Що ж, мій володарю, скоріше в путь,
Щоб дальші небезпеки відвернуть.

Виходять усі, крім Сомерсета, Річмонда й Оксфорда.

Не до душі мені ця втеча, лорде.
Бургундія Едвардові поможе,
Бої невдовзі розпочнуться знов.
Хоч Генріх віщо серце звеселив 
Надією на Річмонда малого,
Та все ж передчуваю ті злигодні,
Що їх ці чвари хлопцю й нам несуть.
Щоб запобігти лиху, лорде Оксфорд, 
Пошлім негайно Річмонда в Бретань,— 
Покіль минеться смуга цих змагань.
Як знов Едвард загарбає вінець,
То буде й нам, і Річмонду кінець.
Тепер для нього у Бретані дім.
Не будем часу гаяти: ходім.

Виходять.
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С Ц Е Н А  7

Біля мурів Йорка.
Фанфари.

Входять к о р о л ь  Е д в а р д ,  Г л о с т е р ,  Г а с т і н г с  та в і й с ь к о .

Едвард  Ну, Річарде, і Гастінгсе, і всі:
Нам доля усміхається і каже,
Що знову я своє сумне падіння 
На золоту корону поміняю.
Туди й назад ми перетнули море, 
Жадану допомогу привели 
З Бургундії; від порту Ревенсперга 
До брами Иорка ми прийшли, й лишилось 
Нам увійти у герцогство своє.

Глостер Зачинено. Це, брате, знак лихий!
Спіткнувшись на порозі — небезпеки,
Що в домі затаїлась, бережися.

Едвард  Та годі! Не лякаймося прикмет,
Так чи інакше мусимо ввійти,
Там друзі приєднаються до нас.

Гастінгс Я ще постукаю, покличу їх.
На мур виходять м е р Й о р к а  та м і с ь к і  с т а р ш и н и .

Мер Панове, ми про ваш прихід почули 
І браму зачинили для безпеки;
Ми Генріху повинні бути вірні.

Едвард  Якщо вже Генріх справді ваш король,
Я, мере, щонайменше — герцог Йорк.

Мер  Я, лорде, вас за нижчого й не маю.
Едвард  Тож вимагаю герцогство моє

И нічого більше — ним завдовольнюся.
Глостер

(  убік)
Та варто лисові встромити носа — 
Опиниться всередині з хвостом.

Гастінгс Чого ж вагаєтесь, шановний мере?
Ми — Генріхові друзі. Відчиняйте!

Мер  Ну що ж, відчинимо тоді ми браму. 
(Сходить з міськими старшинами з м уру)
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Глостер Начальник мудрий — довго й не вмовляли!
Гастінгс Старий волів би спокою, і тиші,

І непричетності. Але,' ввійшовши,
Без сумніву, переконаєм швидко 
Ми і його, і всіх його старшин.

Входять внизу м е р  і д в о є  с т а р ш и н .

Едвард  Шановний мере, браму зачиняють 
Лише вночі або під час війни.
Ну, не лякайся, дай сюди ключі.
(Бере ключі)
Під захистом надійним місто й ти,
І кожен, хто за мною схоче йти.

Марш.
Входить М о н т г о м е р і  з в і й с ь к о м .

Глостер А це сер Джон Монтгомері* мій брате,
Наш вірний друг, якщо не помиляюсь.

Едвард Привіт, сер Джон! Чого це з військом ти?
Монтгомері Допомогти Едварду в скрутний час,

Як чесному підданцеві належить.
Едвард  Спасибі, друже. Правда, ми забули 

Права на трон і нині вимагаєм 
Лиш герцогства, а решту дасть господь.

Монтгомері Тоді прощайте — залишаю вас:
Не герцогу служу, а королю.
Бий в барабан! Рушаємо назад.

Починається марш.

Е д в а р д . Стривай, сер Джон, ми разом обміркуєм,
Як нам певніш корону повернути.

Монтгомері Про що тут міркувать? Я так скажу:
Не проголосите себе монархом —
Лишу напризволяще вас, піду 
Й тих заверну, що йдуть на поміч вам. 
Навіщо бій, як вам не до вінця?

Глостер Навіщо, брате, ця сором’язливість?
Едвард  Зміцнівши, вимагатимем свого,

А поки що мудріш мету ховати.
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Гастінгс Геть мудрощі тонкі! У зброї сила.
Глостер Безстрашний дух сягне корони швидше.

Вас, брате, проголосим королем;
Чутки про це вам друзів принесуть.

Едвард  Ну що ж, гаразд; у мене всі права,
А Генріх тільки захопив корону.

Монтгомері Я чую голос владаря мого,
Тож за Едварда битимусь тепер.

Гастінгс Лунай, сурмо! Едварда проголосим!
Солдате, проголошення читай.
(Д ає папір солдатові)

Фанфари.

Солдат: «Ми, Едвард Четвертий, з ласки божої король Ан
глії і Франції, володар Ірландії тощо...»

Монтгомері Хто проти прав Едвардових, мерщій 
До мене хай виходить на двобій.
(Кидає додолу рукавицю)

Всі Хай живе король Едвард Четвертий!
Едвард  Тобі, Монтгомері, і всім спасибі.

Як пощастить, за доброту віддячу.
Тут, в Йорку, перебудемо цю ніч,
А як сяйлива сонця колісниця 
Над обрій виїде, тоді рушаймо 
Зустріть Уоріка із товариством.
Адже відомо, Генріх не вояк.
Ох, норовливий Кларенсе! Не личить 
Цуратись брата й Генріху годити!
Ну що ж, Уоріка й тебе зустрінем.
Вперед, солдати! Славна Це нагода.
Вас перемога жде й винагорода.

Виходять.
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С Ц Е Н А  8

Лондон. Кімната в палаці єпископа Лондонського. 
Фанфари.

Входять к о р о л ь  Г е н р і х ,  У о р і к ,  М о н т е г ’ ю, Е к с е т е р  та О к с 
ф о р д .

Уорік Як бути? Задерикуватих німців,
Тупих голландців з Бельгії привів 
Едвард, безпечно море перепливши.
Тепер навалою іде на Лондон,
До нього пристає непевний люд.

Оксфорд Зберімо військо й виженім його.
Кларенс Малий вогонь неважко загасити,

А розгориться — ріки не заллють.
Уорік В Уорікшірі маю вірних друзів,

Хоч миролюбних, та стійких в бою;
Зберу їх. Кларенсе, ти поспіши 
В Кент, Сеффолк, Норфолк; приведеш звідтіль 
Дворян і рицарів. Ти ж, Монтег’ю,
У Бекінгем, Нортгемптон, Лестершір 
Поїдеш; знайдеш, брате, там людей,
Які охоче підуть за тобою.
Хоробрий Оксфорде, ти в Оксфордшірі 
Улюбленець, тож друзів скличеш там.
А владар серед вірних городян,
Як острів наш в оточенні морів,
Немов Діана скромна в колі німф,
У Лондоні чекатиме на нас.
Ніяких заперечень, лорди. В путь!
Владарю, прощавайте!

Генріх Прощай, мій Гекторе, надіє Трої.
Кларенс В знак вірності цілую руку вам.

Генріх Хай, вірний Кларенсе, тобі щастить!
Монтег’ю Владарю, буде все гаразд. Прощайте!
Оксфорд

(цілуючи Генріхові руку)
Так я скріпляю вірність. Прощавайте.

Генріх Шановний Оксфорде, й ти, Монтег’ю,
Знов побажаю щастя вам усім.
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Уорік Мілорди, зустріч в Ковентрі. Прощайте! 
Виходять усі, крім короля Генріха й Ексетера.

Генріх Я поки що лишуся тут, в палаці.
Що скажете, кузене Ексетер?
Гадаю, не спроможеться Едвард 
Із нашим військом у бою зітнутись.

Ексетер Коли б хоч інших він не спокусив!
Генріх Цього не страшно: славлюсь доброчинством} 

Я завжди прислухався до прохань,
Не зволікаючи, задовольняв їх,
І рани людські жалістю зціляв,
І лагідністю зменшував печаль,
І ласкою сушив потоки сліз;
Не прагнув я чужих багатств, підданців 
Не обкладав податками тяжкими,
Не мстився їм, хоч хибили не раз,—
Чого ж любити їм Едварда більше?
Ні, Ексетере, за добро віддячать!
Як прихистить могутній лев ягня,
То не відступиться воно від нього.
Вигуки за сценою: <ЛанкастерІ Ланкастері»

Ексетер Владарю, чуєте? Що там за галас?
Входять к о р о л ь  Е д в а р д  і Г л о с т е р  із с о л д а т а м и .

Едвард  Хапайте Генріха і геть ведіть,
Знов королем проголосіть мене.
Ти — джерело малих струмків; їх плин 
Спиню, і всі моє поглине море,
Свої примножить води. Говорити 
Йому не варто. В Тауер негайно!

Кілька солдатів із королем Генріхом та Ексетером виходять.

Час, лорди, нам у Ковентрі тепер —
Туди подавсь Уорік гордовитий.
Нам щедро сяє сонце; згаєм час —
Зима позбавить косовиці нас.

Глостер Зненацька схопим зрадника лихого,
Скоріше, поки війська не стягнув.
Вояцтво мужнє, в Ковентрі мерщій!

Виходять.
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ДІЯ П’ЯТА

С Ц Е Н А  1 

Ковентрі.

Виходять на мур У о р і к ,  м е р  К о в е н т р і ,  д в а  г і н ц і  та і н ші .

Уорік Де Оксфорда-сміливця посланець?
Скажи, де пан твій нині, чесний хлопче?

1-й гонець У Дансморі, сюди прямує він.
Уорік А чи далеко брат наш Монтег’ю?

Які новини є від Монтег’ю?
2-й гонець У Дентрі він стоїть із військом сильним.

Входить с е р  Д ж о н  С о м е р в і л .

Уорік Що скажеш, Сомервіле, сину любий?
Ти як гадаєш, Кларенс недалеко?

Сомервіл У Саутемі з військом він зостався,
За дві години має бути тут.
Чути барабан.

Уорік Вже Кларенс близько,— чую барабан.
Сомервіл О ні, мілорде! Саутем он там;

Це звідти чуть, де на Уорік шлях.
Уорік Та хто ж це? Чи якісь неждані друзі?

Сомервіл Вони вже тут, дізнаємося зараз.
Марш. Фанфари.

Входять к о р о л ь  Е д в а р д  і Г л о с т е р  із с о л д а т а м и .

Едвард  Сурми, сурмачу, до переговорів.
Глостер Глянь, як Уорік приндиться на мурі!

Уорік Що за мана! Невже гультяй Едвард? 
Дозорці сплять, чи підкупили їх,
Що ми не знали про його появу?
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Едвард  Уоріку! Відчиниш браму й, слово
Смиренне мовивши, коліна схилиш?
Назвеш Едварда королем, попросиш 
Прощення — й подарує він образу.

Уорік Ти краще військо відведи і визнай 
Того, хто звів тебе на трон і скинув,
Назви мене патроном і покайся,
То герцогом тебе ще залишу.

Глостер Гадав я, скаже врешті — королем.
Чи, може, мимохіть пожартував?

Уорік А герцогство хіба не щедрий дар?
Глостер Як бідний граф його дає, то так.

За дар такий тобі віддячу я.
Уорік Я королівство дав твоєму брату.

Едвард  Отож моє воно, хоч твій це дар.
Уорік Ти ж не Атлант — вагу таку тримати,

Слабкий ти — отже, дар свій забираю.
Король мій — Генріх, я ж його підданець.

Едвард  Едвардів полонений твій король.
Отож, хоробрий лорДе мій, скажи:
Що тіло, як немає голови?

Глостер Не все, на жаль, Уорік передбачив.
Бо, поки він виймав просту десятку,
З колоди вкрали нишком короля.
Ти Генріха з єпископом залишив —
Тепер у Тауері стрінеш, певно.

Едвард  Так буде. Але все ще ти — Уорік.
Глостер Не гайся ж! На коліна, на коліна!

Схилися. Куй залізо, бо схолоне.
Уорік Собі я краще руку відітну

Та другою жбурну тобі в лице,
Ніж опущу вітрило. Не схилюсь!

Едвард  Пливи, віддавшись вітру й течії,
Рукою ухоплю твою чуприну,
Як вугіль, чорну, й голову зітну,
І кров’ю свіжою в пилу накреслю: 
«Уорік-зрадник більше вже не зрадить».
Входить О к с ф о р д  із барабанним боєм і знаменами. 

Уорік Знамена рідні! Оксфорд наш іде!
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Оксфорд Оксфорд, Оксфорд за Ланкастера!
(Входить з військом у  місто)

Глостер Відкрито браму — увійдімо й ми.
Едвард  Ще в тил ударять інші вороги.

Шиковані, ми стіймо тут. Вони 
Ще вийдуть і покличуть нас до бою.
А ні — то заслабка в них оборона,
И ми зрадників із міста швидко виб’єм.

Уорік Вітаю, Оксфорде! Ми ждем підмоги.
Входить М о н т е г ’ ю з барабанним боєм і знаменами.

Монтег’ю Монтег’ю, Монтег’ю за Ланкастера!
(Входить з військом у місто)

Глостер Поплатитесь за зраду ти й твій брат 
Дорогоцінною своєю кров’ю.

Едвард  Що важчий бій, то більша перемога,
Душа віщує успіх нам великий.
Входить С о м е р с е т  із барабанним боєм і знаменами.

Сомерсет Сомерсет, Сомерсет за Ланкастера!
(Входить з військом у місто)

Глостер Два герцоги, на ймення Сомерсет,
Життями поплатились дому Йорків;
Ти будеш третім, як не схибить меч.
Входить К л а р е н с  із барабанним боєм і знаменами.

Уорік А ось до нас і Кларенс поспішає
З достатнім військом, щоб на брата вдарить; 
Бажання захистити правоту 
Сильніше в нього за любов до брата.
Йди, Кларенсе, тебе Уорік кличе.
Лунає сигнал до переговорів.
Глостер і Кларенс шепочуться.

Кларенс Уоріку, ти знаєш, що це значить?
(Зриває з капелюха червону троянду)
Глянь, кидаю тобі свою ганьбу.
Не руйнуватиму я дому батька,
Що камені скріпив своєю кров’ю,
З Ланкастером не буду. Чи гадаєш:
Такий нечулий, непутящий Кларенс,
Що здійме лютий меч війни на брата 
1 короля законного свого?
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Чи дорікнеш присягою? Лишитись 
їй вірним — стати гіршим Іевфая,
Який дочку свою приніс у жертву.
Я потерпаю за свою провину
І, щоб вернути братову прихильність,
Тут проголошую себе твоїм 
Смертельним ворогом. Де б не зустрів 
(Хоч би й тепер — на герць виходь зі мною!) 
Помщусь тобі за те, що звів мене.
На бій тебе, зухвальцю, викликаю;
Палаючи від сорому, звертаюсь 
До брата: гріх спокутую, пробач!
І ти на мене, Річарде, не гнівайсь,
Віднині легковажити не буду.

Едвард Жаданіший, любіший ти стократ,
Аніж коли б не вартий гніву був.

Глостер Вітаю, Кларенсе! Як брат, вчинив ти.
Уорік О зрадник, віроломний перекинчик!

Едвард  Ну що, Уоріку, на поле вийдеш?
Чи нам тебе камінням діставати?

Уорік Я не збираюсь тут оборонятись,
Негайно в Барнет битись поспішу,—
Аби ти тільки зважився на битву.

Едвард  Я перший вирушу. До бою, лорди!
Святий Георг із нами! Переможем!
Виходять.
Марш.
Уорік і його прихильники виходять слідом.

С Ц Е Н А  2

Бойовище біля Барнета.
Гамір битви, сутички.

Входить к о р о л ь  Е д’в а р д, тягнучи за собою пораненого У о р і к а .

Едвард  Отут лежи, вмирай, і вмре наш страх,— 
Для всіх нас пострахом Уорік був.
Ну, Монтег’ю, тримайся; як тебе 
Знайду — з Уоріком ти ляжеш поруч.
(Виходить)
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Уорік О, хто тут? Друг чи ворог, підійди. 
Уорік переміг чи Йорк? Скажи!
Чого питаю я? Криваві рани,
І млість, і кволість ка^куть: мушу я 
Землі віддати тіло; як поляжу, 
Здобудуть перемогу вороги.
Так кедра дужого стина сокира — 
Того, що в гіллі прихищав орла,
Що леву холодок свій дарував,
За дерево Юпітера був вищий,
Од вітру взимку прикривав кущі.
Вже очі окриває смерті мла,
Вони ж зіркіш від промені# ясних 
Проймали всі зрадливців таємниці;
Ці зморшки, закривавлені тепер, 
Тремтіти змушували королів —
Із них кому б могили я не вирив?
Коли я супивсь, хто радіти смів?
В крові, в багні Уорікова слава! 
Маєтки де мої і де ліси?
Все втрачено; з усіх земель моїх 
Лишився клаптик, на який я ліг!
Все прах: і трон, і влада, і пиха.
Як не живи, а прийде смерть лиха.
Входять О к с ф о р д  Г С о м е р с е т .

Сомерсет Уоріку! Вцілів би ти, як ми,
То повернути втрачене змогли б!
Є вість: з могутнім військом королева 
Йде з Франції. Якби ж ти з нами втік! 

Уорік Все ж не тікав би я. Ох, Монтег’ю, 
Якщо ти, брате любий, тут, дай руку, 
Затримай дух мій подихом своїм!
Не любиш ти мене. Якби любив,
То слізьми кров запечену обмив би,— 
Уста зліпила, мовить не дає.
Стань ближче, Монтег’ю, я помираю. 

Сомерсет Уоріку, нема вже Монтег’ю.
Тебе не догукавшись, мовив: «Шану 
Моєму брату мужньому засвідчіть». 
Хотів сказати ще щось, і казав,
Та тільки глухо голос гуркотів,
Немов гармата. Лиш наприкінці 
Виразно він промовив зі стогнанням: 
«Уоріку, прощай!»
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Уорік Хай спить спокійної
Рятуйтеся, тікайте, лорди. З вами 
Прощаюсь. Стрінемось на небі знов. 
(Умирає)

Оксфорд Мерщій назустріч війську королеви! 

Виходять, несучи Уорікове тіло.

С Ц Е Н А  З

інша частота бвйовжда.
Фанфари.

Входить урочисто к о р о л ь  Е д в а р д ;  із ним Кя а р - е н с ,  Г л о с т е р  та 
і н ш і .

Едвард  Нас доля піднесла на височінь 
І не шкодує нам вінкітв звитяги:
Та чорну хмару, хижу й небезпечну,
Я вгледів серед осяйного дня.
Вона зустріне наше сонце славне 
До того, як воно порине в сон.
Кажу про військо те, що королева 
Веде із Галлії; вони, я чув,
Уже на березі й сюди прямують.

Кларенс Розвіє хмару вітерець легкий 
І миттю прожене її назад.
Твоє проміння знищить цю імлу — 
Грозу породжує не кожна хмара.

Глостер У королеви тридцять тисяч війська, 
Втекли до неї Оксфорд, Сомерсет;
Коли дамо їй час, то, будьте певні,
Вона не буде слабшою за нас.

Едвард  Уже нас вірні друзі сповістили:
Тепер вони до Тьюксбері ідуть.
Ми біля Барнета перемогли 
І помчимо, окрилені, на них.
Дорогою свої примножим сили,
Де тільки пройдемо, у графстві кожнім. 
Бий, барабан! З одвагою — вперед!

Виходять.
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С Ц Е Н А  4

Рівнина біля Тьюксбері.
Фанфари. Марш.

Входять к о р о л е в а  М а р г а р и т а ,  п р и н ц  У е л ь с ь к и й ,  С о м е р с е т ,  
О к с ф о р д  і с о л д а т и .

Маргарита Хто мудрий, не оплакує утрат,
А ревно прагне подолати лихо.
Хоч вітром щоглу знесено за борт, 
Порвавсь ланцюг, і якір щез, і хвилі 
Матросів половину змили в море,— 
Живий стерничий, і йому не личить,
Як боязкому хлопчаку, лишити 
Кермо і слізьми море доливать, 
Посилюючи те, що й так могутнє,
И дозволити розбитись кораблеві,
Який одвага й пильність врятували б.
0  сором! Де ж це чувано таке?
Уорік був нам якорем — що з того?
А Монтег’ю був щоглою — то й що? 
Снастями — друзі вбиті, що ж удієш? 
Чи Оксфорд іншим якорем не став?
1 щоглою новою — Сомерсет?
Снастями добрими*— французькі друзі? 
Хоч недосвідчені і Нед, і я,
Чом нам стерничого не замінити?
Не голоситимем, кермо лишивши,
А правитимем вітрові на зло 
Поміж загрозливих мілин та скель;
Лай хвйлі чи хвали, усе одно.
Адже ж хіба Едвард — не люте море?
А Кларенс — не підступна мілина?
А Річард — не лиха потворна скеля?
Всі — кораблеві нашому загроза.
То, може, плавом? Вас знесилить море, 
На мілині поглине вас пісок;
Залізете на скелю — змиють хвилі 
Чи голод зморить вас: потрійна смерть. 
Кажу це, лорди, щоб збагнули ви:
Як хто надумає від нас тікати,
Хай від братів жде милості такої ж,
Як від бурхливих вод, пісків і скель.
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З відвагою зустріньмо неминуче,
Залишмо малодушним дітям страх.

Принц Який могутній дух цієї жінки!
Почув би боягуз її слова —
І велич духу б виказав таку,
Що ворога здолав би голіруч.
Ні в кому тут не сумніваюсь я,
Якби ж і запідозрив полохливця,
Спровадив би його заздалегідь,
Щоб духом занепадницьким своїм 
У мить скрутну не заразив він інших.
Як, боже борони, тут є такий,
Хай нас покине, поки бій почнеться.

Оксфорд Коли відважні діти і жінки,
А воїни бояться, то ганьба їм!
Твій славний дід, хоробрий принце юний,
В тобі воскрес. Живи багато літ,
Його подобу й славу поверни!

Сомерсет Хто за таку надію в бій не піде,
Хай дома спить, а встане — хай кепкують 
Над ним, як над сичем, що вдень прокинувсь,

Маргарита Спасибі, Оксфорде і Сомерсете.
Принц Прийміть подяку — все, що маю нині.

Входить г о н е ц ь .

Гонець Готуйтесь, лорди. Йде сюди Едвард 
У всеозброєнні; рішучі будьте.

Оксфорд Я так і знав; домчати якнайшвидше
Він прагнув, щоб застать зненацька нас.

Сомерсет Та ми готові — помилився він.
Маргарита Завзяття ваше звеселяє серце.

Оксфорд Тут приймем бій, не зрушимо назад.
Фанфари. Марш.

Входять к о р о л ь  Е д в а р д ,  К л а р е н с ,  Г л о с т е р  та с о л д а т и .

Едвард  Відважні друзі, он тернові хащі;
Вам до снаги, як небо допоможе,
Під корінь вирубати їх до ночі.
Не треба ваш розпалювати запал,
Бо й так жадаєте їх спопелити.
Сигнал давайте і — до бою, лорди!
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Маргарита Дворяни, лорди, рицарі! Мені
Так тяжко говорити — душить плач,
При кожнім слові я ковтаю сльози. 
Повинна все ж сказать: ваш владар Генріх 
В неволі, ворог захопив престол,
Край обернув в різницю, гинуть люди, 
Скарбницю всю спустошено, закон 
Зневажено. Он ненаситний вовк,
Що нам усіх оцих нещасть накоїв.
Б ’єтесь за правду, отже, з богом, лордиі 
Відважні будьте. Дать сигнал до бою!
Обидва війська виходять.

С Ц Е Н А  5

Інша частина рівнини.
Гамір бою. Сутички, потім відбій. 
Фанфари.

Входять к о р о л ь  Е д в а р д ,  Г л о с т е р ,  К л а р е н с  та с о л д а т и ;  з ними 
полонені: к о р о л е в а  М а р г а р и т а ,  О к с ф о р д  і С о м е р с е т .

Едвард  Оце й скінчилися криваві чвари.
Негайно Оксфорда у Гемський замок,
А Сомерсету голову зрубати.
Ведіть їх геть, не хочу слухать їх.

Оксфорд Тебе словами я не потурбую.
Сомерсет Я теж — терпляче долі підкорюсь.

Оксфорд і Сомерсет нід вартою виходять.

Маргарита Розстаємось на цьому світі сумно,
Щоб стрітись у Єрусалимі вишнім.

Едвард  Чи оголошено: хто візьме принца,
Дістане нагороду, а Едвард 
Живий зостанеться?

Глостер А он і сам він.
Входять с о л д а т и ,  ведучи п р и н ц а  Е д в а р д а .

Едвард  Сюди його, послухаймо завзятця.
Що? Це вже й колеться терновий пагін?

306



Як зможеш виправдатися, Едварде? 
Піднявши зброю, збаламутив ти 
Моїх підданців і мене стривожив.

Принц Ти як підданець говори, зухвальцю!
Вважай, що я устами батька мовлю: 
Зречися трону і переді мною 
Схили коліна, зраднику; спитаю 
Те саме, що від мене чути хочеш.

Маргарита Якби ж твій батько був такий рішучийі
Глостер Спідницю ви тоді б носили й досі 

И не крали б у Ланкастера штанів.
Принц Езопові байки в зимовий вечір

Доречні; тут же натякам не місце.
Глостер Ти пошкодуєш за такі слова.

Маргарита Ти народився, щоб робити шкоду.
Глостер Геть заберіть лайливу полонянку!

Принц Ні, краще геть горбатого лайливця!
Едвард  Мовчи, щеня, бо я тебе вгамую!

Кларенс Хлопчак, йевігіїас, ще й такий зухвалий.
Принц Я знаю свій обов’язок, ви ж — ні.

Гультяй Едвард, Георг кривоприсяжний 
І Дік калічний — вам усім, кажу —
За вас я вищий; зрадники ви всі.
Ти батьків захопив престол і мій!

Едвард  На, матері сварливої подобо!
(Убиває його)

Глостер Звалився? Ось — щоб корчі припинились.
(Теж завдає удар)

Кларенс За те, що обізвав кривоприсяжним.
(Теж завдає удар)

Маргарита Й мене убийте!
Глостер Що ж, гаразд.,

(Заміряється)

Е двард  Стривай — мий так накоїли вже досить. 
Глостер Чого їй жить? Щоб язиком плескала? 

Едвард  З.омліла? Приведіть її до тдми.
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Глостер Хай, Кларенсе, король мені пробачить,— 
Я в Лондон їду у важливій справі.
Вас новина зустріне ще в дорозі.

Кларенс Що? Що?
Глостер Я в Тауер! У Тауер!

(Виходить)

Маргарита О Неде, сину мій! Промов хоч слово!
Чого мовчиш? О зрадники! Кати!
Брут крові Цезаря не проливав,
Зла не вчинив, не заслужив хули,
Як вчинок той рівняти з цим страхіттям. 
Був Цезар муж, а це ж іще дитя.
Хіба мужі зганяють лють на дітях?
Як вас назвати, гірші від убивць?
Ні, ні, слова мені розірвуть серце.
Ну що ж, нехай! Я буду говорити. 
Сволота, кровопивці, людожери!
Який зірвали пагін ви дочасно!
Дітей у вас немає, різники,
А то думки про них збудили б жаль. 
Коли ж судилось мати вам дітей,
То їх нехай ще в юності уб’ють,
Як принца погубили ви, катюги!

Едвард  Геть звідси заберіть її мерщій!
Маргарита Не треба, ні, тут порішіть мене.

Меч оголи, молю тебе — убий!
Не хочеш? Кларенсе, зроби це ти.

Кларенс Клянусь, не дам тобі такої ласки.
Маргарита О добрий, милий Кларенсе, убий!

Кларенс Хіба не чула ти моєї клятви?
Маргарита Але ж ти звик порушувати клятви.

То гріх був, а тепер це буде милість.
Не хочеш? Де ж диявольський різник, 
Потворний Річард? Річарде, ти де?
Нема тебе, ти б милостиво вбив,
Не відхиляєш ти благань кривавих.

Едвард  Геть, я сказав, геть заберіть її!
Маргарита Хай буде вам і вашим те, що й принцу! 

( ї ї  виводять силоміць)
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Едвард  Де Річард?
Кларенс До Тауера в Лондон поспішив —

Вечерю там криваву учинити.
Е двард  Як щось надумав він, то й зробить швидко. 

Тепер ходім, заплатимо солдатам,
Подякуєм — і вирушимо в Лондон, 
Поглянем, як там наша королева:
Мені вже, мабуть, народила сина.
Виходять.

С Ц Е Н А  б

Лондон. Кімната в Тауері.

К о р о л ь  Г е н р і х  сидить із розгорнутою книгою в руках, біля НЬОГО КО« 
м е н д а н т  Т а у е р а .  Входить Г л о с т е р.

Глостер Добридень, лорде! Що, цікава книга?

Генріх Так, добрий лорде... Власне — просто лорде;
Гріх лестити, я ж лестив словом «добрий».
А «добрий Глостер» — те, що й «добрий чорт». 
Безглуздя це, тому — «недобрий лорде».

Глостер
(до коменданта)
Лишіть нас; нам поговорити треба.
Комендант виходить.

Генріх Тіка від вовка так пастух недбалий,
Так підставляє під різницький ніж 
Вівця спочатку вовну, потім горло.
Зіграє знову Росцій сцену смерті?

Глостер Душа злочинна сповнена підозр,
І кожен кущ для злодія — загроза.

Генріх Пташина, що її в кущі зловили,
Боїться потім кожного куща;
Я, пташеняти безталанний батько,
Перед собою бачу лиходія,
Котрий зловив, схопив і вбив маля.
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Глостер Яким жахливим дурнем був крітянин,
Що сина вчив пташиного польоту!
Хоч крила дурень мав, та потонув.

Генріх Так, я Дедал, мій бідний син — Ікар.
Твій батько — Мінос — шлях нам перетнуві 
Твій брат Едвард — те сонце, що спалило 
Моєму хлопцю крила; сам ти — море,

! Чий лютий вир його життя поглинув.
Мечем убий мене, а не словами!
Хай краще приймуть груди твій кинджал, 
Ніж слух — трагічну розповідь твою.
Чого прийшов ти? По моє життя?

Глостер Невже мене вважаєш ти за ката?
Генріх Що ти гонитель— я напевне знаю.

Коли ж убивство безневинних — страта,
То хто ж тоді ти справді, як не кат?

Глостер Твого синка я за зухвальство вбив.
Генріх Щоб за твоє зухвальство перше вбили 

Тебе — то сина ти б мого не вбив.
Я провіщаю: тисячі людей,
Що й крихти страху оцього не мають,
Дідів багато і невтішних вдів,
Сиріт з очима, сповненими сліз,
Батьків, що залишились без дітей,
Дітей, що ращ) втратили батьків,
Той час, коли родивсь ти, прокленуть.
Як ти родився, квилила сова,
Стогнав зловісно пугач, вили пси,
Трощив дерева лютий буревій,
На комин чорний ворон прилетів,
Сорок безладний скрекіт не вгавав.
Більш, як належить, настраждалась мати, 
Але не сподівалась привести 
Такий розлізлий та бридкий клубок,
На плід ставного дерева не схожий.
З  зубами народився ти — прикмета,
Що ти кусатися прийшов у світ.
Якщо лиш правда, що почув я ще,
Родився ти...

Глостер Наслухавсь я. Навік, віщуне, змовкни. 
(Заколює його)
Між іншим, це мені судилось теж.
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Генріх Атож — і потім ще багато вбивств.
О господи, прости — його й мене.
( Вмирає )

Глостер То кров Ланкастера у землю кане?
А я гадав, що гордо бризне ввись.
Смерть короля оплакує мій меч.
Хай завжди пурпурові сльози ллє,
Хто дому нашому бажає зла!
Ще, може, тліє у тобі життя?
У пекло, в пекло, скажеш, я прислав,— 
(ще раз протинає його)
Той, що жалю не зна, любові й страху. 
Так, Генріх щойно правду говорив,
Бо й сам я чув від матері не раз,
.Що я вперед ногами в світ прийшов.
Хіба ж не мав я квапитись — долать 
Тих, що права загарбали у нас? 
Здивовані жінки і повитуха 
Кричали: «Боже, немовля з зубами!» 
Таким я був! Це свідчило, що я 
Гарчатиму й кусатимусь, як пес.
Коли вже небо так зліпило тіло,
То хай вже пекло й дух мені покривить. 
Братів не маю— я на них не схожий. 
Любов, яку старі святою звуть,
Нехай живе в подібних між собою,
А не в мені; один я, сам на світі.
Ти, Кларенсе, мені затьмарив світло,— 
Твій чорний день настане, стережись! 
Такого навіщую навкруги,
Що смерті налякається Едвард;
Тебе уб’ю, щоб страх його розвіять.
Уже немає Генріха і принца;
Тобі, а далі й іншим прийде час,
І, ниций, стану вищим я за вас.
( Звертаючись до тіла короля Генріха)
Твій труп сховаю десь. Твоя ж бо смерть 
Мене блаженством виповнила вщерть. 
(Виходить, несучи тіло)

311



С Ц Е Н А  7

Лондон. Кімната в королівському палаці.

К о р о л ь  Е д в а р д  сидить на троні; к о р о л е в а  Є л и з а в е т а  з м а л и м  
п р и н ц о м  на руках; К л а р е н с ,  Г л о с т е р ,  Г а с т і н г с  та п о ч е т .

Едвард Знов сидимо на троні, що його 
Ми відкупили кров’ю ворогів.
Яких запеклих недругів скосили — 
Буяла їх пиха, як лан осінній.
Три герцоги, три Сомерсета, тричі 
Своїм завзяттям войовничим славні, 
Два Кліффорди відважні, батько й син, 
І два Нортемберленди, два сміливці, 
Що зроду не тікали з поля бою;
Ще й два ведмеді — Монтег’ю, Уорік, 
Що лева-короля ланцем скували 
І ревом змушували ліс тремтіти.
Але усі погрози ми змели,
Стоїть престол наш твердо і несхитно. 
Бесс, підійди, дай поцілую сина.
Для тебе, юний Неде, ми з дядьками 
Проводили в броні зимові ночі,
Йшли пішки у нестерпну люту спеку, 
Щоб мирно ти носив свою корону
І наших всіх старань зібрав плоди.

Глостер
(убік)
Я знищу цей врожай, коли помреш.
Хоч досі незавидний мій талан,
Горбом своїм піднять багато можу
І підніму — або зломлю хребет.
(П оказує на голову, а тоді на руку)
Ти — шлях пробий, а ти — усе здійсни.

Едвард  Брати, любіть же милу королеву 
’ І небожа обидва поцілуйте.
Кларенс Обов’язок перед своїм державцем 

Скріплю, поцілувавши немовля.
Едвард  Спасибі, мій шановний брате Кларенс.

Глостер Засвідчу дереву свою любов, 
Поцілувавши ніжно плід його.
(Убік)
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Так цілував учителя Іуда,
Вітався, але мав на думці зло.

Е двард  Сиджу, і солодко душі моїй —
В країні мир, в серцях братів — любов.

Кларенс Як бути з Маргаритою, владарю? 
Сіцілію, Єрусалим за неї 
Заставив батько владарю французів; 
Вони уже прислали викуп нам.

Е двард  Та геть її, до Франції спровадьте.
Час в урочистостях проведемо,
В розвагах і видовищах веселих,
Якими тішитись двору годиться.
Грай, музико, і радість провіщай,
А смуток відтепер — навік прощай.

Виходять.



РІЧАРД III

Переклав Борис Тен



ЛІЙОВІ
ОСОБИ

Король Едвард іIV.

Едвард, принц Уельський,
к о р Г  Е д в а р д  V сини короля.

Річард, герцог Йорк.

Георг, герцог Кларенс

Річард, герцог Глостер, з г о - б Р ати короля, 
дом король Річард III

Малий син
Кларенса (Едвард Плантагенет, граф Уорік),

Генрі, граф Річмонд, згодом король Генріх VII.

Кардинал Борчер, архієпископ Кентерберійський.

Томас Ротрем, архієпископ Иоркський.

Джон Мортон, єпископ Ілійський.

Герцог Бекінгем.

Герцог Норфолк.

Граф Серрі, його син.

Ентоні Вудвіл,
граф Ріверс, брат королеви Єлизавети.

Маркіз Дорсет
сини Єлизавети від першого шлюбу.

Л орд Грей

Граф Оксфорд.

Л орд Гастінгс.

Л орд Стенлі (він же граф Дербі).

Л орд Ловел.

Сер Томас Воган.

Сер Річард 
Реткліф.

Сер Вільям Кетсбі.
Сер Джеме 

Тіррел.

Сер Волтер 
Герберт.
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Сер Джеме 
Блент.

Сер Роберт
Брекенбері, комендант Тауера.

Тюремник.

Сер Вільям 
Брендон.

Крістофер
Ерсвік, священик.

Трессел
дворяни з почту леді Анни.

Барклі

Лорд-мер Лондона.

Шериф
Вілтшірський.

Єлизавета, королева і дружина короля 
Едварда IV.

Маргарита, вдова короля Генріха VI.

Герцогиня
Иоркська, мати короля Едварда IV і герцогів 

Кларенса та Глостера.

Л еді Анна, вдова Едварда, принца Уельського, 
сина Генріха VI, згодом — дружина 
короля Річарда III.

Донька
герцога Кларенса (леді Маргарита Плантагенет).

Лорди, дворяни, слуги, посланець, паж, писар, священик, єпи
скоп, городяни, міські старшини, радники, вбивці, гінці, солда

ти та інші.

Дія відбувається в Лондоні та інших 
місцях Англії.



ДІЯ ПЕРША

С Ц Е Н А  1 

Лондон. Вулиця.

Входить Р і ч а р д ,  герцог Глостер, один.

Глостер Нарешті сонце Йорка обернуло
Звад наших зиму в літо світлодайне 
І хмари, що над домом нашим висли, 
Поховано в глибокім лоні моря.
Вінки звитяги нам чоло вінчають, 
Пощерблена спокійно висить зброя,
Не грім війни — веселощі панують,
Не грубий марш, а музика чарівна. 
Розгладив зморшки грізночолий бій,
Не мчить на конях у броні, не віє 
Страхами в душі ворогів лякливих,
А витанцьовує в покоях дами 
Під звуки лютні млійно-любострасні.
Та не для мене ігри ті любовні 
Чи ніжні заглядання у дзеркала;
Мені бракує величі кохання,
Щоб серед німф розпусних хизуватись. 
Невдатна скривдила мене природа —
Ні постаті, ні вроди я не маю,
Потвора недороблена, у світ цей 
Дочасно кинута напівлюдина,
Такий бридкий, кульгавий, що й собаки 
На мене брешуть, як до них наближусь. 
У мирну пору млявих цих мелодій 
В яких розвагах час мені збавляти? 
Хіба на сонці тінь свою зорити
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Чи міркувати про потворність Власну?
Тож, добре знаючи, що я коханцем 
У дні солодкомовні ці не буду,—
Поклав собі негідником я стати 
Й прокляв пусті забави наших днів.
Через намови, наклепи зловісні,
1 нашепти про сни, й пророцтва п’яні 
Смертельну встиг посіять я ненависть 
Між братом Кларенсом і королем.
Коли король Едвард прямий і чесний,
Як віроломний і брехливий я,—
Сьогодні ж Кларенс буде у в’язниці,
Бо є пророцтво, що від букви «Г»
Едвардові загинуть спадкоємці.
Думки, пориньте в душу. Ось і Кларенс.

Входять К л а р е н с  п і д  в а р т о ю  і Б р е к е н б е р І .

Добридень, брате. Звідки варта збройна 
При вашій милості?

Кларенс Його величність,
Пильнуючи мою безпеку, почет 
Призначив цей — мене відвести в Тауер.

Глостер Та за що ж це?
Кларенс За те, що звусь Георгом.
Глостер Але ж, мілорде, це вина не ваша,—

Було б батьків хрещених ув’язнити.
Невже його величності завгодно,
Щоб вас у Тауері знов хрестили?
В чім справа, Кларенсе, чи можу знати?

Кларенс Якби ж то знав я, Річарде! Та справді,
Я й сам не знаю. Лиш одне відомо — 
Пророкувань він слухає та снів.
Він букву «Г» викреслює з абетки,'—
Якийсь віщун сказав йому, що «Г»
Його нащадків спадщини позбавить.
Моє ім’я Геррг — на букву «Г»,
Тож і гадає він, що винен я.
З  таких причин чи ще яких, подібних, 
його величність ув’язнив мене.

Глостер Так скрізь, де жінка мужем верховодить!
Вас не король за грати посилає;
Це, брате, леді Грей, його дружина,
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До крайнощів таких його доводить.
Чи не вона й добряга цей побожний, 
Ентоні Вудвіл, брат її, підбили 
Послати лорда Гастінгса у Тауер, 
Звідкіль звільнився він лише сьогодні? 
Ми в небезпеці, брате, в небезпеці.

Кларенс Клянуся небом — у безпеці лиш 
її рідця й герольди, що ночами 
Снують між королем і пані Шор.
Ви чули, як принижено лорд Гастінгс 
її благав йому вернути волю?

Глостер Смиренно божеству ї ї  молившись,
Добув лорд-камергер свою свободу. 
Скажу вам: є для нас єдиний шлях,
Як хочем ласку мати в короля,— 
Служити їй, носить її ліврею.
Вона й підтоптана вдова ревнива, 
Відколи брат вельможними зробив їх,— 
Всевладні кумоньки в державі нашій.

Брекенбері Прошу я ваші світлості пробачить;
Його величність наказав суворо,
Щоб з герцогом ніхто не мав розмов 
Приватних, хоч якого був би звання.

Глостер То, може, й вам, шановний Брекенбері, 
Взять участь бажано в розмові нашій? 
Не зрада тут. Говорим, що король наш 
Премудрий, доброчесний; королева —
В літах поважних, гарна, не ревнива, 
Що в пані Шор чудові ніжки, губи —
Як вишня; очі, язичок— грайливі;
Що знатний став весь королевин рід. 
Цього ж не заперечите ви, сер?

Брекенбері Нема до цього діла нам, мілорде.
Глостер До пані Шор немає діла? Друже,

Скажу вам: діло з нею мати краще — 
Всім, крім одного,— потай, сам на сам.

Брекенбері Хто ж цей один, мілорде?
Глостер її, лукавче, муж. Ти нас не зрадиш?

Брекенбері Прошу пробачення, мілорде, знов,— 
Пора розмову вашу припинити.

Кларенс Такий наказ,— ми мусимо коритись.

319



Глостер В неласці ми,— повинні ми коритись. 
Прощайте, брате. Йду до короля 
І все, що скажете мені зробити,—
Хоч би й сестрою звать вдову Едварда,—* 
Я все зроблю, щоб визволити вас. 
Нещастя братове смутить мене 
Далеко дужче, ніж здається вам.

Кларенс Нікому з нас не легко, знаю це.
Глостер Не довго вам сидіти у в’язниці:

Вас визволю чи вас прийду змінить. 
Терпіння майте!

Кларенс Потерплю. Прощайте.

Кларенс, Брекенбері й варта виходять.

Глостер Іди! Вже не вертатися тобі,
Простаче, дурню! Так люблю тебе,
Що скоро дух твій я пошлю на небо,
Як небо прийме дар цей з наших рук.
Та хто це йде? Це ж визволений Гастінгс!

Входить Г а с т і н г с.

Гастінгс Добридень вам, мій герцогу ласкавий!
Глостер І вам добридень, лорде-камергере.

Я радий привітати вас на волі.
Як знесли ви ув’язнення, мілорде?

Гастінгс Терпляче, пане мій, як личить в’язням.
Та буду жити, щоб віддячить тим,
Хто спричинив ув’язнення моє.

Глостер А певна річ! І з Кларенсом те саме —
У вас і в нього спільні вороги,
Йому і вам ту саму кривду чинять.

Гастінгс Та шкода, що орли сидять у клітці,
А яструби і коршаки на волі.

Глостер Що чути з-за кордону?
Гастінгс Новин немає гірших там, ніж дома: 

Король хворіє, слабне і нудьгує,
Бояться вже за нього лікарі.

Глостер Клянусь святим Павлом, погані вісті.
О, здавна він життя провадив згубне,
Сам виснажив свою вінчану плоть.
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Про це й подумать надто боляче.
Що ж, не встає він?

Гастінгс Не встає.
Глостер Йдіть ви вперед, а я услід за вами.

Гастінгс виходить.

Надіюсь, він не виживе, та в небо 
Раніш пошле Георга на поштових.
Я збільшу в нім до Кларенса ненависть, 
Міць доказів брехнею насталивши.
Якщо удасться задум мій глибокий,
То Кларенс навіть дня не доживе.
Нехай господь тоді й Едварда прийме, 
На мене суєтний лишивши світ.
Візьму Уоріка дочку молодшу,—
Що з того, що я вбив їй мужа й батька? 
Найлегший спосіб жіночці вгодити —
Це мужа й батька заступити їй.
Зроблю так не з великої любові,
А для таємних задумів моїх,
Що цим одруженням я осягну їх.
Та вбіг на торг я поперед коня:
Ще дише Кларенс, і Едвард на троні; 
Не стане їх — полічим зиск в долоні. 
(Виходить)

С Ц Е Н А  2 

Лондон. Інша вулиця.

Вносять тіло к о р о л я  Г е н р і х а  VI у відкритій труні. ї ї  охороняють д в о 
р я н и  з алебардами. За нею йде л е д і  А н н а  в жалобі.

Л еді Анна На землю покладіть почесну ношу, 
Якщо в труні ховатись може честь. 
Ланкастера-цнотливця смерть дочасну 
Ще раз оплакати я хочу ревно. 
Холодний лик святого короля! 
Змертвілий прах Ланкастерського домуі 
Останки крові царської безкровні! 
Дозволь мені хоч тінь твою призвати,
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ЩобАнни бідної ти вчув ридання— 
Вдови нещасного твого Едварда,
Тією вбитого, що й ти, рукою.
В ці вікна, що життя втекло з них, ллю я 
Моїх очей безпомічний бальзам.
Будь проклята рука, що їх розкрила,
І серце тих, хто зважився на це,
І кров того, хто кров твою пролив!
Хто так знедолив нас твоєю смертю,
Нехай страшна поб’є того недоля,
Якої й павукам, гадюкам, жабам 
І всій повзучій гиді не бажаю!
Нехай на світ його дитина прийде 
Недоноском, потворою страшною,
Щоб виглядом відразливим, мерзенним 
Жахнула матір, сповнену надій;
Пороки батька щоб успадкувала!
Дружину візьме він — хай смерть його 
Ще більших мук завдасть їй, ніж мені 
Твоя і мужа юного загибель!
Ідіть же в Чертсі з ношею святою,
З собору взятою для поховання. 
Втомившись, відпочиньте,— я ж тим часом 
Поплачу знов над тілом короля.

Носії піднімають труну, щоб нести далі.

Входить Г л о с т е р .

Глостер Спиніться, опустіть труну на землю.
Л еді Анна Який чаклун диявола цього

Наслав побожній справі заважати?
Глостер На землю труп, негідники! Клянусь

Святим Павлом, що неслух ляже трупом.
Дворянин Мілорде, пропустіть труну! Вступіться!

Глостер Невчений пес! Кажу, вступися сам!
Геть алебарду від грудей моїх,
А ні — то ось, клянусь Павлом святим,
Я розчавлю тебе, зухвалий злидню!

Носії впускають труну на землю.

Л еді Анна Що? Затремтіли ви? Перелякались?
Та ні̂  вас не виню я,— всі ви смертні, 
Диявола не знести смертних оку.
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Згинь, пекла наймерзеннішйй посланцю!
Над смертним тілом цим запанував ти,
Алб не над душею. ВідійдиІ

Глостер О непорочна, змилуйся, не лайся.
Л еді Анна Йди геть, дияволе, не баламуть.

Щасливу землю обернув ти в пекло,
Прокльонів повне й зойків жалібних.
Як вигляд власних жертв тобі приємний,
То ось поглянь — взірець твого катівства. 
Дворяни, гляньте,— захололих ран 
Уста розкрилися, і кров течеі 
Тремти, бридка потворо, червонійі 
Твоя присутність витискає кров 
З цих жил холодних, де нема вже крові.
Учинок твій нелюдський, неприродний 
І повідь спричинив цю неприродну.
Ти, боже, дав цю кров,— помстись за смерть!
Ти, земле, п’єш цю кров,— помстись за смерть*
О небеса, побийте вбивцю громом!
Розкрийся, земле, І поглинь його,
Як королівську поглинула кров,
Пролиту сатанинською рукою.

Глостер Де ж милосердя, леді, що добром
За зло віддасть, любов’ю — за прокльони?

Л еді Анна Чужий катам закон людський і божий;
Ба навіть люті звірі знають жалість.

Глостер А я не знаю — отже, я не звір.
Л еді Анна О чудо! Правду мовить нам диявол!

Глостер Ще більше чудо — гнівається ангел!
Дозволь, жінок божественна окрасо,
В уявних злочинах моїх достойно 
Себе при цій-от виправдать нагоді.

Л еді Анна Ні, ти дозволь, чоловіків заразо,
За справжні злочини твої клясти 
Тебе, проклятого, при цій нагоді.

Глостер Прекрасніша, ніж висловить я міг би,
Терпіння май,— ти вибачиш мені.

Л еді Анна Бридкіший, ніж помислити могла б я,.
Повісся — отоді лишень пробачу.

Глостер Цим чином звинувачу я с£бе.
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Л еді Анна Ні, чином цим ти б виправдав себе.
Помстившись гідно над самим собою 
За всіх, кого негідно ти убив.

Глостер А як не вбив?
Л еді Анна То не були б убиті.

Ні, ти, дияволів слуго, убив їх!
Глостер Не вбив я мужа вашого.

Л еді Анна Живий він?
Глостер Його рука Едвардова убила.

Л еді Анна Брехня! Бо королева Маргарита 
Твій бачила від крові димний меч; 
його ти й до її грудей приставив,
Та вістря відвели твої брати.

Глостер Призвів до цього злий язик її,
Що без вини на мене склав вину їх.

Л еді Анна Призвів до цього твій кривавий розум, 
Що й уві сні саму різню лиш бачить.
Це ж ти вбив короля?

Глостер Так, визнаю.
Л еді Анна Ти визнав, гаде? Хай же бог скарає 

Тебе прокляттям за діла злочинні!..
О, був він добрий, чесний, благородний!

Глостер То й жить йому найкраще в небесах.
Л еді Анна На небі він, ,п,е ти повік не будеш.

Глостер Хай дякує,— туди його послав я,
Де він потрібніший, ніж на землі.

Л еді Анна Для тебе гідне місце — тільки в пеклі.
Глостер Є ще одне,— чи смію лиш назвати?

Л еді Анна В темниці?
Глостер Ні, у вашій спочивальні.

Л ед і Анна Навік хай спокій зникне із твоєї!
Глостер Це так і є, докіль не сплю у вашій.

Л еді Анна Авжеж!
Глостер Це справді так. Але, міледі,

Облишмо гострих дотепів двобій 
І перейдім до мирної розмови.
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Скажіть, причина раннього загину 
Плантагенетів Генріха й Едварда —
Осудна не так само, як і кат?

Л еді Анна Причина й клятий наслідок — це ти.
Глостер Ні, ваша лиш краса тому причина,

Краса, що в снах тривожила мене.
І світ увесь віддав би я на смерть,
Аби до вашого припасти лона.

Л еді Анна Коли б я в це повірила, убивце,
То здерла б нігтями свою красу.

Глостер Мої б не стерпіли такого руки,
Я б вам не дав красу свою губити.
Як сонцем світ, так вашою красою 
І я живу,— в ній день мій, в ній життя!

Л еді Анна Хай ніч твій день затьмить, а смерть — життя.
Глостер Ти смерть моя й життя,— не лай себе.

Л еді Анна Якби ж то так, я б на тобі помстилась.
Глостер Ця сварка наша надто неприродна:

Не мсти тому, хто любить так тебе.
Л еді Анна Ця сварка справедлива і доречна,

Адже на мужевому вбивці мщусь.
Глостер Той, хто позбавив вас, міледі, мужа,

Так учинив, щоб кращого вам дати.
Л еді Анна Від нього кращих на землі немає.

Глостер Є, й любить вас він більше, ніж померлий.
Л еді Анна Хто він?

Глостер Плантагенет.
Л еді Анна І він так звався.

Глостер Ім’я те саме, але вдача краща.
Л еді Анна Де ж він?

Глостер Ось тут.

Леді Анна плює на Глостера.

Чого ж плюєш на мене?
Л еді Анна Отрутою хай стане мій плювок!

Глостер 3 Солодших уст ще не лилась отрута.
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Л еді Анна На гидшу гидь не падала вона.
Геть, геть з очей! Ти ще отруїш їх!

Глостер Твої, мій раю, вже мене струїли!
Л еді Анна Нехай же вб’ють тебе, як василіски!

Глостер Уб’ють нехай, щоб я відразу вмер,
А то вони живцем мене шматують.
З моїх очей твої видобувають 
Струмки ганебних сліз, гірких, дитячих,— 
З моїх очей, що сліз жалю не знали,
Коли мій батько й брат Едвард ридали, 
Почувши зойки Ретленда тоді,
Як чорний Кліффорд зняв над ним меча. 
Коли твій батько войовничий нам 
Розповідав, як батько мій умер,
Та ще й ридав при тому, як дитя;
Коли у всіх текли по лицях сльози,
Як дощ по листю,— їх у час той журний 
Мої не проливали мужні очі,
І от, чого не сміло горе вирвать,—
Краса посміла, й сліпну я від сліз.
Ні ворогів, ні друзів не благав я,
Не знав язик мій слів облесних, ніжних. 
Тепер краса твоя — той дар, якого 
Благаю гордим серцем і устами.
Леді Анна дивиться на нього з погордою.

Уст не криви так згорда: їх тобі 
Не для презирства дано,— для цілунків. 
Якщо простить не може мстиве серце,
То ось, візьми цей вигострений меч, 
Протни, як хочеш, ним ці груди вірні 
І вирви душу, сповнену тобою.
Ждуть голі груди смертного удару,
І смерті я навколішках молю.
(Підставляє їй розкриті груди).

Леді Анна заміряється на нього мечем.

Не гайся, я-бо Генріха убив,
Та знай: краса твоя — тому причина. 
Спіши! Убив я юного Едварда,
Та спричинив це образ твій небесний.
Леді Анна упускає меч.

Меч підніми чи підніми мене.
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Л еді Анна Встань, лицеміре! Хоч твоєї смерті 
Жадаю — катом я твоїм не буду.

Глостер Лише скажи — я сам себе уб’ю.
Л еді Анна Я говорила.

Глостер То ж було у гніві.
Знов повтори — і та рука, що вбила 
Твою любов через любов до тебе,
З любові тої вб’є любов ще більшу,
І будеш ти обох смертей причина.

Л еді Анна Коли б серця читать!
Глостер Моє на язиці.

Л еді Анна Боюсь, обоє брешуть.-
Глостер Тоді — де ж правда в людях!

Л еді Анна Гаразд, сховай свій меч.
Глостер Скажіть, що в мирі ми.

Л еді Анна Це знатимеш пізніше.
Глостер То жить мені в надії?

Л еді Анна Всі люди так живуть.
Глостер Візьміть собі цей перстень.

Л еді Анна Візьму, свого ж не дам.
(Н адягає перстень на палець)-

Глостер Як палець твій моїм обнято перснем, 
Так серце бідне це — грудьми твоїми; 
Носи і те, і те: твої вони.
Як вільно бідному твому рабові 
Ще милості благати з рук ласкавих, 
Його б ти ощасливила навік.

Л еді Анна Яка ж це милість?
Глостер Лишіть сумні турботи ці тому,

У кого більше є причин для смутку,
І виряджайтеся негайно в Кросбі. 
Коли я в склепі Чертсі поховаю 
Останки благородні короля,
Сльозами каяття їх оросивши,—
Туди я поспішу, щоб вас побачить.
З причини, вам не знаної, благаю: 
Зробіть мені цю ласку.
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Л еді Анна Зроблю сіхоче. Радує мене,
Що ваше щире каяття я бачу.
Ви, Барклі й Трессел,.підете зі мною.

Глостер Скажіть: «Прощайте!»
Л еді Анна Ви цього не варті;

Та вже як лестощів мене вчите ви,
То уявіть, що з вами я прощалась.
Леді Анна, Барклі й Трессел виходять.

Глостер Несіть труну.
Дворяни  Куди, мілорде,— в Чертсі?
Глостер Ні, в Біле братство — й ждіть мого приходу.

Виходять усі, крім Глостера.

Хто ще так жінку звабив коли-небудь?
Хто жінку способом таким здобув?
О, я візьму її, хоч ненадовго.
Як? Я, що мужа вбив її і свекра,
Я серце взяв її у тій хвилині,
Коли вона з прокльонами ридала 
Над свідком злочину мого кривавим,
Коли бог, суд і совість — проти мене 
І друзів не було, щоб помогли,
Крім сатани та лицемірних слів,—
І все ж вона — моя! Ніщо — й весь світ! 
Ха-ха!
Невже вона свого забула мужа,
Едварда славного, що в гніві я 
Ще так недавно в Тьюксбері убив?
А гожий він, кохання гідний був 
І щедро обдарований з природи,
Розумний, сміливий і молодий,
І з кров’ю королівською у жилах,—
Такого вдруге не породить світ!
Вона ж до того погляд прихилила,
Хто принца золоту скосив весну,
Лишивши їй гірку вдовину постіль —
До мене, що не вартий пів-Едварда,
До мене, кривоногої потвори!
Проти гроша я герцогство поставлю,
Що помилявся досі я в собі.
Клянусь життям, хоч сам так не вважаю: 
Для неї я — чудовий чоловік.
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Що ж, доведеться дзеркало придбати 
Та загодить десятків два кравців, 
Щоб одягнутись якнайчепурніше.
Як маю ласку я в самого себе,
То варт мені потратитись на це.
Але раніш зіпхну цього в могилу, 
Тоді в сльозах до милої вернусь.
Сяй, сонце, поки дзеркало придбаю: 
Нехай же тінь свою у нім впізнаю. 
(Виходить)

С Ц Е Н А  З

Лондон. Кімната у палаці.

Входять к о р о л е в а  Є л и з а в е т а ,  Р і в е р с  і Г р е й .

Ріверс  Терпіння майте, королево! Скоро 
Одужає король наш, безперечно.

Грей  Від ваших хвилювань йому лиш гірше. 
Тож спокій, ради бога, зберігайте 
І бадьоріть його веселим словом.

Єлизавета А як умре він, що зі мною буде?
Грей Лиш мужа втратите — ото й всього.

Єлизавета Такого мужа втратить — лихо з лих.
Грей Вас бог благословив чудовим сином: 

Він вас утішить, як умре король.
Єлизавета Ах, він ще юний, ним до повноліття 

Опікуватись має Річард Глостер,
Що зовсім ні мене, ні вас не любить.

Ріверс Призначено правителем його?
Єлизавета Ще ні, але вже вирішено це.

Так буде після смерті короля.
Входять Б е к і н г е м  і С т е н л і .

Грей Сюди йдуть лорди — Бекінгем і Стенлі.
Бекінгем  її величності від нас добридень!

Стенлі Хай бог колишню радість вам поверне!
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Єлизавета 'Н а побажання ваше, лорде Стенлі,
Чи мовила б «амінь» графиня Річмонд? 
Хоч вам вона дружина і мене 
Не лрбить,— вірте, Стенлі, не плачу я 
Вам злістю за її гордливу вдачу.

Стенлі Благаю вас, не вірте, королево,
Злим наклепам огудників її.
Якби ж у них знайшлася крихта правди, 
То згляньтеся на слабості графині,—>
Не від злоби, від хворощів вони.

Єлизавета Ви короля вже бачили сьогодні?
Стенлі Удвох з мілордом Бекінгемом ми 

Оце відвідали його величність.
Єлизавета Є, лорди, на одужання надія?

Бекінгем  ̂ Велика, королево,— він веселий.
Єлизавета Хай бог поможе! З ним ви розмовляли?

Бекінгем  Так, королево. Хоче помирити
Мілорда Глостера й братів він ваших,
А їх усіх — із лордом-камергером.
Звелів усім з’явитися до нього.

Єлизавета Доли б то так! Та не бувать цьому!
Боюся, щастю нашому вже край.
Входять Г л о с т е р ,  Г а с т і н г с  і Д о р с е т .

Глостер Таких образ не буду'я терпіти!
Хто ті, що скаржилися королю,
Немовби грубий я і не люблю їх?
Клянусь, той мало любить короля,
Хто ці плітки до вух його доносить!
Що не підлесник я солодкомовний,
Не. вмів брехать, у вічі усміхатись, 

і Вклонятись, як француз, як мавпа чемна,— 
То мають всі за ворога мене!
Невже прямий і щирий чоловік 
.Не проживе, щоб з простоти його 
Не скористались шахраї та пройди?

Ріверс Прб кого з нас говорить ваша честь?
Глостер ҐІро тебе, що забув і правду, й честь!

. Колр тебе я скривдив? Чим образив 
Тебе чи іншого з твоєї зграї?
Чуми на вас нема! Його величність -—
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Хай бог, на зло вам, вік йому продовжить— 
Дихнуть не може вільно, щоб його 
Не турбували скарги безсоромні.

Єлизавета Ні, помиляєтесь ви, брате Глостер.
Король наш без ніякої намови,
Своєю волею послав по вас.
Він, мабуть, з ваших вчинків спостеріг,
Що ви ненавидите цілим серцем 
Моїх дітей, братів, мене саму,—
То й хоче злоби вашої причину 
Він знати і усунути її.

Глостер Не знаю. Світ так споганів, що сови 
Вже там літають, де й орли не сміли. 
Відтоді як в дворяни вийшов блазень —
У блазнів обертаються дворяни.

Єлизавета‘ Так, так, все зрозуміло, брате Глостер:
Моїм ви друзям заздрите и мені.
Дай боже вік не мати в вас потреби,

Глостер Тим часом нам дав бог до вас потребу.
З намови вашої в тюрмі наш брат.
І сам в неласці я, і все дворянство 
Зневажене, тоді як у дворяни 
Щодня підносять, сиплють привілеї 
Тому, хто вчора був гроша не вартий.

Єлизавета Клянуся тим, хто до висот цих трудних 
Мене із щастя скромного підніс,
Що проти Кларенса ніколи я 
Його величності не намовляла,
Лиш завжди заступалася за нього.
Ганьбою підлою підозр облудних 
Ви тяжко, лорде, скривдили мене.

Глостер Ви, може, заперечите, що Гастінгс
Лиш через вас в тюрмі недавно був?

Ріверс Вона це зможе, бо...
Глостер А зможе, Ріверсе,— це всім відомо!

Ще й більше зможе, ніж цього зректися,— 
Вам, сер, піднестись може помогти 
Й зректись, що в тім була рука її,
І запевнять, що ваша то заслуга.
Чому не зможе? Зможе, я ручусь вам..,

Ріверс . У чім «ручусь»?
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Глостер Ручусь, за короля ще зможе вийти,
Ще за якогось дівича-вродливця.
Бабуня ваша гірще заміж вийшла.

Єлизавета Задовго, лорде Глостер, я терпіла 
Ваш глум гіркий і в’їдливі докори. 
Клянуся, доповім я королю 
Про всі образи, що від вас зазнала.
Була б я краще наймичка сільська,
Ніж королева, що терпіти мусить 
Знущання ці, зневагу і цькування.
Не радість в Англії сан королеви.

Входить ззаду к о р о л е в а  М а р г а р и т а .

Маргарита
(вбік )
Молю, щоб зменшив бог тобі цю радість! 
Твій сан, і трон, і честь — мої по праву.

Глостер Ви грозите все королю сказати?
Кажіть без жалю, знайте лиш: я все,
Що мовив тут, засвідчу й перед ним,
Не побоюсь і в Тауер потрапить.
Пора сказати — труд забуто мій.

Маргарита
(вбік)
Дияволе, твій труд я пам’ятаю!
Мого ти мужа в Тауері вбив,
При Тьюксбері ти й сина вбив Едварда.

Глостер Ще не були король ви й королева,
А я вже в’ючним був конем у нього.
То ворогів його упень рубав,
То друзям щедрі сипав нагороди.
Щоб кров його піднести, лив свою.

Маргарита
(вбік)
1 кращу лив, ніж кров його й твоя.

Глостер В ті роки ви і муж ваш Грей були 
На стороні Ланкастерського дому.
Й ви, Ріверсе. Чи не поліг ваш муж 
В Сент-Олбенсі на боці Маргарити?
Я нагадаю вам, як ви забули,
Чим ви колись були і чим ви стали,
І я — чим був тоді і чим я став.
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Маргарита
(  вбік)
І був, і є убивця ти мерзенний.

Глостер А Кларенс бідолашний зрадив тестя, 
Порушив клятву,— бог йому простить!

Маргарита
(вбік)
Хай бог його скарає!

Глостер Аби Едвардові добуть корону —
За це в тюрмі тепер сидить, сердешний.
Мені б дав бог Едварда серце — камінь, 
Йому ж моє віддав — ласкаве й ніжне.
Я, мов дитя^дурний для цього світу.

Маргарита
( вбік) '
Облиш цей світ, злий демоне, й тікай 
У пекло з сорому,— твоє там царство!

Ріверс Мілорде, в люті дні, що ви згадали,
Ніхто з нас вашим ворогом не був,-—
Ми йшли за нашим королем законним;
Були б ви королем — пішли б за вами.

Глостер Я — був би королем? Геть думку цю!
Вже краще я в ганчірники піду!

Єлизавета Ви мало радощів знайшли б, мілорде,
Хоч стали б королем у цій державі.
Отож і я не більше їх знайшла,
Хоч королевою в державі стала.

Маргарита
( вбік)
Так, мало радощів тут королеві.
Я — королева, та нещасна я.
Ні, вже не можу більше я терпіти.
(Виходить уперед)
Гей, слухайте, пірати! Гризетесь ви 
За здобич, пограбовану у мене!
Хто з вас, мій погляд стрівши, не тремтить? 
Якщо підданцями ви не схилялись,
То затремтіть тепер як бунтарі!
Не відвертайся, хаме благородний.

Глостер Чого, зла відьмо, хочеш ти від мене?
Маргарита Всі злочини твої перелічити —

Без цього я тебе не відпущу.
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Глостер , Не вигнано тебе під страхом смерті?
Маргарита Так, але жити у вигнанні тяжче,

Ніж смерть у стороні своїй прийняти.
Ти сина поверни мені і мужа!
(Д о  королеви Єлизавети)
Ти — королівство! Ви ж усі — підданство!
Мої скорботи всі — по праву ваші,
Бо радощі у мене вкрали ви.

Глостер Прокляв тебе мій батько в час, коли 
Вінцем з паперу ти його вінчала,
И від глуму сльози він ронив з очей.
Щоб їх утерти, герцогу дала 
Ти хустку в Ретленда крові безвинній;
З глибин душі сумної ці прокльони,
До помсти кличучи, на тебе впали.
Не ми — мстить бог за твій кривавий злочин.

Єлизавета Бог справедливий мстить за безневинних.
Гастінгс О, так безжально вбити це дитя!

' : Світ не чував ще злочину такого.
Ріверс Злочинці плакали, про це почувши.

Дорсет ГпОмсту геть усі пророкували.
Бекінгем  Нортемберленд там був — і він ридав.

Маргарита Як! Гризлись ви перед моїм приходом,
За горло одне одного хапали —
І враз на мене всю звернули злість?
Невже прокляття Йорка стільки важить,
Що Генріхова смерть, Едварда смерть,
І втрата влади, і м,оє вигнання 
Є лиш відплата за хлоп’я сварливе?
Чи долетить проклін крізь хмари в небо? 
Розкрийте ж, хмари, шлях моїм прокльонам!
•Хай не в бою — з обжерства вмре король ваш, 
Щр став ним через короля убивство!
Хай принц Уельський, твій синок, умре,
Так само юним, від руки убивці,
Як мій Едвард загинув, принц Уельський. 
Переживи свій, королево, сан,
Як я, і стань нещасною так само!

. Живц :найдовше, смерть дітей оплач.
І надивись, як я дивлюсь тепер,
На іншу в королівському одінні.

. Нехай твоє раніш минеться щастя,
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Щоб не була ти в час гіркої смерті 
Ні мати, ні жона, ні королева!
Ви, лорди Ріверс, Дорсет, лорде Гастінгс, 
Ви бачили, як під ножем кривавим 
Мій син загинув,— бога я благаю,
Щоб з вас ніхто не вмер своєю смертю: 
Хай наглий випадок підкосить вас!

Глостер Кінчай свої закляття, люта відьмо!
Маргарита И пустить тебе? Ні, стій, собако, й слухай. 

Як є страшніших кар запаси в неба,
Ніж побажати я тобі могла б,
Хай збереже їх, щоб гріхи твої 
Дозріли, й аж тоді поб’є тебе,
Що в цім нещаснім світі мир порушив! 
Хай загризе тебе сумління черв!
Хай все життя ти в друзях ворогів,
А в ворогах хай друзів бачиш вірних!
Хай сон для того лиш твоїх очей 
Торкається убивчих, щоб кошмаром 
Тебе жахали демонів рої!
Потворний викидню, свине рилата!
Ти носиш від народження тавро,— 
Природи плямо, адове поріддя!
Утроби материнської ганьба!
Мерзенний виплід батькового лона! 
Безчесне дрантя! Погань!..

Глостер Маргарита!
Маргарита Ні, Річард!

Г лостер Що?
Маргарита Не кликала тебе.

Глостер Прошу пробачити. Мені здалося,
Що ти мене так прикро обзивала.

Маргарита Авжеж. Але відповідать не треба.
Лиш дай мені прокльони докінчити.

Глостер Я їх скінчив іменням — Маргарита.
Єлизавета На вас прокльони ваші й повернулись.

Маргарита Мальована владарко, марний відблиск 
Моєї величі, навіщо ти 
На павука лихого сиплеш цукор —
Того, що вже впіймав тебе в тенетаї
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Дурна, дурна, на себе ніж ти гостриш!
Настане день — мене попросиш ти 
Клясти з тобою злу горбату жабу.

Гастінгс Спини, брехунко, ці прокльони люті,
Терпцю нам не вривай собі на лихо!

Маргарита Ганьба вам! Мій урвали ви давно.
Ріверс Була б вам послуга навчить вас шани.

Маргарита Мені служити — це повинність ваша.
Я — королева, а підданці — ви;
Мені служивши, сповните повинність.

Дорсет Це божевільна, не змагайтесь з нею.
Маргарита Маркізе, тихше,— надто ви зухвалі!

Навряд чи й бачив хто новий ваш герб.
Чи ж новоспечене збагне дворянство,
Яке нещастя — втратити здобуте!
Хто високо — над тим вітри бушують,
А впавши — розіб’ється він ущент.

Глостер Порада не дурна. Маркізе, вчіться!
Дорсет Вона і вас стосується, мілорде.

Глостер Мене — тим більш. Я високо родився.
Гніздо, що в’єм ми на вершині кедра,
З вітрами бавиться, глузує з сонця.

Маргарита І сонце затіняє на біду.
Мій син є свідком — він в тіні смертельній.
Твій гнів, як хмара, вкрив його проміння 
І сяйво в вічну пітьму оповив.
І звив гніздо ти в нашому гнізді.
Усе ти бачиш, боже, не стерпи ж:
Що кров’ю він здобув — хай кров’ю й сплатить!

Бекінгем  Мовчіть! Не ласку, то хоч сором майте! 
Маргарита Ні, ласки й сорому не ждіть від мене.

До мене ви ласкаві не були,
Мої надії вбили безсоромно.
До мене ласка — лиш самі образи,
І все життя моє — ганьба. Хай нею 
Живе скорбот моїх несамовитість!

Бекінгем  Ну, годі, годі!
Маргарита В знак дружби і союзу, Бекінгеме,

Твою цілую руку. Щастен будь 
У всьому ти і рід твій благородний.
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Вбрання у нашій не сплямив ти крові,
То й не торкнуть тебе мої прокльони.

Бекінгем Нікого не торкнуть, не йдуть-бо далі 
Вони від губ, що вимовили їх.

Маргарита Ні, вірю я, вони летять до неба,
Щоб мирний спокій божий розбудити. 
Мілорде, стережися пса цьогої 
Він, ластячись, кусає, і укус 
Зубів його отруйних — убиває.
Не знайся з ним, остерігайся лиха.
Гріх, смерть і пекло — ось його печаті, 
Пекельні слуги всі йому коряться.

Глостер Що, Бекінгеме, вам вона сказала?
Бекінгем  Та, герцогу, достойного нічого.

Маргарита Що? Зневажаєш ти мою пораду 
І лестиш чорту, що від нього я 
Застерегла тебе? Згадай це в день,
Коли тобі він смутком серце пройме,
И скажи: «Пророчиця ти, Маргарита!» 
Хай вчує кожен з вас його ненависть,
А вашу — він, і всі ви разом — божуї 
( Виходить )

Гастінгс Встає волосся від її прокльонів.
Ріверс І в мене. Дивно, що вона на волі.

Глостер Я не виню її. Пречиста бачить —
Багато кривд вона зазнала; каюсь 
І я, що перед нею завинив.

Єлизавета Здається, я їй лиха не чинила.
Глостер Та зиск ви мали весь від лих її.

Я надто гаряче творив добро 
Тому, хто холодно про це згадає.
Ось Кларенс має добру нагороду:
У хлів його загнали й там годують.
Хай бог простить того, хто це зробив!

Ріверс Як доброчесно це й по-християнськи — 
За тих молитись, хто нам кривду чинить!

Глостер Я завжди так роблю.
(Вбік)

И цілком свідомо: 
Якби я кляв, то кляв би цим себе.
Входить К е т с б і.
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' Кетсбі Його величність просить королеву 
(до Глостера)
І світлість вашу,
(до всіх)
И вас, шляхетні лорди!

Єлизавета Іду я, Кетсбі. Лорди, й ви зі мною? 
Ріверс Ми з вами, королево.

Виходять усі, крім Глостера.

Глостер Я зло чиню — й кричу про нього перший. 
Початих мною ж підступів таємних 
Важкий тягар складаю я на інших.
Над Кларенсом, кого я в пітьму кинув, 
Ридаю гірко перед простаками,
Як лорди Стенлі, Гастінгс, Бекінгем; 
Кажу їм, що з ріднею королева 
На Кларенса наструнчила Едварда.
Ті вірять і під’юджують: «Помстися 
І Ріверсу, і Вогану, і Грею!»
Зітхнувши, я наводжу їм з письма,
Що бог звелів платить добром за зло. 
Так наготу злоби я прикриваю 
Листочком, вирваним із книг священних,
І, чорта граючи, вдаю святого.

Входять д в о є  у б и в ц ь .

Та тихше: ось і виконавці тут.
Ну що, відважні і надійні друзі,
То ви йдете це діло докінчити?

1-й убивця  Авжеж, мілорде. И по наказ прийшли, 
Щоб у тюрму пустили нас до нього.

Глостер Гаразд, що нагадали: ось, візьміть.
( Подає  їм перепустку)
Як скінчите, приходьте в замок Кросбі. 
Та не баріться діло довершити, 
Проречистих не слухайте благань,
Бо красно вміє Кларенс промовляти,
І ваші він розжалобить серця.

1-й убивця  Е ні, мілорде, ми не з балакучих.
З базік пуття не густо; будьте певні,
Не язиком працюємо — руками.
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Глостер Як плакать доведеться вам — то груддям! 
Лиш дурні плачуть. Я вподобав вас.
Отож до діла!

1-й убивця Ми йдемо, мілорде.

С Ц Е Н А  4

Лондон. Кімната в Тауері.

Входять К л а р е н с  і Б р е к е н б е р і .

Брекенбері Чого такі сумні, мілорде, нині?
Кларенс Жахливу ніч провів я, повну снів 

Страхітних і видінь потворних. Ні,
Я б не хотів, як вірний християнин,
Ще пережить таку, хоч би й давали 
За неї цілий світ щасливих днів,— 
Такого жаху сповнена вона.

Брекенбері Що ж снилось вам, мілорде? Розкажіть.
Кларенс Приснилось, ніби з Тауера втік я,

На кораблі в Бургундію пливу;
Зі мною брат мій Глостер; він з каюти 
На палубу виманює мене.
В бік Англії ми дивимось обоє 
І безліч згадуєм важких пригод,
Що в дні війни Ланкастера і йорка 
Нам випали. Проходжуємось ми 
Вздовж палуби хисткої; Глостер наче 
Спіткнувсь; його підтримать я хотів,
Та, падаючи, він зіпхнув мене 
За борт у хвилі океану буйні.
Яка то мука — боже мій! — тонути! 
Який жахливий шум води у вухах!
Як страшно смерть побачити потворну! 
Я бачив безліч кораблів розбитих,
І безліч трупів риби пожирали.
І скрізь по дну морському — якорі,
І зливки золота, і перлів купи,
Алмази і коштовні самоцвіти.
У черепах, в очницях, де колись
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Містились очі, дороге каміння 
Світилось, тим очам немов на глум,
І вабило в грузький намул безодні,
З розкиданих глумилось кістяків.

Брекенбері Та як же встигли в передсмертну мить 
Ви тайни дна морського роздивитись?

Кларенс Здається, встиг, хоча не раз душа 
Із тіла рвалась; та ревниві води 
її держали, не давали їй 
В повітря чисте зринути і тисли 
На груди трепетні, що силкувались —
Аж розривались — викинути дух мій.

Брекенбері І не прокинулись ви з тої муки?
Кларенс Ні, ні, мій сон тривав і після смерті.

Яка в душі моїй знялася буря!
Ввижалося — через потік печальний 

*В край ночі вічної мене провіз 
Хмурний човняр, уславлений співцями.
Тут перший стрів мою блуденну душу 
Уорік славний, мій шановний тесть.
Він крикнув: «Кларенсе, яка жде кара 
Клятвопорушника в цім темнім царстві?»
І зник. За ним з’явилась інша тінь,
Мов ангел з кучерями осяйними, 
Забризканими кров’ю, і кричить:
«Лукавий Кларенс тут, зрадливий Кларенс, 
Що вбив мене під Тьюксбері підступно. 
Тягніть же, фурії, його на муки!»
І демонів огидних легіон 
Враз оточив мене і просто в вуха 
Завив так дико, що аж затремтів 
Я з.жаху та й прокинувсь. Довго ще 
Мені здавалося, що в пеклі я,—
Так цей жахливий сон мене збентежив.

Брекенбері Не диво, лорде, що злякались ви,—
Я сам тремчу від того, що почув.

Кларенс Ох, стражу мій, усе, що я вчинив,
Чим нині совість мучить так,— було 
Все для Едварда. А яка відплата!
О боже! Як твого не спинить гніву 
Молитва, як мене карати хочеш,
То лиш мене карай, але дружину
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Безвинну пощади й дітей нещасних!
(Д о  Брекенбері)
Мій стражу, я прошу, побудь зі мною.
Так тяжко на душі, і хилить сон.

Брекенбері Гаразд, мілорде. Спочивайте з богом!
Кларенс засинає, сидячи в кріслі.

Печаль і сон ламає нам, і звички,
Ніч обертає в день, а ранок — в ніч.
Лиш в титулі володарів — весь блиск їх;
Честь зовнішня: за внутрішній тягар 
І за безплідні мрії здобувають 
Вони турбот безсонних цілий світ.
Вельможа то чи злидень простолюдний —
Різнить їх тільки слави блиск облудний
Входять д в о є  у б и в ц ь .

1-й убивця  Гей, хто тут є?

Брекенбері Чого тобі треба? І як ти сюди прийшов?
1-й убивця  Мені треба з Кларенсом поговорити, а прийшов 

я сюди своїми ногами.
Брекенбері Щось дуже швидко.
2-й убивця  Краще швидко, сер, ніж марудно. Покажи йому 

наказ, та й балачці край.
Брекенбері читає папір.

Брекенбері За цим наказом Кларенс благородний 
Вам має бути відданий до рук.
Що значить це — не буду міркувати,—
Від міркувань я хочу бути чистим.
Ось герцог — спить у кріслі, ось ключі.
Я йду до короля доповісти,
Що свій обов’язок вам передав я.

1-й убивця  Це ви можете, сер; ваша мова розумна. Ідіть
здорові!
Брекенбері виходить.

2-й убивця  Що ж, уколошкаєм його, поки він спить?
1-й убивця  Ні, а то прокинеться та скаже — боягузи.
2-й убивця  Прокинеться? Дурний ти! Не прокинеться він 

аж до страшного суду.
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1-й убивця  Тоді ж то він і скаже, що ми вбили його сон
ного.

2-й убивця  Страшливе слово—  суд! Щось ніби докори со
вісті воно в мені родило.

1-й убивця Ти що, боїшся?
2-й убивця  Не вбити, ні,— на те я маю наказ. Боюсь про

кляття за вбивство, від нього-бо наказ мене не захистить.
1-й убивця  А я гадав, що цілком ти зважився.
2-й убивця  Я зважився лишити його живим.
1-й убивця  То я вернусь до герцога Глостера й скажу 

йому про це.
2-й убивця  Ні, прошу тебе, зажди трохи. Сподіваюсь, цей 

мій спасенний настрій минеться. Він звичайно не триває у мене 
довше, ніж поки полічу до двадцяти.

1-й убивця  Ну, як себе тепер ти почуваєш?
2-й убивця  Сказати правду, якісь краплини совісті в мені ще

залишились.
1-й убивця  Згадай, яка жде нас нагорода, коли скінчимо

справу.
2-й убивця  Чорт його бери, хай умирає! Я й забув про

нагороду.
1-й убивця  Де ж тепер твоя совість?
2-й убивця  Хе! В гаманці у лорда Глостера.
1-й убивця  Отож, коли він розв’яже гаманця, щоб видати 

нам нагороду, то й совість твоя вилетить?
2-й убивця Дарма, хай собі летить. Вона мало кому, а то 

й нікому не потрібна.
1-й убивця  А що, як вона вернеться до тебе?
2-й убивця Не буду вже я з нею морочитись. Совість — це 

небезпечна річ, через неї стаєш боягузом: не можеш украсти без 
того, щоб совість тебе не осудила; не можеш вилаятися без того, 
щоб совість не приборкала тебе; не можеш переспати з сусідовою 
жінкою без того, щоб совість тебе не викрила. Совість —.це со
ром’язливий, скорий червоніти біс, що бунтує в грудях наших і в 
усьому нам перешкоджає. Той біс примусив мене раз віддати га
манець із золотом, що я випадково знайшов; він пускає з торбами 
кожного, хто за ним піде; його женуть з усіх міст і сіл як небез-
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почну тварюку, і кожен, хто хоче добре жити, намагається обійтись 
без нього і покладатись лише на самого себе.

1-й убивця  А хай йому абищо! Той біс і зараз штовхає мене 
під лікоть — умовляє не вбивати герцога.

2-й убивця  Викинь цього біса з голови і не вір йомуі На те 
він і вкрадається до тебе в душу, щоб тебе ослабити.

1-й убивця  Я міцно збитий: мене йому не подолати.
2-й убивця  Оце мова порядної людини, що вміє себе шану

вати. Ну що ж, почнім роботу!
1-й убивця  Довбони його но макітрі руків’ям меча, а тоді 

кинемо його в бочку з мальвазією, що стоїть он у тій кімнаті.
2-й убивця  Чудова вигадка! Ну й настоянка ж з нього ви

йде!
1-й убивця  Цить, він прокидається.
2-й убивця  Ну що ж, рубай.
1-й убивця  Ні, ми ще з ним порозмовляємо.

Кларенс
(прокидаючись)
Де вартовий? Подай мені вина.

1-й убивця  Вина, мілорде, вам буде досхочу.
Кларенс В ім’я бога, хто ти?

1-й убивця  Людина, як і ви.
Кларенс Та роду не вельможного, як я.

1-й убивця  Та чесного я роду, не як ви.
Кларенс Твій голос — наче грім, а погляд — ниций.

1-й убивця  Бо голос короля, а погляд — свій.
Кларенс  Як темно, як жахливо ти говориш,

Грозиш очима. І чому ти зблід?
Хто вас послав? Чого сюди прийшли ви?

Обидва вбивці Щоб... щоб... щоб...
Кларенс  Щоб мене убить?

Обидва вбивці Так, так.
Кларенс  Сказати це вам ледве стало духу,

Чи ж вистачить вам духу це зробити?
Чим, любі друзі, вас образив я?

1-й убивця  Не нас образили ви.— короля.
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Кларенс Я швидко знову помирюся з ним.
2-й убивця Ні, лорде, ні. Готуйтеся до смерті.

Кларенс То з-поміж всіх на світі вам припало 
Убить безвинного? Чим винен я?
Які є докази вини моєї?
Які присяжні вирок підказали 
Судді суворому? Хто смерть гірку 
Мені, нещасному, проголосив?
Покіль закон не осудив мене, 
Загрожувати смертю — беззаконно. 
Благаю задля віри в кров Христову,
Що він пролив для нашого спасіння,— 
Ідіть і рук на мене не здіймайте,
Ви до проклятого взялися діла.

1-й убивця На те, що робим, маємо наказ.
2-й убивця І хто наказ той дав, є сам король.

Кларенс Васале блудний! Цар-бо над царями 
Закон свій на скрижалях написав:
«Не убивай!» І переступиш ти 
його закон, щоб виконать людський?
В руці його відплата,— стережись, 
Карає він порушників закону.

2-й убивця Отож на тебе помста і впаде
За клятву зламану і за убивство. 
Приймаючи причастя, ти поклявся 
За дім Ланкастерський боротись вірно.

1-й убивця І ти, як зрадник божого імення,
Зламав цю клятву й лезом віроломним 
Розкраяв груди сину короля...

2-й убивця Якого клявсь любити й захищати.
1-й убивця Як смієш божим ти грозить законом, 

Коли його так тяжко сам порушив?
Кларенс А задля кого гріх я цей вчинив?

Для нього, для Едварда, задля брата. 
Вбивать мене за це він не пошле вас,— 
Тут винен він так само, як і я.
Як схоче бог за це мене карати,
То знайде — покарає він прилюдно! 
Руці його всесильній не перечте:
Не потребує він шляхів неправих,
Щоб покарать зневажників своїх.
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1-й убивця А хто ж послав тебе кривавим катом,
Коли прекрасний принц Плантагенет,
Наш витязь юний, був тобою вбитий?

Кларенс Диявол, гнів мій і любов до брата.
1-й убивця  Повинність, гріх твій і любов та сама

Тебе убити спонукають нас.
Кларенс Як брата любите, й мене любіте,—

Адже я брат йому й люблю його.
Якщо вас грішми куплено — верніться,
До Глостера, до Річарда підіть.
Він за життя моє вам дасть дорожче,
Ніж дасть Едвард за вість про смерть мою.

2-й убивця  Ви помилились: Глостер — ворог вам.
Кларенс Ні, любить і шанує він мене.

Підіть до нього.
5идва вбивці Підемо, не бійся.

Кларенс Скажіть — коли наш батько, Йорк державний, 
Звитяжною рукою трьох синів 
Благословляв,'любов їм заповівши,
Не думав він, що дружба ця порветься. '
Скажіть це Глостерові, й він заплаче.

1-й убивця-  Не слізьми — груддям він учив нас плакать.
Кларенс Ні, не чорніть його, бо добрий він.

1-й убивця  Як сніг у жнива. Помилились ви:
Це він нас підіслав, щоб вас убити.

Кларенс Не може бути! Плакав, обнімав
Мене, прощаючись, ридав і клявся 
Він про визволення моє подбати.

2-й убивця  Він так і робить, від земного рабства
Вас визволяючи для благ небесних.

1-й убивця Миріться, лорде, з богом перед смертю.
Кларенс Є в ваших душах ще чуття святі,

І радите ви з богом помиритись;
Самі ж такі сліпі до власних душ,
Що вбивством цим повстанете на бога? 
Подумайте ж: хто вас послав на це,
Сам вас за це й ненавидіти буде.
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2-й убивця Що ж діять?
Кларенс Майте жаль, себе рятуйте!

1-й убивця  Жаль? Це лиш для жінок і боягузів.
Кларенс Безжальні тільки звір, дикун, диявол.

Якби котрийсь із вас був царським сином, 
І був ув’язнений, як я, й побачив 
Убивць, підісланих, як ви, до нього,—
Чи їх він не благав би про життя?
В очах твоїх я бачу жаль, мій друже!
Якщо твої не брешуть очі, ти 
За мене стань і теж благай зі мною,
Як сам за себе в цій біді благав би.
Чи зжалиться бідар над бідним принцом?

2-й убивця  Мілорде, озирніться.
1-й убивця

(убиваючи Кларенса)
От так, от так! А як цього не досить,
В мальвазії вас зараз утоплю.
(Виходить з трупом)

2-й убивця Яке криваве, одчайдушне діло!
Я, як Пілат, омить хотів би руки 
Від оцього проклятого убивства.
Повертається 1-й у б и в ц я .

1-й убивця  Гей, ти! Чого стоїш, не помагаєш?
Вже ж герцог знатиме, як лінувавсь ти.

2-й убивця Хай краще б він узнав, що спас я брата.
Візьми всі гроші і скажи йому,
Як каюсь я, що герцога убито.
(Виходить)

1-й убивця  А я не каюся. Геть, боягузе!
В яку б то нору тіло заховати,
Покіль його похоронить накажуть?
Платню одержу і подамся в путь:
Нехай там що, мене вже не знайдуть. 
(Виходить)
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ДІ Я ДРУГА

С Ц Е Н А  1

Лондон. Палац.
Фанфари.

Входять хворий к о р о л ь  Е д в а р д ,  к о р о л е в а  Є л и з а в е т а ,  Д о р с е т ,  
Р і в е р с ,  Г а с т і н г с ,  Б е к і н г е м ,  Г р е й  т а і в ш і .

Е двард Так, я зробив сьогодні добре діло.
Ви ж, пери, єдність вашу зберігайте.
Я жду щодня від бога посланця,
Що з цього світу, визволить мене.
У мирі дух мій відлетить на небо,
Між друзів мир лишив я на землі,— 
З ’єднайте руки, лорди Ріверс, Гастінгс, 
Облиште зваду, в дружбі покляніться.

Ріверс Клянуся небом, вільний я від гніву,
І ось рука моя — печать любові!

Гастінгс У цьому й я своїм клянуся щастям!
Едвард  Та не лукавте перед королем,

Розкриє-бо верховний цар царів 
Таємну зваду й вас на смерть осудить, 
Щоб один одного самі ви вбили.

Гастінгс Хай стільки щастя маю, як любові.
Ріверс І я всім серцем Гастінгса люблю.

Едвард  Не виняток ні ви тут, королево,
Ні син ваш, Дорсет, ані Бекінгем,— 
Ворогували всі ви. Полюбіть,
Дружино, Гастінгса; для поцілунку 
Подайте руку, й хай це буде щиро.

Єлизавета Ось, Гастінгсе.
(Подає руку для поцілунку)

Ніколи не згадаю 
Колишніх звад, своїм клянуся щастям!
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Едвард  Дорсет, цілуй його. Любіть маркіза,
Мій Гастінгсе.

Дорсет Союз любові я
Нерушно обіцяю берегти.

Гастінгс І я клянуся в цьомуі 
Обнімаються.

Е двард  Скріпіть союз, достойний Бекінгеме,
Обнявши всю рідню жони моєї,
Щоб був щасливий я єднанням вашим.

Бекінгем
(до королеви)
Якщо на світлість вашу й рідних ваших 
Замість любові Бекінгем дихне 
Ненавистю — хай бог мене скарає 
Злобою тих, чиєї жду любові.
Як вірного шукатиму я друга 
І буду певен в цьому — хай лукавим,
Без краю підлим зрадником для мене 
Він стане; бога я.про це молю,—
Якщо не буду вам і вашим вірний.
(Обнімав Гастінгса і а інших)

Едвард  Твої слова, достойний Бекінгеме,—
Немов бальзам мені на серце хворе.
Лиш брата Глостера бракує тут,
Щоб закріпити мир благословенний.

Бекінгем  В час добрий. Ось і герцог; Реткліф з ним.
Входить Г л о с т е р .

Глостер Добридень королю і королеві!
Й вам, світлі пери, щастя зичу я!

Едвард  Сьогодні справді в нас щасливий день.
Ми діло милосердя учинили:
Замість ненависті, любов і мир 
Єднають перів гордих і гнівливих.

Глостер Це добре діло, володарю мій!
Як хто в цьому високому зібранні 
З намови чи з неправої підозри 
За ворога мене вважає;
Як сам я в гніві чи з нерозуміння 
Образу або кривду заподіяв 
Кому з присутніх, то хотів би я 
У нього миру дружнього просити.
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Злоба — то смерть! Ненавиджу її.
Про мир молю вас першу, королево,— 
Служінням вірним вам за те віддячу.
І вас прошу, мій добрий Бекінгеме,
Якщо бували звади поміж нами;
Вас, Ріверсе, і вас так само, Грею,
Хоч гнівались на мене без причини;
Вас, лорде Вудвіл, вас, мілорде Скеле,
Вас, герцоги, і графи, і дворяни.
Не знаю в цілій Англії людини,
До кого більш неприязні я мав би,
Ніж немовля, що тільки народилось,
І славлю бога за своє смирення.

Єлизавета Цей день для нас віднині святом буде.
Хай бог утишить розбрат поміж нами!
Тепер величність вашу я благаю 
До брата Кларенса явити ласку.

Глостер На те вам ніс любов я, королево,
Щоб з мене ви при королі знущались?
Бо знають всі — вмер герцог благородний.
Всі встають з місць.

Не зневажайте тлін його цим глумом.
Ріверс Що? Знають всі? Хто ж знає те, що вмер він?

Єлизавета О небо праведне^ Де ми живем?
Бекінгем  Чи й я поблід, як всі тут, лорде Дорсет?

Дорсет Так, добрий лорде, тут нема нікого,
Кому б не позникали з лиць рум’янці.

Едвард  Що?! Брат умер? Скасовано ж наказ!
Глостер За першим бідолаха вмер наказом,

Иого-бо ніс окрилений Меркурій.
А другий ніс забарливий каліка,
І ледве він на похорон поспів.
Бог попустив, щоб декотрі, менш гідні 
Й менш вірні вам, споріднені не кров’ю, 
Лишень кривавими думками ближчі,
Не тільки не покарані, як Кларенс,
Але й уникли навіть підозріння.
Входить С т е н л і .

Стенлі Благаю ласки вашої, державче!
(П адає навколішки)
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Едвард  Ох, дайте спокійі Серце смутку повне.
Стенлі Не вислухаєте — з колін не встану.

Едвард  То швидше говори. Чого ти просиш?
Стенлі Слугу мого, владарю, пощадіть:

Убив він розбишаку дворянина,
Що в почті був у герцога Норфолка.

Едвард Язик мій брата засудив на смерть —
І він прощення вимовить рабові?
Не вбив мій брат, його вина — у мислях,
А він покараний гіркою смертю.
А хто просив за нього? Хто в час гніву 
Благав, до ніг упавши, схаменутись?
Хто говорив про братство, про любов?
Хто нагадав: з Уоріком могутнім 
Порвав нещасний і за мене бився?
Хто нагадав, що в полі тьюксберійськім,
Коли долав Оксфорд, він врятував
Мене й сказав: «Живи й царюй, мій брате!»
Хто нагадав, як ми лежали в полі,
І замерзали, й він мене вкривав 
Своїм одінням, сам же, напівголий,
Весь ціпенів від холоду вночі?
Та лють звіряча з пам’яті моєї 
Все вирвала злочинно, і ніхто з вас 
Не змилувався й не навів на розум.
А хай-но слуги ваші й візники 
Нап’ються без пуття і осквернять 
Спасителя безцінний образ — ви 
Уклінно просите: прости, прости,
І згоджуюсь на те я беззаконно.
А от за брата не благав ніхто,
І сам я за нещасного, негідний,
Не заступився. Найгордіший з вас 
Багато що в житті йому завдячив,
Йому ж ніхто не виблагав життя.
О боже мій! Боюсь, що гнів твій правий 
Поб’є й мене, і вас, моїх і ваших.
До спальні, Гастінгсе, ведіть мене.
О бідний Кларенс!

Король Едвард і королева Єлизавета з кількома лордами виходять.

Глостер Ось плід поквапності! Спостерегли ви,
Як родичі злочинні королеви,
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Про Кларенсову смерть почувши, зблідли?
О, це вони підбили короля! 
їх бог скарає! Що ж, ходімо, лорди, 
Скорботного Едварда утішати.

Бекінгем  За вами, ваша світлосте, йдемо.
Виходять.

С Ц Е Н А  2 

Палац.

Входить г е р ц о г и н я  Й о р к с ь к а  з с и н о м  і д о н ь к о ю  К л а р е н с  а

Син Скажіть, бабуню, тато наш умер?
Герцогиня Та ні, мій любий!

Донька  Чого ж ви плачете, б’єте у груди,
І кричите: «Мій син, нещасний Кларенс!»?

Син Чому киваєте ви головою
Й сирітками нас бідними звете,
Якщо живий наш батько благородний?

Герцогиня Внучатка любі, помилились ви:
Не через батька вашого я плачу;
Боюся: втрачу короля, помре він.
Над тим, що втрачено, даремні сльози.

Син То, значить, він таки умер, бабуню?
І в тому винен дядько мій, король!
Скарає бог його. Не перестану 
Молитись щиро я, щоб це збулося.

Донька І я так само.
Герцогиня Спокійно, дітоньки! Король вас любить.

Вам, безневинним, ще не зрозуміти,
Хто спричинивсь до таткової смерті.

Син Збагнули ми. Сказав нам дядько Глостер,
Що то король з намови королеви 
В темницю тата нашого укинув.
І, говоривши це, мій дядько плакав,
Жалів мене і ніжно цілував,
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Просив довіритись йому, як батьку,
І обіцяв любить мене, як сина.

Герцогиня Ох, може й лжа прикритись благородством 
І маскою чесноти — зле нечестяі 
Він — син мені, і він — моя ганьба.
Та не з моїх грудей олжу він виссав.

Син То дядько мій, бабунечко, нещирий?
Герцогиня Авжеж, мій любий.

Син Не може бути. Що за гомін там?
Входить к о р о л е в а  Є л и з а в е т а  з розпатланим волоссям, за нею Р і в е р 
і Д  о р с е т.

Єлизавета Хто плакать і ридать мені закаже,
І мучитись, і долю проклинати?
Одчаю чорному віддам я душу —
Сама я стану ворогом собії

Герцогиня Навіщо сцена ця несамовита?
Єлизавета На те, щоб дію завершить трагічну.

Едвард, мій муж, твій син, король наш — вмер 
Як віттю зеленіть, де корінь стято?
Як листю не зів’ять, де висох сік?
Живі ви — плачте чи умріть, щоб швидше 
На крилах душ догнать дух короля 
Та як підданці вірні йти за ним 
В уділ його новий, де ніч панує.

Герцогиня Ох, і мені близька твоя скорбота!
То ж син мені — твій благородний муж.
Коли свого оплакала вже мужа,
Я в дітях образ бачила його.
Тепер два дзеркала його подоби 
Злостива смерть розбила на шматки,
Одне — криве — лишилося на горе,
І в ньому бачу я свою ганьбу.
Хоч ти вдовою стала, все ж ти — мати,
Тобі на втіху діти залишились,
А в мене смерть забрала чоловіка 
Й дві милиці з рук вирвала слабких:
Едварда й Кларенса. Твоє тужіння —
Мого лиш половина, й горе все,
И твої ридання у моїх потонуть.

Син Ви, тітонько, не плакали над татом,
То й ми вам не поможемо слізьми.
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Донька Сирітством нашим ви не вболівали.
То й ми ваш не оплачем жаль вдовиний.

Єлизавета Мені в риданнях не потрібна поміч,
На плач і сльози не безплідна я.
Хай всі струмки в очах моїх зіллються,
Щоб, місяцю надводному підвладна,
Весь світ могла залити я слізьми 
За мужа любого, мого Едварда.

Діти Й за Кларенса, за тата дорогого.
Герцогиня За них обох — за Кларенса й Едварда.
Єлизавета Едвард — моя опора, й він загинув!

Діти Нам Кларенс був опора, й він загинув.
Герцогиня Мені ж — обидва, і обидва згибли.
Єлизавета Яка вдова страшнішу знала втрату?

Діти І хто з сиріт страшнішу знав утрату?
Герцогиня Хто з матерів страшнішу знав утрату?

Ой леле! Мати я всіх цих скорбот.
Вони — за себе, я ж за всіх сумую.
Я за Едвардом плачу разом з нею,
За Кларенсом без неї плачу я;
І діти, й я за Кларенсом сумуєм,
Едварда ж я оплакую без них;
Ах, троє вас,— мені, нещасній, тричі 
Всі сльози виплачте: я годувала 
Ваш сум, і я ж плачем його втоплю.

Дорсет Утіштесь, матінко! І не гнівіть 
Ви бога наріканнями своїми.
У цьому світі звуть того невдячним,
Хто неохоче свій вертає борг,
З рук щедрих позику діставши гойну.
Толе чи можливо з небом сперечатись,
Що править з вас вам даний царський борг? 

Ріверс Як ніжна мати — сином, королево,
Піклуйтесь принцом юним; шліть по нього 
І швидше коронуйте. Втіштесь ним.
В труні Едварда смуток поховайте,
І трон Едварда радість вам поверне.

Входять Г л о с т е р ,  Б е к і н г е м ,  С т е н л і ,  Г а с т і н г с  і Р е т к л і ф .

«Глостер Утіштесь, сестро! Всім нам слід ридати 
Над світлою зорею, що погасла.
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Та втрати не вернути нам слізьми. 
Даруйте, матінко, я вашу світлість 
Не спостеріг. Навколішках благаю — 
Благословіть мене. •

Герцогиня Хай бог благословить і дасть душі
Твоїй любов, покору, й ласку, й вірність.

Глостер Амінь.
(Убік)

І вмерти добрим стариганом —
Край материнських побажань усіх.
Як ці слова могла вона забути?

Бекінгем  Ви, принци журні, й ви, смутливі пери, 
Що спільний горя несете тягар,— 
Утішмося взаємною любов’ю.
Хоч короля до жнив скосила смерть,
Та син його новим врожаєм зріє.
З сердець гордливих вирвано ненависть, 
Зрослись недавні злами, й ми цю єдність 
Повинні шанувати, берегти.
Гадаю, почет невеликий слід 
По принца юного послати в Ледло 
И коронувати в Лондоні його.

Ріверс Чому ж, мілорде, почет невеликий?
Бекінгем  Мілорде, лиш тому, щоб велелюддям 

Ран, ледь загоєних, не вередиїи.
Тим більш це небезпечно в молодій 
І ще не впорядкованій державі,
Де кожен кінь без керівних вудил 
Куди захоче може прямувати.
Не тільки лихо, навіть тінь його,
На погляд мій, нам завбачати треба.

Глостер Король, я вірю, всіх нас помирив,
І вірний залишусь я нашій згоді.

Ріверс Також і я; так само всі, гадаю.
Та юний наш союз: не слід його 
Й уявній небезпеці піддавати,
Що виникне, бува, на велелюдді.
Я згоден з Бекінгемом благородним — 
Людей послать по принца небагато.

Гастінгс 1 я з цим згоден.
Глостер Хай буде так. Ходімо ж призначім,
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Хто в Ледло спішно їкати повинен.
(Д о герцогині Йоркської)
Ви, матінко,
(до королеви Єлизавети)

й ви, сестро, не бажали б 
Пораду в справі цій подати нам?

Обидві Всім серцем, герцогу.
Виходять усі, крім Глостера і Бекінгема.

Бекінгем  Мілорде, хоч кого пошлють по принца, 
Ми, боронь боже, не лишаймось тут. 
Дорогою зміркую, як дійти 
Мети домовленої і від принца 
Рід гордий королеви віддалити.

Глостер Пораднику мій, друге «я» моє, 
Оракуле, пророку мій! О брате,
Я, як дитя, тобі себе ввіряю.
Тож їдьмо в Ледло, не лишаймось тут.
Виходять.

С Ц Е Н А  З 

Лондон. Вулиця.

Входять один одному назустріч д в о є  г о р о д я н .

1-й городянин Сусіде, добрий день! Куди так швидко?
2-й городянин Сказати правду — й сам гаразд не знаю.

Ви чули новину?
1-й городянин Так, вмер король наш.
2-й городянин Клянусь, погана вість! Чи й ждати кращих?

Боюсь я, світ весь піде шкеребертьі
Входить 3-й г о р о д я н и н .

3-й городянин Сусіди, добрий день!
1-й городянин Добридень, сер!
3-й городянин Ви чули, вмер Едвард, король наш добрий?
2-й городянин Це правда, сер. Хай береже нас богі
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3-й городянин Тривожний час, сусіди, настає.
1-й городянин Ні, ні, дасть бог, син буде царювати.
3-й городянин Біда країні, де дитя царює.
2-й городянин Слід сподіватись — поки він малий,

Для керування радників призначать.
А підросте, змужніє він, то й сам,
Напевне, добре буде керувати.

1-й городянин Так само це було, як Генріх Шостий 
В Парижі немовлям коронувався.

3-й городянин Так само? Ні, бог свідок, люди добрі,—
Була тоді в державі рада з мудрих 
Мужів славетних; і дядьки достойні 
Опікувались юним королем.

1-й городянин Наш має їх по матері й по батьку.
3-й городянин Та краще вже були б лише по батьку,

Або щоб їх і зовсім не було.
Почнуть ще, не дай боже, сперечатись,
Хто ближчий,— нас воно торкне найбільше.
О, герцог Глостер небезпечний; горді 
Й зарозумілі рідні королеви.
Не їм, ще ними керувати слід,
Щоб бідний край наш мав колишній спокій.

1-й городянин Та годі! Марний страх, все вийде добре.
3-й городянин Як небо хмарне — візьме плащ розумний, 

Спадає листя — близько вже й зима,
Сідає сонце — значить, ніч надходить, 
Невчасні бурі — буде неврожай.
Дасть бог, все, може, і на добре вийде.
Та я не жду, й не варті ми того.

2-й городянин Ні, справді, всі серця тривоги повні,
І з ким не розмовляєш — погляд хмурий,
А на обличчі проступає жах.

3-й городянин Так завжди перед змінами бува.
Божественним чуттям передчуває 
Ум людський небезпеку. Так і в морі 
Зростає хвиля перед штормом грізним.
На бога вся надія. Ви куди?

2-й городянин Та нас от, бачте, викликали в суд.
3-й городянин І я туди. Ну що ж, ходімо разом.

Виходять.
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С Ц Е Н А  4

Лондон. Палац.

Входять з р х і є п и с к о п  Й о р  к с ь к и й ,  малолітній г е р ц о г  Й о р к ,  к о р о 
л е в а  Є л и з а в е т а  і г е р ц о г и н я  И о р к с ь к а .

Архієпископ Вночі вони у Стратфорд прибули,
В Нортгемптоні сьогодні заночують.
А завтра чи позавтра будуть тут.

Герцогиня Всім серцем прагну я побачить принца; 
Мабуть, за час цей дуже виріс він.

Єлизавета Я чула — ні; казали, син мій Йорк 
Його на зріст уже переганяє.

Герцог Так, Мамо, та рости я б не хотів.
Герцогиня Чому, дитино? Та ж рости — це добре.

Герцог Недавно за вечерею, бабуню,
Граф Ріверс нам сказав, що брата я 
Вже переріс. Додав тут дядько Глостер: 
«Малий — майран, а довгий — лиш бур’ян». 
Отож не довгим, як бур’ян, рости —
Мені б малою квіткою цвісти.

Герцогиня Гаразд, гаразд! Але прислів’я це
До того, хто так мовив, не підходить:
Такий він змалку недолугий був,
Ріс так повільно, що, якби це правда,
То був би гарний з нього чоловік.

Архієпископ Це ж так і є, міледі милостива.
Герцогиня Хай так, та мати може сумніватись.

Герцог А й справді! Чом про це я не згадав? 
Пожартував би з дядькового зросту 
Я трохи краще, аніж він з мого.

Герцогиня Як саме? Розкажи, мій юний Йорку.
Герцог Розказують — так швидко дядько ріс,

Що він двох днів кусав уже скоринку,
Я ж мав у два лиш роки перший зуб.
Ну, як, бабуню, в’їдливий це жарт?

Герцогиня Хто розказав тобі це, милий Йорку?
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Герцог Його колишня мамка.
Герцогиня Мамка? Як!

Ще не родивсь ти, як .вона померла.
Герцог Як не вона, то вже й не знаю хто.

Єлизавета Дотепний хлопець. Та зухвалий надто.
Архієпископ Не гнівайтесь, міледі, на дитину.

Єлизавета У стін тут вуха є.

Входить г о н е ц ь .

Архієпископ Прибув гонець.
Які новини?

Гонець А такі, мілорде,
Що важко й розказати.

Герцогиня Як там принц?
Гонець Здоровий, королево.

Герцогиня Що ж нового?
Гонець Сер Томас Воган, лорди Грей та Ріверс 

Під вартою відіслані у Помфрет.
Герцогиня Хто дав наказ цей?

Гонець Герцоги могутні —
Глостер і Бекінгем.

Архієпископ Яка ж вина їх?
Гонець Усе, що знав, розкрив я перед вами.

А за що й як вельмож тих ув’язнили — 
Мені це не відомо, ваша милість.

Єлизавета Ах, бачу роду нашого загибель!
Лань лагідну схопив жорстокий тигр.
І знахабніле кинулось тиранство 
На безневинний, беззахисний трон. 
Приходьте ж, кров, руїна і злочинствої 
Всього кінець я, мов на карті, бачу.

Герцогиня Прокляті дні усобиць і розрух!
О, скільки бачили мої вас очі!
В борні за трон загинув чоловік,
Сини ж то падали мені на горе,
То радість, піднімаючись, несли.
А перемігши, знову хатні чвари 
Звитяжці між собою починали,
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Йшли — брат на брата,.кров на рідну кров.
О лють ненависті несамовита,
Спини свій клятий шал чи вмерти дай,
Щоб я на смерті більше не дивилась.

Єлизавета Мерщій ходім, сховаймось, сину, в храмі.
(Герцогині Яоркській)
Прощайте.

Герцогиня 3 вами разом я піду.
Єлизавета А нащо вам?

Архієпископ Ходімо ж, королево.
З собою всі візьміть коштовні речі.
Я вам віддам довірену мені
Печать державну, й щоб я так здоров був,
Як щастя зичу вам і вашим всім.
Ходімо ж, я вас проведу до храму.
Виходять.

ДІЯ ТРЕТЯ

С Ц Е Н А  1

Лондон. Вулиця. 
Сурми.

Входять п р и н ц  У е л ь с ь к и й ,  Г л о с т е р ,  Б е к і н г е м ,  к а р д и н а л  
Б о р ч е р ,  К е т с б і  та і н ші .

Бекінгем  Вітає, принце, вас чертог ваш,— Лондон.
Глостер Привіт, небоже й дум моїх владарю! 

Дорога втомна засмутила вас?
Принц Ні, дядьку, хоч і труднощі були,

Що путь зробили тоскною, важкою.
Я ждав, що й інші стрінуть нас дядьки.

Глостер Ласкавий принце, ваших літ безвинність 
Вам не дає збагнуть лукавства світу.
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Вам більшого не видно ще в людині,
Ніж зовнішність, та знає бог один,
Як рідко серце їй не суперечить.
Дядьки ті, що нема їх, небезпечні.
Ви чули лиш солодкі їх слова,
А в серці не побачили отрути.
Нехай вас бог від друзів злих боронитьі

Принц Хай бог боронить! Та дядьки ж не злі.
Глостер Мер Лондона прийшов вітати принца.

Входить л о р д - м е р  з п о ч т о м .

Лорд-мер  Хай дасть вам бог літа щасливі, принце!
Принц Спасибі, лорде!

(Д о почту)
Й вам усім спасибі.

Лорд-мер з почтом виходять.

А я гадав, що й мати, й брат мій Йорк 
Мене в дорозі поспішать зустріти.
Ну й ледар же той Гастінгс! Не приходить 
Сказати — їдуть вже вони чи ні.

Входить Г а с т і н г с.

Бекінгем  Та ось і він, в час добрий! А спітнів які
Принц Привіт, мілорде. Що ж, приїде мати?

Гастінгс Лиш бог те відає, з яких причин 
І королева-мати, й брат ваш Йорк 
У храмі прихистились. Принц хотів 
Йти з нами вашій світлості назустріч,
Та мати не дозволила йому.

Бекінгем  Яка чудна і недоречна примха!
Чи, кардинале, будете ласкаві 
Умовить королеву, щоб до брата 
Вона прислала герцога негайно?
Як вам вона відмовить, хай лорд Гастінгс 
Його з рук ревних вирве силоміць.

Кардинал Лорд Бекінгем, як кволим красномовством 
Від матері здолаю принца взяти,
Він буде тут. Але як не вблагаю 
Я словом лагідним — хай бог боронить 
Нам захистку священного права
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Порушити. За весь наш край багатий 
Гріха цього на себе не візьму.

Бекінгем  Уперті, нетямущі ви, мілорде,
Занадто церемонні й старосвітські.
На вік його безвинний зважте: взявши 
Дитя, ми не порушим прав святині.
Для тих вони лишаються нерушні,
Хто ділом той притулок заслужив,
Хто захисту в святім шукає місці.
А принц не завинив іще нічим,
То й захисту не може він шукати.
Вважаю, що, відтіль його узявши,
Ні прав ми, ні статутів не порушим.
Храм — захист для дорослих, це я знаю. 
А для дітей — не чув ніколи я.

Кардинал Мілорде, ви мене переконали.
Чи, Гастінгсе, й ви підете зі мною?

Гастінгс Піду, мілорде.
Принц Мілорди любі, поспішіть чим швидше.

Кардинал і Гастінгс виходять.

Де, дядьку Глостер, до коронування 
Ми з братом житимем, як прийде він?

Глостер Де ви самі захочете, мій любий!
Та радив би високості я вашій 
У Тауер — днів зо два відпочити.
Тим часом до вподоби вам оселю 
Знайшли б вигідну й для здоров’я кращу.

Принц Я Тауера зовсім не люблю.
його побудував ще Юлій Цезар?

Бекінгем  Так, принце світлий. Він почав будопу.
В віки пізніші скінчено її.

Принц 3 літопису відомо це чи з усних 
Переказів, що з роду в рід ішли?

Бекінгем  3 літопису, ласкавий принце мій.
Принц Хоч би цього й не записали, лорде,

То правда все ж пройшла б із уст в уста 
І через всі віки та покоління 
Дійшла б таки до дня страшного суду?
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Глостер
(убік)
В дітей розумних, кажуть, вік недовгий.

Принц Що ви сказали, дядечку?
Глостер Що й без писань триває довго слава.

(Вбік)
Я втілюю, мов Зло в старих виставах,
Два різні значення в тім самім слові.

Принц Так, Юлій Цезар — чоловік славетний:
Як доблестю він розум збагатив,
Так розум доблесті його увічнив.
Ні, переможця смерть не переможе,—
Як не в житті, то в славі він живе.
Щось маю вам сказати, Бекінгеме.

Бекінгем  Що, принце добрий мій?
Принц Як виросту великий — відвоюю 

Від Франції колишні володіння 
Чи вмру бійцем, як жив я королем.

Глостер
(убік)
Коротке літо по весні дочасній.

Входять малолітній г е р ц о г  Й о р к ,  Г а с т і н г с  І к а р д и н а л  Б о р ч е р .

Бекінгем  В час добрий прибуває герцог Йорк.
Принц Як поживає Річард Йорк, наш брат?
Герцог Гаразд, владарю! Так вас треба звати?
Принц Так, брате, на моє і ваше горе.

Умер недавно той, хто мав цей сан,
А з тою смертю й сан утратив велич.

Глостер Як поживає небіж наш, лорд Йорк?
Герцог Спасибі, любий дядьку. Ах, мілорде,

Казали ви, що лиш бур’ян високий,
А принц, мій брат, мене вже переріс.

Глостер Авжеж, мілорде.
Герцог Значить, він бур’ян?

Глостер Цього, небоже милий, не кажу я.
Герцог Ви з ним люб’язніші, аніж зі мною.

Глостер Він мною, як державець, володіє,
А ваша сила в тім, що ви — мій родич.
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Герцог То дайте, дядьку, цей кинджал мені.
Глостер Кинджал? Будь ласка, мій малий небоже.

Принц Ви що, жебрак, мій брате?
Герцог Прошу я в дядька, не відмовить він.

І це ж дрібничка, він не пошкодує.
Глостер Я й більшого для вас не пошкодую.

Герцог Щось більше навіть? Що ж це, чи не меч?
Глостер Так, мій небоже,— тільки заважкий він.

Герцог Ви, бачу, щедрі на легкі дарунки,
А щодо важчих скажете: «Не жебрай!»

Глостер Було б вам важко мій носити меч.
Герцог Дарма, нехай би він ще й важчий був.

Глостер То мати меч мій хоче лорд малий?
Герцог Така, як ви сказали, й дяка буде.

Глостер Яка?
Герцог Мала.
Принц Ну й гострий на язик мій герцог Йорк!

Та дядько все те зносити уміє.
Герцог Все зносити, та не мене носити.

Глузує брат мій з вас і з мене, дядьку. 
Малий, як мавпа, я, то він вважає,
Що ви могли б носить мене на плечах.

Бекінгем
(до Гастінгса)
Як гостро і дотепно він говорить!
Аби зм’якшити свій над дядьком жарт,
Як влучно й мило з себе він кепкує.
Хоч юний, та хитрющий,— просто диво!

Глостер
(до принца Уельського)
Чи зволить ваша милість далі йти?
А я і брат мій добрий Бекінгем 
Матусю вашу підемо просити,
Щоб в Тауер прийшла вітати вас.

Герцог Як? Підете ви в Тауер, владарю?

Принц Вважає це потрібним лорд-протектор.

Герцог Я в Тауері не засну спокійно.
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Глостер Чого ж боятись вам?
Герцог Страшної дядька Кларенса примари.

Він вбитий там,— казала нам бабуня.
Принц Дядьків я мертвих не боюсь.

Глостер Але й живих так само, сподіваюсь?
Принц Покіль живі вони — чого ж боятись!

(Д о герцога Йоркського)
Ходім, мілордеї. З думкою про них 
І з тягарем на серці йду я в замок.

Сурми.
Виходять усі, крім Глостера, Бекінгема та Кетсбі.

Бекінгем  То цей, мілорде, балакун малий 
Від матері лукавої навчився 
З вас так зарозуміло глузувати?

Глостер Авжеж, авжеж. Це небезпечний хлопчик! 
Дотепний, сміливий, меткий, зухвалий:
Весь в матір він — від голови до п’ят.

Бекінгем Облишмо їх. Ну, підійди-но, Кетсбі.
Ти клявся наші наміри здійснити 
1 глибоко їх тайну берегти.
Ти чув, про що ми радились в дорозі.
Як ти гадаєш, легко буде нам 
Упевнить лорда Гастінгса, що мусить 
Наш благородний герцог трон посісти 
И на славнім острові стать королем?

Кетсбі До батька шану мавши, любить він 
І принца, тож не піде проти нього.

Бекінгем  Що думаєш про Стенлі? Він не проти?
Кетсбі Те саме він чинитиме, що й Гастінгс.

Бекінгем  Гаразд. Тепер іди, мій любий Кетсбі,
Та здалеку від Гастінгса розвідай,
Як ставиться він до цієї справи,
Й назавтра в Тауер проси його —
Порадимось ми про коронування.
Помітиш ти, що він до нас прихильний,
То підбадьор, всі плани розкажи,
А буде впертий він, хмурний, холодний,— 
То стань таким же, припини розмову 
І нам про настрій лорда сповісти.
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Окремо завтра скличемо дві ради 
Й важливу річ доручимо тобі.

Глостер Вітай від мене Гастінгса, скажи,
Що кодлу ворогів його запеклих 
У замку Помфрет завтра пустять кров. 
Хай з радощів від добрих цих новин 
Він пані Шор міцніше поцілує.

Бекінгем  Йди, добрий Кетсбі, і налагодь справу.
Кетсбі Що в силі, я усе зроблю, мілорди.

Глостер До ночі, Кетсбі, подасте нам вістку?
Кетсбі Подам, мілорди.

Глостер Ми в замку Кросбі будемо обидва.
Кетсбі виходить.

Бекінгем  А що робить, мілорде, як помітим,
Що Гастінгс наш не пристає до змови?

Глостер Зітнемо голову йому, та й край!
Як стану королем, віддам тобі
І графство Герефорд, і все майно,
Що залишив мій брат, король покійний.

Бекінгем  Ну що ж, ловлю на слові вас, мілорде.
Глостер Що обіцяв, зроблю я від душі.

Ходім же, повечеряєм, щоб потім 
Перетравити краще наші плани.
Виходять.

С Ц Е Н А  2

Перед будинком Гастінгса. 

Входить г о н е ц ь .

Гонець
(стукаючи в двері) 
Мілорде!

Гастінгс
(за дверима)

Хто стукає?
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Гонець Від лорда Стенлі я.

Входить Г а с т І н г с.

Гастінгс Котра година?
Гонець Било вже четверту.

Гастінгс Не спиться лорду Стенлі в довгі ночі?
Гонець Та, мабуть, так, з доручення судивши. 

По-перше, він вітає вас, мілорде.
Гастінгс А далі?

Гонець Повідомляє вас,— він бачив сон,
Що ніби вепр шолом зірвав із нього; 
Звіщає, що дві ради буде нині:
Що схвалять на одній, те вам обом 
Завдасть жалю, як будете на другій.
Тож він послав спитати вашу милість,
Чи зволите ви спішно вкупі з ним 
На конях враз податися на північ 
Від небезпеки, що він серцем чує?

Гастінгс Ти, хлопче, до свого вертайся пана,
Скажи, щоб цих двох рад він не боявся,— 
Ми з ним обидва будем на одній,
На другій — Кетсбі, мій хороший друг;
Усе, що там могло б і нас торкатись,
Всі рішення їх будуть нам відомі.
Скажи, що всі страхи ці безпідставні,
А щодо снів — невже такий він простий, 
Щоб вірити примхливій грі дрімоти?
Від вепра ж, що не гониться, тікати —
Це показати здобич там йому,
Де він за нею і не думав гнатись.
Скажи, щоб сам сюди мілорд приїхав,—
Ми підем в Тауер, і він побачить,
Який до нас ласкавий буде вепр.

Гонець Все передам, мілорде, як сказали.
( Виходить)

Входить К е т с б і .

Кетсбі Із добрим ранком, лорде благородний!
Гастінгс Добридень, Кетсбі. Ви раненько встали.

Що чути у хиткій державі нашій?
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Кетсбі Все, справді, в ній хитається, мілорде,
Та, вже, мабуть, міцнішою й не стане,
Поки вінця наш Річард не надягне.

Гастінгс Вінця! Якого це вінця? Корони?
Кетсбі Авжеж, мілорде.

Гастінгс Хай краще голову мені зрубають,
Ніж бачити корону не на місці.
II, гадаєш, на меті він має?

Кетсбі Клянусь життям, це так. І вас схилити 
До партії хотів би він своєї.
Тому-то й шле цю добру вістку вам:
Рід королеви, ваших ворогів,
Сьогодні в Помфреті ведуть на страту.

Гастінгс За ними, справді, плакати не буду,—
Вони мої одвічні вороги.
А щоб за Річарда подав я голос,
Щоб у наступника відняти трон,—
Бог бачить, хай умру, а так не буде!

Кетсбі Хай бог зміцнить вас в мислях благородних!
Гастінгс Тож цілий рік радітиму я щиро,

Що вже дожив до смерті тих, хто гнів 
На мене королівський накликає.
Ще й тижня не мине, як зажену 
Я декого, куди він не гадав.

Кетсбі Страшна, мілорде, смерть, коли її 
Не ждуть і не готуються до неї.

Гастінгс Жахливо це, жахливо! Так загибель
Знайшли граф Ріверс, Воган, Грей; так може 
Ще де з ким статись, хто себе вважає,
Як ти і я, в безпеці. А до нас
І Річард сам, і Бекінгем прихильні.

Кетсбі Вас високо обидва принци ставлять.
(Убік)
На міст поставлять голову твою.

Ганстінгс Я знаю, та цього ж і заслужив я.

Входить С т е н л і .

А, друже! Де ж рогатина у вас?
Ви вепра боїтесь, самі ж без зброї?

Стенлі Привіт, мілорде! И вам добридень, Кетсбі!
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Для вас все жарти, але — хрест святий! — 
Наради ці мені не до вподоби.

Гастінгс Своїм життям, мілорде, дорожу
Так, як і ви; й клянусь, воно ніколи 
Дорожчим не здавалося мені.
Невже б, гадаєте, я міг радіти,
Якби не знав, іцо всі в безпеці ви?

Стенлі Пани, що в Помфреті, теж виїздили 
Веселі з Лондона, біди не ждали;
В них і причин боятись не було,
А як же швидко день для них померкнув! 
Мене лякає помста ця раптова.
Дай боже, щоб це був лиш марний страх! 
Ну, в Тауер ходімо. День настав.

Гастінгс Ходім, ходім. А знаєте, мілорде,
Що голови панам тим постинають?

Стенлі Ніж голови за вірність їм стинати,
Шапки з їх суддів краще б поскидати.
Ну що ж, ходім, мілорде.
Входить п о с л а н е ц ь .

Гастінгс Ви йдіть, а я поговорю з цим хлопцем.

Стенлі й Кетсбі виходять.

Ну як тобі ведеться, друже мій?
Посланець Тим краще, що мілорд питати зволить.

Гастінгс Скажу й тобі, що краще я живу,
Аніж тоді, як стрілись ми востаннє.
Тоді з намови рідних королеви 
Під вартою я в Тауер ішов.
Тепер скажу (тримай лише про себе) — 
Сьогодні йдуть на страту вороги,
Мені ж сьогодні добре, як ніколи.

Посланець Щасти вам боже, дорогий мілорде!
Гастінгс Спасибі! Випий за моє здоров’я.

(Кидає йому гаманець)

Посланець О, дякую, мілорде!
( Виходить )

Входить с в я щ е н и к .

Священик Добридень! Радий бачить вас, мілорде.
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Гастінгс Всім серцем дякую, сер Джон шановний!
Я за останню службу винен вам;
Прийдіть в суботу — я за все віддячу.

Священик Я буду ждати, ваша світлість.
Входить Б е к і н г е м .

Бекінгем  Про що в мілорда з панотцем розмова?
Він вашим друзям в Помфреті потрібний, 
А вам, мілорде, рано сповідатись.

Гастінгс Я, слово честі, й сам про них подумав,
Із преподобним стрінувшись отцем.
І ви у Тауер?

Бекінгем  Іду, мілорде, тільки ненадовго.
Раніш за вашу світлість повернуся.

Гастінгс Можливо, я лишусь там на обід.
Бекінгем

(убік)
І на вечерю, хоч того й не зна^ш.
(Уголос)
Ну що ж, ходім?

Гастінгс Я з вами, ваша світлість.
Виходять.

С Ц Е Н А  3 

Помфретський замок.

Входить Р е т к л і ф  із в а р т о ю ,  що веде Р і в е р с а» Г р е я  й В о г а н а н а  
страту.

Реткліф Ану, виводьте в’язнів!
Ріверс Дозволь сказать тобі, сер Річард Реткліф: 

Побачиш ти сьогодні, як підданці 
За правду, честь і вірність умирають.

Грей Хай принца бог від вас охороняє,
Проклята зграє лютих кровопивців!

Воган Ще й ви колись заплачете, стривайте!
Реткліф Кінчайте! Вашому життю вже край!
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Ріверс О ГІомфрет, Помфрет! О тюрмо кривава, 
Фатальна ти для перів благородних!
За мурами злочинними твоїми 
На смерть зарубаний був Річард Другий. 
Для більшої ганьби твоєї й ми 
Безвинною тебе напоїм кров’ю.

Грей Побило нас прокляття Маргарити
За те, що з Гастінгсом дивились мовчки, 
Як Річард убивав її Едварда.

Ріверс Вона і Річарда, і Бекінгема,
І Гастінгса кляла. Згадай, о боже, 
її мольбу за них, як і за нас!
А за сестру мою й її синів 
Прийми, о боже, нашу вірну кров,
Що, знаєш сам, проллється безневинно.

Реткліф Хутчіш! Година смертна ваша б’є.
Ріверс Востаннє, Грей і Воган, обнімімось. 

Прощайте, до побачення иа небі!
Виходять.

С Ц Е Н А  4

Лондон. Кімната в Тауері.

Входять Б е к і н г е м ,  С т е н л і ,  Г а с т і н г с ,  є п и с к о п  І л і й с ь к и й ,  Р е  
к л і ф ,  К е т с б і ,  Л о в е л  та і н ш і  л о р д и  й сідають навколо стола.

Гастінгс Зібралися ми, пери благородні,
Щоб день коронування призначити.
Назвіть же, в ім’я господа, той день.

Бекінгем Чи все для коронації готове?
Стенлі Все, тільки день лишилось призначити.

Єпископ Вважаю я, що завтра — день щасливий.
Бекінгем Чи знає хто, як думає протектор?

Хто, лорди, з вас до герцога найближчий?
Єпископ Це чи не вам найлегше знать, мілорде.

Бекінгем Обличчя знаєм лиш; що ж до сердець —
Ні він мого, ні ваших я не знаю,
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И думки його для мене не відомі.
Ви, Гастінгсе, йому найближчий друг.

Гастінгс Спасибі герцогу, мене він любить,
Але про день коронування з ним 
Не розмовляли ми, і він високих 
Бажань мені своїх не повіряв.
Самі назвіть ви день, шановні лорди.
Я замість герцога подам свій голос,—
Він прийме це, гадаю я, прихильно.
Входить Г л о с т е р .

Єпископ В щасливий час, іде сюди сам герцог.
Глостер Добридень вам, шановне товариство! 

Сьогодні я заспав; та сподіваюсь,
Моя відсутність вам не заважала 
И без мене справи вирішать важливі.

Бекінгем Якби на репліку’ ви не ввійшли,
Провів би Гастінгс вашу роль, мілорде,— 
За вас назвав би день коронування.

Глостер Ніхто* крім Гастінгса, цього не смів би,— 
Мене він добре знає й любить щиро.

Гастінгс Мілорде, дякую.
Глостер Мілорд єпископ!
Єпископ До послуг я.
Глостер У вас в саду, в Голборні,

Чудові полуниці бачив я;
Пошліть, будь ласка, їх мені нарвати.

Єпископ 3 великою приємністю, мілорде.
( Виходить )

Глостер Мій любий Бекінгеме, лиш два слова. 
(Відводить його вбік)
У Гастінгса був Кетсбі в нашій справі,
Та норовиться дворянин упертий:
Радніш він голову складе, ніж дасть 
Відняти трон у сина владаря,
Як він його в шанобі величає.

Бекінгем Ви на хвилину вийдіть; я — за вами. 
Глостер і Бекінгем виходять.

Стенлі Ми дня врочистого ще не обрали.
Здається, завтра — ще занадто раноз
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Я й сам іще не все приготував 
І був би радий, щоб той день відкласти.
Повертається є п и с к о п  1 л і й с ь к и й.

Єпископ А де ж це лорд-протектор? Вже послав я 
По полуниці.

Гастінгс Веселий нині герцог і привітний.
На думці щось хороше в нього є,—
Він так ласкаво з нами привітався.
Навряд чи є хто в християнськім світі,
Хто б менше вмів ховати ласку й гнів!
З його обличчя й те, що в серці, видно.

Стенлі Яку ж сьогодні вичитали ви
Частину серця із його обличчя?

Гастінгс Клянусь, він ні на кого зла не має,
А то було б це видно по очах.

Стенлі Дай боже, щоб було, як ви сказали.
Вертаються Г л о с т е р  і Б е к і н г е м .

Глостер Скажіть усі, чого достойні ті,
Хто смерть мені проклятим чаклуванням 
Змовляється наслати; хто мені 
Виснажує бісівським чаром тіло?

Гастінгс Любов до вас мені велить, мілорде,
Раніш за всіх присутніх вирок винним 
Проголосити. Я скажу, мілорде:
Хто б то не був, достойний смерті він.

Глостер Хай злочин їх засвідчать ваші очі.
їх чари — на мені. Погляньте, ось.
Рука моя, немов посохле віття,—
Едварда це жона, потворна відьма,
Та ще повія непутяща Шор 
Злим чаром так мене затаврували.

Гастінгс Якщо вони зробили це, мілорде...
Глостер «Якщо вони?» То ти повій заступник?

«Якщо» ти кажеш? Зрадник! Смерть тобі! 
Клянуся, що не сяду їсти, поки 
Ця голова не буде стята з пліч.
Вам, Ловел з Ретклїфом, це дбручаю.
Кому я дорогий — ходім зі мною!

Виходять усі, крім Гастінгса, РеткЛіфа і Ловсла.
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Гастінгс О, горе Англії! Ні, не мені!
Я міг це, божевільний, відвернути.
У Стенлі вепр у сні зірвав шолом,
А я цим знехтував, я не тікав.
Спіткнувсь ошатний кінь мій тричі вранці 
І диба перед Тауером став,
Немов з огидою відчувши бойню.
Тепер той панотець мені потрібний!
Я каюсь, що признався посланцеві,
Як я радів, що в Помфреті сьогодні 
Йдуть вороги мої на смерть криваву,
А я — в безпеці, в ласці і в пошані.
0  Маргарита, тяжко твій проклін 
Упав на голову мою нещасну!

Реткліф Кінчайте сповідь! Герцог жде обіду.
1 вашу голову він хоче бачить.

Гастінгс О, смертних марна і минуща ласка!
А ми ж над божу прагнемо її!
Хто на людей поклав свої надії,
Живе, мов п’яний той матрос на щоглі,
Що з кожним поштовхом упасти може 
У згубну океанну глибочінь.

Ловел  Ну, швидше, швидше,— марні ваші зойки.
Гастінгс Кривавий Річард! Англіє нещасна!

Жахливий я тобі віщую час,
Якого ще не знав наш вік нужденний!
Ведіть на страту — й голову несіть.
Не смійтесь, бо й за вами смерть стоїть.
Виходять.

С Ц Е Н А  5

Лондон. Перед мурами Тауера.

Входять Г л о с т е р  і Б е к і н г е м  в іржавих, зовсім поганих, нашвидку 
одягнених латах.

Глостер Чи, брате, вмієщ ти тремтіти й бліднуть, 
Переривати віддих на півслові,
То починать, то знову замовкати,
Немов від страху збожеволів ти?
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Бекінгем Ого! Удати трагіка я зможу:
За кожним словом буду озиратись, 
Здригатися, чекати небезпеки 
Від соломиночки. Страшливий погляд 
І сміх удаваний — мені до послуг,
І ними, при потребі, можу я
Щомить прикрити хід свій стратегічний.
Що ж Кетсбі, вже пішов?

Глостер Та он, дивись, лорд-мера він веде.
Входять л о р д - м е р  і К е т с б і .

Бекінгем Дозвольте говорити з ним. Лорд-мере...
Глостер Звідний спустити міст!

Бекінгем А! Барабан!
Глостер Огляньте мури, Кетсбі.

Бекінгем Лорд-мере, вас покликали сюди...
Глостер Оглянься, стережись,— тут вороги!
Бекінгем Хай бог нас береже й безвинність наша!

Входять Л о в е л  і Р е т к л і ф  з головою Гастінгса на списі.

Глостер Спокійно, друзі то: Реткліф і Ловел.
Ловел  Ось зрадника мерзенна голова.

Сконав підступний, небезпечний Гастінгс.
Глостер

(плаче)
Я так любив його, що сліз не здержу! 
Вважав я: найщиріше він створіння 
З усіх, що в світі християнськім дишуть; 
За книгу мав, якій я довіряв 
Душі своєї думи потаємні.
Так прикривавсь він виглядом чесноти,
Що, крім відкритого його нечестя,—
Я мислю про зв’язок із пані Шор,—
Ні плями в нім ніхто не запідозрив.

Бекінгем О, це був спритний і підступний зрадник, 
Яких ще світ не бачив. Чи, лорд-мере,
Могли б ви уявить або повірить 
(Тож тільки вищим промислом живі ми 
І тут говорим), що лихий той зрадник 
Замислив нині на державній раді 
Мене і лорда Глостера убити?

374



Лорд-мер Невже це правда?
Глостер То що ж ми, турки чи якісь невірні,

Щоб зважилися проти всіх законів 
На наглу смерть негідника послати, 
Якби цей крайній небезпеки стан,
Мир Англії і наше врятування 
До тої страти нас не спонукали?

Лорд-мер  Щасти вам боже! Гідний смерті він.
І добре ваші світлості вчинили:
Від зрадництва ви всіх застерегли.

Бекінгем Добра від нього я не ждав відтоді,
Як він злигався з тою пані Шор. 
його ми стратить мали не раніше,
Ніж прийдете ви глянути, мілорде.
Та поспіх ревних друзів намір цей 
Супроти волі нашої змінив.
Хотілось нам, щоб чули ви, мілорде,
Як зрадник полохливе дав зізнання 
Мети і засобів своєї зради,
Щоб ви могли про це розповісти 
Всім громадянам, між яких можливі 
І плач за ним, і вигадки про нас.

Лорд-мер  Мій добрий лорде, й ваших слів доволі: 
Так ніби все я чув і бачив сам.
Тож будьте певні, принци благородні,— 
Я вірним громадянам розповім.
Як справедливо все ви учинили.

Глостер На те ми й запросили вашу милість,
Щоб світських пересудів нам уникнуть.

Бекінгем Хоч ви, на жаль, і запізнились трохи, 
Посвідчіть те, що чули тут від нас. 
Прощайте ж, поважаний мій лорд-мере.
Лорд-мер виходить.

Глостер За ним, за ним іди, мій Бекінгеме!
Спіши до ратуші вслід за лорд-мером. 
Знайди нагоду людям натякнути,
Що незаконні є Едварда діти,
Що він віддав на страту міщанина, 
Який у спадок сину обіцяв 
Корону дати, мавши на увазі
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Лиш вивіску, що позначала дім.
Додай, який розпусний був Едвард,
Як він жінок в жазі, міняв тваринній,
Як зводив він служниць, дружин та дочок,
Як серце хиже і ненатле око 
На здобич без упину він ярив.
Як буде треба, то й мене торкнись;
Скажи, що в рік, коли ходила мати 
Едвардом ненаситним, воював 
У Франції мій батько, Йорк державний,
І, час обчисливши, не міг признати,
Щоб цей нащадок був його дитя.
Було це видно й з рис його обличчя:
На .батька нашого не схожий він.
Але цього торкайся обережно,—
Бо ж знаєш ти, що мати ще жива.

Бекінгем Зіграю красномовця я чудово,
Мов прагну нагороди золотої 
Для себе. До побачення, мілорде!

Глостер Як вийде все гаразд, в Бейнардський замок 
Приводь їх: там я буду ждати в колі 
Єпископів та панотців учених.

Бекінгем Я йду. В годині другій або третій 
Ви дожидайте з ратуші вістей.
(Виходить )

Глостер Йдіть, Ловел, швидше до магістра Шоу.
(До Кетсбі)
А ти — до брата Пенкера. Просіть 
Обох в Бейнарді бути за годину.
Ловел, Реткліф і Кетсбі виходять.

Тепер піду наказ таємний дам —
З очей прибрати Кларенса поріддя,
Та ще наказ — ані душі живої 
До принців молодих не допускати.
(Виходить)
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С Ц Е Н А  &

Вулиця в Лондон!.

Входить п и с а р  із паперами в руках.

Писар  Ось Гастінгсу обвинувальний вирок.
Його я начисто списав прегарно,— 
Читатимуть його в соборі нині.
І зважте, як все злагоджено добре!
Сидів над ним годин я з одинадцять,- 
Увечері він присланий від Кетсбі,—
І стільки ж начорно його писали,
А п’ять годин тому живий був Гастінгс,
На волі, без вини був, без підозри. 
Такий-то світ тепер! І хто б, дурний,
Тут не лобачив явного обману?
Та хто б сказать посмів, що бачить це? 
Так, світ лихий — і він ще гірший буде,
Як мовчки зло таке в нім терплять людиі 
(Виходить)

СЦЕНА 7

Лондон. Подвір’я Бейнардського замку. 

Входять з одного боку Г л о с т е р ,  з другого — Б е к і н г е м .

Глостер Ну як? Що там говорять громадяни?
Бекінгем Святою богоматір’ю клянусь,

Безмовні всі, ні слова не говорять.
Глостер Казав — Едварда діти незаконні?

Бекінгем Так. Про угоду шлюбну з леді Люсі 
И про ту, що склав у Франції посол;
І про Едварда хтивість ненаситну, 
Насильство над жінками, люті кари 
За дріб’язок; про те, що він байстря, 
Зачате, як у Франції був батько,
Що зовсім він на батька і не схожий. 
Тоді про вашу схожість я сказав,
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Що ви є всім жива його подоба —- 
І виглядом, і духу благородством;
Згадав шотландські ваціі перемоги,
Воєнну вправність, в мирних справах мудрість, 
І щедрість, і смирення, й доброчесність.
Нічого не лишив я без уваги,
Що вашим намірам було б корисне.
Скінчивши мову, всіх закликав я,
Хто лиш добра бажає для вітчизни,
Кричати: «Хай живе король наш Річард!»

Глостер Ну й що ж вони, кричали?
Бекінгем Ні, свідок бог,— не мовили ні слова,

Як статуї, як той бездушний камінь,
Лише, бліді як смерть, переглядались.
За це їм докоривши, я у мера 
Спитав, що значить це мовчання вперте.
Він відповів, що до таких промов 
Народ не звик, окличника їм треба.
Йому звелів я все те повторити,
А він лиш: «Герцог каже... герцог мислить...» 
Від себе ж він ні слова не потвердив.
Тут хлопці наші ззаду вверх шапки
Підкинули, і голосів з десяток
Гукнуло: «Хай живе король каш Річард!»
Я скористався із цієї жменьки 
И «Спасибі,— мовлю,— друзі й громадяни!
Ці оплески і радісні ці крики —
Знак мудрості й до Річарда любові!»
На цьому закінчив я і пішов.

Глостер От довбні без’язикі! Всі мовчали?
Бекінгем Сказати правду вам, мовчали.

Глостер То мер сюди з своїм не прийде почтом?
Бекінгем Він зараз буде. Треба вдати острах;

Не зразу й гов9рить їм дозволяйте.
В руках, мілорде, майте молитовник 
І стійте з ним між двох духівників,—
Я з приводу цього скажу їм казань.
Не піддавайтесь легко на прохання;
Мов дівка — «ні» кажіть, а там погодьтесь.

Глостер Я йду. Якщо так само ревно ви
Просити будете, як я — зрікатись,
То успіх нас чекає безперечний.
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Бекінгем Йдіть на балкон! Вже стукає лорд-мер.

Глостер виходить.

Входять л о р д - м е р ,  м і с ь к і  с т а р ш и н и  й г о р о д я н и .

Вітаю вас, лорд-мере. Я все жду,
Чи вийде герцог з нами розмовляти.
Із замку виходить К е т с б і .

Ну, Кетсбі, що нам герцог відповів?
Кетсбі Він просить вас, мій благородний лорде, 

Зайти до нього завтра чи позавтра, 
Сьогодні-бо з двома він панотцями 
Заглибився в духовне споглядання,
І не хотів би задля світських справ 
Спасенні ці заняття полишати.

Бекінгем Верніться, добрий Кетсбі, до мілорда, 
Скажіть, що я, лорд-мер і громадяни 
В важливій справі в час відповідальний 
І в інтересах спільного добра 
Прийшли гуртом до нього на розмову.

Кетсбі Я зараз же про все це доповім.
(  Виходить)

Бекінгем
(до лорд-мера)
Так, так, мілорде, герцог — не Едвард: 
Не ніжиться він в ліжку соромітнім,— 
Навколішках читає молитов;
Не бавиться він з парою коханок,—
З двома ченцями бесіду веде;
Не спить, щоб гладшало нікчемне тіло,
А дух бадьорий багатить в молитві.
Була б щаслива Англія, коли б 
Цей принц достойний влади взяв кермої 
Але, боюсь, його нам не вблагати.

Лорд-мер Бог допоможе, не відмовить він!
Бекінгем Боюсь, відмовить! От прийшов і Кетсбі

Входить К е т с б і .

Ну, Кетсбі, що сказав тобі мілорд?
Кетсбі Дивується, навіщо ви зібрали 

Таку до нього силу городян.
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Нікцм не попереджений раніше,
Боїться він, що задум ваш недобрий.

Бекінгем Як жаль, що благородний родич мій 
В нас задуми недобрі запідозрив.
Клянуся небом, ми прийшли з любов’ю!
Верніться й герцогові це скажіть.
Кетсбі виходить.

Як чотки взяв побожний чоловік,
То вже йото від них не відірвати,—
Такий солодкий захват молитовний.

На галерею вгорі виходить між д в о х  є п и с к о п і в  Г л о с т е р  з молитовни
ком у руках.

Вертається К е т с б і .

Лорд-мер  Дивіться,-герцог поміж двох духовнихі
Бекінгем Для принца християнського вони —

Підпора, щоб падіння вберегтися.
Дивіться, й молитовник у руках —
Оздоба вірна праведних людей.
( До Глостера)
Плантагенете славний, світлий герцог,
Схили ласкавий слух до цих благань 
І вибач, що посміли перервати 
Ми хід твоїх занять христолюбивих.

Глостер Не треба перепрошень цих, мілорде,
Я сам прошу пробачення за те,
Що, весь служінню богові віддавшись,
Прийняти друзів я не поспішив.
Облишмо це. Чим можу стать в пригоді?

Бекінгем Тим, що догідне й богові, і людям,
Що в цім краю тепер живуть без влади.

Глостер Боюсь, що учинив я щось таке,
Чим заслужив неласку я громадську,
И за мій нерозум докорить прийшли ви.

Бекінгем Вчинили, ваша світлість. Та могли б
Ви, нас послухавши, той гріх загладить.

Глостер Хіба ж не в християнській я країні?
Бекінгем То знайте: гріх ваш той, що віддали ви 

І трон величний, і верховну владу,
І берло ваших предків вікопомних,
І сан ваш, і природжені права.
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І славу дому царського Спадкову 
Поганій парості гнилого пня.
Від тихості оспалих ваших мислей 
Ми для добра вітчизни будим вас.
Наш острів кращих паростків позбувся, 
Його обличчя — все в ганебних шрамах, 
Дуб царський обвило негідне віття,
І він по плечі в темну вгруз безодню 
Байдужості й німого забуття.
Щоб край урятувать, ми вашу світлість 
Всім серцем просимо тягар узяти 
Керма державного в країні вашій —
Не як протектор, опікун, намісник, 
Покірний наймит користі чиєїсь,
А як король по праву і по крові,
Як спадкоємець власної держави. 
Тому-то в супроводі ваших друзів,
Вам відданих, поважних громадян,
З наполягання їхнього палкого 
Прийшов і я благати вашу світлість.

Глостер Не знаю, як для вас зробити краще 
І як гідніш для мене: відійти 
В мовчанні а чи гірко докорити?
Не відповім — подумаєте ви,
Що онімів язик мій з честолюбства 
Й прийняв я влади золоте ярмо,
Що марно хочете мені накинуть.
А дорікати вам за домагання,
До мене повні вірної любові,
Це значить друзів скривдити моїх.
Щоб першого не викликать словами 
І другого уникнути мені,
Я відповідь даю вам остаточну:
За ласку дякую, але високих 
Не заслужив я ваших домагань.
Якби й відпали всякі перешкоди 
І рівним був мій до корони шлях,
Як певним є моє по крові право,
Та сам настільки я убогий духом 
І стільки маю величезних вад,
Що радше б я від величі ховався,— 
Нездатний з хвилями змагатись човен,— 
Ніж, величі шукавши, задихатись 
У випарах облесливої слави.
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Та богу дяка, вам я не потрібний,
Сам помочі від вас я потребую:
Вам помагати — надто кволий я.
П лід  царський царське дерево дало нам. 
Незримо сплине час, той плід дозріє, 
Державний трон собою прикрасить 
І всіх вас царюванням ощасливить.
Що ви мені несли, йому — по праву 
Зорі його щасливої — складаю.
Хай бог від зазіхань цих нас боронитьі

Бекінгем Мілорде, це про совість вашу свідчить;
Та ваші докази, як роздивитись, 
Необгрунтовані усі, безсилі.
Едвард — син брата вашого, це правда,
Та не його законної дружини.
Ваш брат із леді Люсі заручився,
Живий цього є свідок — ваша мати.
Пізніш він висватав через посла 
Сестру французького монарха — Бону.
Від них обох його відбила вбога,
Прив’яла і підтоптана вдова,
Синів численних клопітлива мати,
Що полудень днів кращих перейшла,
Вона йому запала в очі хтиві 
І, ним заволодівши, до падіння 
В мерзотне двоєженство довела.
На ложі блудному зачав він з нею 
Едварда, що звемо ми чемно принцом.
Я б міг гіркіші докази навести,
Та, тих шануючи, хто ще живий,
Межу кладу своєму язикові.
Тож не відмовте і прийміть, мілорде,
Вам пропонований високий сан —
Як не для нашого й вітчизни блага,
То щоб підняти рід ваш благородний 
З гнилизни, що його роками точить,
На шлях прямий, по правді вам належний.

Лорд-мер  Мілорде, молять громадяни,— згодьтесь!
Бекінгем Не відкидайте їхньої любові!

Кетсбі О, дайте радість їм, вволіть їх волю!
Глостер Ах, нащо цих турбот мені тягар!

Нездатний я до величі і влади.
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Прошу вас, не прийміть це за образу:
Не можу я й не хочу поступитись.

Бекінгем Напевне, вам любов не дозволяє
Хлоп’я відтрутити — він братів син.
Ми знаємо, що лагідні ви серцем,
Що жалісливі й ніжні ви, як жінка,
Що добрі й до своєї ви рідні,
И не менше до людей усяких станів.
Та знайте: чи погодитесь, чи ні,
А син Едварда королем не буде.
Ми іншого посадимо на трон,
На сором роду вашому й на згубу.
З цим рішенням ми залишаєм вас.
Більш не благаймо, годі, громадяни!

Глостер О, не гнівись, мій добрий Бекінгеме!
Бекінгем, лорд-мер, старшини й городяни виходять.

Кетсбі Верніть їх, ваша світлість, і погодьтесь.
Бо зречетесь — країні всій на горе.

Глостер Ви цілий світ турбот мені завдати 
Бажаєте. Верніть їх.
Кетсбі виходить.

Я не камінь,—
Благання щирі пройняли мене,
Хоч проти цього і душа, й сумління.

Повертаються Б е к і н г е м  та і н ші .

Мій брате, ви, мужі поважні й мудрії 
Як ухвалили ви мені на спину 
Накинуть владу — хоч-не-хоч, а мушу 
Я терпеливо цей тягар нести;
Але як чорний наклеп і злослів’я 
Услід цій згоді примусовій прийдуть,
Нехай цей примус виправданням буде 
Мені від плям брудних ганьби й неслави.
Бог бачить, бачите, мабуть, і ви,
Який далекий я від цих бажань.

Лорд-мер  Щасти вам боже! Все, що бачим, скажем,
Глостер І це сказавши, скажете лиш правду.

Бекінгем Із титулом високим вас вітаю.
Літ довгих, Річарде, королю наш!
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Всі Амінь,
Бекінгем То завтра зволите й коронуватись?
Глостер Коли завгодно, раз ви так схвалили.

Бекінгем До вас ми прийдем завтра, ваша світлість, 
А нині в радості вас залишаєм,

Глостер
(до єпископів)
І ми вернімось до трудів побожних.
Прощай же, брате мій. Прощайте, друзі.
Виходять.

С Ц Е Н А  1

Перед Тауером.

Входять з одного боку — к о р о л е в а  Є л и з а в е т а ,  г е р ц о г и н я  И о р к -  
с ь к а  і м а р к і з  Д о р с е т ;  з другого — л е д і  А н н а ,  герцогиня Глостерська, 
яка веде за руку л е д і  М а р г а р и т у  П л а н т а г е н е т ,  доньку Кларенса.

Герцогиня Хто йде до нас? Плантагенета внучка 
І з нею тітонька ласкава Глостер! 
Клянусь життям, у Тауер ідуть 
Сердечно принців милих привітати.
(Д о леді Анни)
Добридень, дочко!

Л еді Анна Хай обом, міледі,
Пошле вам бог щасливий, світлий день!

Єлизавета Й вам, сестро дорога! Куди йдете ви?
Леді Анна Не далі, як у Тауер, і з тим же,

Гадаю, що й у вас, бажанням щирим — 
Ласкавих принців наших привітати.

Єлизавета Спасибі, сестро. То ходімо ж разом. 
Входить Б р е к е н б е р і .
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От, в добрий час, і комендант іде.
Будь ласка, коменданте, як живуть там 
Принц і молодший син мій, герцог Йорк?

Брекенбері Здорові, королево. Та, пробачте,
Не можу я до них вас допустити:
Суворо це король заборонив.

Єлизавета Король? Який?
Брекенбері Я мислив — лорд-протектор.
Єлизавета Хай цього сану бог його боронить!

Він ставить грань між їх любов’ю й мною? 
Я — мати,— хто нас може розлучити?

Герцогиня їх батька мати я,— їх бачить хочу.
Леді Анна Я родом — тітка їм, любов’ю — мати.

Веди мене до них. Я всю вину 
Знімаю з тебе і беру на себе.

Брекенбері Ні, ні, міледі, я цього не можу;
Я зв’язаний присягою,— пробачте.
С Виходить )

Входить С т е н л і .

Стенлі Якби пізніш я стрів вас на годину,
То я вітав би герцогиню Йоркську 
Як матір двох прекрасних королев.
(Д о  леді Анни)
Спішіть, міледі, швидше у Вестмінстер — 
Коронуватись з Річардом на царство.

Єлизавета Мерщій порвіть шнурівку,
Щоб серце здавлене вільніше билось,
Бо я зомлію з цих новин убивчих!

Л еді Анна Жахлива вість! Огидна новина!
Дорсет Та заспокойтесь. Матінко, що з вами?

Єлизавета Тікай, не говори зі мною, Дорсет!
Смерть і біда мчать за тобою вслід.
Моє ім’я — моїм загибель дітям.
Від смерті, від пекельної руки 
Рятуйсь, пливи до Річмонда за море.
Біжи, тікай, тікай з цієї бойні,
Не множ собою вбитих і не дай,
Щоб я з прокльоном Маргарити вмерла — 
Ні мати, ні жона, ні королева!
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Стенлі Розумно це ви радите, міледі.
(Д о  Дорсета)
Спішіть, годин не гайте дорогих!
Листа я вами передам* до сина 
Свого, щоб вас зустрів і допоміг вам,— 
Лиш не баріться й не прогайте часу.

Герцогиня О зла й нещастя вітре лиховійний!
Моя утробо клята, ложе смертії 
Ти василіска викинула в світ,
Чий погляд неминуче убиває.

Стенлі
(до  леді Анни)
Ходім, міледі, треба поспішати.

Леді Анна Із нехіттю великою я йду.
О, дав би бог, щоб золотий обруч 
Обняв чоло мені жарким залізом 
І мозок мій спаливі Щоб мирували 
Мене отрутою! Щоб я й померла,
Не чувши криків: «Слава королеві!»

Єлизавета Йди, бідна, йди,— твоїй не заздрю славі. 
Не клич біди собі, щоб нас утішить.

Л еді Анна Не клич? Я йшла за Генріховим гробом, 
Як муж теперішній прийшов до мене.
Не змив ще з рук він ангельської крові 
Того, хто першим мужем був мені,
И святої крові мученика-батька,
Чию труну тоді я проводжала,—
Тоді ще Річардові просто в вічі 
Сказала я: «Будь проклятий, зробив 
Стару вдову ти з мене, молодої!
Оженишся — хай сум з тобою ляже 
1 хай >кона (як знайдеться безумна) 
Нещасніша в житті з тобою буде,
Ніж я від смерті мужа дорогого!»
Не встигла я прокльонів повторити,
Як швидко він медовими словами 
Моє жіноче серце полонив,
І власний мій проклін упав на мене,
И очам моїм нема вже відпочинку.
Снів золотих цілющої роси 
Я в ліжку Річарда й на мить не знала,— 
Від снів його кошмарних прокидалась. 
Ненавидить мене він, бо дочка я 
Уоріка — мене він скоро кинеї
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Єлизавета Прощай, сердешна! Жаль мені тебе.
Леді Анна Не менше й я журюсь за вас душею.

Дорсет Прощай! Як сумно славу ти стрічаєш!
Леді Анна Прощай, нещасний,— з нею ти розстався! 
Г ерцогиня

(до Дорсета)
Пливи ж до Річмонда, щаслива путь!
(До леді Анни)
Ти йди до Річарда, твій захист — небо.
(Д о королеви Єлизавети)
Ти в храм іди — і знайдеш там утіху.
А я — в могилу, там мій мир і спокій. 
Вісімдесят я років прожила;
Година щастя — тиждень горя й зла.

Єлизавета Заждіть, ще раз на Тауер погляньмо.
Каміння давнє, пожалій маляток,
Що заздрість у твоїх сховала мурах! 
Тверда колиско для діток маленьких, 
Товаришу хмурний, сувора нянько,—
Май ласку до діток моїх безвинних! 
Безумний біль від стін несу камінних!
Виходять.

С Ц Е Н А  2

Тронний зал у королівському палаці.

Входять Р і ч а р д  у королівському вбранні, з короною на голові, Б е к і н г е м ,  
К е т с б і ,  п а ж  та і н ші .

Річард Всі відійдіть. Мій брате Бекінгеме!
Бекінгем Я тут, мій володарю!

Річард Дай руку.
(Сідає на трон)

Лиш порадами твоїми 
І поміччю сів королем тут Річард. 
Чи то на день лише ця слава нам, 
Чи довше будем тішитися нею?

Бекінгем Вона жива — і житиме довічної
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Річард Ах, Бекінгеме, випробую нині,
Як на бруску, чи з золота ти справді. 
Живий Едвард маленький. Зрозумів ти?

Бекінгем Наказуйте, владарю.
Річард Кажу я — хочу бути королем.

Бекінгем Та ви ж король, державче мій преславний.
Річард Ха! Я король? Але ж Едвард живий!

Бекінгем Так, володарю.
Річард Висновок немилий —

Що житиме Едвард. «Так, володарю!»
Не був, мій братику, ти дурнем досі. 
Сказать ясніше? Хочу, щоб умерли 
Байстрята ці й щоб сталось це негайно.
То як? Відразу й коротко кажи.

Бекінгем Як королю завгодно, так і буде.
Річард Так, так! Але чого ти наче з криги?

Кажи, ти згоден, щоб вони умерли?
Бекінгем Перепочити дайте хоч хвилину,

Раніше ніж упевнено сказати.
Вам зараз дам я відповідь свою.
(Виходить)

Кетсбі
(тихо, до одного я присутніх)
Король у гніві. Глянь, кусає губи!

Річард
(сходячи з трону)
Багато краще з дурнем міднолобим,
З хлопчиськом нерозважним розмовляти, 
Ніж з тим, хто пильно дивиться на тебе. 
Обачним став чванливий Бекінгем.
Гей, паж!

Паж Я тут, мілорде!
Річард  Не знаєш ти, хто міг би спокуситись 

За золото на вбивство потаємне?
Паж Є невдоволений один з дворян,

Чий гаманець не в згоді з гордим духом. 
На що завгодно золото намовить 
Його раніш від двадцяти промовців.

Річард  Як прізвище його?
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Паж Він зветься Тіррел.
Річард А, трохи знаю. Йди поклич його.

Паж виходить.

Занадто спритний, хитрий Бекінгем 
Вже більш моїм повірником не буде.
Зі мною довго він ішов невтомно,
Тепер спочити хоче? Що ж, гаразд.
Входить С т е н л і .

Ну, лорде Стенлі? Що нового чути?
Стенлі Я чув, державче мій,

Що втік маркіз наш Дорсет тайкома 
И до Річмонда за морем приєднався.
(Відходить убік)

Річард Стань ближче, Кетсбі. Розпусти чутки, 
Що королева Анна тяжко хвора,
Я ж дам наказ міцніш її тримати.
Та підшукай кого з дрібних дворян,
Щоб одружити з Кларенса дочкою; 
Хлоп’я ж — дурне, я не боюсь його.
Ти що, заснув? Кажу я, шир чутки,
Що при смерті моя дружина Анна. 
Жвавіше дій: у зародку важливо 
Надії вбити, що могли б пошкодить.
Кетсбі виходить.

Я з братовою одружусь дочкою:
Без цього трон мій — мов з ламкого скла. 
Братів убити й на сестрі женитись? 
Непевна путь! Та я загруз в крові,
І кожен гріх веде гріхи нові.
Сліз жалості мої не знають очі.

Вертаеться п а ж ,  із ним Т і р р е л .

Ти звешся Тіррел?
Тіррел Джеме Тіррел, ваш покірливий підданець. 
Річард Чи справді так?
Тіррел Мілорде, перевірте.
Річард Ти друга зважишся мого убити?
Тіррел Готов, та краще — двох би ворогів.
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Річард То й добре. Є два люті вороги;
Нема від них ні сну, ні супокою.
Тож, Тірреле, візьмися ти за них —
За тих байстрят, що в Тауері нині.

Тіррел Звеліть мене до них лиш допустити,
І я звільню вас від того страху.

Річард Твої слова — як музика. Стань ближче, 
Перепустку візьми. Схилися вухом... 
(Шепоче йому на вухо)
И нічого більше. Скажеш, що готово,— 
Я полюблю і вирізню тебе.

Тіррел Все виконаю враз.
( Виходить)

Входить Б е к і н г е м .

Бекінгем Мілорде, я обміркував наказ,
Що ви його дали мені недавно.

Річард Облишмо це. До Річмонда втік Дорсет.
Бекінгем Я чув про це, мілорде.

Річард Він пасинок вам, Стенлі,— стережіться!
Бекінгем Обіцяного я прошу, мілорде,—

За нього честю поручились ви.
Мені у володіння обіцяли 
Ви графство Герефорд з усім майном.

Річард
(до Стенлі)
Пильнуйте жінки, Стенлі,— за зв’язок 
Цей з Річмондом самі відповісте.

Бекінгем То як, мілорде, із моїм проханням?
Річард Пригадую, пророчив Генріх Шостий, 

Що буде Річмонд нашим королем,— 
Тоді був Річмонд хлопцем вередливим. 
А королем... хто знає...

Бекінгем Мій владарю!
Річард Чому ж пророк в той самий час мені 

Не провістив, що я його уб’ю?
Бекінгем Мілорде, графство обіцяли ви...

Річард Ах, Річмонд! В Ексетері був якось я,
І мер люб’язно показав мені 
Тамтешній замок і назвав Ружмоном.
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Здригнувсь я — напророчив бард мені 
Життя недовге, як побачу Річмонд.

Бекінгем Мій володарю...
Річард Га? Котра година?

Бекінгем Насмілюсь я, мілорде, нагадати 
Про обіцянку вашу.

Річард Котра година?
Бекінгем Битиме десяту.

Річард Гаразд, хай б’є.
Бекінгем Чому, «хай б’є», мілорде?

Річард Тому, що ти, як дурень, вибиваєш 
Твоїх прохань і дум моїх години.
Не в настрої я нині дарувати.

Бекінгем Тоді скажіть відверто — так чи ні.
Річард Не заважай. Не в настрої я нині.

Виходять усі, крім Бекінгема.

Бекінгем Ах, то презирством платить він за вірність? 
На це я королем його зробив?
Згадай про Гастінгса,— в Брекнок мерщій, 
Щоб цілій бути голові твоїй!
( Виходить)

С Ц Е Н А  З 

Там же.

Входить Т і р р е л .

Тіррел Нечуваний, кривавий стався злочин, 
Жахливе, наймерзенніше убивство,
Яким наш край ще досі не грішив.
Дайтон і Форрест, що купив їх я 
До праці в бойні цій немилосердній,
Ці два негідники, пси кровожерні,
Мов двоє тих дітей, ридали з жалю,
Про їх печальну повідавши смерть.
«Так,— мовить Дайтон>— дітоньки лежали...»
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«Так,— Форрест перебив,— пообнімались 
Безвинними, як з мармуру, руками;
Мов на однім стеблі чотири ружі 
В красі весни, їх губи цілувались;
Лежав на їх подушці молитовник — 
Побачивши його, я завагався,
Але диявол...» — і негідник змовк,
А Дайтон далі вів: «Ми задушили 
Ці ніжні, найпрекрасніші істоти,
Що кращих з дня творіння не було».
У муках совісті і каяття
Вони замовкли, я ж пішов цю вістку
Кривавому віднести королю.
Ось він іде.
Входить к о р о л ь  Р і ч а р д .

Вітаю вас, владарю!
Річард А, любий Тіррел! Ощасливиш вістю?
Тіррел Якщо дорученого виконання

Вас ощасливить, то щасливі будьте,—
Я все зробив.

Річард Ти бачив їхні трупи?
Тіррел Так, бачив.
Річард І зарив їх, славний Тіррел?
Тіррел Священик Тауера поховав їх,

А де,— сказати правду, я не знаю.
Річард Приходь же, Тірреле, десь по вечері,

Про їхню смерть докладніше розкажеш. 
Тим часом поміркуй про нагороду —
Твоє бажання виконаю я.
Прощай же.

Тіррел Низько кланяюсь, мілорде!
(Виходить)

Річард Син Кларенса вже під замком у мене; 
Дочку віддав я за якогось злидня; 
Едварда діти — в лоні Авраама.
Дружина Анна з світом попрощалась.
Я знаю, Річмонд має на меті 
Едвардову дочку Єлизавету,

. Щоб шлюбом з неір досягти корони,— 
Але ж я й сам жених їй хоч куди!
Входить Р е т к л і ф.
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Реткліф Владарю мій!
Річард Лиху чи добру вість несеш так шпарко?

Реткліф Лиху, на жаль. До Річмонда утік
Мортон; з загоном сміливих валлійців 
Йде Бекінгем, і військо все росте.

Річард 3 ілійцем Річмонд більш мене турбує,
Ніж Бекінгем з розбійницьким набродом. 
Вперед! Я знаю, роздум — полохливий, 
Лінивий раб повільності тупої,
А з нею слимаком повзе безсилля.
Хай гнівна швидкість, мов крилатий грім, 
Мчить вісником — Меркурієм моїм! 
Збирай війська! Мій щит — порадник мій. 
Не гаймо часу, ворог кличе в бій!
ВИХОДЯТЬ.

С Ц Е Н А  4

Там же. Перед палацом.

Входить к о р о л е в а  М а р г а р и т а .

Маргарита Так, щастя їхнє вже перезріває 
І падає в гноїсту пащу смерті.
Я в цих околицях ховалась мудро, 
Чекаючи падіння ворогів,—
І от я свідок засновку страшного.

. До Франції поїду я в надії,
Що й висновок гірким і чорним буде. 
Ховайсь, нещасна Маргарита! Хто це? 
(Відходить убік)

Входять к о р о л е в а  Є л и з а в е т а  і г е р ц о г и н я  Й о р к с ь к а .

Єлизавета О любі дітоньки мої! О бідні принци!
О нерозквітлі квіти запашні!
Як ще в повітрі ніжні ваші душі 
Г вічних ще нема у них осель,
Почуйте матері гіркі ридання!

393



Маргарита
(вбік)
Злетіть до неї, мовте: .кров за кров,
Ваш світлий ранок ніч укрила знов.

Герцогиня Нещасть удари голос мій розбили,
Німий від зойків, мертвий мій язик.
Едвард Плантагенет, навіщо вмер ти?

Маргарита
(вбік)
Плантагенет Плантагенета вбив,
Едвард Едварду смертний борг сплатив.

Єлизавета Навіщо, боже, ти ягнят безвинних 
Забув і в пащу вовкові їх кинув?
Невже ти спав> страшних не бачив дій?

Маргарита
(вбік))
І як поліг мій син таґ Генріх мій?

Герцогиня Життя змертвіле, зір сліпий, примаро,
Тлін, вийнятий з могили, сором світу, 
Скорботний лист, літопис днів томливих,— 
Мир на своїй землі відчуй законній,
Що беззаконно кров пила безвинну.
(Сідає на землю)

Єлизавета Якби ти, земле, не оселю смутку,
Могилу швидше нам дала,— себе я 
В тобі зарила б, не сидгла б тут.
У кого більше є причин ридати?
(Сідає на землю)

Маргарита
(виходячи наперед)
Якщо поважніша стара скорбота,
То дайте шану старшинства мені 
И мого ви горя знайте перевагу.
(Сідає поруч з ними)
Якщо в скорботі можна поєднатись,
То роз-кажіть свій жаль, а я вам — свій. 
Едвард був син мій — Річард його вбив; 
Був муж у мене — Річард його вбив; 
Едвард був син твій — Річард його вбив; 
Був Річард син твій — Річард його вбив.

Герцогиня
(до Маргарити)
І в мене Річард був — його ти вбила,
Був Ретленд — помогла й о т  ти вбити.
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Маргарита Був Кларенс в тебе — Річард його вбив.
Із лігва надр твоїх на світ цей виповз 
Пекельний пес, що смертю зацькував нас. 
Ще без очей, уже він зуби мав,
Щоб загризать ягнят і кров їх ссати. 
Створіння божого мерзотний згубник,
Що над слізьми і стогоном царює,
Тиран, яких ще світ не знав, з утроби 
Твоєї вийшов, щоб загнать нас в землю.
0  праведний, о правосудний боже,
Я дякую, що цей жадливий пес 
Плід лона матернього пожирає,
Щоб плач її з риданням інших злився!

Герцогиня Не радуйсь горю, Генріха дружино,—
Бог свідок, сльози я й над ним лила.

Маргарита Терпіння май: голодна я на помсту,
1 от тепер я нею вдовольняюсь.
Вмер твій Едвард, що вбив мого Едварда, 
Вмер ще один Едвард — теж за мого;
Йорк юний — лиш додаток, їх обох 
Не досить, щоб мою покрити втрату.
Вмер Кларенс твій, що вбив мого Едварда, 
І глядачі жахливої вистави —
Розпусний Гастінгс, Ріверс, Воган, Грей-—̂ 
В могилах задихнулись передчасних.
А Річард, чорний з пекла гість,— живий; 
Немов гендляр, скуповує він душі 
І в пекло шле їх. Але скоро, скоро 
И безжальному нежалісний кінець.
Земля розверзлась, і палає пекло,
Святі благають, демони ревуть,
Щоб швидше був із світу він узятий.
О боже, викресли його з життя,
Щоб я сказать діждалась: «Здох собака!»

Єлизавета О, віщувала ти, що час настане —
Я попрошу й тебе клясти зі мною 
Горбату жабу, павука гладкого.

Маргарита Владаркою мальованою звала
Колись тебе я, відблиском порожнім 
Моєї величі, блідою тінню,
Прологом радісним страшної драми.
Ти піднеслася, щоб ще нижче впасти;
Лише для глуму мала ти дітей;
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Ти — тільки сон про те, чим ти була,
Значок барвистий — ціль для стріл разючих, 
Лиш бульбашка, лиш вивіска величчя 
І королева тільки на кону.
Де чоловік твій? Де брати й сини?
Де радощі твої? Хто на колінах 
Кричить: «Спаси, о боже, королеву!»?
Де зігнуті улесливістю пери?
Де юрми ті, що бігли за тобою?
Згадай усе і глянь, хто ти тепер.
Не .жінка в щасті, а вдова журлива;
Не радісна, а безутішна мати;
Не милуєш, а милості благаєш;
Ти не вінцем увінчана, а терням;
Не з мене ти, а я глузую з тебе;
Не ми тебе, а нас боїшся ти;
Ніхто твоїм наказам не кориться.
Це долі колесо вже дрвернулось 
І кинуло тебе на здобич часу,
Лиш спогад про минуле залишивши,
Щоб мучилась ти більше тим, що є.
Ти відібрала трон мій, то чому^ж 
Не взяти й горя справедливу частку?
Лиш пів-ярма мого на гордій шиї 
Несла ти досі, а віднині візьмеш 
Весь мій тягар з утомлених плечей.
Прощай же, королево горя й лиха!
В путі зі мною — бід англійських втіха.

Єлизавета В прокльонах ти досвідчена,— стривай же, 
Навчи й мене, як ворогів клясти.

Маргарита Сну втримуйся вночі і постуй вдень,
Живу журбу порівнюй з мертвим щастям;
В уяві збільш дітей твоїх красу 
Й огидливість того, хто їх убив.
Тим гірший злодій, чим дорожчі втрати,— 
Це згадуй і навчишся проклинати.

Єлизавета Слова мої тупі. О, нагостри їх!
Маргарита їх горе вигострить, як і мої!

(  Виходить)

Герцогиня Навіщо у нещасті велемовність?
Єлизавета Заступники страждання безтілесні 

І радощів летючі спадкоємці —
Слова, промовці злигоднів убогі!
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Дам волю їм,— хбч кволі ті слрва,
Від них у грудях серце ожива. :

Герцогиня Як так, то розв’яжи уста,— диханням 
Докорів злих мого задушим сина,
Що задушив дітей твоїх, проклятий. 
Сурмлять! То не скупися ж на прокльони!

Входить, під звуки сурм і барабанів, к о р о л ь  Р і ч а р д  із п о ч т о м .

Річард Хто шлях загородив мені в поході?
Герцогиня Та, що могла твій шлях загородити 

До лютих, гаде, злочинів твоїх;
Тебе в своїй утробі задушивши.

Єлизавета Ти золотим вінцем прикрив чоло,
Де б мусило тавро по праву бути,—
Здобув корону ти убивством принца,
Синів, братів моїх страшною смертю. 
Скажи, злий рабе, діти де мої?

Герцогиня Ти жаба, жаба ти! Де брат твій Кларенс?
І Нед Плантагенет, його дитя?

Єлизавета Де благородний Ріверс, Воган,/Грей?
Герцогиня Де чесний Гастінгс?

Річард Сурміть у сурми! Бийте в барабани!
Не чує небо хай бабів сварливих,
Що божого помазаника лають.
Сурміть, кажу.
Сурми і барабани.

А ви поводьтесь чемно 
І терпеливо,— лемент цей відразу 
Я гомоном військовим заглушу.

Герцогиня Чи син ти мій?
Річард Так — слава богу, батькові та вам!

Герцогиня Отож терпи мій гнів нетерпеливий.
Річард На вашу милість вдачею я схожий:

Докорів стерпіти не можу Яі
Герцогиня О, дай сказать...

Річард Я слухати не буду.
Герцогиня Ласкава й лагідна то буде цова,

Річард Й коротка, матінко,— я поспішаю.
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Герцогиня Ти поспішаєш? Бачить бог, на тебе 
Я мала час чекати в смертних муках.

Річард Та народився я — і припинив їх.
Герцогиня Як ти родивсь,— клянусь хрестом святим.— 

Земля нам пеклом стала навісним.
Важкий тягар — народження твоє.
Дитям ти впертим був і вередливим,
Злий, дикий, навіжений — школярем;
В юнацтві став нестримний і зухвалий; 
Змужнівши — хитрий, гордий, кровожерний, 
Підступний в ласці і в злобі ласкавий.
Чи можеш ти назвати хоч годину,
Коли собою втішив ти мене?

Річард Та ні, хіба лише «годину Гемфрі»,
Як снідали без мене, ваша милість.
Якщо ж не милий вашим я очам,
Дозвольте йти в похід, щоб вас не сердить. 
Гей, барабани!

Герцогиня Вислухай мене!
Річард Ви надто в’їдливі.

Герцогиня Одно лиш слово* —
І більше не почуєш ти мене.

Річард Ну!
Герцогиня Чи вмреш ти божим праведним призволом 

І не повернешся вже переможцем,
Чи я помру від старості і горя,
А не побачу більше я тебе.
Носи з собою мій прокльон найтяжчий;
В день бою хай він більш тебе утомить,
Ніж обладунок весь, що на тобі.
На боці ворогів — мої молитви!
Дітей Едвардових маленькі душі 
Дадуть натхнення ворогам твоїм, 
їм успіх провістять і перемогу.
В крові ти жив — в крові й кінець тобі;
Ти жив ганьбою — і помреш в ганьбі.
(Виходить)

Єлизавета Хоч більш підстав, та менш уміння в мене 
Тебе клясти. Скажу лише «амінь»!
(Хоче йти)

Річард Заждіть, я маю з вами говорити.
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Єлизавета Не маю королевичів я більше
Тобі для плахи, Річарде, а дочок 
Не скорбний трон — ждуть келії чернечі. 
Вже хоч на їх життя не зазіхай.

Річард  Зросла у вас дочка Єлизавета —
Безвинна, гожа, царствено граційна.

Єлизавета Й тому на смерть піде? О, дай їй жити!
Зганьблю я честь їй, знівечу красу, 
Признаюсь, ніби зрадила я мужу,
Накину їй неслави покривало,
Щоб їй кривавої уникнуть смерті.
Скажу я, що Едвард не батько їй.

Річард Ні, не ганьбіть її, в ній кров владарська.
Єлизавета Всього зречусь, щоб врятувать життя їй.

Річард Високий рід — їй краща охорона.
Єлизавета Але ж брати її за це померли.

Річард То їх зоря була до них ворожа.
Єлизавета Ні, їх життя злим друзям заважало.

Річард Ніхто веління долі не уникне.
Єлизавета Так, якщо доля та е ваша світлість.

Моїх дітей спіткала б краща смерть 
Якби дав бог життя тобі інакше.

Річард Так мовите ви, наче я убив їх!
Єлизавета Це ж дядько небожів позбавив щастя, 

Рідні, свободи, влади і життя.
Чия б рука не пройняла серця їх,
Твій розум нею потай керував.
Це ж ти убивць тупий, іржавий ніж 
Об серце вигострив своє камінне 
І в груди спрямував моїм ягнятам.
Якби від звички біль не слабнув лютий, 
Діток я б не згадала, поки в вічі 
Тобі не вп’ялась нігтів якорями 
І поки в безнадійній бухті смерті,
Як човен без керма й вітрил, ущент 
Об тебе, мов об скелю, не розбилась. 

Річард Так, як собі я успіху бажаю
В тяжких походах і кривавих війнах,
Так щиро вам і рідним вашим хочу 
Добра я більше, ніж накоїв лиха.
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Єлизавета Що доброго заховано ще в небі,
Щоб на добро відкрилося мені?

Річард  Підвищення дітей, міледі, ваших.
Єлизавета На ешафот, щоб голови покласти?

Річард  На висоту величності і шани,
До крайніх верховин земної слави.

Єлизавета Облещуй байкою мою печаль!
Скажи, якою гідністю і станом 
Моїх дітей ти можеш наділити?

Річард Усе, що маю, і себе самого
Твоїй дитині ладен я віддати,
Аби ти в Леті гнівної душі 
Сумні втопила спогади про кривду,
Що я тобі неначе заподіяв.

Єлизавета Коротше говори, бо охолоне
Твоя ласкавість від таких розмов.

Річард Знай, я дочку твою люблю душею.
Єлизавета Такі думки і в матері в душі.

Річард Що думаєте ви?
Єлизавета Що ти дочку мою душею'любиш,

Як від душі любив її братів.
І я всім серцем дякую тобі.

Річард  Не перекручуй слів моїх поквапно.
Кажу я, що люблю твою дочку 
Й дам сан англійської їй королеви.

Єлизавета Гаразд, хто ж буде в неї королем?
Річард Хто сан їй королеви дасть,— хто ж інший?

Єлизавета Що? Ти?
Річард  Авжеж. А ви якої думки?

Єлизавета А як ти будеш свататись?
Річард Навчіть,—

Ви краще вдачу знаєте її.
Єлизавета Ти хочеш, щоб навчила я?

Річард Всім серцем.
Єлизавета 3 тим, хто братів її убив, пошли їй 

Два серця їх криваві, нарізьбивши:
«Едвард» і «Йорк». Вона, мабуть, заплаче,—
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Ти ж дай їй хусточку,— як Маргарита 
Дала твоєму батькові, в крові 
Малого Ретлєнда її змочивши.
Скажи — напоєна багряним соком 
Вона від тіл братів її убитих;
Хай витре нею сльози на очах.
Як цим не викличеш її любові,
Пошли їй список дій твоїх достойних; 
Скажи, що дядька Кларенса ти вбив,
І дядька Ріверса, і задля неї 
Послав на той світ добру тітку Анну.

Річард Ви, певне, смієтеся: це не спосіб 
Дочку привабить.

Єлизавета Іншого нема,
Не можеш-бо свій образ ти змінити 
Й не бути Річардом, що все те скоїв.

Річард Скажи: це все через любов до неї.
Єлизавета Ні, лиш зненавидить вона тебе,

Твою любов ціною крові мавши.
Річард Що зроблено, того вже не вернути.

Не раз помилки допускають люди,
Щоб гірко потім каятися в них.
Корони я синів позбавив ваших — 
Дочці її вертаю з каяттям.
Плід вашої утроби погубив я,
Та оживлю його в нових нащадках 
Від мене і від вашої дочки.
Ім’я бабусі для дітей не менше,
Ніж матері улюблене ім’я:
Це ж ваші діти, хоч коліном нижчі, 
Плід вашого кохання, ваша кров,— 
Лиш та за вас потерпить ніч стогнання, 
За кого мук раніш зазнали ви.
Були вам діти замолоду горем,
Мої ж утіху в старості дадуть. 
Утратили ви сина — короля,
Та цим дочку придбали — королеву. 
Всього я вам не можу повернути,— 
Прийміть же те, що можу дати я.
З душею трепетною син ваш Дорсет 
Бентежно десь блукає в чужині —
Цей щасний шлюб його додому верне, 
Звання високі дасть, велику шану;
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Король, муж вашої дочки ясної,
Звать буде братом запросто його,
І матір’ю вас зватиме король,
І вся часу скорботйого руїна 
Подвійним стане щастям і багатством.
О, ми багато світлих днів побачим, 
Гсльози, що колись ви пролили,
Для вас обернуться у східні перли, 
Зросте їх цінність у десятки раз,
На час помножена й відсотки щастя. 
Ідіть* матусю, до дочки своєї,
Свій досвід їй вдихніть в несмілість юну, 
Слух до палких признань їй підготуйте, 
Вселіть їй в ніжне серце злотий пломінь 
Мрій честолюбних; про безмовну радість 
Годин утіх подружніх розкажіть.
Коли ж бунтівника я покараю, 
Нікчемного, дурного Бекінгема,
Й з вінцем звитяги повернусь, возляже 
Твоя дочка на ложі переможця,— 
їй передам я всю звитяги здобич,
Як Цезарю, що Цезаря здолав!

Єлизавета Як краще їй сказати? Батьків брат
Хотів би мужем стати їй? Чи дядько?
Чи той, хто вбив дядьків її й братів?
З яким ім’ям представить їй тебе,
Щоб бог, закон, її любов і честь 
Тебе вподобати не боронили?

Річард Скажи: мир Англії в єднанні нашім.
Єлизавета В тяжкій війні вона цей мир здобуде.

Річард Скажи: король їй не велить, а просить.
Єлизавета Та цар усіх царів забороняє.

Річард Сай королеви жде її величний.
Єлизавета Щоб, як і мати, плакати над ним.

Річард Скажи, що буду вік її любити.
Єлизавета Чи довго ж той тривати має вік?

Річард Аж до останку днів її щасливих.
Єлизавета Чи довго ж дні оті щасливі будуть?

Річард Як небо і природа це дозволять.
Єлизавета Як пеклу й Річардові заманеться.
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Річард Скажи, я не владар їй, а підданець.
Єлизавета Та їй, підданій, влада ця огидна.

Річард чМені на поміч станьте красномовно.
Єлизавета Розмова чесна й проста вплине краще.

Річард То просто про любов мою скажіть їй.
Єлизавета Але безчесно й просто — це брутально.

Річард Пусті й нікчемні ваші міркування.
Єлизавета О ні, глибокі й вірні, як в могилах 

Лежать мої глибоко й вірно діти.
Річард Цих не торкайте струн — це,все минуло.

Єлизавета Не можу — поки струни серця луснуть.
Річард Святим Георгом, орденом Підв’язки, 

Вінцем...
Єлизавета Зганьбив ти їх, а третє вкрав.

Річард Клянусь...
Єлизавета Нічим! Нема для тебе клятві

Зневажив честь Георга ти святого,
Сплямив ти рицарський Підв’язки орден, 
Крадіжкою знеславив і корону.
Як хочеш, щоб повірили тобі,
Клянися тим, чого ще не зневажив!

Річард Клянусь .я світом...
Єлизавета Кривд твоїх він повен.

Річард Днем смерті батька.
Єлизавета Ти й його збезчестив.

Річард Самим собою...
Єлизавета І себе зганьбив ти.

Річард Ну, богом...
Єлизавета, Бога ти найбільш образив.

Якби боявся клятву ти зламати,
То не розбив би згоди, що заклав 
Король — твій брат, братів моїх не вбив би. 
Якби зламати клятву ти боявся,
То не твоє чоло — мойого сина 
Чоло метал державний увінчав би,—
І принци ті б жили, що т» їх кинув
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На спільне ложе тліну, віроломно 
В поживу їх віддавши хробакам.
Чим поклянешся ти?

Річард Своїм майбутнім.
Єлизавета Минулим ти й майбутнє опоганив.

О, скільки сліз я ще пролити маю,
Щоб змити біль твоїх колишніх кривд! 
Батьків, що вбив ти, дітям безпритульним 
Сліз і до старості не осушити.
Батькам, чиїх дітей зарізав ти,
До старості сухим бадиллям скніти.
Ні, не клянись майбутнім, бо ж воно 
Твоїм злочинством зганьблене давно.

Річард Клянусь — так само каюсь, як удачі 
Я прагну в збройній з ворогом борнії 
Хай сам себе я погублю! Хай небо 
Мене щасливої позбавить долі!
Хай світла день не дасть, а ніч — спокою! 
Хай зорі проти дій моїх повстануть,
Якщо всім серцем, помислом святим, 
Побожно й непорочно не люблю я 
Твоєї гожої дочки-принцесиі 
У ній все щастя — і моє, й твоє,
Без неї ж — і мене, й тебе, й весь край, 
її саму й багато душ хрещених 
Жде горе, смерть, загибель і руїна.
Лиш наш союз це може відвернути,
Лиш він це і повинен відвернути.
Тож, люба матінко,— так маю звать вас,— 
Моїм повірником у неї будьте.
Скажіть, чим буду я,— не чим я був;
Не що я заслужив, що заслужу я;
Часу й держави поясніть потреби,
В великій справі гнівний шал відкиньте.

Єлизавета Невже піддамсь диявольській спокусі?
Річард Що ж, як диявол спокуша на добре.

Єлизавета І щоб для себе я себе забула?
Річард А що ж, як пам’ять ваша вам же й шкодить.

Єлизавета Але ж ти вбив моїх дітей.
Річард У лоні

Дочки я вашої їх поховаю,
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И відродяться вони з цього гнізда 
Самі собою, вам на втіху й радість.

Єлизавета І мушу я дочку на це схилити?
Річард Вас матір’ю щасливою це зробить.

Єлизавета Я йду. Листа пришліте якнайшвидше — 
Я сповіщу вам відповідь її.

Річард  Прощайте! Віднесіть їй мій цілунок.
Королева Єлизавета виходить.

Здалась-таки дурна й нестала жінка!
Швидко входить Р е т к л і ф ,  за ним К е т с б і .

Ну що, які новини?
Реткліф До західного берега, владарю,

Підплив потужний флот; туди біжать 
Непевних, ненадійних друзів юрми — 
Без зброї, не щоб ворога відбити. 
Гадають, ніби Річмонд флот привів 
І жде, вітрила склавши, допомоги,
Що Бекінгем для висадки подасть.

Річард Скоріш гінця до Норфолка! Скачи 
Ти, Реткліфе, чи Кетсбі. Де він?

Кетсбі Тут я,
Мілорде.

Річард Тож до герцога, мій Кетсбі!
Кетсбі Лечу, державче мій, лечу стрілою.
Річард Ти ж, Реткліфе, до Солсбері спіши. 

Приїдеш, то...
(До Кетсбі)

Чого стоїш, ледащо?
Чому не їдеш, телепню недбалий?

Кетсбі Прошу величність вашу об’явити,
Що герцогу сказати я повинен.

Річард Ах, правда, любий Кетсбі. Передай, 
Щоб якнайбільше війська він зібрав 
І мчав би з ним у Солсбері до мене.

Кетсбі Спішу.
(Виходить)

Реткліф Що в Солсбері робить мені, мілорде? 
Річард Чого ж тобі, як сам туди я їду?
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Реткліф Мене, мілорде, ви туди послали.
Річард Я передумав.

Входить С т е н л і .

Стенлі, що нового?
Стенлі Новин — ні добрих, щоб мілорда втішить, 

Ні злих нема, щоб я сказать не смів.
Річард  Оце так загадка — ні злих, ні добрих.

Ніж стільки миль кружляти наоколо,
Не краще все сказати напростець?
Ще раз: які новини?

Стенлі Річмонд — в морі.
Річард Бодай би в тому морі він втопився,

Цей ренегат лякливий! Що ж він робить?
Стенлі Не знаю, володарю, та, здається...
Річард  Ну, що ж здається?
Стенлі Що Дорсет, Бекінгем і Мортон кличуть 

Його корони Англії шукати.
Річард Хіба мій трон спустів? Чи випав меч?

Чи вмер король? Чи влада занепала?
Чи не нащадок Иорка тут король?
Чи інший є, крім нас, нащадок Иорка? 
Скажи, чого ж це він у море вийшов?

Стенлі Не знаю інших я причин, державче.
Річард Щоб стати вашим королем, іде він.

Чого їде валлієць, ти не знаєш?
Боюсь, що зрадиш ти й втечеш до нього.

Стенлі Даремна ця підозра, володарю!
Річард То де ж твої війська, щоб їх відбити?

Де ленники твої? Де вірні слуги?
Чи не втекли на захід — помагати 
Бунтівникам у висадці на берег?

Стенлі На півночі мої, владарю, друзі.
Річард Холодні друзі! Нащо північ їм —

На заході нам служба їх потрібна.
Стенлі їм не було наказу, мій державче.

Як відпустити зволите мене,
Зберу я друзів і зустріну вас 
Там, де величність ваша побажає.
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Річард А, хочеш ти до Річмонда податись!
Не вірю я тобі.

Стенлі Владарю мій,
Мене підозрювать нема причини.
Ні, зрадником не був я і не буду.

Річард То йди, збирай війська. А син твій Джордж 
Лишиться тут. Будь в вірності міцний,
Щоб міцно голова його трималась.

Стенлі Чиніть з ним так, як доведу я вірність.
(Виходить)

Входить 1-й г о н е ц ь .

1-й гонець Державче милостивий, з Девоншіру
Від друзів вірних звістку я привіз:

' Сер Едвард Кортні й старший брат його, 
•Ексетерський єпископ гордовитий,
З юрбою спільників повстали збройно.
Входить 2-й г о н е ц ь .

2-й гонець Владарю, в Кенті Гілдфорди повстали,
й  весь час нові до них надходять юрми 
Бунтівників, і сили їх ростуть.
Входить 3-й г о н е ц ь .

3-й гонець Державче мій, загони Бекінгема...
Річард Геть, сич! Не досить вже пісень про смерть?

(Б ’є його)
Так, так тобі,— принось новини кращі!

3-й гонець
(упавши навколішки)
Приніс величності я вашій звістку,
Що зливами і повіддю страшною 
Понищено загони Бекінгема.
Втекти він сам устиг, але куди —
Ніхто не знає.

Річард О, пробач мені!
Ось гаманець мій: хай синці загоїть.
Чи оголошено вже нагороду 
Тому, хто зрадника сюди приставить?

3-й гонець
( устаючи )
Скрізь оголошено, державче мій.
Входить 4-й г о н е ц ь .
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4-й гонець Є чутка, володарю, що в Йоркшірі
Лорд Дорсет, Томас Ловел збунтувались. 
Та інша вість величність вашу втішить: 
Розбила буря флот бретонський; Річмонд 
На берег Дорсетшіру човен вислав 
Загони розпитати прибережні —
Чи спільники вони йому, чи ні.
Вони відповіли, що Бекінгем 
Послав до нього їх; він не повірив,
Підняв вітрила й рушив на Бретань.

Річард В похід, в похід! Готова наша зброя —
Як не для бою з ворогом-чужинцем,
То щоб своїх розбить бунтівників!
Входить К е т с б і .

Кетсбі Владарю мій, схопили Бекінгема.
Це добра вість, та й гіршу я повинен 
Доповісти: при Мілфорді на берег 
З могутнім військом висадився Річмонд.

Річард Скоріше в Солсбері! За час розмов цих
Бій царський можна виграть чи програти! 
Хай хтось мені доставить Бекінгема 
У Солсбері, а решта — всі за мною!
Сурми.
Всі виходять.

С Ц Е Н А  5

Кімната в домі лорда Стенлі.

Входять С т е н л і  і с в я щ е н и к  К р і с т о ф е р  
Е р с в і к .

Стенлі Скажи від мене Річмонду, сер Ерсвік,
Що вепр кривавий держить у хліві 
Заручником мойого сина Джорджа. 
Повстану я — то сина він скарає:
Лиш острах цей затримує мене.
Скажи, а де тепер державний Річмонд?

Ерсвік В Уельсі — в Пембруку чи в Гарфордвесті,
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Стенлі А хто при ньому з іменитих лордів?
Ерсвік Сер Волтер Герберт, воїн славнозвісний,

Сер Гілберт Толбот і сер Вільям Стенлі,
Лорд Оксфорд, грізний Пембрук, сер Джеме

Блент,
І Райс-ап-Томас із загоном війська,
И багато ще ім’ям і ділом славних,—
І всі вони ведуть полки на Лондон,
Як боєм шлях не перепинять їм.

Стенлі То поспіши ж, вітай від мене лорда;
З листа цього дізнається про все він.
(Віддає листа)
Прощай.
Виходять.

Д ІЯ  П ’ЯТА

С Ц Е Н А  1

Солсбері. Відкрите місце.

Входять ш е р и ф  В і л т ш і р с ь к и й  і в а р т а  з Б е к і н г е м о м ,  якого ве
дуть на страту.

Бекінгем Король не хоче говорить зі мною?
Шериф Ні, добрий лорде. Тож терплячі будьте.

Бекінгем Едварда діти, Гастінгс, Ріверс, Грей,
Святий король наш Генріх, принц Едвард,
І ви усі, що потайну загибель 
Від чорної неправди прийняли!
Якщо смутні і гнівні ваші душі
З-над хмари бачать цю годину мстиву —
Радійте всі з загибелі моєї.
(Д о  вартових)
Не поминальний день сьогодні, друзі?

Шериф Так, сер.
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Бекінгем Днем судним став мені день поминальний! 
В цей день за короля Едварда кликав 
На себе кару я, якщо я.зраджу 
Його дітей чи рідних королеви;
В цей день на себе кликав я погибель 
Від зради тих, кому найбільше вірив.
І поминальний день став днем відплати 
Моїй пойнятій острахом душі.
Всевидець, із якого я знущався,
Облудні клятви обернув на мене 
І дав те справді, що просив я в жарт.
Так вістрям він неправедних мечі 
Спрямовує у їхні ж груди. Тяжко 
Разять мене прокльони Маргарити.
«В день, як тобі він смутком пройме серце, 
Згадай: пророчиця ти, Маргарито!»
Ходім же до ганебного стовпа;
За кривду — кривда, за ганьбу — ганьба!
Виходять.

С Ц Е Н А  2 

Поле біля Темворта.

Входять з барабанним боєм І знаменами Р і ч м о н д ,  О к с ф о р д ,  с е р  
Д ж е м е  Б л е н т ,  с е р  В о л т е р  Г е р б е р т  та і н ш і  в о є н а ч а л ь н и к и  
з в і й с ь к а м и .

Річмонд Товариші по зброї, вірні друзі,
Що тиранії зле ярмо спізнали!
Не стрівши перешкод, ми безборонно 
Дійшли до серця нашої вітчизни. 
Дістав я від мого вітчима Стенлі 
Листа, що нас бадьорістю повнить. 
Кривавий вепр, зажерливий і хижий, 
Що ниви й виноградники вам нищив, 
Пив, як помиї, вашу теплу кров 
І нутрощі з вас їв, немов з корита,— 
Той вепр у центрі острова заліг,
Під Лестером, як стало нам відомо. 
Від Темворта до нього день ходи. 
Сміліш, хоробрі друзі, в ім’я бога.
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Ще лиш один війни кривавий іспит —■
І ми, як жниво, вічний мир пожнем.

Оксфорд В серцях у нас — по тисячі мечів,
Щоб нелюда кривавого зборотй.

Герберт До нас його переметнуться друзі.
Блент Не друзі то: ці друзі — через острах — 

Від нього всі втечуть в тяжку хвилину.
Річмонд Тим краще нам. Вперед же, в ім’я бога! 

Бистріш, надіє-ластівко, летиі 
Дай кожному себе перерости.
Виходять.

С Ц Е Н А  З 

Беовортсьне поле.

Входять к о р о л ь  Р і ч а р д ,  озброєний, г е р ц о г  Н о р ф о л к ,  г р а ф  С е р р і  
та і н ш і  з в і й с ь к а м и .

Річард  На полі тут поставити намети!
Чого це, Серрі, вй такі хмурні?

Серрі Мій дух стократ світліший, ніж мій зір.
Річард  Як, Норфолку...

Норфолк Я тут, державче славний.
Річард Нам, Норфолку, ударів не уникнуть?

Норфолк І їм, і нам дістанеться чимало.
Річард Сюди — намет мій! Тут ночую нині.

Солдати починають напинати королівський намет.

А завтра де? Та чи не все одно!
Тих зрадників відома нам чисельність?

Норфолк їх щонайбільше тисяч шість чи сім.
Річард  То, значить, ми від них утричі дужчі.

Та й короля ім’я — міцна твердиня,
А от у ворогів її нема.
Намет скоріш! Ходім огляньмо, лорди, 
Які нам пеоеваги дасть місцевість.
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Досвідчених візьмім людей з собою.
Не гаймось, не лінуймося лишень,—
Важкий нам, лорди, буде завтра день!
Виходять.

Входять з другого краю поля Р і ч м о н д ,  с е р  В і л ь я м  Б р е н Д о н ,  О к с 
ф о р д ,  с е р  Д ж е м е  Б л е н т  та і н ш і  л о р д и .  С о л д а т и  напинають на
мет Річмонду.

Річмонд У золоті лягло спочити сонце,
И вогнистий слід ясної колісниці 
Віщує нам на завтра гожий день.
Сер Брендон, ви понесете мій прапор.
Хай подадуть паперу і чорнила.
В шатрі я план баталії накреслю 
І визначу обов’язки вождів,
Між ними нашу рать розподіливши.
Ви, графе Оксфорд, ви, сер Вільям Брендон,
І ви, сер Герберт, тут на час лишіться.
Граф Пембрук зі своїм лишивсь полком.
Мій Бленте, побажайте на добраніч 
Від мене графу й попросіть о другій 
Годині ночі до мого шатра.
Не скажете, мій добрий капітане,
Де лорда Стенлі полк розташувався?

Блент Як кольору знамен його не сплутав 
Я з іншими,— а певен я цього,—
То полк його на південь за півмилі 
Стоїть від військ могутніх короля.

Річмонд Як знайдете, мій любий Бленте, спосіб 
Без небезпеки з ним поговорити,
То віднесіть йому цей лист важливий.

Блент Клянусь'життям, я виконаю все.
Хай бог пошле вам тихий сон, мілорде.

Річмонд Добраніч, Бленте мій. Ходім, панове,
Порадимось про завтрашні діла 
В моїм шатрі,— тут холодно і вогко.
Всі входять до намету.

Підходять до королівського намету к о р о л ь  Р і ч а р д ,  Н о р ф о л к ,  Р е т 
к л і ф ,  К е т с б і  та і н ші .

Річард Котра година?
Кетсбі Вже дев’яту било —

Вечері час.
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Річард  Вечеряти не буду.
Пришліть мені чорнила і паперу.
Чи зроблено зручнішим мій шолом?
І зброю до намету чи внесли?

Кетсбі Все зроблено, владарю, все готове.
Річард Мій добрий Норфолку, спіши на пост.

Пильнуй, постав надійних вартових.
Норфолк Іду, владарю.

Річард Мій Норфолку, встань з жайворонком завтра.
Норфолк За це ручуся я, владарю.

(Виходить)
Річард  Кетсбі!
Кетсбі Я тут.
Річард Пошли гінця до Стенлі в полк

З наказом до схід сонця привести 
Війська,— а ні, то юний Стенлі, Джордж,
В рів темний цочі вічної впаде.
Кетсбі виходить.

(До одного із слуг)
Налий мені вина. Подай світець.
На ранок Серрі білого всідлай.
Глянь, чи міцні, чи не важкі списи.
Реткліфе!

Реткліф Я тут.
Річард  Хмурного бачив ти Нортемберленда?

Реткліф Граф Томас Серрі й він аж до смеркання 
Із полку в полк проходили по війську 
І скрізь солдатам бадьорили дух.

Річард  Ну, добре. Келих дай мені вина.
Щось я сьогодні духом невеселий.
І звичної бадьорості нема...
Приносять вино.

Постав його. Папір, чорнило є?
Реткліф Ось тут.

Річард  Прощай. Та варту перевір,
А на світанку прийдеш до намету — 
Озброїтись поможеш. Ну, прощай.
Реткліф виходить.
Король Річард входить до свого намету й лягає спати.
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Д о  намету, де перебувають Р і ч м о н д ,  л о р д  и га с л у г и ,  входить С т е н л і .

Стенлі Звитяга й мир шолом твій хай вінчають!
Річмонд Хай темна ніч утіхи всі* свої

Подасть тобі, вітчиме благородний!
Скажй, як матінка моя кохана?

Стенлі Від неї я тебе благословляю,—
Все молиться за Річмонда вона.
Ну от і все. Минає час мовчання,
І рідшає на сході хмарна мла.
Тож коротко,— так вимагає час;
Готуй війська до бою на світанку 
І долю дай свою на суд кривавий 
Ударам смертозорої війни.
Як тільки зможу (та іще не зараз) — 
Знайду нагоду й, піддуривши час,
Вам помажу в скрутну хвилину бою.
На бік твій прямо ще не можу стати,
Бо зараз же твій брат, тендітний Джордж, 
На страту піде в батька на очах.
Прощай! Нам ніколи, та й небезпечно 
Час гаять на запевнення любові,
На щирі бесіди, такі солодкі 
Для друзів після довгої розлуки.
Бог дасть нам час на ці обряди дружби! 
Ще раз прощай! Будь мужній і щасливий!

Річмонд Мілорди, проведіть вітчима в полк.
Хоч на душі тривожно, все ж засну я,
Щоб не наліг свинцевий сон на мене 
Коли заитяжних буде треба крил. 
Добраніч, любі лорди і дворяни!

Виходять усі, крім Річмонда.

О ти, чиїм бійцем себе вважаю,
Поглянь ласкаво на мої війська,
Дай в руки їм залізний меч відплати,— 
Нехай важкі удари їх дроблять 
Злим ворогам шоломи самозвані!
Нехай ми зброєю покари станем,
Щоб славити тебе у перемозі!
Раніше, ніж очей замкну я вікна,
Свій недріманний дух тобі вручаю.
В сні й пильнуванні захисти мене!
(Засинав)
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З ’являється д у х  п р и н ц а  Е д в а р д а ,  сина 
Генріха VI.

Д ух  Едварда
(до Річарда)
Тобі гнітитиму я завтра душуі 
Згадай — мене ти вбив у цвіті літ 
При Тьюксбері. Згадай — і вмри в одчаї! 
(До Річмонда)
Радій, наш Річмонд! Скривджені-бо душі 
Убитих принців повстають за тебе,
Син Генріха підтримає тебе.
З ’являється д у х к о р о л я  Г ен р'іх а VI.

Д ух  Генріха
(до Річарда)
Як я ще жив, помазаника тіло 
Смертельно ти мені порешетив.
Згадай про Тауер — і вмри в одчаї!
Це Генріх Шостий каже: вмри в одчаї!
(Д о Річмонда)
Міцний і правий, переможцем будь!
Віщує Генріх — будеш королем ти,
І в сні велить: живи і процвітай.
З ’являється д у х  К л а р е н с а .

Д ух  Кларенса
(до Річарда)
Тобі гнітитиму я завтра душу,
В вині огидному на смерть обмитий,
Твоїми підступами вбитий Кларенс!
Згадай.про мене завтра у бою,
Меч упусти тупий — і вмри в одчаї!
(До Річмонда)
Ланкастере, убиті Иорка діти 
Всі моляться, щоб ангел захистив 
Тебе в бою; живи і процвітай!

З ’являються д у х и Р і в е р с  а, Г р е я  і В о г ана*

Д ух  Ріверса
(до Річарда)
Гнітитиму тобі я завтра душу,—
Убитий Ріверс я,— умри в одчаї!

Д ух  Грея
(до Річарда)
Згадай про Грея — і утрать надіюі
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Д ух  Вогана
(до Річарда)
Згадай про Вогана— і кинь від страху 
Свій непотрібний спис! Умри в одчаї!

Всі троє
(до Річмонда)
Встань! Кривди наші — в Річарда у грудях! 
Здолай його — устань і виграй бій!

З ’являється д у х  Г а с т і н г с а .

Д ух  Гастінгса
(до Річарда)
Кривавий, грішний, у гріху ти встанеш 
І дні в кривавому скінчиш бою!
Згадай про Гастінгса — й умри в одчаї!
(Д о Річмонда)
Душе безтрепетна, вставай, вставайї 
Йди в бій за Англію і подолай!

З ’являються д у х и  д в о х  м а л е н ь к и х  п р и н ц і в .

Духи принців
(до Річарда)
Згадай малят, у Тауері вбитих!
Свинцем тобі ми ляжемо на груди 
І вниз потягнемо — в ганьбу і смерть!
Це кажуть небожі: умри в одчаї!
(Д о Річмонда)
Спи мирно, Річмонде, й прокинься радо!
Тебе від вепра ангели боронять!
Заснуй щасливий королівський рід!
Живи й цвіти,— велять Едварда діти.

З ’являється д у х  л е д і  А н н и .

Д ух  леді Анни
(до Річарда)
Твоя нещасна, Річарде, жона,
Що сну з тобою мирного не знала,
Тепер твій сон тривогою сповняє.
Згадай про мене завтра у бою,
Меч упусти тупий — і вмри в одчаї!
(Д о Річмонда)
Душе спокійна, сном спокійним спи!
Хай про звитягу сон до тебе злине:
Про це молилась ворога дружина!
З ’являється д у х  Б е к і н г е м а .
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Д ух  Бекінгема
(до Річарда)
В борні за трон поміг тобі я перший — *
І впав останній від твого тиранстваї 
Згадай же у бою про Бекінгема —
И умри від жаху злочинів твоїх!
Спи, спи, хай сняться сни тобі криваві! 
Сконай в знесиллі, розпачі й неславі!
(Д о Річмонда)
Я вмер — не встиг тобі допомогти.
Та будь бадьорий, мужній духом ти,
З тобою бог і ангели господні,
А Річарда гординя — вже в безоднії

Духи зникають.
Король Річард із жахом прокидається.

Річард Змініть коня! Хай перев’яжуть рани!
О, зглянься, боже! Тс!.. Це тільки сон.
0  совість полохлива, як ти мучиш! 
Світець синіє. Мертва ніч навколо.
А тіло трепетне — в поту холоднім.
Я сам себе боюсь? Нема ж нікого.
Річарда Річард любить; я — це я.
То тут убивця? Ні!.. О так, я вбивця. 
Тікати... Як, від себе? І чого?
Від помсти. Що? Сам на собі помщусь я? 
Себе люблю я. За що? За добро,
Що сам собі зробив? О ні! На жаль, 
Скоріше сам ненавиджу себе я 
За зло ненавидне, що я вчинив.
Негідник я. Брешу, я — не негідник... 
Хвались, дурний. Ні, дурню, не хвались. 
Сто язиків у совісті моєї,
И казок багато кожен повідає,
1 кожен зве негідником мене..
Ламав я клятви, найстрашніші клятви!
А душогубства — й ліку їм немає!
Гріхів жахливих юрми незліченні 
Кричать перед судом: «Він винен, винен!»
О розпач! І ніхто мене не любить.
А як помру, ніхто й не пожаліє!
Та й як жаліти їм мене, як сам 
До себе жалю я не почуваю?
Мені здалося, душі мною вбитих
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Зійшлись сюди й на завтра кожен кликав 
На Річардову голову відплату.
Входить Р е т к л і ф .

Реткліф Мій володарю!
Річард Хто це?

Реткліф* Я, Реткліф, володарю! Двічі півні 
В селі вже ранок співом привітали.
Вже друзі встали й зброю надягають.

Річард О Реткліфе, жахливий сон я бачив!
Як думаєш, надійні наші друзі?

Реткліф Звичайно, сер.
Річард Я ж, Реткліфе, боюсь...

Мені приснилось: душі всіх, що вбив я,
Зійшлися в мій намет, і кликав кожен 
Назавтра мсту на голову мою,

Реткліф О ні, владарю, тіней ви не бійтесь.
Річард Клянусь Павлом святим, нічні ці тіні 

Навіяли на мене більше жаху,
Ніж десять тисяч справжніх вояків,
Що збройно приведе нікчемний Річмонд,
До дня не близько ще. Ходи зі мною 
Вивідачем — під шатрами послухать,
Чи не намислив хто від нас тікати.
Виходять.

Річмонд прокидається; до його намету входять л о р д и .

Лорди  Добридень, Річмондеї
Річмонд Цробачте, лорди і дворяни пильні,

Що лежня заспаного ви застали.
Лорди  Як спали ви, мілорде?

Річмонд Сон найсолодший, найніжніші мрії,
Які лиш сняться голові дрімотній,
Мене відвідали цієї ночі.
Приснилось — душі Річардом убитих 
Прийшли сюди з вітанням перемоги!
Повірте, радістю буяє серце,
Такий чудовий згадуючи сон.
Скажіть, чи близько вже світанок, лорди?

Лорди  Проб’є четверту скоро.
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Річмонд Пора вже зброю брати й шикуватись.
(Виходить до війська)
Не час нам більше, любі земляки, 
Розводитись, про що вже говорив я.
Лиш пам’ятайте: бог за нас і право!
Молитви всіх святих і всіх убитих 
Стоять за нас оплотом нездоланним.
Крім Річарда, хто з наших ворогів —
Не нам, йому бажає перемоги?
І хто веде їх? Правда ж це, панове,—
Тиран кривавий і убивця він;
В крові підвівся й утвердився кров’ю,
Нічим не гребував, ще й тих губив,
Хто для його мети за засіб тгравяв;
Фальшивий камінь, що коштовним став 
Лише в оправі краденого трону.
Тож завжди божим ворогом він був,—
Б ’єтесь ви з божим ворогом, і захист 
Пошле вам бог, як воїнам своїм!
Потрудитеся скинути тирана —
І мирно заснете, його убивши!
Б ’єтесь ви проти ворогів вітчизни —
За це вітчизна щедро вам відплатить!
Йдете жінок своїх ви захищати —
Жінки зустрінуть вас як переможців!
Ви від меча врятуєте дітей —
І внуки старість вашу заспокоять!
Тож в ім’я бога і святого права —
Вперед знамена, наголо мечі!
Якщо зухвальство це — то хай поляжу 
Холодним трупом я в землі холодній;
А жде нас успіх — то свою удачу 
З останнім з-поміж вас я поділю.
Сурміть же, сурми, радісно й бадьоро!
Бог і святий Георг! Звитяга й Річмонд!

Виходять.

Входять к о р о л ь  Р і ч а р д ,  Р е г к л і ф  І в і й с ь к о .

Річард То що ж Нортемберленд сказав про нього?
Реткліф Сказав, що Річмонд воювать не вчився.

Річард Він правду каже. Ну, а Серрі що?
Реткліф Всміхнувся й мовив: «Це для нас тим краще».
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Річард Та й правду мовив,— це ж бо так і є.
Б’є годинник.

Котра година? Дай-но календар.
Хто бачив сонце нині?

Реткліф Я не бачив.
Річард Чомусь воно не світить, а по книзі 

Уже година, як воно зійшло.
Для когось день цей буде чорним днем. 
Реткліф!

Реткліф Мілорде?
Річард Не показується сонце,.

І небо хмуриться й сльозить над військом. 
Були б ці сльози на землі росою!
Не світить сонце. Не лише мені,
А й Річмонду! Те саме наді мною 
Грозиться небо, що й над ним хмаріє.

Входить Н о р ф о л к .

Норфолк До зброї, володарю! Ворог — в полі.
Річард Жвавіш! Попону на мого коня!

Скажіть, щоб Стенлі вів свої загони.
Своїх солдатів поведу я сам.
І ось для війська бойовий наказ:
Хай займе лінію передову 
Загін піхотний нарівні з комонним,
Стрільців ми посередині поставим;
Нехай із Норфолком граф Томас Серрі 
Піхоту і комонників очолять.
Так їх розташувавши, поведу 
Я головні услід за ними сили,
Що окрилять їх вершники добірні.
А ще ж святий Георг! Що скажеш, Норфолк?

Норфолк Наказ — як слід, державче войовничий,
Та ось що вранці я в шатрі знайшов.
(Подає йому папір)

Річард «Ти, Джеку Норфолк, не шаленій,— 
Пропащий Річард, господар твій».
Це вигадали вороги зухвалі.
Ідіть, панове, на свої місця,
Хай духу сни безглузді не бентежать,
Бо ж слово «совість» — лиш для боягузів,
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Аби на дужих наганяти ляк.
Закон нам — меч, і совість нам — кулак. 
Сміліше в бій на ворога лихогої 
Не в рай, то в пекло спільна нам дорога! 
(Звертаючись до війська)
Що вам до сказаного ще додати? 
Згадайте, з ким ви матимете справу:
Це зграя волоцюг і дезертирів,
Намул бретонський, покидьки мерзенні, 
Що переповнений їх виверг край,
Щоб гинули в пригодах одчайдушних. 
Ваш мирний сон стривожили вони;
Ви мали землі і жінок прекрасних,— 
їм треба землі взять, жінок зганьбити.
А хто веде їх? Дармоїд нікчемний,
Що вигріла моя в Бретані мати,
Шмаркач зелений, що в житті знав холод, 
Лиш по сніжку гулявши в черевиках! 
Женім батіжжям цих бродяг за море,
Оцю чванливу наволоч французьку,
Цих жебраків, що їм життя набридло, 
Щурів, що вже б повісились від злиднів, 
Якби не сподівались на грабунок.
Як битим бути слід, хай б’ють нас люди,
А не бретонська гниль, що наші предки 
Топтали й били на її ж землі,
Та ще й неслави дітьми наділяли.
То їм віддати землі? Хай ганьблять 
Жінок і дочок нам?

Здалеку чути сурми й барабани.

А! Сурми їхні!
В бій, Англії дворяни! В бій, селяни! 
Стріляйте просто в лоб, стрільці! Баских 
Острожте коней, по крові скачіть!
Списів уламками вражайте небо!

Входить г о н е ц ь .

Що скаже Стенлі? Чи веде він військо?
Гонець Владарю, він відмовився прийти.
Річард Геть Джорджу голову, його синкові!

Норфолк Вже вороги болото перейшли —
Лишіте Джорджу вмерти після бою.
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Річард  Забилось в грудях тисяча сердець.
Вперед знамена! Всі на ворогів!
Хай наш прадавній клич — «Святий Георг!» —■ 
Натхне нас люттю*вогняних драконів!
В бій! На шоломах наших перемога!
Виходять.

С Ц Е Н А  4

Інша частина поля.

Гамір бою. Сутички. Входить Н о р ф о л к  з в і й с ь к а м ,  назустріч йому- 
К е т с б і .

Кетсбі Рятуйте, герцог Норфолк, о, рятуйте! 
Король надлюдські творить чудеса:
Він скрізь, де найстрашніша небезпека. 
Загинув кінь його — він піший б’ється,
У пащі смерті Річмонда шукає.
Рятуйте, лорд ясний, бо все загине!

Входить к о р о л ь  Р і ч а р д .

Річард Коня! Коня! Все царство за коня!
Кетсбі Тікаймо, пане,— я коня добуду.
Річард Геть, рабе! Ставлю я життя на карту

Й діждусь, чим смертна закінчиться гра. 
Шість Річмондів неначе тут на полі: 
П’ятьох я вбив, а все ще не його.
Коня, коня! Все царство за коня!
Виходять.
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С Ц Е Н А  5

Інша частина поля.

Гамір бою. Входять к о р о л ь  Р і ч а р д  і Р і ч м о н д ,  б’ючись один з одним; 
Річмонд убиває короля Річарда й виходить. Військо короля Річарда відступає. 
Сурми. Входять Р і ч м о н д ,  С т е н л і ,  що несе корону, л о р д и  т а  в і й с ь к о .

Річмонд Ну, слава богу й зброї вашій, друзі,—
Звитяга наша, здох кривавий пес!

Стенлі Ти, славний Річмонде, справдив надії!
( Подає йому корону)
Ось той вінець, що вкрадений давно.
Я з мертвих скронь кривавого злочинця 
Зірвав його — чоло твоє вінчати.
Носи й звелич його усім на радість.

Річмонд «Амінь»,— нам бог великий з неба мовить.
Та чи живий, скажіть, ваш юний Джордж?

Стенлі Живий і жде нас в Лестері, мілорде,
Куди, як зволите, ми всі йдемо.

Річмонд Хто вбитий в нас і в них з людей вельможних?
Стенлі Джон, герцог Норфолк і лорд Волтер Феррерс, 

Сер Роберт Брекенбері й Вільям Брендон.
Річмонд 3 належною їх честю поховати,

Прощення воїнам проголосити,
Що вернуться з покорою до нас.
Тоді ми, тайн господніх причастившись,
Червону й Білу сплетемо троянди,
І усміхнеться їх єднанню небо,
Що довго хмурилось на їх ворожість.
Чи є де зрадник, що «амінь» не скаже?
В безумстві довго Англія терзала 
Сама себе, і брат лив братню кров,
В засліпленні вбивав і сина батько,
І син за ката батькові ставав.
Злий розбрат між Ланкастером і Йорком 
Посіяв звади й розбрат між всіма.
Тепер же Річмонд і Єлизавета,
Домів двох королівських спадкоємці,
Хай з волі божої з ’єднають руки,
А їх нащадки, з божого призволу,
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Мир лагідний дадуть вікам майбутнім, 
Достатку дні і радощі квітучі!
Ти, боже милосердний, притупи 
Меч зрадника, що верне дні криваві
І слізьми, й кров’ю Англію заллє.
Хай днів щасливих не діжде жорстокий, 
Хто в цім краю порушить мир і спокій. 
Звад рани гояться. Мир вічний, злинь 
На землю нашу! Мовить бог: «Амінь!»

Виходять.



ТІТ  АНДРОНІК

Переклали Борис Т ен та В ік тор Гуменюк



Сатурній, син померлого імператора Риму, згодом 
імператор.

Бассіан, брат Сатурніна, закоханий у Лавінію.

Тіт Андронік, знатний римлянин, полководець у війні 
проти готів.

Марк Андронік, народний трибун, брат Тіта.

Л у цій 

Квінт
сини Тіта Андр«сгік&.

Марцій 

Му цій

Малий Л уцій, син Луці я.

Публій, син трибуна Марка.

Семп реній

Кайродичі Тіта Андроніка.

Валентин,

Емілій, знатний римлянин.

Аларб

Деметрійсини Та моря.

Хірон

Арон, мавр» коханець Тамори.

Воєначальник.
Ганець.

Блазень.

Тамора, цариця готів.

Лавінія, дочка Тіта Андроніка.

Мамка і чорне дитя.

Римляни, готи, сенатори, трибуни, служителі правосуддя, вое- 
начальники, воїни, слуги.

Місце дії — Рим та його околиці.



ДЇЯ ПЕРША

С Ц Е Н А  1

Рим. Перед Капітолієм.

Видніє гробниця Андроніків. Фанфари. Угорі входять т р и б у н и  й с е н а т о 
ри.  Внизу, з барабанами й знаменами, входять, з одного боку, С а т у р н і й  зі 
своїми п р и х и л ь н и к а м и  та Б а с с і а н  зі своїми п р и х и л ь н и к а м и  — 
з другого.

Сатурній Патриції поважні, прав моїх
Захйсники,— пильнуйте їх належно. 
Прихильники, теж не шкодуйте зброї 
И мене як спадкоємця бороніть:
Адже я перший син того, хто був 
Увінчаний короною у Римі.
Тож велич батька хай живе в мені, 
Ніщо хай не затьмарює її.

Бассіан Шановні оборонці прав моїх,—
Як БаСсіан, син цезаря, весь час 
В очах державних Риму славним був,— 
Цей вхід у Капітолій стережіть.
Жаске безчестя хай не осквернить 
Високого, уславленого трону, 
Освяченого цнотами всіма.
Хай лиш заслуги обрання осяє,
За вільний вибір, римляни, боріться!

Вгорі входить з короною М а р к  А н д р о н і к .

М арк  Виборюєте, принци, владу й сан, 
Шукаючи прибічників і друзів,
Та знайте: римляни усі, яких 
Ми представляєм тут, одноголосно 
За доблесні заслуги перед Римом
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Обрали імператором своїм 
Андроніка, котрий ще зветься Пій: 
Шляхетний муж, відважний войовник, 
Таких, як він, немає більше в місті. 
Сенат його відкликав до столиці 
З виснажливих боїв супроти готів;
З синами спільно, ворогам страшний, 
Приборкав плем’я дуже, войовниче. 
Вже проминуло десять літ відтоді,
Як вперше він піднявсь на захист Риму 
І недругів скарав. І п’ять разів 
Вертався, весь скривавлений, із битви,
У трунах везучи синів хоробрих.
І ось тепер з трофеями до Риму 
Знов повернувсь уславлений Андронік, 
Звитяжець Тіт. Тож я благаю вас — 
Шануючи ім’я того, чий сан 
Наступництвом зміцнить волієм гідним, 
Та право Капітолію й сенату 
(Ви присягалися на вірність їм),— 
Вгамуйте суперечки, відпустіть 
Прихильників своїх, в чеснотах ваших 
Змагайтесь мирно, як в суді годиться.

Сатурній Як цей трибун думки мої утішиві
Бассіан Марку Андроніку! Так покладаюсь 

На чесність я твою, на прямоту,
Люблю й шаную так тебе, і Тіта 
Достойного, і всіх його синів,
І ту, яка мене заполонила,—
Лавінію, ясну окрасу Риму,—
Що друзів любих відпускаю вмить 
І долі та прихильності народу 
Я доручаю обрання своє.

Прихильники Бассіана виходять.

Сатурній О друзі, віддані мені й завзяті!
Всім дякую і всіх вас відпускаю.
Лиш на любов та ласку батьківщини 
Я покладатись буду відтепер.

Прихильники Сатурніна виходять.

Ласкавим, справедливим, Риме, будь,
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Моєї відданості не забудь.
Відкрийте браму, пропустіть мене.

Бассіан И мене, трибуни,— скромного змагальця. 
Сатурній і Бассіан ідуть до Капітолію.

С Ц Е Н А  2

Там же.
Входить в о є н а ч а л ь н и к .

Воєначальник Шлях, римляни, звільніть. Андронік славний, 
Поборник честі, Риму оборонець,
Незмінний переможець, повернувся 
В пошані та хвалі. Мечем своїм 
Він подолав, прогнав за наші межі,
Узяв у рабство лютих ворогів.

Лунають сурми й барабани. Входять М у ц ій  та М а р ц і й ,  за ними д в о є ,  що 
несуть труну, накриту чорним; потім К в і н т  і Л у ц і й. За ними — Т іт  А н д 
р о н і к ,  а д а л і  Т а м о р а ,  А л а р б ,  Х і р о н ,  Д е м е т р і й ,  м а в р  А р о н  
та інші б р а н ц і .  Потім ідуть в о ї н и ,  н а р о д .  Труну ставлять долі.

Тіт Привіт, мій Риме, і в жалобі славний!
Мов корабель, що, вантажу тяжкого 
Позбувшися, зі скарбом дорогим 
Вертається назад у рідну гавань,
Прибув Андронік, лаврами повитий,
Вітати дорогу вітчизну слізьми,
Повернення щасливими слізьми.
Дозволь же, Капітолію хранитель,
Звершить обряди. З двадцяти п’ятьох 
Синів одважних (це лиш половина 
Того числа, що владар мав Пріам)
Лишились рештки жалюгідні нам!
Та й серед них — мерці. Даруй же, Риме,
Любов живим, а тих, кого в останню 
Везу домівку, прихисти між предків...
У піхви готи вкласти меч дали.,
Чого ж примушує недбалий Тіт 
Синів, ще не похованих, блукати 
По жаховійних Стіксу берегах!
Нехай лежать серед своїх братів.
Відкривають гробницю.
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Вітайтесь мовчки там, як мертвим личить,
І спіть спокійно, краю оборонці!
Священний сховку радо.стей моїх,
Затишний прихистку чеснот високих! 
Спочили у тобі мої сини —
Ніколи вже не вернуться вони.

Луцій Віддай нам найдостойнішого з готів,
Щоб порубали й принесли його 
Ad manes fratrum * в жертву ми отут, 
Перед земним притулком їх останків.
Хай тіні мертвих не шугають гнівно 
І, невідомщені, нас не тривожать.

Тіт Беріте! Найзначніший в’язень — ось: 
'Найстарший син печальної цариці.

Тамора Спиніться, браття римляни, благаю!
Згляньсь, Тіте, благородний переможцю,
На сльози матері, що так страждає 
За сина! Він для мене дорогий,
Як кожен із твоїх синів — для тебе.
Хіба не досить, що до Рима нас, 
Невільників, ув’язнених тобою,
Пригнали окрашати твій тріумф?
Чого ж синів моїх убити мають 
За доблесть, за любов до батьківщини? 
Синів своїх шануючи геройство,
Знай, що мої пошани гідні теж.
Андроніку, не треба домовини 
Плямити кров’ю. Прагнучи з богами 
Зрівнятися,— таким же милостивим 
Будь, як вони. Ознака честі — милість. 
Шляхетний Тіте, сила пощада!

Тіт Вгамуйсь, високородна, і пробач.
Ви, готи, їхніх бачили братів 
Живих і мертвих; за братів забитих 
В о н и  побожно просять жертви. Нею 
Повинен син твій стати: він помре,
И утихне стогін тіней потойбічних.

Луцій Візьміть його, багаття розпаліть,
Мечами над вогнем його рубайте,
Аж поки тіло попелом не стане.
Луцій, Квінт, Марцій та Муцій з Аларбом виходять.
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Страшне, богопротивне благочестя!
Таких жахіть і в Скіфії нема.
Як з Римом гордим Скіфію рівняти?
Аларб заснув навік, лишились ми 
Під поглядом Андроніка тремтіти.
Стійкою, мати, будь, жени зневіру,
І ті боги, які цариці Трої 
Дали нагоду люто відплатити 
Фракійському тирану,— допоможуть 
Цариці готів. Поки готи ми,
Таморо, ти володарка, і мусиш 
За злочини криваві розквитатись.

Вертаються із закривавленими мечами Л у ц і й, К в і н т ,  
М а р ц і й  та М у ц і й.

Глянь, батьку владний, як наш римський звичай 
Ми справили: порубаний Аларб,
І спопелив його вогонь жертокний,
Як фіміам, здійнявсь у небо Дим.
Лишилось поховать братів і гучно 
Вітати їхній поворот до Римк.
Хай буде так. Андроніку, прощайсч 
Із душами синів твоїх загиблих.

Сурми.
Труни кладуть у гробницю.

Спочиньте в яесті й мирі тут, сини!
Спіть у спокої, Риму оборонці,
Далекі від усіх земних марнот,
Невдач і прикростей. Вже не страшні 
Ні зрада вам, ні заздрість; жодна буря 
Сну вічного і тиші не збентежить.
Спочиньте в честі й мирі тут, сини!

Входить Л а в і н і я :

Нехай живе у честі й мирі Тіт!
Поважний батьку мій, живи у славі!
Над домовиною братів ллю сльози —
Данина це сестринська. А тебе 
Вітаю щиро радості сльозами 
З поверненням до Риму —і схиляюсь 
До ніг твоїх. Благослови мене 
Звитяжною рукою, славний батьку!
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Тіт Мій Риме, бережеш ласкаво ти 
Лавінію, старого серця втіху.
Живи, дитя! Переживи мене.
Твоєї цноти слава не мине!

Входять М а р к  А н д р о н і к ,  С а т у р н і й ,  Б а с с і а н  
та і н ші .

Марк Нехай живе мій брат, величний Тіт,
Улюбленець всіх римлян, тріумфатор!

Тіт Спасибі, Марку, брате мій, трибуне.
Марк Вітаю вас, племінники-звитяжці,—

Тих, що живі, і тих, що сплять у славі.
Мечі здійнявши в битві за вітчизну,
Всі в доблесті зрівнялись. Та тріумф 
Цього погребу — все ж певніший; це —
Над випадком тріумф на ложі честі,
Він до Солонового щастя ближчий.
Тіте Андроніку, народ весь римський,
Чиїм ти ревним другом завжди був,
Мені довірив, щоб тобі вручив я 
Цей чистий білий плащ. Він означає:
Ти названий у виборах на трон 
З синами вмерлого державця разом 
Достойним сапсіісіаіиз,— одягни 
І стань в безглавім Римі головою.

Тіт Потрібна Риму краща голова,
Ніж ця, що вже ві*д старості трясеться.
Чи мушу одягать знаменний плащ 
І марно вас бентежити? Щоб гучно 
Сьогодні бути обраним, а завтра 
Померти й вам нових турбот завдати?
Твій, Риме, був солдат я сорок літ 
І втратив двадцятьох своїх синів 
Та й ще одного — всі вони хоробро 
Загинули в боях за батьківщину.
Моєму віку личить шани жезл,
Не скіпетр влади в світі. Той тримав 
Його належно, хто тримав останній.

Марк Захочеш, Тіте,— буде він твоїм.
Сатурній Так певен ти, трибуне гордовитий?

Тіт Стривай, мій принце.
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Римляни, де ж прав. 
Патриції, мечі свої добудьте 
І не ховайте, поки Сатурнін 
Не стане імператором у Римі.
Потрапить в пекло Тіт, а не загарба 
Сердець народу!

Чиниш зло собі,
Не осягнувши благородства Тіта!
Вгамуйся, принце, я віддам тобі 
Серця народу, що мені належать. 
Андроніку, не лестощі кажу —
Шаную й завжди шанувати буду 
Тебе. Зміцни становище моє —
И повік я буду вдячний: для достойних 
Це нагорода вища над усе.
Народе Риму, й ви, його трибуни,
Чи віддасте за мене голоси,
Прихильністю обдарувавши Тіта?
Вітаючи Андроніка й щасливе 
Його повернення, увесь народ 
Підтримає свого обранця. Так!
Спасибі вам, трибуни. Прошу вас 
Обрати Сатурніна й сподіваюсь,
Що імператора найстарший син 
Осяє Рим чеснотами, як землю —
Титана промені; і справедливість 
Тут запанує. Тож його вінчайте 
Й гукайте: «Хай живе новий наш цезар!»
Зважаючи на схвалення усіх — 
Патриціїв, плебеїв,— Сатурніна 
Визнаємо державцем. Хай живе 
Новий наш імператор Сатурнін!

Довго лунають фанфари.

Тіте Андроніку, за все хороше,
Що ти в деьу> виборів зробив для нас, 
Тобі подяку я складаю щиру 
І ділом вдячність доведу свою.
А для початку, Тіте, піднесу 
Ім’я твоє і твій славетний рід:
Лавінію царицею назву,
Володаркою Риму і моєю,
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Узявши з нею шлюб у Пантеоні.
Чи да вподоби вибір мій тобі?

Тіт Так, повелителю, високу честь 
Нам виявлено. І нехай вееь Рим 
Тепер подивиться, як Сатурнїну,
Правителеві нашої держави,
Владиці світу,— меч дарую свій,
І колісницю, й в’язнів. Це дари,
Достойні імператора. Прийми 
їх як данину приязні моєї 
І відданості щирої тобі.
Спасибі, Тіте, батьку благородний!
Пишаюся тобою і дарами,
Це бачить Рим. Коли? ж забуду я 
Хоча б найменшу із твоїх заслуг,
Нехай мене всі римляни забудуть.

(до Тамори)
Ти імператорова полонянка,
Та зважить він на рід високий твій 
І поведеться із тобою гідно.

( убік)
Вродливицю довірено мені,
Та все одно її собі я взяв би-,
(До Тамори)
Хай стане світлим твій похмурий вид.
Хоча на нім війни печать, царице,
Та Рим тебе не буде зневажати,
Тут шануватимуть високий сан.
Повір мені і не впадай у розпач.
Можливо, той, хто так тебе втішає,
Ще більш царицю готів возвеличить.
Чи не гнівить Лавінію ця мова?

Лавінія  Ні, честь твоя для мене запорука
Того, що це лиш чемність благородна.

Сатурнін Спасибі, люба. Римляни, ходім,
Без викупу звільнімо полонених.
Хай розголосять сурми нашу честь.
Фанфари.
Сатурнін, Тамора, Деметрій, Хірон та Арон виходя^.

Бассіан Не гнівайсь, Тіте,— дівчина моя.
(Хапає Лавінію)
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Тіт Це ж як? Чи тямиш, принце, що говориш?
Бассіан Так, чесний Тіте, хочу довести,

Що маю право я на ці слова.
Марк   Suum quique * — так римське право каже. 

Йому належне забирає принц.
Луцій   І забере, бо Луцій ще не вмер.

Тіт  Ви зрадн и к ! Мерщій сюди, сторожо! 
Лавінію схопили!

Сатурнін
( повертаючись)

Хто ж посмів?
Бассіан Той, хто посмів по правді учинити 

Й забрав кохану від усього світу.
Бассіан і Марк із Лавініею виходять.

Муцій Допоможіть сховатись їм, брати,
А я лишуся двері стерегти.
Луцій, Квінт і Марцій виход я т ь .

Тіт За мною, владарю. Верну її!
Сатурнін виходить.

Муцій Сюди не можна.
Тіт Що? Хлопчак негідний!

Шлях в Римі заступив мені?
Муцій  На поміч!

Тіт убиває його.

Повертається Луцій.

Луцій  Несправедливий ти — і навіть більше —
У кривдній суперечці сина вбив!

Тіт Ні ти, ні він злені вже не сини —
Так не ганьблять сини. Негідний зрадник!

Входять С а т у р н і н  з  Т а м о р о ю  та її д в о м а  с и н а м и  і А р о н .

Лавінію державцю поверни!
Луцій       Як шлюб із ним, то краще їй померти, 

Вона ж бо наречена Бассіана.
(Виходить)

435

* Кожному своє (лат ).



436

Сатурнін Ні, Тіте, ні! Вона вже не потрібна,
Так само, як і ти, і весь твій рід.
Тому довірюсь краще, хто мене 
Висміював, тобі ж — ніколи; ви,
Злі зрадники, безчестите мене.
Зробити посміховиськом для всіх 
Схотіли Сатурніна? Вчинки ці 
Підтверджують чутки, що ти хвалився, 
Немов у тебе вижебрав я владу.

Тіт О жах! Які образливі слова!
Сатурнін Ну що ж, іди, віддай невірну дівку 

Тому, хто тут за неї розпинався. 
Хороброго придбаєш зятя. Він,
Так само, як сини твої, мастак 
Порушувати спокій в місті нашім.

Тіт Мов ніж, у серці в мене ці слова.
Сатурнін Таморо красна, володарко готів,

Ти, мов Фебея пишна поміж німф, 
Затьмарила всіх римлянок найкращих. 
Якщо тебе задовольнить мій вибір,
То нареченою назву тебе 
И зроблю імператрицею у Римі.
Скажи, царице готів, згодна ти?
Всіма богами Риму присягаюсь:
І жрець тут близько, і вода свята,
И свічки яскраві — все цілком готове 
Для Гіменея; римських вулиць я 
Не привітаю, не ввійду в палац,
Покіль мені дружиною не станеш.

Тамора Клянуся Риму, небо кличу в свідки:
Як Сатурнін Тамору возвеличить,—
Вона — служниця всіх його бажань 
І юності його ласкава мати.

Сатурнін У Пантеон, царице, піднімись.
Панове, супроводьте всі державця 
І наречену — небеса її 
Послали Сатурніну, й мудро він 
Змінив їй шлях. Обряд чинімо шлюбний!
Виходять усі, крім Тіта.

Тіт Не кликали мене за ними йти—
Чи ж так лишивсь напризволяще Тіт 
Зневажений, як зрадник, як баніт?



Повертаються М а р к ,  Л у ц і й ,  К в і н т  і 
М а р ц і й .

0  Тіте, глянь, глянь, що ти наробив —
В неправій зваді сина ти убив!
Дурний трибуне, він мені не син.
А ти, а ті, що об’єднались рід наш 
Безчестити,— негідний брат, негідні 
Сини!

Належно поховаймо брата!
Дай Муція достойно поховать.
Геть, підлі зрадники! Він тут ніколи 
Не спочиватиме. Ця домовина,
Яку розкішно я відбудував,
Стоїть віками; в ній лише солдати,
Лиш вірні слуги Риму сплять у славі, 
Не місце в ній бешкетникам сварливим. 
Де вам завгодно хороніть його,
Але не тут.

Блюзнірствуєш ти, брате: 
Мій небіж Муцій справжнім був героєм
1 має спочивати між братів.
І буде так. Чи й ми підем за ним!
«І буде так?» Який невіглас мовив?
Той, хто підтвердить завжди ці слова.
Що? Поховаєш всупереч мені?
Ні, ні, лише після твоєї згоди 
Пробачити його і поховати.
Ох, Марку, навіть ти мене вразив,
З хлопчиськами поранив честь мою! 
Тепер з вас кожен ворог мій. Ідіть, 
Лишіть мене в спокої хоч на мить.
Він сам не свій від гніву. Відійдім.
Ні,— поки брата ми не поховаєм.
Марк і Тітові сини падають навколішки.

Не зневажай благань природи, брате.
Природи поклику послухайсь, батьку.
Було б тобі доречніше мовчати.
Мій любий Тіте, погамуй свій гнів...
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Луцій  Коханий батьку, дух і суть синів...
Марк Дозволь мені племінника покласти 

У цім притулку честі: цін помер,
Бо гідно боронив права сестри.
Ти римлянин, тож варваром не будь,
Згадай — люб’язно- греків ублагав 
Лаертів мудрий син як слід ховати 
Аякса, що свій вік укоротив.
Хай Муцій (він був радістю тобі)
Сюди спокійно ввійде.

Тіт Підведись.
Це найжахлив і ший із днів моїх —
Зганьбили так мене мої сини!
Що ж, хороніть його — й мене за ним.
Муція кладуть у гробницю.

Луцій  Між друзів, любий Муцію, спочинь,
А ми твій сон трофеями оздобим.

Всі Не проливаймо сліз — хоробрий Муцій 
У славі житиме, бо вмер за правду.
Відступають убік усі, крім Марка й Тіта.

Марк  Щоб хоч на мить забути сум нестерпний,
Скажи, мій брате, як цариці готів 
Звеличитись у Римі пощастило?

Тіт Не знаю, Марку, знаю лиш — це так,
А підступом чи ні, відомо небу.
Чи не завдячує вона комусь,
Хто підштовхнув до величі здаля?
Так, і вона йому заплатить щедро.

Фанфари.
Входять з одного боку— С а т у р н і к  з п о ч т о м ,  Т а м о р а ,  Х і р о н ,  Д е -  
м е т р і й та А р о н ,  з другого — Б а с с і а н ,  Л а в і н і я  та і н ші .

Сатурнін Що ж, Бассіане, виграв ти своє —
Хай бог тобі пошле подружнє щастя.

Бассіан Тобі також. Більш не скажу нічого 
І менше не бажаю. Прощавай.

Сатурнін Ще в Римі є закон і влада в нас,—
Ви, зрадники, поплатитесь за злочин.

Бассіан То злочин це? Я взяв лише своє,
Кохану вірну, а тепер дружину.
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Закони Риму хай з’ясують все,
А поки що моє мені належить.
Гаразд. Та знай, що на твою зухвалість 
Належно зможемо відповісти.
За те, що учинив так, як годиться,
Я відповім — життям. Та хочу я,
Щоб знала ваша милість річ одну,—
Я зобов’язаний її сказати.
Шляхетний чоловік, поважний Тіт 
Зневажений цілком несправедливо;
Це ж, прагнучи Лавінію вернута,
Убив він сина власною рукою,
Стараючись для тебе, впавши в гнів.
Бо зник тобі призначений дарунок.
Отож прихильність поверни йому.
Тобі й усім доводив Тіт не раз,
Що він для Риму батько й справжній друг.
Не захищай мене, не треба, принце,— 
Зневазі цій ти добре посприяв.
Хай Рим і небо справедливе судять,
Як Сатурніна щиро я любив!
Володарю, коли Тамора варта 
Прихильності, зваж на її слова 
Неупереджені і, що було,
Забудь великодушно.

Що? Відверту 
Пробачити образу і без помсти 
Лишити?

Ні, ласкавий володарю,—
Нехай мене боги боронять римські,—
Тобі завдати кривди не хотіла!
Але насмілюсь честю присягтись 
В тім, що не винен славний Тіт нітрохи,
Про горе свідчить справжній гнів його.
Тож слід ласкавішим до нього бути;
В підозрах марних друга не втрачай,
Злом серця дружнього ти не печаль.
(Стиха, до Сатурніна)
Погодься з тим, що я кажу, прикинься 
Вдоволеним і гнів свій приховай.
Ти щойно трон посів — і стережись,
Аби народ, патриції також,
Все зваживши, за Тітом не пішли
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Й не потіснили за невдячність нас 
(Гріхом огидним Рим її вважає). 
Згляньсь на благання, все довір мені,
Я ж день знайду, щоб знищити їх всіх, 
Вщент вирізати кодло, рід увесь,
Лихого батька, зрадників-синів.
Просила марно їх за сина я —
Що ж, знатимуть, як змушувать царицю 
Навколішках благати серед вулиць. 
(Уголос)
Ну ж, імператоре, мій любий! Тіта 
Старого підведи і серце втіш 
Його, що від грози твоєї мре.
Підводься — домоглась імператриця.
Тобі, величний, дякую і їй —
Життям новим я сповнений до краю. 
Мене прийняв, як рідну, Рим; ласкаво 
Вітали римляни імператрицю,
Й порадити я хочу на добро.
Всі чвари, Тіте, скінчені сьогодні, 
Володарю, надай почесне право 
Мені тебе та друзів помирити.
За тебе я просила, Бассіане,
Я імператорові обіцяла,
Що станеш ти люб’язнішим, чемнішим. 
Панове, й ти, Лавініє, не бійтесь 
Послухатись поради — на колінах 
Прощення в імператора просіть.
Бассіан та інші стають навколішки.

Гаразд. Його величності і небу 
Клянусь — робили все по змозі мирно, 
Щоб честь свою й сестри оберегти.
Своєю честю присягаюсь в тім.
Замовкніть! Геть! Не докучайте нам.
Нам друзями, владарю, бути слід!
Твоєї ласки просять на колінах —
Невже відмовиш ти мені і всім?
Заради тебе і твойого брата,
Та на прохання любої Тамори 
Цим юнакам я пробачаю, Марку. 
Підводьтесь.
Бассіан та інші встають.
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Лавініє, мене ти залишила,
Та я знайшов дружину, і клянусь 
Тобі життям я — жрець нас обвінчає! 
Ходім, двір відсвяткує два весілля. 
Будь гостею, Лавініє, й ви, друзі. 
Таморо, нині в нас любові день!

Тіт А завтра, як захочеш, володарю,
Ти оленя й пантеру вполювать,
Тебе мисливським рогом привітаєм.

Сатурнін Що ж, згода, Тіте, дякую тобі.
Виходять.

ДІЯ ДРУГА

С Ц Е Н А  1

Там же, перед палацом.

Входить А р о н.

Арон Вершин Олімпу досягла Тамора. 
На висоті, нещастям непідвладна, 
Захищена від блискавок і грому, 
Від заздрощів підступних і лихих. 
Як сонце, що зорю вітає ранню,
І золотить промінням океан,
І, оглядаючи гірські верхів’я,
По зодіаку мчить у колісниці,
Так і Тамора.
Чесноти всі земні слугують їй, 
Тремтять лише від погляду цариці. 
Тож розумом і серцем приготуйся 
З коханкою такою піднестись 
І, піднести, Ароне, шал тієї,
Котру в любовні ти піймав тенета,
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Котра прикута до очей твоїх
Міцніш, ніж Дрометей до гір Кавказьких.
Гать .рабське дрантя, цицї геть думки!
Я сяятиму в золоті і перлах,
Слугуючи новій імператриці.
Слугуючи? Розкошувати буду 
З богинею, царицею сирен,
Яка зачарувала Сатурніна,
Й побачу, як загине він і Рим.
Гей! Що за галас там?

Входять, храбруючи один поперед одним, Х і р о н  і Д е м е т р і й .

Деметрій Малий ти й куций розумом своїм,
Аби туди потрапити, Хіроне,
Де завше з ласкою мене стрічають 
І з пристрастю вітатимуть.

Хірон Який
Ти самовпевнений! Лиш на словах 
Мене здолаєш. Що там рік чи два, 
Різниця тут між нами невелика. 
Поталанить ще, може, й не тобі —
Мені її прихильність заслужити.
Лавінію люблю безумно я 
І доведу мечем — вона моя.

Арон Ох, пробі! Гвалт! Коханці не жартують.
Деметрій Тобі, хлопчиську, мати необачно 

Рапіру танцювальну почепила,
А ти уже й погрожуєш мерщій?
Тікай: із піхов скіпки не виймай — 
її ти ще й тримати не навчився.

Хірон Я й без науки за^раз доведу*
На що я можу зважитись.

Деметрій Хлопчиську,
Храбруєш нерозважно.
Обидва вихоплюють мечі.

Арон Як це так?
Насмілилися ви біля палацу 
Мечі здійнять, «чинить відверту зваду? 
Причину суперечки добре знаю,
Та я б і за мільйони не хотів,
Аби довідались про неї ті,
Кого обходить це. Нізащо б мати
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Соромитись за вас тут не бажала.
Яка ганьба! Вгамуйтесь.

Ні — докіль 
Я не протну йому грудей і в горлі 
Не зупиню того пащекування,
Яким* посмів неславити мене.
До герцю я готовий. Ти ж, поганцю, 
Лайливий боягузе, все воюєш 
Не зброєю, а тільки язиком.
Кажу вам — геть!
Клянусь богами войовничих гатів — 
Погубить нас ця сварка дріб’язкова.
Вам нявіть невтямки, як небезпечно 
На право принца зазіхать. Невже 
Лавініїг розпусницею стала 
Чи Бассіан змізернів так, що можна 
Вам сперечатись за її любов,
Все знехтувавши — владу, помсту, суд? 
Остерігайтесь. Бо імператриця 
Дізнається — не солодко вам буде.
Це байдуже. Хай. знає цілий світ:
Люблю Лавінію над, цілий світ.
Хлопчиську, вчись скромнішим буть. Вона — 
Надія брата старшого.

Скажіть,
Де розум ваш? Чи знаєте, що в Римі 
Чоловіки безжалісні, жорстокі 
До зазіхань на честь і на любов?
Отож нічого, крім своїх смертей,
Не знайдете.

Хай тисячі смертей,
Аби мені заволодіти нею.
Заволодіти! Я»?

Ото ще диво!
Вона ж бо жінка — от і домагайся,
Вона ж бо жінка — от і володій,
Вона Лавінія — от і люби.
Тож більше у млині води спливає,
Ніж мельник бачить. І не важко зовсім 
Украсти скибку врізаного хліба.
Хоч Бассіан державця брат, носили 
І не такі Вулканову оздобу.
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(убік)
З тим самим успіхом, що й Сатурнін.
Тож зайве в розпач упадати: словом 
Потрібно звабить, поглядом палким.
Чи не вдавалось нам забити лань 
І спритно винести з-під носа варти?
Ну, що ж, гадаю, що така рішучість 
Послужить вам.

Якби ж то послужила
Ароне, в ціль ти влучив.

Краще вам 
Теж влучити, ніж марно сперечатись. 
Послухайте — невже здуріли ви,
Що сваритесь? Хіба ж погано буде,
Як вам Обом поталанить?

Не вірю.
І я не певен...
Соромтеся. Ви гризетесь за те,
Що має об’єднати вас. Мети 
Ви досягти повинні легко й хитро. 
Вирішуйте. Задумане здійснити 
Потрібно тільки так, як це можливо. 
Лукреція не більше мала цноти,
Ніж ця Лавінія, кохана принца.
Навіщо нудитись? Простіший шлях 
Обрати можна. Я знайшов його.
Відбутися повинні царські лови,
Гурт римлянок чарівних буде там... 
Безкраї гони в хащах лісових,
Де є чимало закутків безлюдних,
Цілком підхожих для злочинств. Між них 
З принадною сховатись ланню треба 
І силою приборкати її,
Як не словами,— й справдяться надії. 
Прийди, володарко, чий світлий розум 
Присвячений підступності і помсті,
Свій намір ми відкриємо тобі!.. 
Імператриця дасть пораду слушну,
Від сварки марної відверне вас 
І піднесе на висоту бажань.
Двір імператора — притулок слави,
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Вух, язиків, очей в палаці — тьма.
А ліс безжалісний, глухий, похмурий;
Здійснити можна що завгодно там —
Хіть вдовольнити в затінку таємнім,
Лавінії скарбами навтішатись.

Хірон Слова ці не відгонять боягузтвом.
Деметрій Sit fas aut nefas *, доки я знайду

Потік чарівний, що мій шал остудить,
Per Stygia, per manes vehor **
Виходять.

С Ц Е Н А  2

Ліс поблизу Рима.
Вдалині видніє мисливська хижка. Чути звуки рогів і собачий гавкіт.

Входять Т іт  А н д р о н і к  з м и с л и в ц я м и ,  Ма р к ,  Л у ц і й ,  К в і н т  
і М а р н і й .

Тіт Погожим ранком почалися лови.
Ліси зелені, запашні поля.
Спустім собак, хай валування жваве 
Розбудить імператора й дружину,
Та й принца; хай дзвенить мисливський дзвін, 
Двір сповнює розлунням невгамовним. 
Обов’язком хай буде вам, сини,
Так, як і ми, служить державцю вірно.
Гнітили сни мене цієї ночі,
Але світанок втіху знов приніс.
Гавкіт хортів. Вітер доносить калатання дзвонів.

Входять С а т у р н і н ,  Т а м о р а ,  Б а с с і а н ,  Л а в і н і я ,  Х і р о н ,  Д е м е т 
р і й  та п о ч е т.

Тіт Багато днів володарю бажаю,
Днів добрих; і володарці також!
Я обіцяв мисливські дзвони вам.

Сатурнін Дзвонили славно. Та для молодят 
Чи не занадто рано?

Бассіан Що ти скажеш
На це, Лавініє?

* Хай то буде законно чи незаконно (лат.).
** Мене несе через Стікс, у царство мертвих (лат.).
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Вже дві години,
Як я прокинулась.

Ну що ж, ходім. 
Лаштуйте швидше коней, колісниці! 
Побачиш нині римське полювання, 
Імператрице.

Пси мої, владарю, 
Пантеру щонайліпшу зацькують 
І на найвищу видеруться гору!
У шалі кінь мій прудконогий мчить, 
Мов ластівка над простором безкраїм.

(до Хірона)
Що коні й пси? Я повен сподівань — 
Ми й так впіймаємо принадну лань.
Виходять.

С Ц Е Н А  З 

Глуха частина лісу.

Входить А р о н  з мішком золота.

Хто має глузд, гадатиме, що я 
Його не маю,— золото ховаю 
Під деревом, аби ніколи більше 
Не володіти ним. Розумник цей 
Нехай затямить — зливки переллються 
На підступи лихі, які, здійснившись, 
Народять підлості зразок чудовий. 
(Ховає золото)
Спочинь же, скарбе, на неспокій тим, 
Хто у Тамори мав тебе знайти.
Входить Т а м о р а ,  сама.

Чого сумуєш, любий мій Ароне?
Глянь — все радіє пишно навкруги! 
Скрізь на кущах виспівують нташки, 
Змія, згорнувшись, ніжиться на сонці, 
Тріпоче прохолодний вітерець
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Зеленим листям, і тріпочуть тіні;
Давай в цім затишку, Ароне, сядем 
І, поки непокоїть псів луна, 
Приспівуючи щедрим звукам рога 
(Мов чується два полювання зразу), 
Ми будемо все слухати удвох.
Як та Дідона з принцом мандрівним, 
Що заховались у печері тихій,
Коли так вчасно буря їх застала,
І там пірнули в насолоди бурю,—
В палких обіймах міцно сплівшись, ми 
Натішимось і в сон пірнем злотистий;
А лемент полювання й спів пташок 
Звучатиме для нас, мов колискова,
Яку співає неня над дитям.

Арон Бажання ти Венері підкоряєш,
Моїми ж геть заволодів Сатурн.
Що означає погляд мій змертвілий,
Моя затятість і тяжка задума?
Мого волосся пасма розплелись,
Немов тіла гадюк, які до бою 
Приготувались. Що це означає?
Ні, царствена, то не Венери знаки:
В моєму серці помста, смерть в руці, 
Кров та відплата стугонять у скроні. 
Володарко душі, моя Таморо,
Моїх надій і прагнень небо, знай —
Для Бассіана чорний день настав,
Язик сьогодні втратить Філомела,
Твої сини спаплюжать честь її 
І вмиють руки кров’ю Бассіана.
Ось бачиш лист? Візьми його, прошу,
І цезарю віддай фатальний згорток.
Все. Не питай мене. За нами стежать.
Сподіваної здобичі частина
Вже йде сюди, не знаючи про смерть.

Входять Б а с с і а н  і Л а в і н і я .

Тамора Мій милий мавре, над життя миліший!..
Арон Владарко, годі! Он-де Бассіан.

Не церемонься з ним. А я піду 
Знайду синів — твою міцну опору.
( Виходить )
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О, хто це тут? Імператриця Риму,
Без почту їй належного, сама?
Чи це Діана, так на неї схожа,
Покинула святі гаї й прийшла 
На полювання смертних подивитись?
Як смієш ти пащекувать, зухвальцю? 
Коли б Діани владу мала я,
То роги вмить прикрасили б тебе,
Мов Актеона, і тоді собаки 
Порвали б люто, підлий грубіяне,
Все тіло перероджене твоє.
Не гнівайся, царице. Добре вмієш 
Ти роги дарувати. Тож боюсь,
Що саме для такої спроби тут 
Із мавром усамітнилися ви:
Хай бог державця від собак боронить, 
Щоб з оленем не сплутали його!
Повір мені, цей темний кіммерієць, 
Володарко, потьмарить честь твою — 
Вона, мов тіло мавра, почорніє.
Чого ти всіх лишила вдалині?
Зійшовши з білосніжного коня,
Блукаєш тут у гущині безлюдній 
Вдвох з мавром диким. Чи не свідчить це, 
Що підкорилась ти гидким бажанням?
Завадив чесний муж розвазі ницій,
Але його облаяли зухвальцем.
Ходімо звідси. Чорно-вороним 
Нехай вона втішається коханням.
Для цього закут цей цілком пасує.
Володар, брат мій, має знати все.
Він міг про це довідатись давно.
Як бідного державця обкрутили!
Чого я мушу зносити це все?

Входять Х і р о н  і Д е м е т р і й .

Чому така змарніла і бліда 
Ясна імператриця, наша мати?
Гадаєте, марніть немає з чого?
Ці двоє притягли мене сюди,
В долину цю безплідну і гидку,
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В якій дерева ледве не всихають, 
їх мох посів та згубна омела;
Немає сонця тут, з усіх птахів
Тут водяться лиш сич та крук зловісний.
І, показавши яму цю страшну,
Мені сказали: прийде глупа ніч,
І тисячі лісовиків, гадюк,
Ропух десятки тисяч, їжаків 
Такий жахливий гамір здіймуть враз,
Що кожен смертний, як його зачує,
Вмить збожеволіє або помре.
І, закінчивши розповідь пекельну,
Вони сказали, що мене ухоплять,
Та до похмурого прив’яжуть тиса,
І так залишать на нікчемну смерть.
Вони мене дошкульно називали 
Повією, розпусницею, всяк,
Облаяли усю як захотіли...
Якби вас раптом доля не послала,
Вони б страшну жорстокість учинили.
Як матір любите свою, пометіться,
Інакше дітьми вас я не назву.
Ось свідчення того, що я твій син. 
(Протинає Бассіана)

А це удар від мене, ще сильніший.
(Добиває Бассіана)

Поглянь, Семірамідо... Ні — Таморо!
Тобі пасує варварське ім’я!
Де мій кинджал? Побачите, сини,
Як я помщуся за таку образу.
Спинися! Тут належить більше їй.
Перш, ніж палить солому, хліб змолотим. 
Гляділа краля чистоту свою,
Подружню вірність ревно берегла 
І цим хизується перед тобою.
Невже це все в могилу забере?
Дозволити це міг би тільки євнух. 
Тягни-но Бассіанів труп — для втіхи 
Добрячою подушкою він буде.
Коли бажання ваші вситить мед,—
Осу убийте, бо пожалить нас.
Я запевняю — буде все надійно.
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Ходімо, навтішаємось, красуне,
Твоєю чистотою досхочу.
Таморо, зглянься! Чи не жінка ти?
Нехай заціпить їй. Геть забирайте!
Хоч слово дайте мовити, благаю.
Володарко, нехай говорить. Ти ж 
її сльозами тішся. Тільки серце 
Твоє твердим хай буде, наче кремінь.
Чи тигренята матір учать? Нащо 
Жорстокості вчиш ту, яка тебе 
Її навчила? Виссав з молоком 
Жорстокість ти й на кремінь обернувся. 
Але не кожен син вдається в матір.
(Д о  Хірона)
Проси, хай зглянеться,— вона ж бо жінка.
Ти що, мене за байстрюка вважаєш?
Так, жайвора не висидить ворона,
Та чула я (коли б тепер це сталось!),
Що дозволяв пройнятий жалем лев 
Відтяти пазурі свої розкішні.
Чужих годує ворон пташенят 
В той час, як власні ще не зовсім ситі. 
Нечуле серце в тебе, та благаю 
Не доброти, а жалю хоч краплину!
Цих слів не можу я збагнути. Геть!
Я поясню тобі, заради батька,
Що дарував життя тобі, не вбив;
Не будь затятою! Благаю, зжалься!
Коли б ти й не образила мене,
То через нього я була б жорстока. 
Згадайте, діти, як ридала я,
Та брата вашого принесли в жертву,
Не зжалився тоді Андронік лютий.
Отож робіть, що заманеться, з нею,
Що гірше їй, то більше вас люблю.
Ні, будь великодушною, царице,—
Рукою власною мене убий.
Я не життя благала довго так,
Без Бассіана я не хочу жити.
Чого ж ти хочеш? Геть! Облиш мене,
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Негайної благаю смерті. Й ще 
(Про це жіночність не дає сказати)...
Позбав мене страшнішої за смерть 
Жадоби хтивої! Вкинь в темну яму,
В якій ніхто мого не знайде тіла.
Убий, та май хоч трохи милосердя.
Без нагороди лишаться сини?
Ні, хай як слід натішаться вони.
Ну? Через тебе марно гаєм час.
Ні милосердя, ні жалю? Ти — звір!
Ганебний ворог усього жіноцтва!
Нехай спаде...

(до Це метрі я)
Їй рота я заткну. Труп чоловіка 
Тягни до ями. Так Арон звелів.

Бассіана в яму. Потім Деметрій і Хірон, волочачи Лавінію,

Щасливо! Бачу, впораються з нею.
Мені ж не знати радості, докіль 
Усім Андронікам не відплачу.
Де любий мавр? Коли б його знайти...
А цю нехай позбавлять чистоти!
(Виходить)

С Ц Е Н А  4

Там же.

Входять А р о м ,  К в і н т  і М а р ц і й .

Сюди, мерщій, вам зараз покажу 
Жахливу яму. В ній угледів я 
Пантеру, що міцним заснула сном.
В очах тьмяніє. Щось мене гнітить.
Мене також. Якби не сором, я 
Покинув би розвагу й задрімав.
(Падає в яму)
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Ти провалився? Це непевне місце. 
Колючий терен пащу ями вкрив,
Кров запеклась на листі чиста й свіжа, 
Немов на квітах вранішня роса.
Тут все зловісне. Брате мій, скажи,
Чи ти не покалічився, упавши?
Тут жах, якого я не бачив зроду,
З самого серця стогін вириває.

(убік)
Тепер державця треба привести;
Тут їх заставши, думатиме він,
Що це вони забили Бассіана.
(Виходить)
Чом ти не втішиш? Вибратись мені 
Чом не поможеш із страшної ями?
Мене проймає незбагненний жах. 
Холодний піт облив тремтяче тіло,
А серце чує більш, ніж бачать очі.
Зірке ти серце маєш. Подивись 
З Ароном в яму, і побачиш тут 
Видовище жахливе — кров і смерть.
Арон пішов, а серце жалісливе 
Очам поглянуть не дає на те,
Від чого так тріпоче лиховісно.
Скажи, що там таке. Я ще ніколи 
Так не жахавсь непевно, мов дитя.
Принц Бассіан лежить потятий тут, 
Мов немічне скривавлене ягня,
В цій клятій, темній, повній крові ямі.
Та як його ти в темряві пізнав?
На пальці закривавленім у нього 
Коштовний перстень, в ямі світить він, 
Немов свіча у склепі, осяває 
Мерця лице землисте і жахні 
Потворні нутрощі цього провалля:
Так блідо місяць осявав Пірама,
Як, скупаний в дівочій крові, він 
Лежав. Подай зомлілу руку, брате,— 
Від жаху, певне, ти зомлів, як я,— 
Піднятись поможи з гидкого схову,
Що поглина все, мов Коціт імлистий.
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Дай руку, я допоможу тобі,
Коли ж не стане сил моїх, нехай 
Мене також поглине ця утроба,
Що за могилу править Бассіану.
Немае сили витягти тебе.
А я без тебе вилізти не можу.
Дай руку ще раз — не впущу, докіль 
Не витягну чи сам не провалюсь.
Не можеш вилізти? То я до тебе.
(Провалюється)

Входять С а т у р н і н  та А р о н .

Ходім, ходім — побачу, що за яма 
І хто стрибнув у неї. Розкажи,
Хто ти такий, що тільки-но спустився 
У це провалля, у землі пащеку?
Нещасний син Андроніка старого 
Сюди в лихий потрапив час — знайшов 
Твого тут брата, Бассіана, мертвим.
Мій брат помер? О ні, це дивний жарт! 
Години не пройшло, як я лишив 
Його з дружиною в мисливській хатці 
На тім краю чудових гонів цих.
Де брата ти живим лишив, не знаєм,
Та тут, на жаль, знайшли ми вже мерця.
Входять Т а м о р а  з п о ч т о м ,  Т і т  А н д р о н і к  
і Л у ц і й .

Де повелитель мій?
Я тут. Печаль гризе мене нестерпна.
Де Бассіан, твій брат?
До дна моєї рани проникаєш:
Лежить убитий бідний Бассіан.
Фатальний лист я пізно принесла,
Знак змови це, що лихо спричинила; 
Дивуюсь, як солодкий усміх може 
Людську жорстокість, хижість приховати. 
(П одає листа Сатурнінові)

( читає)
«Коли не стрінем Бассіана ми
Так, як хотіли, ти, мисливцю любий,
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Ти провалився? Це непевне місце. 
Колючий терен пащу ями вкрив,
Кров запеклась на листі чиста й свіжа, 
Немов на квітах вранішня роса.
Тут все зловісне. Брате мій, скажи,
Чи ти не покалічився, упавши?
Тут жах, якого я не бачив зроду,
З самого серця стогін вириває.

(убік)
Тепер державця треба привести;
Тут їх заставши, думатиме він,
Що це вони забили Бассіана.
(Виходить)
Чом ти не втішиш? Вибратись мені 
Чом не поможеш із страшної ями?
Мене проймає незбагненний жах. 
Холодний піт облив тремтяче тіло,
А серце чує більш, ніж бачать очі.
Зірке ти серце маєш. Подивись 
З Ароном в яму, і побачиш тут 
Видовище жахливе — кров і смерть.
Арон пішов, а серце жалісливе 
Очам поглянуть не дає на те,
Від чого так тріпоче лиховісно.
Скажи, що там таке. Я ще ніколи 
Так не жахавсь непевно, мов дитя.
Принц Бассіан лежить потятий тут, 
Мов немічне скривавлене ягня,
В цій клятій, темній, повній крові ямі.
Та як його ти в темряві пізнав?
На пальці закривавленім у нього 
Коштовний перстень, в ямі світить він, 
Немов свіча у склепі, осяває 
Мерця лице землисте і жахні 
Потворні нутрощі цього провалля:
Так блідо місяць осявав Пірама,
Як, скупаний в дівочій крові, він 
Лежав. Подай зомлілу руку, брате,— 
Від жаху, певне, ти зомлів, як я,— 
Піднятись поможи з гидкого схову,
Що поглина все, мов Коціт імлистий.
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Дай руку, я допоможу тобі,
Коли ж не стане сил моїх, нехай 
Мене також поглине ця утроба,
Що за могилу править Бассіану.
Немає сили витягти тебе.
А я без тебе вилізти не можу.
Дай руку ще раз — не впущу, докіль 
Не витягну чи сам не провалюсь.
Не можеш вилізти? То я до тебе.
(Провалюється)

Входять С а т у р н і н  та А р о н .
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Години не пройшло, як я лишив 
Його з дружиною в мисливській хатці 
На тім краю чудових гонів цих.
Де брата ти живим лишив, не знаєм,
Та тут, на жаль, знайшли ми вже мерця.
Входять Т а м о р а  з п о ч т о м ,  Т і т  А н д р о н і к  
і Л у ц і й .

Де повелитель мій?
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(Подає листа Сатурнінові)

( читає)
«Коли не стрінем Бассіана ми
Так, як хотіли, ти, мисливцю любий,

453



Ти провалився? Це непевне місце. 
Колючий терен пащу ями вкрив,
Кров запеклась на листі чиста й свіжа, 
Немов на квітах вранішня роса.
Тут все зловісне. Брате мій, скажи,
Чи ти не покалічився, упавши?
Тут жах, якого я не бачив зроду,
З самого серця стогін вириває.

(убік)
Тепер державця треба привести;
Тут їх заставши, думатиме він,
Що це вони забили Бассіана.
(Виходить)
Чом ти не втішиш? Вибратись мені 
Чом не поможеш із страшної ями?
Мене проймає незбагненний жах. 
Холодний піт облив тремтяче тіло,
А серце чує більш, ніж бачать очі.
Зірке ти серце маєш. Подивись 
З Ароном в яму, і побачиш тут 
Видовище жахливе — кров і смерть.
Арон пішов, а серце жалісливе 
Очам поглянуть не дає на те,
Від чого так тріпоче лиховісно.
Скажи, що там таке. Я ще ніколи 
Так не жахавсь непевно, мов дитя.
Принц Бассіан лежить потятий тут, 
Мов немічне скривавлене ягня,
В цій клятій, темній, повній крові ямі.
Та як його ти в темряві пізнав?
На пальці закривавленім у нього 
Коштовний перстень, в ямі світить він, 
Немов свіча у склепі, осяває 
Мерця лице землисте і жахні 
Потворні нутрощі цього провалля:
Так блідо місяць осявав Пірама,
Як, скупаний в дівочій крові, він 
Лежав. Подай зомлілу руку, брате,— 
Від жаху, певне, ти зомлів, як я,— 
Піднятись поможи з гидкого схову,
Що поглина все, мов Коціт імлистий.

452
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Та тут, на жаль, знайшли ми вже мерця.
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Де повелитель мій?
Я тут. Печаль гризе мене нестерпна.
Де Бассіан, твій брат?
До дна моєї рани проникаєш:
Лежить убитий бідний Бассіан.
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Для нього викопай могилу сам.
Ти все збагнув: шукай винагороду 
У кропиві, де буйна бузина 
Над ямою тією розкошує,
В якій сховати мусиш Бассіана.
Здійсниш — придбаєш вічних друзів, нас». 
Таморо! Га? Чи чувано ж таке?
Ось ця заглибина, ось бузина;
Неважко, певне, віднайти мисливця,
Що Бассіана тут убити мав.
Володарю, ось золота мішок!

(до Тіта)
Твої щенята, ниці кровожерці,
Убили брата рідного мого.
Повитягайте їх — і до в’язнщі,
Нехай там нудяться, а ми тим часом 
Найгіршу кару вигадаєм їм.
Вони у ямі цій? От дивина!
Як легко й швидко знайдено убивць!
Володарю, благаю на колінах 
І сльози ллю, які не завжди ллються! 
Жахливий злочин проклятих синів, 
їх проклену, якщо його вчинили...
Якщо вчинили? Докази які 
Потрібні ще? Хто це знайшов, Таморо?
Андронік сам підняв листа з землі.
Так, мій володарю. Дай, на поруки 
Візьму їх. Батька пам’яттю клянусь — 
Якщо підтвердиться страшна підозра,
В ту ж мить ти зможеш покарати їх.
Які там ще поруки? Слухай те,
Що я кажу. Візьміть мерця і вбивць. 
Нехай мовчать. Провина очевидна. 
Клянусь душею, знайдеться кінець 
За смерть страшніший — буде він для них.
Андроніку, володаря вблагаю,
Все буде добре, за синів не бійся.
Ходімо, Луцію. Що їм казати?

Виходять.
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С Ц Е Н А  5

Там же.

Входять Д е м е т р і й  і Х і р о н  зі збезчещеною Л а в і н і е ю; їй відтято руки 
й відрізано язик.

Деметрій Розказуй, без’язика, всім тепер,
Хто згвалтував тебе й позбавив мови.

Хірон Свої думки й бажання напиши,
Коли обрубки здатні це зробити.

Деметрій Побачим, що нашкрябає вона.
Хірон Йди, попроси води, щоб руки вмить.

Деметрій Нема ні язика, щоб попросити,
Ні рук, щоб мити. Хай гуляє мовчки.

Хірон Повісився б, якбй мені таке.
Деметрій Коли б мав руки зав’язать мотузку. 

Деметрій і Хірон виходять.

Входить Ма р к .

Марк Це хто? Племінниця? Куди летиш? 
Скажи хоч слово. Де твій чоловік?
Коли я сплю, віддам усе, щоб тільки 
Прокинутись, коли ж не сплю, хай небо 
Вразить мене, щоб я заснув навік! 
Скажи, дитя, чия страшна рука 
Тобі від стану відрубать посміла 
Дві гілки ніжні, лагідну окрасу,— 
Владики прагнули в обіймах їхніх 
Заснути солодко, та не зазнали 
В любові щастя. Ти чого мовчиш?
Ой лихо, струменить гаряча кров, 
Немов на вітрі жвавий водограй, 
Здіймається і падає між уст 
Від подиху солодкого твого:
Якийсь Терей, мабуть, тебе збезчестив
І, щоб мовчала ти, відтяв язик.
У соромі обличчя відвертаєш.
Хоч крові стільки втратила (адже,
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Неначе з ринв, з трьох отворів тече), 
Однак ти зашарілась, мов Титан,
Який зустрівся з хмарами раптово. 
Скажу за тебе я? Це так було?
Твоє збагнути б серце, знати б звіра,
То, може, скинув би з душі тягар,
Його облаявши. Німа скорбота,
Мов піч закрита, серце спопеляє.
Без язика лишилась Філемела 
И на кроснах виткала свою печаль.
У тебе й цю можливість хижо вкрали. 
Ти стріла ще хитрішого Терея,
Й твої чарівні пальці він відтяв 
(Ти краще виткала б за Філомелу). 
Коли б катюга ці лілейні руки 
Побачив, як над лютнею вони,
Немов осики листя, тріпотіли,
И солодкі струни цілували їх,
Ніколи б їх торкнутись не посмів.
Якби почув гармонію небесну,
Яку язик солодкий твій творив,
Ножа б він кинув і заснув, як Цербер, 
Що впав до ніг фракійського співця. 
Ходім... Ходім, твій батько втратить зір, 
Осліпне від видовища такого.
В годині буря пишний луг заллє,
За місяць сльози що з очима зроблять? 
Ні, не вертайсь. Удвох отут ридаймо. 
Якби ж могли ридання помогти!

Виходять.
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ДІЯ ТРЕТЯ

С Ц Е Н А  1

Вулиця в Рим!.

Входять с е н а т о р и ,  т р и б у н и ,  с л у ж и т е л і  п р а в о с у д д я  з М а р ц і -  
є м та К в і н т о м; їх, зв’язаних, провадять до місця страти. Т іт  іде попереду, 
благаючи.

Тіт Послухайте, мужі поважні, станьте!
Над віком зжальтеся, який прожив 
У війнах небезпечних я, ваш сон 
Оберігаючи. За кров пролиту,
За всі недоспані морозні ночі 
На сльози згляньтеся, які так гірко 
Струмують по моїх старечих зморшках.
Синів, ідо йдуть на страту, пожалійте,
Нічим не заплямовані їх душі!
За двадцятьма двома синами так 
Ні разу не ридав, бо вмерли в славі.
За цих же — слізьми напишу скорботу 
Душі і серця — на курнім шляху.
(Кидається на землю)

Сенатори, трибуни, служителі правосуддя, минаючи його, 
виходять з ув’язненими.

Сльозами спраглу землю напою,
Щоб посоромилась кров їхню пити.
О земле, зволожу тебе дощем:
З цих древніх урн він литиме сильніше,
Ніж буйні зливи квітня молодого.
Зрошу тебе я навіть в літню спеку,
Від сліз гарячих взимку сніг розтане,
Й ти заквітуєш вічною весною,—
Відмовся пити кров моїх синів!

Входить Л у ц і й  з оголеним мечем.

Мужі поважні! Славнії трибуни!
Звільніть синів, смерть відверніть страшну.
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Нехай скажу, хоч досі не ридав я,
Що у сльозах більш сили, як в словах.

Луцій  О батьку, марно ти голосиш тут,
Трибунів-бо немає, всі пішли,
Каміння ж не збагне твоєї туги.

Тіт Ох, Луцію, дай за братів твоїх
Просити: знов благаю вас, трибуни!

Луцій  3 них жоден тут не слухає тебе.
Тіт Це байдуже. Адже вони ніде 

Не слухали б мене і не почули;
Вони безжалісні. Та все одно 
Благати мушу я.
Тож каменям печаль виповідаю,
На їхню відповідь не сподіваюсь,
Але вони перечити не будуть,
Лежатимуть покірно біля ніг,
Сльозами вмиті,— плакатимем разом.
Якби поважний одяг їм знайти,
У Римі не було б трибунів кращих.
Каміння — віск, трибуни ж — гірш, ніж камінь. 
Каміння мовчазне, нема в нім зла,
Трибуни ж смерть словами спричиняють.
(Устає)
Але скажи, меч оголив навіщо?

Луцій  Щоб визволить з біди своїх братів.
За спробу це зробить — призначив суд 
Мені довічного вигнанця долю.

Тіт Щасливий ти! Тобі поталанило.
Дурненький Луцію, хіба не бачиш:
Рим — дика пуща, тигри тут живуть,
Шукають здобич. Та немає в Римі 
Для них нікого — тільки ми. Це щастя —
Буть вигнаним від хижаків страшних.
Але кого сюди брат Марк веде?

Входять М а р к  і Л а в і н і я .

Марк Готуйся, Тіте, гірко сльози лить,
Бо розірветься серце благородне!
Скорботу згубну я привів тобі.

Тіт Скорботу згубну? Що ж, нехай помру.
Марк Оце дочка твоя була.
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ТІТ  І є..
Луцій  Я вражений смертельної

Тіт Встань, слабкодухий, і поглянь на неї. 
Лавініє, чия гидка рука 
Без рук тебе посміла залишити?
Який безумець в море воду ллє 
А чи підпалює вогненну Трою?
По вінця повен був скорботи я —
Мов Ніл, вона виходить з берегів.
Де меч? Собі повідтинаю руки — 
Даремно захищали Рим вони,
Лише сприяючи зростанню лиха,
У марному здіймалися молінні 
І не змогли зарадити мені.
Єдиного тепер від них бажаю —
Одна поможе другу відрубать.
Це добре, доню, що не маєш рук,
Адже руками люди служать Риму.

Луцій  Скажи, хто так понівечив тебе?
Марк  На жаль, виразника її думок,

Що говорив так мило й красномовно, 
Геть вирвано з гарнесенької клітки,
В якій він, мов солодкозвучна пташка, 
Слух світлим, ніжним співом чарував.

Луцій  Скажи за неї сам: хто це зробив?
Марк  Я на узліссі стрів її, вона

Блукала і не знала, де сховатись, 
Немов поранена смертельно лань.

Тіт Моя це лань. Той, хто її поранив, 
Нехай би краще вбив мене. Тепер 
На того схожий я, хто серед моря 
Стоїть на скелі, споглядає мовчки,
Як хвиль бурхлива лютість наростає,
І жде, коли його підступний вал 
Ковтне й поглине у солоні надра.
Мої сини ішли на смерть цим шляхом, 
Тут біля мене інший син — вигнанець, 
Тут брат над горем нашим сльози ллє, 
Та найнестерпніше вражає душу 
Лавінія, душі моєї скарб.
Якби таке привиділось мені,
Я збожеволів би. Та що ж робити,
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Коли це все не сон і не мара?
Не маєш рук, щоб сльози утирать.
Ні язика, щоб розказати нам,
Хто знівечив тебе. Загинув муж,
В цій смерті звинувачено братів 
І вбито. Марку, Луцію, погляньте!
Згадав братів — і сльози вмить з’явились 
У неї на щоках, немов роса 
На лілії пониклій і зів'ялій.

Марк Це плач за вбитим ними чоловіком 
А чи за ними, вбитими безвинно?

Тіт Якщо вони убивці, то радій —
Закон як слід злочинців покарав.
Ні, ні, вони нездатні на таке,
Про це сестри скорбота свідчить нам. 
Дай я тебе, сердешна, поцілую,
Чи знак зроби, як втішити тебе.
Можливо, краще біля водограю 
Нам сісти разом і дивитись вниз 
На відображення пополотнілі, 
Забруднені, немов луги, ще вогкі 
Від мулу, що його лишила повінь?
Та й будемо дивитися на воду,
Аж поки чиста свіжий смак утратить 
І зробиться солоною від сліз?
Чи й нам собі повідтинати руки?
Чи вирвать язики і в німоті 
Дожити решту днів своїх нестерпних? 
Що вдіяти? Спроможні говорити,
Таке давайте вигадаєм горе,
Щоб нам усі надалі дивувались.

Луцій  Мій батьку, сльози стримай, бо сестра, 
На тебе дивлячись, ридає гірко.

Марк Моя небого, брате, заспокойтесь.
Тіт Глянь, Марку, глянь, я знак її збагнув! 

Коли б і мала язика, сказала б 
Те саме братові, що я тобі:
Його хустина, мокра вся від сліз,
Не втре її заплаканих очей.
О ні, не потребує горе втіх!
Блаженство й пекло — як єднати їх?

Входить А р о н .
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Тіте Андроніку, наш імператор 
Велів сказать тобі: якщо ти любиш 
Своїх дітей, хай Луцій, Марк чи ти, 
Будь-хто з вас хай собі відріже руку,—
Й сини обидва вернуться живими,
Це буде платою за їхній злочин.
Ласкавий цезарю! Ароне славний!
Чи ворон так співав коли, як жайвір, 
Що вість несе про вранішню зорю?
Від серця щирого державцю руку 
Я шлю. Ароне, поможи відтяти.
Ні, батьку мій, твою звитяжну руку,
Що подолала безліч ворогів,
Не віддамо — нехай моя послужить. 
Кров молода вгамується хутчіш.
Тож хай братів моя рука врятує.
Не захищали руки ваші Рим?
Кривавої чи не здіймали зброї 
І вщент не руйнували вражих мурів? 
Пошани заслужила кожна з них,
З моїх же мало користі. Тепер 
Нехай моя рука в пригоді стане.
Для гідного кінця її зберіг.
З ’ясовуйте, чию відтяти руку,
А то помруть, прощення не діждавшись.
Моя рука згодиться.

Ні, моя!
Не сперечайтесь. Виривать потрібно 
Рослини всохлі. Відітнемо цю.
Якщо я, батьку любий, син тобі, 
Дозволь мені братів порятувати.
Заради батька й матері, благаю,
Дай братню доведу тобі любов.
Що ж, домовляйтесь. Руку збережу.
Знайду сокиру.

Так, для мене знайдеш.
Луцій і Марк виходять.

Обох в оману ввів. Тепер, Ароне, 
Допоможи мені відтяти руку.
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Арон
(убік)
Якщо омана це, я чесним буду 
Й до смерті так не обдурю нікого.
Але я вас інакше обведу —
Побачимо, що скажете ви згодом.
(Відтинає Тітові руку)

Входять Л у ц і й  та Ма р к .

Тіт Вгамуйтеся — збулось, що мало збутись. 
Ароне, руку цезарю віддай,
Скажи: вона його обороняла 
Від тисяч небезпек; проси його,
Щоб поховав, хоч більше заслужила.
Що ж до синів, скажи, що їх ціную,— 
Мов скарб, який мені дістався легко,
Все ж дорогий,— я викупив своє.

Арон Іду, Андроніку. Чекай синів,
Тепер вони повернуться до тебе.
( У б і к )
Чи їхні голови. Сама лиш думка 
Про це злочинство — радує мене!
Хай дурнів добре діло утіша,
У мене ж чорні й тіло, і душа.
(Виходить )

Тіт Здіймаю руку до небес, а цей 
Обрубок немічний схиляю долі:
Як сила є, яку зворушать сльози, 
Її молю.
(Д о Л авінїі)

Ти хочеш на коліна 
Зі мною стати? Що ж, молімось разом. 
Хай чують небеса, бо їх затьмарять 
Зітхання наші, затуманять сонце,
Мов хмар обійми загребущі.

Марк Брате!
Навіщо крайнощі такі глибокі?

Тіт Ні, не глибокі, бо моя печаль
Не має дна, і розпач мій бездонний.

Марк І все ж хай тугою керує глузд.
Тіт Якби був глузд властивий цьому лиху, 

То, може, стримав би скорботу я.
Землі чгі не затопить неба плач?

462



Чи не розлютить буйний вихор моря,
Що й небесам загрожувати стане? 
Шукаєш глузду в сум’ятті оцім?
Я — море! Глянь, як збурилось воно, 
Злилося з небом! Я — земля, і мусить 
Здригатись море від моїх зітхань.
В сліз невгамовності, в страшнім потопі 
Виходить море з берегів на землю. 
Чому? Не можу стерпіти страждань,
Мов п’яний, мушу виблювати їх.
Облиш мене. Від сліз гірких,- можливо, 
На самоті полегшає мені.
Входить г о н е ц ь  із двома головами і рукою.

Зле, Тіте, імператор заплатив 
Той за руку, послану йому.
Ось голови обох твоїх синів,
А ось рука, повернена для глуму, 
їх горе розважає, їх смішить 
Твоя рішучість, а мене твій сум 
Гнітить сильніш від батькової смерті.
(Виходить)
Хай Етни пал в Сіцілії схолоне,
А в серці вічне пекло запалає!
Як стерпіти нещастя ці страшні?! 
Маленьке співчуття тамує біль,
А глузування з горя — смерть подвійна.
Як це видовище мене вражає —
І не припинить клятого життя!
Нехай життя почує смерті голос,
Бо глузду в нім, крім дихання, нема!
Лавінія цілує його.

Немає втіхи в поцілунку цім,
Це так, немов на лід вода студена.
Коли скінчиться цей жахливий сон?
Не тіш себе даремно, краще вмри,
Бо це не сон: ось голови синів,
Рука звитяжця, ось дочка-каліка,
А онде син-вигнанець; він зомлів, 
Побачивши таке. Ось я, твій брат,
Стою заціпенілий і холодний,
Мов кам’яний. Вмовляти вже не буду — 
Рви на собі волосся срібне, руку

463



Гризи єдину. Дивлячись на це,
Нехай заплющаться стражденні очі! 
Так, шаленіти час. Чого ж мовчиш?

Тіт Ха-ха-ха!
Марк Пощо цей сміх? Не личить він тепер.

Тіт У мене для плачу вже сліз нема,
До того ж туга — ворог, і воліла б 
Мої вологі очі підкорити 
І осліпити їх потоком сліз.
А як тоді знайду печеру помсти? 
Здається, голови мені щось кажуть, 
Погрожують — не знатиму спокою, 
Докіль не вернуться усі злочинства 
Назад в горлянки тим, хто їх вчинив. 
Анумо, обміркуймо, що робити! 
Нещасні, обступіть мене, щоб міг 
До кожного звернутись і душею 
Заприсягтися: відплачу за все!
Поклявся я. Візьми одну з голів,
Мій брате, другу буду я нести.
Лавініє, і ти нам допоможеш,
В зубах відтяту руку понесеш.
А ти залиш нас, Луцію. Іди!
Вигнанець ти, і тут тобі не місце,— 
Прямуй до готів, піднімай полки.
Як любите мене, то поцілуймось. 
Прощаймося, у нас багато справ.
Тіт, Марк і Лавінія виходять.

Луцій  Прощай, Андроніку, мій батьку любий, 
Нещасніший за римлян всіх. Прощай, 
Величний Риме! Я ще повернусь,
Бо надто дорогі лишив застави. 
Прощай, Лавініє, кохана сестро!
Чом не така ти, як була колись?
Тепер для нас обох нема життя —
Є лиш гіркі страждання й забуття.
Та я помщусь за тебе. Сатурнін 
З Таморою ще піде попідтинню,
Так, як Тарквіній і його цариця. 
Мерщій до готів. Сили я зберу 
Та Риму й Сатурніну відплачу. 
(Виходить)
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С Ц Е Н А  2

Кімната в домі Тіта. Накритий стіл.

Входять Ті т ,  Ма р к ,  Л а в і н і я  І м а л и й  Л у ц і &

Тіт Сідайте всі, та їжте небагато —
Лиш так, щоб сили зберегти свої,
Аби помститись за лихі образи.
Рук розімкни сумне склепіння, Марку,— 
Дочка і я, безрукі бідолахи,
Не можем вилити нестерпний біль, 
Заламуючи руки. Залишилась 
Мені правиця, щоб терзати груди.
Коли від горя серце шаленіє 
И тріпоче у німій темниці плоті,
Ось так по ньому б’ю.
(Д о Л авінії)
Ти — образ туги, знаками говориш!
Коли ж заб’ється серце невблаганно,
Не погамуєш ти його нічим.
Рань зойком серце, стогоном мордуй 
Чи, взявши в зуби невеликий ножик, 
Зроби якраз навпроти серця отвір,—
Хай сльози, що течуть з очей твоїх,
Туди струмують: їх потік гіркий 
Нехай заллє стражденного безумця.

Марк Соромся, брате! Нащо вчиш дочку,
Як на життя своє накласти руки? 
Здитинів, певно, ти від горя, брате.

Тіт Ні, Марку, лиш мені буть божевільним. 
Як на життя накласти руки їй?
Навіщо руки ти згадав? Енея 
Не випадає змушувати двічі 
Розповідати про вогненну Трою,
Про злигодні свої. Не згадуй рук!
Про те нагадуєш, чого не маєм.
Ганьба! Кажу мов у нестямі я!
Хіба не знали б, що не маєм рук,
Якби про руки не згадав тут Марк?
Вже їсти час. Ось, доню, з’їж оце.
А де питво? Глянь, Марку, що сказала,—
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Я зрозумів її стражденні знаки,—
Немає, каже, їй пиття, крім сліз,
Що на виду від горя запеклись.
Безмовна страднице, твої думки 
Збагну. Я вивчу кожен порух твій,
Як жебраки-відлюдникй молитву: 
Зітхнеш, обрубки піднесеш до неба, 
Моргнеш, кивнеш чи станеш на коліна — 
Складу абетку я з усього цього,
Усі думки твої навчусь читати.

Малий Луцій  Не нарікай, дідуню, втіш тітусю:
Тй їй веселу казку розкажи.

Марк Еге, розчулився хлопчак вразливий, 
Заплакав, дивлячись на горе діда.

Тіт Вгамуйсь, маленький,— ти увесь із сліз, 
Розтане швидко в них життя твоє.
Марк ударяє об таріль ножем.

По чому, Марку, вдарив ти ножем?
Марк По тому, що я вбив, а вбив я муху.

Тіт УбивцеІ Серце ти моє вбиваєш —
Вже бачив я жорстокостей доволі.
Не випадає Марку, брату Тіта, 
Безвинного вбивати. Геть іди!
Як бачу, друзями не бути нам.

Марк Але всього лиш муху вбив я, брате.
Тіт А що як мала муха батька й матір?

Вони розвісять крильця золоті 
1 жалісно в повітрі задзижчать!
Нещасна муха!
З ’явилась тут, щоб радісним дзижчанням 

. Розвеселити нас,— ти вбив її.
Марк Пробач, це був огидний чорний гедзь,

Як мавр Таморин. Я його і вбив.
Тіт О-о-о!

Тоді беру назад свої слова,
Адже зробив ти, Марку, добру справу. 
Дай ніж. Із нього познущаюсь я, 
Вважаючи, що це підступний мавр,
Який прийшов сюди мене труїти.
Отак тобі, а це ось за Та мору —
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Негідник!
Гадаю, не такі вже ми нікчемні,
Щоб гедзя не убить, який з’явився 
В подобі чорного, мов вугіль, мавра.

Марк  Так горе придавило бідолаху,
Що тінь примарна, як жива, йоиу.

Тіт Все приберіть. Лавініє, ходім 
До тебе — будемо читати разом 
Сумні бувальщини часів минулих. 
Йди з нами, хлопчику,— зір молодий 
Поможе твій, як потьмяніє мій.

•, Виходять.

ДІЯ ЧЕТВЕРТА

С Ц Е Н А  І

Перед будником Тіта.

Входять Т іт  і Марк .  Потім вбігає м а л и й  Л у ц і й  з книжками під пах* 
вою, за ним Л а в і н і я.

Дідусю, порятуй мене, бо тітка 
Наздоганя мене; чого, не знаю.
Глянь, дядьку Марку, як біжить вонаї 
Тітусю, я не знаю, що ти хочеш.
Стань біля мене і не бійся тітки.
їй любий ти — вона не вчинить зла.
Був любий, поки тато в Римі був.
Щось нам говорить знаками вона.
Не бійся: справді щось казати хоче. 
Глянь, Луцію, звертається до тебе 
І ніби за собою кличе йти.
Корнелія так пильно не читала 
Своїм синам, як ось вона тобі
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Поезію і Тулліїв «Оратор».
Не зрозумів ти, що потрібно їй?
Не знаю я й ніяк не зрозумію,—
Вона, мабуть, онавісніла. Чув я,
Як мій дідусь казав: надмірна туга 
До божевілля може призвести.
Крім того, я читав — Гекуба в Трої 
Від горя збожеволіла. Тому 
Боюсь, хоч знаю, що тітуся любить 
Мене, як мати, отже, й не лякала б,
Коли б не шал, що охопив її.
Тож я побіг, покинувши книжки.
Даремно, може. Тітонько, пробач.
Але, як піде з нами дядько Марк,
Я залюбки послухаюсь тебе.
Ходімо, Луцію.

Лавінія перебирає книжки, які впустив малий Луцій.

Що, доню? Марку, що це означає?
Якісь книжки їй хочеться знайти.
Які, сердешна? Розгорни їх, хлопче!
Але ти більш начитана й кмітлива:
Йди, вибирай у мене в книгозбірні, 
й  приспи скорботу, поки небеса 
Не виявили клятого злочинця.
Навіщо рук обрубки ти здіймаєш?
Мабуть, сказати хоче нам, що він 
Був не один. А ще, можливо, просить,
Щоб небеса злочинцям відплатили.
Яку безтямно так гортає книгу?
Овідій це. «Метаморфози». Мама 
Подарувала їх мені.

Це все 
З любові до небіжчиці.

Тихіше!
Глянь, як листки вона гортає пильно.
Що хочеш тут знайти? Дай прочитаю. 
Трагічна розповідь про Філомелу
І про насильство зрадника Терея.
Боюсь, що це й твого нещастя корінь.
Глянь, як вп’ялась очима в сторінки.
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Тіт Чи й ти, Лавініє, як Філомела,
Захоплена й збезчещена була 
В похмурому безжалісному лісі?
Поглянь!
Ось місце, наче те, де ми були 
(Не полювали б краще там ніколи!),
Його таким і змалював поет —
Для злочину й насильства підходящим.

Марк  Природа б не створила цих страхіть,
Я к б и  боги трагедій не любили.

Тіт Дай знак, Лавініє,— тут тільки друзі! —
Хто з римлян знатних це вчинить посмів.
Чи Сатурній підкрався, як Тарквіній,
Що вкрив гріхом Лукрецію на ложі?

Марк Сідай, племіннице, й ти, брате, сядь.
Нехай Паллада, Аполлон, Юпітер 
Або Меркурій надихнуть мене 
Й поможуть злочин викрити. Поглянь:
Пісок цей рівний; спробуй написати 
На ньому так, як я ось напишу 
Своє ім’я без допомоги рук.
(Пише своє ім'я палицею, водячи її самими ногами 
й ротом)
Хай буде проклятий, хто змусив нас 
Шукати вивертів таких! Пиши —
Побачимо, що бог таїть для помсти.
Нехай тобі поможуть небеса 
Розповісти нам правду про злочинців!

Лавінія бере палицю в рота й, допомагаючи собі обрубками рук, пише.

Тіт Поглянь, що написала на піску!
Зіиргиш. СЬігоп. Оешеігіиз *.

Марк Що, що? Таморині сини мерзенні
Гидкий, кривавий злочин цей вчинили?

Тіт Ма^пі сіоіпіпаїог роїі,
Т а т  1епііі8 аидіз зсеїега? Т а т  Іепіиз уісіез? **

Марк  Ох, заспокойся, брате! Розумію:
Тут на землі написано доволі,
Щоб збурити найлагіднішу думку 
1 довести до зойків немовля.

* Гвалтування. Хірон. Деметрій (лат.).
** Володарю великих небес, чому так пізно вчуваєш зло
чини? Чому так пізно добачаєш? (Лат.)



Все ж, Тіте, й ти, Лавініє, й ти, хлопче, 
Надіє Гектора із Риму, станьмо 
Навколішки — і так, як* Юній Врут
І чоловік Лукреції із батьком 
Клялись помститись за її безчестя,— 
Клянімось відплатить негідним готам
І їхню кров побачити — чи вмерти,
Не стерпівши ганебного докору.

Тіт Звичайно, відплатить! Але ж якби 
Ми знали, що нам діять. Ведмежат 
Поранивши, розбудиш ведмедицю.
У неї з левом спілка ще Міцна,
Отож, його приспавши у постелі,
Вона зробити зможе що завгодно.
Облипц мій Марку: з тебе кепський ловчий. 
Я ж ці слова на мідному листі 
Сталевим вістрям викарбую. Так 
їх збережу. Бо злий північний вітер 
Пісок розвіє, мов листки Сивіли,—
Й де ж наш урок? А ти що скажеш, хлопче?

Малий Луцій  От що скажу. Якби я був дорослий —
Цих двох рабів, невільників нікчемних,
Під ліжком не сховала б мати їхня.

Марк Так, хлопче мій! Твій батько дуже часто 
Зі зброєю вставав за Рим невдячний.

Малий Луцій  І я зроблю так, дядьку, як не вмру.
Тіт Ходім зі мною разом до зброярні,

Я споряджу тебе; а потім, хлопче,
Ти віднесеш синам імператриці 
Дарунки ті, що їм приготував я.
Доручення ти виконаєш, так?

Малий Луцій  Так, я кинджалом груди їм протну.
Тіт О ні, тебе я іншого навчу.

Ходім, Лавініє. Ти ж, Марку, дому 
Пильнуй. Ми з Луцієм до двору йдем;
Я певен, там зустрінуть нас належно.
Виходять усі, крім Марка.

Марк  О небеса, почувши стогін Тіта,
Як можете не зжалитись над ним?
Його, шаленого, підтримуй, Марку;
Лихих на серці в нього шрамів більше,
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Ніж зловорожих на щиті рубців. 
Поганий з нього, праведника, месник. 
Пометіться ж ви за нього, небеса, 
(Виходить)

С Ц Е Н А  2

Палац імператора.

Входять з одного боку А р о н ,  Х і р о н  і Д е м е т р і й ,  - з другого — м а л и й  
Л у ц і й  та с л у г а, що несе в'язку зброї, на якій написано вірші.

Деметрію, ось Луція синок,—
Якесь доручення до нас він має.
Доручення, як дід його, безглузде.
Вельможні, я вітаю вашу честь 
Від імені Андроніка старого 
(вбік)
Й молю богів, щоб смерть послали вам. 
Спасибі, Луцію. Які новини?

(вбік)
Такі, що викрито ваш хижий злочин, 
Гвалтівники!
(Вголос)

Щоб вам зробить приємність, 
Дідусь послав цю зброю через мене, 
Найкращу вибравши в своїй зброярні. 
Шанує вашу юність він достойну,
Надію Рима,— так велів сказати,
Що я й роблю. Хай подарунки ці 
Обом, шановні, у пригоді стануть, 
Озброять вас належно в слушний час. 
Лишаю вас,
(убік)

криваві лиходії.

Малий Луцій і слуга виходять.
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Integer vitae scelerisque purus 
Non eget Mauri jaculis nec arcu *.

Хірон Це вірш Горація, мені відомий,—
В граматиці читав його колись.

Арон Авжеж, авжеж, Горація. ЯкразІ 
(Убік)
І як то можна буть таким ослом?
Не жарти це! Старий про все дізнався 
И прислав цю зброю. Вірші, що на ній, 
Разять у серце їх — вони ж не чують. 
Якби була імператриця нині 
Цілком здорова, все б вона збагнула.
Але потрібно спокій дати їй.
(До Деметрія та Хірона)
Тепер скажіть, чи не щаслива зірка 
Вела до Рима полонених готів,
Щоб на таку підняти височінь?
Було приємно кинуть виклик Марку, 
Трибунові, щоб Тіт усе те чув.

Деметрій А ще приємніше, коли патрицій 
Нам запопадливо дарунки шле.

Арон Хіба на те не має він причин?
Чи ж ви дочці його не прислужились?

Деметрій Я б тисячу цих римлянок спопав,
Щоб нашу хіть по черзі вдовольняли.

Хірон Бажання, повне ніжності й любові.
Арон Нема лиш матері — сказать: амінь.

Хірон Вона й про двадцять тисяч так сказала б.
Деметрій Ходім, молитимем усіх богів

За любу матінку в тяжких пологах.
Арон

(убік)
Моліть чортів; боги нас відцурались. 
Лунають фанфарн.

Деметрій Чого заграли цезареві сурми?
Хірон Радіє він, що народився син.

Деметрій Тихіше — хтось іде.
Входить м а м к а  з ч о р н и м  д и т я м  на руках.



Мамка Вітаю вас.
Чи ви не бачили Арона, мавра?

Арон Він пан або пропав, і не інакше.
Ось тут Арон. Навіщо він тобі?

Мамка Ароне, дорогий, ми всі пропали!. 
Допоможи, бо лиха не минем!

Арон Що за котячий вереск ти зняла?
А це що кутаєш і мнеш в руках?

Мамка Що від очей небес сховати рада:
Страшну ганьбу імператриці й Риму} 
Бо привела вона... Ох, привела!..

Арон Кого?
Мамка Імператриця народила.

Арон Хай бог її потішить. І кого ж?
Мамка Та чорта.

Арон Чортова вона, знать, мати.
Чудовий плід!

Мамка Гидкий, чорнющий плід!
Цей виродок такий бридкий, як жаба, 
Між білим плем’ям нашої країни. 
Владарка шле тобі твоє поріддя,
Щоб ти його кинджалом охрестив.

Арон Дурепа! Чим поганий чорний колір? — 
Чудове немовля, мій первоцвіт.

Деметрій Що ти зробив, негіднику!
Арон Того

Не переробиш.
Хірон Ти ганьбу зробив їй.
Арон Зробив я з неї матір.

Деметрій І тим, пекельний псе, зробив їй лихо. 
Прокляття вибору її гидкому 
І виродку диявольському — теж!

Хірон Йому не жити.
Арон Ні, він не помре.

Мамка Померти мусить. Так сказала мати.
Арон Як — мусить? Що ж, тоді нехай я сам 

Своєї плоті й крові катом буду.
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Деметрій Хай пуголовка я протну цього.
Сюди його, з ним впораюся вмить.

Арон Тобі я швидше випущу- кишки. 
Негідники! Хотіли вбити брата?
Клянусь тепер світилами небес,
Що яскравіли в час його зачаття,—
Хто первістка мого і спадкоємця 
Торкне, той під моїм помре мечем. 
Збагніть, молодики,— ні Енкелад 
З усім Тіфона виводком шаленим,
Ні сам Алкід, ні бог війни не зможуть 
З рук батькових забрати скарб такий. 
Пусті хлопчиська, білі ви, мов стіни, 
Строкаті, наче вивіски пивниць! 
Найкращий серед інших — чорний колір, 
Всі інші поглинає чорний колір:
Ніколи, чорним лапам лебединим 
Не побіліти в океанських водах,
Хоч ті їх омивають без кінця.
Скажіть імператриці — я не хлопчик 
І так зроблю, як це мені потрібно.

Деметрій Що, зрадиш ти володарку свою?
Арон Вона — володарка, а це — я сам, 

Продовження моєї вроди й сили.
Мені дорожче це за цілий світ,
1 світу всупереч його врятую —
Чи розквитаюсь в Римі з кимсь із вас.

Деметрій Зганьбив ти нашу матір цим навік.
Хірон Рим зневажатиме її тепер.

Мамка Пошле їй смерть розгніваний державець,
Хірон Від думки про безчестя червонію.
Арон То ж перевага вашої краси:

Зрадливий колір! Викаже рум’янець 
Незнані вчинки, серця таємниці!
Та інший має вигляд цей хлопчак: 
Погляньте, усміхається до мене,
Немов говорить батькові: «Я твій!»
Він брат ваш, принци, і тече в нім кров 
Та, що колись і вам життя дала.
Із лона, що вміщало й вас колись, 
Звільнився він і цей побачив світ,

474



По лінії певнішій вам він брат,
Хоч на виду його печать моя.

Мамка Ароне, що скажу імператриці?
Деметрій Порадь, Ароне, що робити нам,

Тебе послухатися ми готові.
Рятуй дитя, але і нас рятуй. ,

Арон Сідаймо, поміркуємо всі разом.
Мені з малим слід стерегтися вас. 
Лишайтесь там. Тепер — про небезпеку.

Деметрій Які жінки ще бачили дитя?
Арон Ну, молодці! Коли між нами лад,

Я мов ягня: та мавра зачепіть —
І ні кабан скажений, ні левиця,
Ні океан бурхливий так, як він,
Не лютуватимуть. То хто дитя,
Крім тебе, бачив?

Мамка Баба-повитуха
Та ще імператриця-породілля.

Арон Імператриця, баба, врешті, ти:
Трьох свідків тут, напевно, забагато.
Іди й володарці про це скажи.
(Заколює мамку)
Куві! Куві!
Свиня вищить так під ножем різницьким.

Деметрій Ти що, Ароне? Нащо це зробив?
Арон Цього безпека наша вимагає:

Була б живою— виказала б нас 
Своїм занадто довгим язиком.
Тепер вам розповім про намір свій.
Земляк мій, Мулітей, живе тут близько, 
Його дружина вчора народила 
Дитину білу, як вона і ви. 
їй дайте золота, із ним домовтесь,
Все поясніть обом, щоб зрозуміли,
Як їхнє возвеличиться дитя,
Коли державця спадкоємцем стане,
Коли мого замінить малюка, ,
Щоб у дворі погамувати бурю;
Хай цяцькається цезар з ним, як з власним. 
Я, бачте, цій належні ліки дав,
Тепер її потрібно поховати.
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Поля тут близько. Хлопці справні ви. 
Зробивши це, не гайте марно часу, 
Пришліть до мене швидше повитуху.
А збудемося мамки й повитухи —
Нехай жінки базікають, що хочуть.

Хірон Не випустиш, я бачу, таємниці 
У світ.

Деметрій За піклування про Тамору
Усі ми вдячні глибоко тобі.
Хірон з Деметріем виходять, несучи мертву мамку.

Арон Тепер — до готів птахом бистрокрилим! 
Там прилаштую свій безцінний скарб, 
Таємно з друзями Тамори стрінусь. 
Ходімо звідси геть, мій товстогубий,—
Ти спонукав до хитрощів мене.
Там будеш їсти ягоди й коріння,
Сир смакувати, ссатимеш козу,
В печері житимеш — і врешті станеш 
Войовником, відважним полководцем. 
(Виходить)

С Ц Е Н А  З 

Майдан у Римі.

Входить Т і т, несучи стріли, до яких пришпилені листи; з ним М а р к, м а • 
л и й  Л у ц і й  та і н ш і  п а т р и ц і ї  з луками.

Тіт Сюди йди, Марку. Родичі, за мною!
Ну, хлопче, покажи, як ти стріляєш,
Натягуй лука і влучай у ціль.
Terras Astraea reliquit *.
Чи пам’ятаєш, Марку? Бігла й щезла.
Берімось до роботи. Глибину 
Заміряйте, шановні, вкиньте сіті,
Ну ж пощастить її піймати в морі,
Хоч правди там не більше, як на суші.
Ні, Публію й Семпронію, вам треба 
Лопатами і заступами рити
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й  добутись до середини землі.
Дійшовши до Плутонового царства,
Благаю вас, прохання передайте,
Скажіть, що правосуддя й допомоги 
Від нього сподівається Андронік,
Який страждає у невдячнім Римі.
О Риме! Горе я приніс тобі 
Тоді, як спонукав народ віддати 
Всі голоси за підлого тирана.
Отож ідіть, пильнуйте так, як слід,
Огляньте всі військові кораблі;
Злий цезар міг кудись її відправить,
1, може, правди марно ми шукаєм.

Марк  Хіба не тяжко, Публію, дивитись 
Тобі на дядька в розпачі такім?

Публій Отож, мій батьку, мусимо про нього 
Вдень і вночі старанно піклуватись, 
Задовольняти примху щонайменшу,
Докіль не знайдем, чим його зцілити.

Марк  Нічим його скорботи не зцілити!
До готів приєднаймося — і Риму 
Відповімо війною на невдячність.
Діждеться помсти зрадник Сатурній.

Тіт Що, Публію? Скажіть мені, скажіть —
Ви з нею стрілись?

Публій Ні, ще не стрілись. Та казав Плутон,
Що пекло нам помститись допоможе;
В Астреї ж стільки клопотів усяких 
З Юпітером на небі чи деінде,
Що доведеться трохи зачекати.

Тіт О, зволіканням не годуй мене!
В огненне озеро пірну за нею 
Й за п’яти витягну із Ахерону.
Ми — чагарник хисткий, не кедри, М а р к у * 
Куди нам, тонкокостим, до циклопів!
Все ж ми — метал, ми — сталь аж до хребтів, 
От тільки кривд вага і сталь ламає!
Якщо ж ні на землі, ні в пеклі правди 
Нема, богів ,попросимо небесних 
Послати правосуддя для відплати.
До зброї! Славний, Марку, ти стрілець.
(Д ає всім стріли)
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Ad Jovem,—: вам, а ось — ad Apollinem,
  Ad Martem * — це мені,

Оце Меркурію, а це —. Палладі,
Це для Сатурна — не для СатурнінаІ 
Ти, Каю, влучив би і проти вітру.
Стріляйте всі тоді, коли скажу.
О, я писав цидулки недаремно 
І не забув про жодного з богів.

Марк Пускайте, діти, ваші стріли в двір,
Щоб гордість імператора вразити.

Тіт Тепер стріляйте.
Стріляють.

Луцій — молодець!
Ти в Діву влучив; ну-бо ще в Палладу.

Марк Я цілився від Місяця на милю — •
Твій лист уже в Юпітера давно.

 Тіт Ох, Публію! Ну, що накоїв ти?
Поглянь — відбив шмат рога у Тельця.

Марк Ото забава! Тільки стрелив Публій,
Телець зі злості так стуснув Овна,
Що над палацом той позбувся рогів;
Знайшов їх лиходій імператрицин,
А та сказала мавру, сміючись.
Щоб цезарю він їх подарував.

Тіт Хай вашій світлості пошле бог радість.
Входить б л а з е н ь  з кошиком і двома голубами.

Шле небо новину! Це пошта, Марку.
Які новини, друже? Є листи?
Де справедливість? Що сказав Юпітер?

Блазень Хто? Лупитель, кажете? Кат? Він сказав, що 
склав шибеницю, бо шибеника мають повісити десь аж на тому 
тижні.

Тіт Тебе спитав я, що сказав Юпітер.
Блазень На жаль, пане, я не знаю ніякого Юпитра, зро

ду з ним не пив.
Тіт Невігласе, чи ти не носиш пошти?

Блазень Ні, я ношу тільки своїх голубів.
* Юпітеру... Аполлоиу... Марсу... (лат.).
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Тіт Хіба не з неба ти прибув сюди?
Блазень 3 неба? На жаль, я там ніколи не бував. Хай бог 

боронить, я не такий сміливець, щоб у свої молоді літа квапитися 
на небо. Я йду зі своїми голубами до народного трибунала, аби 
залагодити сварку поміж моїм дядьком та імпирательським слу
гою.

Марк Брате, це ж чудесна нагода передати твоє по
слання: хай він принесе імператорові цих голубів від тебе.

Тіт Чи можеш ти передати імператорові1 послання 
за всіма правилами церемоніалу?

Блазень Та ні, пане, я зроду не вмів вимовити того ци- 
римоняла.

Тіт Іди сюди та більш не коверзуй,
А ціднеси цих голубів йому, _
І матимеш від нього нагороду.
А ось тобі й від мене трохи грошей.
Подайте-но перо й чорнило.
Ну, то як, друже, зможеш ти за всіма правила
ми передати імператорові цидулу?

Блазень Та зможу, пане.
Тіт Ось цидула. А коли прийдеш до нього, то мусиш 

зразу стати навколішки, потім поцілувати йому ногу, потім від
дати голубів, потім чекати винагороди. Я буду неподалік, а ти ж, 
гляди, не схиб.

Блазень Будьте певні, пане, все буде як слід.
Тіт Чи ніж у тебе є? Дай подивлюсь.

Ось, Марку, загорни його в цидулу;
Прохач смиренний написав її.
А ти, віддавши цезарю послання,
Вертайсь, розповіси, що він сказав.

Блазень Добре. Хай бог не забуває вас.
(Виходить)

Тіт Ходімо, Марку. Публію, за мною.
Виходять.
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С Ц Е Н А  4

Перед палацом.

Входять С а т у р н і н ,  Т а м о р а ,  Х і р о н  та Д е м е т р і й .  Сатурнін тримає 
в руках стріли, які запустив Тіт.

Сатурнін Це неподобство! Ще ніколи в Римі 
Так імператора не ображали,
Ворожості такої і зневаги 
Суд справедливий ще не викликав! 
Відомо вам, як і богам всевладним,— 
Хоч ці злостивці баламутять люд,
Усе ж Андроніка сини свавільні 
Покарані були цілком законно.
Якщо ж йому потьмарили страждання 
Здоровий глузд, невже повинні ми 
Спокійно зносити його дивацтва, 
Пориви розпачу й шалену лють?
Він просить допомоги у небес,
В Юпітера, Меркурія, погляньте,—
Це богові війни, це Аполлону...
Літають згортки вулицями Рима.
Це наклеп на сенат, це всім говорить, 
Що буцімто нема в нас правосуддя.
Яка забава славна, чи йе так?
Рим, бачите, вже став несправедливим! 
Покіль живу, удаване безумство 
Не буде виправданням для образ.
Хай знають він і вся його рідня,—
Я буду пильнувати правосуддя,
Яке не раджу зачіпать — бо в гніві 
Щонайзухваліших потне злочинців.

Тамора     Державцю мій, коханий Сатурніне, 
Володарю життя й думок моїх, 
Вгамуйся і пробач старого Тіта.
Від горя справді став безумцем він, 
Синів утрата бідне серце крає.
Не краще втішити його в печалі,
Аніж пригнічувати будь-кого 
Лиш за образу?
(Убік)

Саме так повинна
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Це все тлумачити Тамора мудра.
Тебе я, Тіте, вразила, і ти 
Спливаєш кров’ю. Як Арон не схибить,
В безпеці ми — в порту упав наш якір.
Входить б л а з е н ь .

Щось хочеш, хлопче, ти сказати нам?
Блазень Начебто так, якщо імпиратель — це ви.
Тамора Імператриця я, он імператор.

Блазень Ось він. Бог і святий Стефан вітають тебе. Я при
ніс тобі листа і пару голубів.

Сатурній читає листа.

Сатурній Візьміть його і зараз же повісьте.
Блазень Га? Скільки мені заплатять?
Тамора Іди, тебе повісять..

Блазень Повісять! Свята діво, хороший же кінець чекав 
на мою шию.
(Виходить під вартою)

Сатурнін Безжалісні, жорстокі ці образні 
Як хижу підлість стерпіти мені?
Я добре знаю, звідки все це йде.
Ні, не знесу! Хіба несправедливо 
Покарані його сини-убивці?
Невже я тільки з примхи стратив їх?
Йдіть, за волосся притягніть його,
Хай не спиняють вас ні вік, ні титул.
За глум такий кривавим катом стану.
Мене безумець хитрий возвеличив 
В надії мною й Римом керувать!

Входить Е м і л і й .

Які, Емілію, новини?
Емілій Д о зброї всі! У небезпеці Рим.

Зібрали готи рать — велику силу 
Молодиків, до грабежу охочих; 
їх  Луцій, син Андроніка старого,
Веде сюди, погрожує помститись 
Усім нам так, як давньої пори 
Помстився Римові Коріолан.
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Сатурній Веде сюди* відважний Луцій готів?
Гнітюча вість. Я голову схиляю,
Мов квітка ла морозі, мов трава,
Яку буран прим’яв. Це'лиш початок 
Нещасть. Його простолюд надто любить. 
Блукаючи таємно, чув я сам 
Не раз про те, що буцімто безвинно 
Був Луцій вигнаний. Вони б хотіли,
Щоб імператором у них був Луцій.

Тамора Чого боятись? Не міцні в нас мури?
Сатурній Міцні. Та Луцій в городян у шані: 

Повстануть і підтримають його.
Тамора Хай будуть імені державця гідні

Твої думки. Мошва не тьмарить сонця, 
Орел дає малим пташкам співати,
До їхніх намірів цілком байдужий;
Він, як захоче, тінню крил майне 
І вмить припинить всяке щебетання.
Й тебе хай не хвилюють баламути! 
Розвесели свій дух і знай, державцю:
Я пильність Тітову присплю словами 
Підступними, немов живець для риби 
Чи конюшина свіжа для вівці.
Одну гачок поранить гострий, другу 
Солодка їжа може отруїти.

Сатурній За нас не буде він просити сина.
Тамора Коли Тамора схоче, то попросить. 

Наповню щедро я старечі вуха 
Обіцянками золотими. Навіть 
Оглухлі вуха й неприступне серце 
Зуміє підкорити мій язик.
(До Емілія)
Отож іди і нашим будь послом,
Скажи, що цезар хоче розпочати 
Переговори з Луцієм. Обрав 
Для зустрічі він дім старого Тіта.

Сатурній Доручення це виконай належно.
Заручників захоче для безпеки —
Нехай кого завгодно вибирає.

Емілій Охоче виконаю ваш наказ.
( Виходить)

Тамора Тепер я до Андроніка піду,
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Так обкручу його, що допоможе 
Нам відвернути Луція від готів. 
Коханий мій державцю, звеселися, 
Сховай свій страх у хитрощах моїх.

Сатурній Іди ж негайно та його вблагай.
Виходять.

Д ІЯ  П'ЯТА

С Ц Е Н А  1 

Рівнина поблизу Рима.

Входять із барабанами й знаменами Л у ц і й  і г о т и .

Луцій  Надійні воїни і вірні друзі!
Великий Рим листи мені прислав 
Про те, як там ненавидять тирана 
І як нас дожидають нетерпляче.
Тож гідні будьте величі своєї,
Нікого не щадіть і не прощайте.
За кривди всі, яких завдав вам Рим,
Потрійно ви сьогодні відплатіть.

1-й гот Хоробрий паростку звитяжця Тіта,
Чиє ім’я страхало всіх, а нині 
Втішає нас, чиє геройство славне 
Невдячний Рим зневажив нерозумно!
За нас будь певен: всюди за тобою 
Полетимо, немов у день жаркий 
За маткою в поля кусючі бджоли,
Й відплатимо за все Таморі клятій.

Готи Що він сказав, те кажемо і ми.
Луцій  Я щиро дякую тобі і всім вам.

Кого веде сюди цей дужий гот?
Входить гот ,  ведучи А р о н а  з н е м о в л я м  на руках.
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2-й гот На хвилю я від війська відійшов 
Оглянути руїни монастирські,
Але не встиг спинити погляд пильний 
На цій давно занедбаній будівлі,
Як з-під стіни почувся плач дитини.
Я кинувся туди й таке побачив —
Хтось гамував дитя і говорив:
«Цить, шибенику смаглий: колір твій 
Виказує, чиє створіння ти.
Якби на матір схожий був, то міг би, 
Негіднику малий, державцем стати.
Але якщо корова і бугай 
Молочно-білі, в них теля ніколи 
Не буде чорним. Цить! — провадив далі.— 
Я готу вірному тебе віддам.
Дізнавшися, що ти дитя цариці,
Як рідного, тебе пригорне він».
Добувши меч, до нього я метнувсь,
Напав зненацька і привів сюди,
Щоб тут належно повелися з ним.

Луцій  Достойний готе, це — живий диявол,
Це він відтяв Андронікову руку.
Цей перл імператрицю вашу тішив,
А це — їх пристрасті ганебний плід.
То де ти мав сховати, вирлоокий,
Подобу вражої своєї пики?
Чого мовчиш? Ти що, оглух? Ні слова? 
Повісьте мавра на оцей сучок,
А поруч хай повисне байстрючок.

Арон Не руш його! Бо царська в нього кров.
Луцій  Поганий плід — у батька весь пішов.

Дитя повісьте першим. Батько ж хай 
Побачить, як синочку прийде край. 
Драбину!
Приносять драбину, на яку змушують лізти Арона.

Арон Пожалій дитя, прошу!
Імператриці відішли його.
Як зробиш це — відкрию таємницю,
Яка тобі в пригоді має стати.
Як ні — мовчу. Хай буде те, що буде.
А вас хай люта помста не забуде.

Луцій  Кажи. Коли мене задовольниш,
Він житиме. Про нього я подбаю.
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Арон Будь певен, я тебе задовольню!
Мої слова твою покрають душу,
Вони — про гвалтування й різанину, 
Нічні злочинства, підступи огидні, 
Ганебні змови, зрадництва, про зло 
Таке, що й чути болісно про нього.
Це все з собою заберу в могилу,
Якщо живим не лишиться дитя.

Л уцій  Кажи — залишиться живим дитя.
Арон Клянись, що житиме. Тоді почну.

Л уцій  Ким поклястись? Не віриш ти в богів, 
То як же ти моїй повіриш клятві?

Арон Що з того, що не вірю? Знаю я 
Однак, що ти побожний чоловік,
Тобі властиве те, що зветься совість; 
Попівських вигадок та церемоній 
Дотримуєшся пильно ти, я бачив.
Тож поклянись.
(Убік)

Чудово знаю й те,
Що дурень забавку за бога має. 
Додержить він обітниці, якої 
Від нього вимагаю.
(Вголос)

Тож клянись 
Тим самим богом, хто б не був той бог, 
Перед яким схиляєшся в шанобі, 
Дитину врятувати й прихистити, 
Інакше я нічого не відкрию.

Луцій  Клянуся богом: буде так, як хочеш.
Арон Йому Тамора мати, батько — я.

Л уцій   Її розпусна хіть не знає меж!
Арон  О Луцію! Це справжня доброчинність 

Супроти того, що скажу я ще. 
Її сини убили Бассіана,
Твою сестру збезчестили, язик 
Їй вирвали і руки відрубали —
Отак вони її причепурили.

Луцій   Мерзотнику! Причепурили, кажеш?
Арон О так, її умили й прикрасили — 

Забава для обох була чудова.
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Луцій  О хижі варвари, такі ж, як ти!
Арон Це правда, я поради їм давав,

А мати хтивим духом наділила:
Так певна карта ставку виграє.
А кровожерливість у них від мене:
Так пес хапає ворога за горло.
Чого я вартий — хай діла покажуть:
Твоїх братів до ями я привів,
Де Бассіан скривавлений лежав;
Я написав листа, якого Тіт 
Знайшов у лісі, я сховав там скарб,
З Таморою й дітьми уклавши спілку.
Хіба зробилося тобі на лихо
Хоч щось, до чого б не доклав я рук?
Підступно Тіту руку я відтяв,
Вас ошукав, а потім відійшов,
І серце ледь не луснуло від сміху.
Я підглядав крізь шпарочку в стіні,
Як він одержав голови синів,
Як він ридав,— я реготав так сильно,
Що умивався, як і він, слізьми.
Коли я розповів про цю розвагу 
Таморі, в захваті вона була 
І двадцять раз мене поцілувала.

Гот     Говорячи про це, не червонієш?
Арон   Так, як у приказці: мов чорний пес.

Луцій     Не жаль тобі, що ти таке робив?
Арон    Жаль, що не встиг зробити значно більше. 

І нині проклинаю кожен день 
(Хоч небагато днів таких було),
Коли не вкоїв хоч якогось лиха:
Не вбив кого чи вбивства не задумав,
Не згвалтував чи не сприяв насильству,
Не звинуватив марно, не посіяв 
Смертельної між друзів ворожнечі,
Не попсував скотини бідняку,
Стодоли чи хліва не підпалив,
Аби слізьми гасили хазяї.
Я часто трупи виривав з могил,
Перед дверима друзів ставив їх,
Як ті про горе майже забували;
На шкірі трупа, мовби на корі,
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Я вирізав ножем такі слова:
«Хай туга не вмира, хоч я помер».
Я тисячі паскудств устиг вчинити,
Так хвацько їх робив, як чавлять мух, 
Але ніщо так серця не гнітить,
Як те, що не вчиню ще тисяч сто їх.

Луцій  Спускайте чорта; вмерти не повинен 
Раптового легкого смертю він.

Арон Як є чорти, хотів би чортом бути,
Щоб жити і горіть в огні незгаснім, 
Щоб ваше товариство в пеклі мати 
И болюче мордувати досхочу!

Луцій  Заткніть чортячу пельку, хай мовчить. 
Входить г от .

Гот До нас прибув із Рима посланець,
З тобою хоче стрітися негайно.

Луцій  Нехай заходить.
Входять Е м і л і й .

Привіт, Емілію! Які новини?
Емілій Шановний Луцію, достойні готи І

Вам римський імператор шле вітання, 
А що йдете ви збройно — хоче він 
Здійснить переговори в домі Тіта. 
Якщо заручники потрібні вам,
Вони до вас прибудуть незабаром.

7-й гот Що скаже полководець?
Луцій  Заручників хай імператор дасть

Моєму батькові та дядьку Марку,
Ми прийдемо. Рушаймо!
Виходять.
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С Ц Е Н А  2

Рим. Перед будинком Тіта.

Входять переодягнені Т а м о р а ,  X і р о н і Д  е м е т р і й.

Тамора В похмурому та дивному вбранні 
З ’явлюсь раптово перед Тітом я.
Скажу: я, пеклом послана відплата,
З ним спільно покараю ворогів. 
Постукайте, де, кажуть, він сидить, 
Нечувану вигадуючи помсту,
І поясніть йому — прийшла Відплата 
Допомогти за кривди розквитатись.
Стукають.

Тіт відчиняє двері.

Тіт Хто потривожив роздуми мої?
Це витівка, щоб відчинив я двері 
Й геть вилетіли замисли сумні,
Й звелися нанівець мої старання?
Ні, марні хитрощі: все, що задумав, 
Погляньте, кров’ю написав своєю 
І те, що тут написано, здійсню.

Тамора Прийшла до тебе я поговорити.
Тіт Ні слова. Чим я мову увиразню,

Коли руки позбавлений? Тобі 
Нерівня я. Тому прошу, помовч.

Тамора Мене пізнавши, так би не казав.
Тіт Не збожеволів я: впізнав тебе, 

Засвідчують обрубок цей і кров, 
Засвідчують мої стражденні зморшки, 
Засвідчують день лютий, ніч нестерпна, 
Засвідчують печалі, що тебе 
Я добре знаю: ти імператриця.
Чи не по другу руку ти прийшла?

Тамора Знай, страднику: я не імператриця.
Вона твій ворог, я — твій щирий друг, 
Пекельним царством послана Відплата, 
І хочу, щоб шуліка дум твоїх 
Лишив тебе і недругів терзав.
Спустись, вітай мене на цьому світі, 
Порадьмося про вбивство і про смерть,
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Нема такої схованки, печери,
Пітьми глухої, млистої долини,
Де б заховалося криваве вбивство,
Гидке насильство,— скрізь їх віднайду 
И жаске ім’я прошепочу: Відплата! 
Його почувши, кривдники тремтять.

Тіт То ти Відплата? Й послано тебе 
Терзати лютих ворогів моїх?

Тамора Так! Тож зійди і привітай мене.
Тіт Спочатку послугу мені зроби.

З тобою тут Убивство і Насильство. 
Тож доведи, що ти Відплата,— їх 
Потни чи колісницею зімни,
Тоді прийду й твоїм візничим стану.
І полечу з тобою круг землі.
Дістань ще прудконогих вороних,
Щоб добре мчала помсти колісниця, 
Знаходячи негідників усюди;
Як їхні голови її наповнять,
Тоді зійду і поруч побіжу,
Як пішаниця-раб, як скороход,—
Від тої хвилі, як Гіперіон 
На сході з’явиться — і до тієї,
Коли увечері потоне в морі.
Так тяжко працюватиму щодня.
Чи знищиш ти Убивство і Насильство? 

Тамора Мої це слуги, скрізь вони зі мною.
Тіт Твої це слуги?1 Але ж як їх звуть? 

Тамора Убивство і Насильство — так їх звуть 
За те, що кривдників таких карають.

Тіт Як схожі на синів імператриці!
А ти — на неї! Люди ми земні, 
Нікчемний та оманливий наш зір.
Іду до тебе я, Відплато світла!
Як вдовольнить тебе одна рука,
Тебе негайно нею обійму.
Тіт нагорі виходить.

Тамора Цілком до речі нам це божевілля: 
Надалі, що б йому я не казала,
Мене підтримаєте красномовством. 
Тепер мене він за Відплату має. 
Зміцнивши в нім цю божевільну думку, 
його умовлю Луція покликать
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І, поли будемо бенкетувати,
Я вигадаю хитрість незвичайну,
Щоб розігнати нерозважних готів 
Чи посварити з полководцем їх.
Ось Тіт іде, я мушу грати роль.
Входить Т і т.

Тіт Я довго був нещасним через тебе.
Заходь, страхітна, в мій скорботний дім! 
Ласкаво прошу, Вбивство та Насильство. 
Яка подібність до імператриці 
Й синів її! Бракує тільки мавра.
Чи не було такого чорта в пеклі?
Я добре знаю, що імператриця 
У супроводі мавра ходить скрізь,
І, щоб її належно зобразити,
Такого чорта мати необхідно.
Але заходьте. Що робити будем?

Тамора Те, що накажеш. Слухаєм тебе.
Деметрій Убивцю покажіть — вмить розквитаюсь.

Хірон Ви покажіть мені г&алтівника,
Моє покликання — його скаратй.

Тамора Я тисячі негідників таких
Нещадно і жорстоко відплачу.

Тіт Злочинні римські вулиці огляньте. 
Шановне Вбивство, двійника свого 
Побачиш — тни його, убивця він.
Якщо тобі, Насильство, пощастить 
Знайти цілком подібного до себе,
Рази його; він підлий гвалтівник.
Йди з ними. У дворі державнім стрінеш 
Імператрицю в супроводі мавра,— 
її впізнаєш: вся така ж, як ти,
На тебе схожа з голови до п’ят,
Благаю, смертю лютою скарай 
Обох,— вони нам лихо принесли.

Тамора Все здійснимо. Ти добре нас навчив.
Та будь ласкавий, Тіте, і пошли 
По Луція, свого звитяжця-сина:
На Рим веде він войовничих готів.
В твій дім хай завітає на бенкет,
І, поки святкуватимете з ним,
Я приведу Тамару і синів,
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І цезаря, всіх ворогів твоїх,—
Нехай пощади просять на колінах,
А ти як слід натішишся над ними.
Що скаже Тіт про наміри такі?

Тіт Мій брате Марку! Йди сюди мерщій! 
Входить М а р к.
Тебе до Луція послати хочу,
Його між готів треба розшукати; 
Нехай до мене прийде і з собою 
Всіх найзначніших готів приведе,
А воїнів хай в таборі залишить. 
Скажи, що імператор і Тамора 
Тут бенкетують і що має він 
Бенкетувати з ними. Хай це зробить, 
Коли шанує батькове життя.

Марк  Я все зроблю й негайно повернусь.
( Виходить )

Тамора А я піду обіцяне здійснити,
І слуги хай мої ідуть зі мною.

Тіт Ні, хай вони зостануться зі мною,
А ні — то брата поверну назад 
І помсту всю на Луція полишу.

Тамора
(стиха, до синів)
Що скажете? Зостаньтесь, певно, з ним, 
А я до цезаря піду тим часом 
І розповім, що вдався жарт мені.
Годіть йому, кажіть слова приємні, 
Всяк забавляйте, поки я вернусь.

Тіт
(убік)
Я знаю їх, хоч їм здаюсь причинним. 
Самі себе поможуть обдурити 
Пекельні пси і їхня клята сука.

Цеметрій Нехай щастить! Ми лишимося тут. 
Тамора Прощай, Андроніку! Відплата йде — 

Для ворогів настане чорний день!
Тіт Настане! Прощавай, Відплато мила! 

Тамора виходить.
Хірон Скажи, старий, що маємо робити?

Тіт Для вас роботи знайдеться доволі. 
Кай, Публій, Валентин! Сюди мерщій.
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Входять Ка й ,  П у б л і й  і В а л е н т и н .

Що хочеш?
Знаєш цих?
Сини Тамори.
їх імена — Деметрій і Хірон.
Тю, Публію! Ти дуже помилився.
Воци Убивством та Насильством звуться,
Тому в’яжи їх, Публію шановний;
Скрутіть їм руки, Каю, Валентине.
Цієї миті я давно чекав
І дочекавсь. Міцніше їх в’яжіть,
Заткніть роти, якщо почнуть кричати.
(Виходить)

Не смійте! Ми сини імператриці.
Тому й виконуєм наказ. Роти 
Позатикайте їм, нехай мовчать.
Він добре зв’язаний? В’яжіть міцніш!
Входять Т іт  із ножем в руках і Л а в і н і я  з мискою.

Глянь, доню, пов’язали ворогів.
Роти позатикали? Хай мовчать 
Та слухають мої страшні слова.
Негідники Деметрію й ХіронеІ 
Ви скаламутили джерельну воду,
Змішали літо красне й люту зиму, 
її  убили мужа, а за це 
Безвинно страчено її братів,
Мене руки позбавили на глум, 
їй дві руки, язик і найдорожче —
Жіночу цноту — знівечили хижо,
Мерзотники, бездушні лиходії.
Якби дозволив, що сказали б ви?
Пощади б не наважились просити.
То знайте ж, як вас мордувати буду.
Рукою, що лишилася, протну 
Горлянки вам* Триматиме цю миску 
Дочка обрубками своїми. Кров 
У миску виціджу я з вас. Тамора 
Зі мною тут бенкетувати має,—
Так ось: кістки на борошно змелю 
Й, змішавши з кров’ю, приготую тісто,
А з нього виліплю два пироги:

492



Це для голів мерзенних дві труни. 
Нехай повія, мати ваша грішна,
Ковтає власну плоть, немов земля.
Я на такий бенкет її покликав,
Щоб тут почастувати як належить. 
Дочку мою покривджено ще гірше,
Ніж Філомелу,— гірше Прокни мщу. 
Готуйтеся! Лавініє, сюди:
Збирати будеш кров. Коли сконають — 
Зітру на порох їхні кості кляті,
З гидкою кров’ю мливо замішу 
І голови в це тісто запечу.
(Перерізав їм горлянки)
Ідіть усі, допоможіть мені 
Бенкет приготувати. Мусить бути 
Кривавіший він за бенкет кентаврів. 
Тягніть їх. Кухарем я буду сам, 
їх до приходу матері зготую.
Виходять, несучи трупи.

С Ц Е Н А  З

Там же. Павільйон. Накриті столи.

Входять Л у ц і й ,  М а р к  і г о т и  з  полоненим А р о н о м .  С л у г а  несе 
Аронову д и т и н у .

Луцій Коли мій батько хоче, дядьку Марку,
Щоб я прибув до Рима, гі скбряюсь.

1-й гот 3 тобою ми, що б доля не послала.
Луцій Візьми, мій дядьку, мавра-нечестивця —

Це мстивий тигр, диявол проклятущий.
Закуй в кайдани, їсти не давай,
Аж поки не побачить він Тамори,
Щоб викрити її гидкі злочинства.
І перевір, чи засідка міцна,—
Боюся, цезар щось лихе задумав.

Арон Мені нашіптує прокльони чорт 
І спонукає вилити в слова 
Отруйну злість, що серце розриває!

Луцій Геть, хижий псе, проклятий лиходію! 
Допоможіте вивести його.



Готи з Ароном виходять.

Звучать фанфари.

Фанфари! Отже, цезар недалеко.
Входять С а т у р н і й ,  Т а м о р а ,  т р и б у н и ,  с е н а т о 
ри та і н ш ї.

Сатурній Що? Не одне хіба на небі сонце?
Луцій  Що з того, що себе ти сонцем звеш?
Марк Шановні, припиніть безглузді чвари,

Ми тут порозуміємося мирно.
Бенкет готовий — Тїт про все подбав,
Щоб зустріч наша гарно закінчилась,
Щоб мир, любов і благодать у Римі 
Запанували. Всіх прошу до столу.

Сатурнін Чудово, Марку.
Звучать гобої.  Всі сідають, до столу.

Входять Т іт , одягнутий кухарем, Л а в і н і я  під покривалом, м а л и й  Л у 
ц і й  та і н ш і. Тіт розставляє страви на столі.

Тіт Вітаю цезаря, й Тамору грізну,
І Луція, і войовничих готів,
Усіх вітаю. Частування скромне,
Та прошу не погребувати ним.

Сатурнін Андроніку, ти нащо так убрався?
Тіт Хотілось якнайкраще догодити 

Твоїй величності й імператриці.
Тамора Тобі ми дуже вдячні, любий Тіте.

Тіт Були  б, якби моє пізнали серце.
Владарю, поясни мені таке:
Чи слушно розлютований В і р г і ній 
Зробив,  убивши власною рукою 
Дочку, яку позбавили дівоцтва?

Сатурнін  Напевне — слушно.
Тіт  Поясни — чому?

Сатурнін  Навіщо жити зганьбленій навіки?
Щоб тільки серце батькове ятрити?

Тіт  Так, переконливий і сильний доказ,
Живий для мене приклад. Це нестерпно,
Але вчинити мушу я так само.
Нехай з ганьбою вмре моя печаль!
(Убиває Лавінію)
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Сатурнін Що ти зробив? О нелюд, лиходій!
Тіт Убив, осліпнувши від сліз по ній.

Як і Віргіній, люто я страждаю;
Причин у мене більше, ніж у нього,
Вчинити так. Що мало буть — збулось.

Сатурнін Її збезчестили? Хто це зробив?
Тіт Їж. На столі смачних багато див.

Тамора О жахі Батьки вбивають власних донь.
Тіт Хіба це я? Деметрій і Хірон 

Збезчестили її, втяли язик 
Скалічили моє дитя навік.

Сатурнін  Йдіть, приведіть сюди обох мерщій.
Тіт Не треба. З них спекли пиріг смачний,

І он його смакує ласо мати,
Плоть власну поїдаючи завзято.
Це правда. Мій засвідчить гострий ніж.
(Убиває Тамору)

Сатурнін Страшний вчинив ти злочин. То умри ж!
(Убиває Тіта)

Луцій  Смерть батька може споглядати син?
Ні! Кров за кров! Прийшов і твій загин.
(Убиває Сатурніна)

Загальне сум’яття. Марк, Луцій та їхні прибічники піднімаються по сходах Ті- 
тового будинку.

Марк  Ви, скорбні люди, римляни понурі,
Розрізнені ворожістю, неначе 
Буранами й вітрами зграя птахів!
О дайте вас навчу, як поєднати 
Розсипане колосся в цілий сніп,
Розбиті члени у єдине тіло,
Щоб сам собі отрутою не став 
Рим, що йому скоряються держави,
Щоб, наче покидьок нещасннй, він 
В одчаї самогубства не вчинив.
Коли старечі зморшки й сиві скроні,
Які про досвід мій надійно свідчать,
Не спонукають слухати мене,—
(до Л уція)
Тоді розказуй Риму, друже, ти,
Так, як колись врочисто предок наш 
Оповідав засмученій Дідоні 
Про ту страхітливу вогненну ніч,
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Коли взяли підступні греки Трою; 
Скажи, який нас чарував Сінон,
Хто ввіз фатальний пристрій і завдав 
Громадську рану нашій Трої — Риму. 
Не кремінь серце в мене і не криця — 
Чи розповім про горе так, щоб сльози 
Не затопили раптом красномовства, 
Щоб не завадив їх рясний потік 
Якраз тоді, коли почнуть слова 
Пробуджувати ваше співчуття.
Ось полководець, слухайте його,
А я постою мовчки і поплачу.

Луцій       Шановні, хочу я, щоб знали ви:
Брат імператора підступно вбитий 
Хіроном і Деметрієм. Вони 
Збезчестили Лавінію сердешну,
За їхній злочин стратили безвинно 
Братів моїх, старечі сльози батька 
Зневаживши й відтявши славну руку, 
Що захищала Рим від ворогів.
А потім вигнано мене із міста. 
Замкнулась брама. Гірко я ридав, 
Йдучи до ворогів по допомогу.
В моїх сльозах втопилась їх ворожість, 
Вони мене, як друга, обняли.
Хай буде вам відомо: я, вигнанець, 
Добробут Риму кров’ю захищав, 
Відводячи від нього враже вістря, 
Відважно меч спрямовував на себе.
Ви добре знаєте, я не хвалюся,
Мої рубці підтверджують безмовно,
Що правду я кажу — і тільки правду. 
Гаразд. Пробачте. Щось я відхилився, 
Свої заслуги славлячи. Мовляв,
Не хвалять люди — сам себе похвалиш.

Марк      Ще я скажу. Ось бачите дитя? 
Народжене Таморою воно 
Від мавра нечестивого, призвідця 
Й вершителя нечуваних нещасть. 
Живий мерзотник. Тут він, в домі Тіта, 
І перед вами сам усе засвідчить.
Тепер судіть, чи міг не відплатити 
За ці страшні нестерпні кривди Тіт?
Не зніс би їх ніколи жоден смертний.
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Що скажете тепер, почувши правду?
Як схибили ми в чомусь — поясніть,
І з місця, де нас бачите в цю мить, 
Андроніків сумні нещасні рештки 
Рука в руці поринуть стрімголов, 
Розтрощать мозок об камінну твердь,— 
Наш рід своє припинить існування. 
Кажіть. Осудите хоч словом нас —
Ми вдвох додолу кинемося враз.

Емілій     Зійди до нас, поважний римський муже, 
За руку імператора зведи,
Наш імператор — Луцій! Певен я,
Що жде його загальне обрання.

Всі Живе хай Луцій, Риму імператор!
Луцій, Марк т а  інші сходять униз.

М арк
(до слуг)
Ідіть, ідіть в сумну оселю Тіта 
І мавра підлого тягніть сюди,
Щоб смерть йому жахливу присудити — 
Належну кару за життя злочинне.

Всі Хай славиться правитель Риму — Луцій!
Луцій  Спасибі вам! Якби так править міг,

Щоб Рим позбавити нещасть гірких!
Але стривайте, римляни,— тяжкий 
Мені обов’язок послала доля,
Тож оступіться. Дядьку, підійди 
Над тілом батька лить прощальні сльози. 
Палкий цілунок на уста холодні
І сльози на скривавлене лице —
Прийми останню синову турботу!

М арк  Сльозу — сльозі, цілункові — цілунок 
Востаннє віддаровує брат Марк,
І навіть завинивши їх без ліку,
Я нині поверну тобі усі!

Луцій  Йди, сину, підійди — і вчись у нас 
Лить гірко сльози. Дід любив тебе.
Ти в нього на колінах гопцював,
Спав, піснею вколисаний, на грудях; 
Немало він тобі усяких див,
Цікавих і повчальних, розповів,
Щоб їх ти в пам’яті своїй зберіг,
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Коли його на світі цім не стане.
Як часто ці згорьовані уста,
Живими бувши, грілись від твоїх!
Тепер його востаннє поцілуй,
Прощайся з ним, довір землі сирій, 
Віддай належне і залиш навіки.

Малий Луцій       Дідусю мій! Охоче вмер би я
За те, щоб ти ожив. Нічого більше 
Не можу я сказати — душать сльози, 
Гіркі ридання забивають дух.
Входять с л у г и  з А р о н ом.

Римлянин Андроніки сумні, кінець нещастям!
Оголосіть свій вирок супостату, 
Призвідцеві жахливих цих подій.

Луцій  Його по груди в землю закопати 
Й морити голодом, хай шаленіє.
Хто зжалиться над ним і допоможе — 
Помре негайно. Вирок наш такий. 
Зарийте так у землю, щоб не виліз.

Арон Чому в мені замовкли гнів і лють?
Я не дитя, і ні благань мерзенних,
Ні каяття від мене не почують.
Ще й не такого я б накоїв лиха,
Якби лишень робити міг, що хочу.
Коли ж хоч раз в житті добро вчинив,
У тому нині щиросердо каюсь.

Луцій  Хай тіло цезаря несуть у склеп,
В якому спочива його отець.
Андроніка й Лавінію належить 
В родинній домовині поховати.
Що ж до тигриці лютої, Тамори,
То не вшановувать її нічим —
Ні похованням, ні жалобним дзвоном, 
А кинути на здобич хижакам.
Жила, як звір, не відала жалю,—
Тож не пробуджує і в нас жалю.
Хай правосуддя вчинять над Ароном — 
Нещастя наші з нього почались.
Тепер наведемо в державі лад,
Щоб не зазнала ще страшніших втрат.

Виходять.



післямови
ТА ПРИМІТКИ





ІСТОРИЧНІ ХРОНІКИ ШЕКСПІРА

В перший період творчості, в 90-х рр. XVI ст., Шекспір 
написав два цикли драматичних творів, які прийнято називати історичними хро
ніками. Разом вони складають ніби дві драматичні тетралогії, яким притаманні 
єдність проблематики й сюжетний зв’язок (три частини «Генріха VI» й «Рі
чард III» — перша тетралогія; «Річард II», дві частини «Генріха IV» й «Ген
ріх V» — друга тетралогія). Поза цими двома циклами залишаються ще дві хро
ніки: «Король Джон» і «Генріх VIII», які, однак, становлять ніби пролог і епі
лог до обох'тетралогій. Щоправда, «Генріх VIII» був написаний наприкінці 
творчого шляху Шекспіра, в 1612 році. Оскільки ж ці твори, крім тематично! 
і, до певної міри, сюжетної єдності, відзначаються ще й великою змістовою та 
художньою своєрідністю, виникає необхідність дати їм групову типологічну ха
рактеристику.

Постали вони на грунті загостреного інтересу до історії, передусім історії 
національної, яким позначене зріле англійське Відродження. Пояснення ж цього 
явища слід шукати насамперед у перехідному характері доби, враховуючи до 
того ж, що в Англії XVI ст. перехід від феодальної формації до капіталістичної 
відбувався з особливою інтенсивністю. В другій половині XVI ст. різко зростає 
кількість історичних творів, покликаних задовольняти цей інтерес. Серед них 
виділимо «Хроніки Англії, Шотландії та Ірландії» (157-7), видані Р. Голінше- 
дом,— саме з них Шекспір брав сюжети для своїх — драматичних — хронік. Про 
те, якого величезного значення сучасники геніального драматурга надавали 
знанню історії, красномовно свідчить хоча б ось ця декларація із хроніки Го- 
ліншеда: історія — це «есенція розуму, вершки досвіду, сік мудрості, серцевина 
розсудку, бібліотека знань, ядро політики, посвята в таємниці, календар часу, 
світоч істини, життя пам’яті...» (цит.: Б а р г М. Шекспир и история. М., 1976, 
с. 16). На цьому грунті й розквітає англійська історична драма зрілого Відро
дження — унікальне явище серед європейських літератур, і її вершина — Шекс
пірові історичні хроніки.

Англійських драматургів і глядачів того часу цікавила переважно національ
на історія, а в ній передусім — пізнє середньовіччя (XIV—XV ст). Для сучас
ників Шекспіра це був той учорашній день країни, коли зароджувалося її «сьо
годні». В духовній культурі англійського Відродження починав формуватись 
історичний підхід до минулого, дистанціювання того минулого від сучасності. 
Саме в цю добу виникає поняття «часу» як специфічної історичної категорії, що 
їй належить принципово важлива роль і в концепції Шекспірових історичних 
хронік. З одного боку, у Шекспіра «час» — це рух самої історії, плинність усього 
існуючого у сфері життя людства, з другого — не певний момент історії, певна 
ситуація суспільно-політичного життя, що підлягає законові змінності. Ці два
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поняття легко зливаються у єдине бачення історії як динаміки — змінності, тво
реної самими людьми. Це було зрушення, і досить радикальне, непорушного 
доти божественного порядку, на якому грунтувався середньовічний світогляд. 
Відбувалося зміщення акценту з волі провидіння на історичну самодіяльність 
людей — заявляв про себе ренесансний антропоцентризм, що йшов на зміну 
середньовічному теоцентризмові. Воднораз у категорії «часу» проглядало усві
домлення об’єктивно діючих закономірностей і «велінь» історії, з якими Шек
спір у хроніках постійно співвідносить наміри, вчинки, дії, прагнення своїх 
героїв-можновладців.

Проте й не слід перебільшувати історизм мислення Шекспіра і загалом мит
ців Відродження. Адже насамперед цей історизм не поширювався на «суб’єкта 
історії» — на людину: і Шекспір, і інші письменники та мислителі Ренесансу 
виходили з розуміння людської природи як незмінної. А незмінність людської 
природи передбачала й незмінність певних фундаментальних основ і функцій 
людського буття. «Хоч поняття про час уже досягло в добу Шекспіра значного 
розвитку, воно ще не диференціювалося, як у наступні епохи. Минуле й тепе
рішнє зближалися. Поєднання різних часів у одному творі мало за основу дав
ню моральну традицію. Ідея еволюції людської свідомості ще не виникла... Істо
рія читалася Шекспіром та його сучасниками як літопис людських доль, у яких 
проявлялися вічні закони життя» ( А н и к с т  А. Шекспир. Ремесло драматурга. 
М., 1974, с. 490).

Все це дозволяло Шекспірові без особливого зусилля актуалізувати минуле, 
переносячи на нього насущні суспільно-політичні й моральні проблеми сучас
ності. Можна сказати, що в ідеологічному плані історичні хроніки Шекспіра — 
це пряма проекція сучасності на минуле. Головним чином це були проблеми, 
породжені добою інтенсивного розвитку абсолютистської державності в Англії, 
як, наприклад: проблема державного порядку, протиставленого феодальній анар
хії;. проблема абсолютної монархії, співвідношення влади й законності; значен
ня особистості монарха, його якостей людини й правителя, від яких дуже багато 
залежало в долі держави й підданих; характер і стиль правління, його відпо
відність «часові» тощо. У спеціальних дослідженнях досить переконливо пока
зано, як в історичних хроніках Шекспіра проявилися ідеологічні настанови мо
нархії Тюдорів, розкрита залежність від тих настанов трактування англійської 
історії загалом і її подій та особистостей зокрема. Але значення цього моменту 
не слід перебільшувати, бо тоді породжується хибна тенденція тлумачення 
Шекспірових хронік як своєрідних ілюстрацій названих настанов. Важливо тут 
вказати, що в цих творах знайшла своє вираження ренесансна гуманістична 
ідеологія, яка великою мірою визначає їхню ідейну й моральну атмосферу 
і коригує абсолютистські ідеологічні настанови. Водночас у них відбився і на
родний підхід до історії, народне розуміння правди, й справедливості, яке теж 
увійшло важливим складником в ідейно-моральну атмосферу п’єс.

А головне, Шекспіра передусім цікавила людина , в історії, людські характери 
й долі, колізії та переживання людей в історичному потоці; його хроніки на
повнені великим, суто людським змістом, і цим змістом знімається й середньо
вічне провіденціалістське розуміння історії як «промислу божого», і, значною
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мірою,— згадані абсолютистські настанови. Очевидно, якби Шекспір надавав тим 
настановам такого ж значення, як деякі сучасні інтерпретатори, його хроніки 
давно б уже цікавили лише фахових істориків, Саме глибокий людський зміст, 
до того ж реалістично втілений (в широкому значенні слова), і привертає все 
нові й нові покоління до цих творів, робить їх справді безсмертними.

Історичні хроніки Шекспіра, чи, краше сказати, обидві історичні тетралогії, 
дають послідовне й цілісне відображення великого, майже столітнього, періоду 
в історії Англії — від останніх років XIV ст. по 1485 рік, коли на англійський 
престол зійшов Генріх VII і розпочалося правління династії Тюдорів, епоха 
розквіту абсолютизму. Більш ранній період англійської історії, початок XIII ст., 
відображає хроніка «Король Джон», яка стоїть осібно, але водночас і в плані 
історичному, і за основною тематикою є ніби прологом до основного масиву 
хронік, що складаються у дві тетралогії. Ще більше відокремлена від них хро
ніка «Генріх VIII», написана під кінець творчого шляху Шекспіра. Вона в апо
логетичному плані зображає правління Генріха VIII, батька королеви Єлизаве
ти; це єдина хроніка великого драматурга, де відбита сучасність. «Це п’єса про 
переможну абсолютну монархію, написана в період, коли абсолютизм іще не 
вичерпав своїх можливостей» (Ш в е д о в Ю. Исторические хроники Шекспира. 
М., 1964, с. ЗО).

Історичну і, відповідно, сюжетну основу головного масиву хронік Шекспіра 
становить міжусобиця двох феодальних угруповань, відома під назвою війни 
Білої і Червоної троянд. Хоч, власне, ця війна почалася в 1455 році виступом 
Річарда, герцога Йоркського, проти короля Генріха VI Ланкастерського, але 
боротьба між двома паростями династії Плангагенетів, Ланкастерською і Иорк- 
ською, започаткувалася ще на порозі XV ст., коли герцог Болінгброк у 1399 році 
скинув з трону Річарда II Плантагенета й проголосив себе королем Генріхом IV, 
поклавши початок правлінню Ланкастерської династії. Тому К. Маркс у «Хро
нологічних нотатках» указує на 1399 рік як на початок війни Білої і Червоної 
троянд (Архив Маркса и Знгельса. Т. VI. М., 1939, с. 306).

Справді, саме вчинена Генріхом IV узурпація поклала початок тривалій і за
пеклій боротьбі між двома феодальними угрупованнями. Щоправда, вона була 
притихла за Генріха V (1413—1422), яций домігся блискучих успіхів у Столітній 
війні з Францією, надавши англійському феодальному дворянству широку мож
ливість грабувати цю країну. Суперечності знову загострилися за Генріха VI 
(1422—1461), який був коронований у восьмимісячному віці, а згодом виявився 
слабким та безвольним правителем, що зрештою і призвело до згаданого висту
пу герцога Иоркського — до безпосереднього вибуху війни Білої й Червоної 
троянд. Англійська феодальна аристократія поділилася на два ворожі табори, 
на прибічників Иоркської і Ланкастерської династій, емблемами яких були від
повідно біла і червона троянди. Обидві ці династії були відгалуженнями роду 
Плантагенетів, а формальною підставою претензій Йорків на престол було те, 
що вони вважали себе спадкоємцями герцога Лайонела, третього сина Едвар
да III (1327—1377), тоді як Ланкастери були спадкоємцями Джона Ганта, чет
вертого сина згаданого короля. Піднявши повстання проти Генріха VI, герцог 
Річард Йоркський у 1460 році захопив його в полон і домігся зречення короля
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від престолу. Проте дружина Генріха VI, королева Маргарита, за допомогою 
шотландців завдала поразки йоркістам під Вейкфілдом (грудень 1460) і на 
недовгий час поновила чоловіка на троні. Герцог Иоркський загинув у тій бит
ві, але його старший син Едвард, здобувши перемогу під Таутоном (березень
1461), вступив у Лондон і проголосив себе королем Едвардом IV (1461 — 
1483). Однак і після цього Ланкастери продовжували боротьбу і лише у битві 
під Барнетом (травень 1471) зазнали остаточної поразки. Остання фаза війни 
Білої і Червоної троянд розігрується в середині 1480-х років. Після смерті Ед
варда IV міжусобиця спалахнула в таборі Иорків: брат покійного короля і ре
гент Річард Глостер зміщує малолітнього короля Едварда V і проголошує себе 
королем Річардом III (1483—1485). Проти нього виступає граф Річмонд, пред
ставник родини Тюдорів, який перемагає у битві при Босворті (серпень 1485) 
і стає королем Генріхом VII. З ним почалася нова епоха в історії Англії — 
епоха розквіту абсолютистської державності, яка була кроком уперед в істо
ричному поступі країни.

Чим же була ця війна у своїй суспільно-історичній сутності й наскільки ця 
сутність відбита в історичних хроніках Шекспіра? Була вона не тільки феодаль
ною міжусобицею, звичайною для середньовіччя, а й виявом глибокої кризи 
феодально-середньовічного світопорядку. Втративши можливість грабувати 
Францію внаслідок несприятливого повороту в Столітній війні, групи англій
ських феодалів прагнуть зміцнити свої позиції і розширити володіння в самій 
Англії, що призводить до різкого загострення міжусобиць у другій половині 
XV ст. Взявши владу, обидва табори насамперед перекроюють володіння, нама
гаються захопити якомога більше земель і титулів, що й показує досить виразно 
Шекспір у своїх історичних хроніках, певною мірою виявляючи приховану пру
жину прагнень і дій феодальної аристократії. Однак війни Білої і Червоної 
троянд призводять до наслідків, протилежних цілям і прагненням їхніх учасни
ків. Обидва табори хотіли розширити владу й володіння, зберігаючи, проте, 
феодальну децентралізацію; об’єктивно ж вони прийшли до самознищення 
і розчищення шляху для абсолютної монархії Тюдорів, яка була, за словами 
Ф. Енгельса, перемогою над феодалізмом, хоч ще й не бюргерства, а королів
ської влади (М а р к с К., Е н г е л ь с  Ф. Твори, т. 21, с. 397).

Так прокладала собі шлях історична необхідність, і це не без своєрідної 
патетики відображено в драмах Шекспіра. Особливо ж сильне вираження отри
мав у них трагедійний аспект цього історичного процесу — самознищення старої 
феодальної знаті з її рицарськими звичаями й традиціями, на зміну якій ішло 
нове дворянство буржуазного походження і з буржуазними тенденціями.

Історичні хроніки Шекспіра створювалися не за хронологічною послідовністю 
їхнього змісту. Па самому початку творчого шляху драматурга були написані 
трилогія «Генріх VI» і «Річард III», які відображають власне війну Білої і Чер
воної троянд та її «непередбачений» фінал. Це перша тетралогія. Другу тетра
логію, що складається з драм «Річард II», «Генріх IV» (дві частини) та «Ген
ріх V», Шекспір написав у другій половині 90-х рр. XVI ст., десь із 1596 по 
1599 рік, коли його талант драматурга досяг повного розквіту. В другій тетра
логії змальовується період історії Англії, що передував війні Білої і Червоної
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троянд: перша третина XV ст., коли визрівала фатальна для англійської фео
дальної знаті міжусобиця. Слід сказати, що за своїм художнім рівнем перша 
тетралогія значно поступається другій, і, щоб у цьому пересвідчитись, досить 
елементарного зіставлення «Генріха VI» з «Генріхом IV». Однак сюжетно (а 
сюжет у хроніках Шекспіра — це рух самої англійської історії) перша тетрало
гія іде за другою і є її прямим продовженням.

Як видно зі сказаного, обидві тетралогії Шекспіра з їхніми «прологом»
І «епілогом» створювалися не за заздалегідь складеним планом, а поставали 
спонтанно. Таке групування творів у Шекспіра відсутнє, запропоноване воно 
дослідниками пізніших часів.

І, нарешті, коротко скажемо про жанрову специфіку історичних хронік, особ
ливості їхньої структури. В спеціальному дослідженні Ю. П. Шведов дав їм 
таке визначення: «До жанру хронік слід віднести п’єси з вітчизняної історії, в 
яких Шекспір, не міняючи головних історичних дійових осіб, прагне засобами 
драматургії відтворити й пояснити вірогідні події англійської історії» (Ш в е - 
д о в  Ю. Исторические хроники Шекспира, с. 10). Визначення конкретне, і в 
цьому його приваблива сторона, але в ньому повністю опущені жанрово-струк- 
турні моменти. Тому необхідно додати: історичні хроніки — це своєрідне жанро
ве утворення, що виникло в ренесансній Англії на основі синтезу історії й дра
ми, з виразним тяжінням до трагедійного звучання. Сам Шекспір, як і інші 
драматурги, його сучасники, нерідко називав свої хроніки трагедіями (напри
клад, «Трагедія про короля Річарда III»), і дослідники пізніших часів зближа
ють їх із трагедіями, а то й зараховують до них.

Зближення історії та драми мало давню традицію, яка йде від античності. 
Вже тоді «творити історію — означало розігрувати земнуч драму людського жит
тя. В свою чергу, театр «розігрував», «оживляв», «повторював» різноманітні 
«історії» (Б а р г М. Шекспир и история, с. 14). В Англії доби Відродження 
не просто загострюється інтерес до історії, але й сама історія все виразніше 
починає сприйматись як сповнена поважного й повчального змісту драма люд
ських доль. Тут важливу роль відігравала гуманістична ідеологія доби, яка 
і в історії центр ваги зміщувала на її людський, зрештою — моральний і духов
ний — зміст, на розкриття цього змісту, прихованого за строкатим потоком подій 
і фактів. Причому цей зміст ренесансні драматурги розкривали виключно в 
аспекті трагедійному, оскільки історична свідомість, що вже давно помічено, скла
далась як функція свідомості трагедійної і довгий час лишалася пов’язана з нею. 
Варто тут згадати й про те, що розмежування сфер між двома основними дра
матичними жанрами проводилося тоді за принципом: сфера трагедії — держав- 
но-історичне життя, сфера комедії — життя приватне. Навчання у історії мисли- 
лося головним чином як «навчання на помилках», що породжуються інтересами 
й пристрастями, нахилами й прагненнями історичних героїв; звідси недалеко до 
центрального в трагедії поняття «трагічної вини». Те саме знаходимо і в істо
ричних хроніках Шекспіра: так, політичний і моральний сенс «Річарда II» для 
тогочасних глядачів полягав насамперед у помилці головного героя, який хоче 
правити державою, ніби вотчиною; сенс «Генріха VI» — в тому, що її герой, не
вдатний приборкувати феодалів і правити державою, все-таки чіпляється за
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владу; глибинний сенс «Річарда III* — теж у помилці героя, в його волюнта
ризмі, спробі повстати проти «часу», покладаючись на свої індивідуальні сили 
й можливості тощо.

Водночас історичним хронікам Шекспіра притаманні жанрові ознаки, що від
різняють їх від трагедій. На змістовому рівні це передусім їх насиченість полі
тичною проблематикою, їхній чітко виражений, так би мовити, державно-істо
ричний сюжет. Деякі дослідники вбачають у цьому їхню визначальну жанрово- 
тематичну рису. Так, Л. Ю. Пінський пише: «Життя нації, що проявляється 
в політичних колізіях, створює таку ж цілісність у хроніках, як у комедіях — 
життя Природи в колізіях особистих почуттів, а в трагедіях — життя соціальне 
в колізіях між особистістю і суспільством» (П и н с к и й Л. Шекспир.' Основнне 
начала драматургии. М., 1971, с. 10). Слід указати й на те, що саме відчуття 
та розуміння трагічного в хроніках Шекспіра далеке від класичного; як видно 
навіть із наведених вище прикладів, це трагізм, що великого мірою породжує
ться зовнішніми причинами й ситуаціями і має переважно зовнішній характер. 
І коли деякі хроніки, будучи монодрамами, за своєю будовою наближаються 
до трагедій (звичайно, не класичних, а таки шекспірівських), то інші в цьому 
відношенні далеко від них відходять, мають структуру скоріше хронікально- 
епічну, ніж драматичну. Хроніки засновані на дійсних історичних подіях і не 
можуть далеко відхилятися від історичної канви. Звичайно, в них Шекспір уда
вався до відбору подій, до їх переміщення, перегрупування, злиття — тобто 
допускав вільне поводження з фактами, але тільки в певних межах, що допус
каються історичною правдою. Хроніки Шекспіра — художні твори, отже, доми
сел відіграє в них велику роль, хоч і не поширюється на фундаментальні істо
ричні події та їхню послідовність.

ГЕНРІХ VI

Історична хроніка «Генріх VI» була написана найраніше 
і взагалі вважається першим твором Шекспіра. Але три її частини з’явилися 
не у відповідності з хронологією історичних подій, в них відображених. Най
раніше була написана (1590) і надрукована (1594) друга частина хроніки, за 
нею — третя (відповідно 1591 і 1595), і останньою була створена перша частина 
(1592), яка за життя Шекспіра не публікувалась і з’явилася друком посмертно 
в першому зібранні його творів, знаменитому Роїіо 1623 року. Назване воно 
так тому, що вийшло великим форматом, в аркуш (лат. іп Гоїіо) — на проти^ 
вагу окремим виданням п’єс, що випускалися форматом невеликим, у чвертку 
аркуша (іп чиагіо), й називаються відповідно Оиагіо, скорочено — Р і 0 . Слід 
зазначити, що таке датування трьох частин «Генріха VI» не е твердо установ
леним, оскільки для цього немає достатніх документальних підтверджень,— воно 
лише найвірогідніше, і на ньому сходиться більшість авторитетних сучасних 
шекспірознавців. Основним джерелом сюжету для всіх трьох частин твору стали 
♦Хроніки Англії, Шотландії та Ірландії» Голіншеда в їх другому, доповнено*
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му виданні 1587 року; використав Шекспір також хроніки Голла, Крафтона, 
Фабіана.

Невідповідність появи частин «Генріха VI» відбитій в них хронології подій 
свідчить і про те, що ці частини Шекспір створював як окремі твори і лише 
після написання першої частини вони склалися в трилогію, яка після появи 
«Річарда III», сюжетно й тематично з нею тісно пов’язаного, переросла в тетра
логію. До того ж друга й третя частини спершу виходили окремими виданнями 
під назвами, які акцент ставлять не на долі Генріха VI, а на інших історичних 
подіях і особах, у них зображених. Друга частина в першому окремому виданні 
називалася «Перша частина ворожнечі між двома славними домами Йорків 
і Ланкастерів, із зображенням смерті доброго герцога Гемфрі, вигнання і смерті 
герцога Сеффолка і трагічного кінця гордого кардинала Вінчестерського, з відо
мим повстанням Джека Кеда і першими претензіями герцога Иорка на корону». 
Третя частина в окремому виданні називалася «Правдива історія Річарда, гер
цога Иоркського, і смерть доброго короля Генріха VI, з повним зображенням 
ворожнечі між домами Йорків і Ланкастерів». Текст обох частин у цих окремих 
виданнях настільки відхиляється від їхнього канонічного тексту в Роїіо 1623 ро
ку, що довгий час існувала думка, висловлена Е. Мелоном ще наприкінці 
XVIII ст., нібито спершу це були окремі п’єси, написані невідомим автором 
(чи авторами), які згодом Шекспір використав для своєї трилогії. Насправді ж, 
як це остаточно довели шекспірознавці XX ст., зокрема П. Александер, обидва 
видання були не джерелами двох частин шекспірівського «Генріха VI», а їх 
першими, «піратськими» друками, здійсненими на основі записів театральних 
вистав і повними текстових спотворень. Поширена також думка, що й каноніч
ний текст «Генріха VI» не належить повністю Шекспірові, що в написанні твору 
чи принаймні окремих його частин брали участь також інші драматурги того 
часу (Р. Грін, Т. Кід, К. Марло тощо). Часто при цьому посилаються на худож
ню недосконалість хроніки, нібито недостойну геніального драматурга. На це 
можна відповісти, що, по-перше, Шекспір не відразу став Шекспіром (не забу
ваймо, що «Генріх VI» — його перший твір), а по-друге, і в геніальних митців 
не всі твори (чи частини їх) піднімаються до найвищого рівня, серед них трап
ляються й слабкіші, «прохідні».

В трилогії «Генріх VI» охоплюється півстолітній період англійської історії. 
Дія першої частини розпочинається в 1422 році, зразу ж після смерті Генрі
ха V, дія третьої частини закінчується в 1471 році вбивством Генріха VI. 
В трилогії відображені завершальний етап Столітньої війни між Англією і Фран
цією, початок і кульмінація війни Білої і Червоної троянд. (Фінал цієї між
усобної війни змальований у хроніці «Річард III»).

У першій частині, сюжетно слабкіше пов’язаній з іншими частинами «Генрі
ха VI» і всією тетралогією, дія в основному відбувається у Франції, де без
славно для англійських завойовників завершувалася Столітня війна. Францію 
охопив широкий патріотичний рух, який очолила народна героїня Жанна д’Арк, 
і англійці почали зазнавати поразки за поразкою. В першій частині «Генріха VI» 
пояснення потребує насамперед шекспірівське зображення Жанни д’Арк, яке 
далеко розходиться з історичною дійсністю.' Образ народної героїні Франції тут
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подано в плані зниженому, відверто тенденційному, зі специфічно «англійського» 
погляду. їй приписується чаклунство й зв’язок зі злими духами, хитрощі й де
магогія, автор грубо позбавляє її моральної величі й благородства, зокрема в 
сцені перед стратою. Одне слово, це аж ніяк не історична Жанна д’Арк, а від
дзеркалення того образу Орлеанської діви, що склався в таборі її ворогів, анг
лійських феодалів, і при сприянні церкви набув поширення на батьківщині 
Шекспіра. Жанні д’Арк протиставлений англійський полководець Толбот, який 
виступає в хроніці довершеним утіленням не тільки всіх рицарських чеснот, а й 
високого патріотизму, самовідданості, близькості до простих воїнів, народу. Як 
уже слушно зазначали дослідники, високі якості та риси, притаманні Жанні 
д’Арк, Шекспір у неї «відчужує» і переносить їх на Толбота, що насправді був 
пересічним феодальним полководцем-завойовником.

Але наскрізна тема трилогії «Генріх VI» — це загострення суперечностей 
серед англійської феодальної знаті, які переростають у міжусобну війну Білої 
і Червоної троянд. Зав’язку цієї теми знаходимо вже на початку першої ча
стини «Генріха VI», де показана гризня феодалів над труною Генріха V. Своє
рідним лейтмотивом усієї першої тетралогії звучать слова Бедфорда із цієї ж 
сцени:

Чекайте лихоліття, о нащадки!
Дитя не молоко, а сльози виссе,
Багном солоних сліз наш острів стане,
Оплачуть мертвих лиш самі жінки.

Необхідність продовжувати війну з Францією стримувала до певного часу 
чвари в середовищі англійської феодальної верхівки, зате з тим більшою силою 
вибухають вони після безславного завершення Столітньої війни. В другій ча
стині «Генріха VI» Шекспір показує поділ феодальної аристократії на табори 
й групи, нескінченні усобиці й сутички між ними, криваві інтриги, підступність 
і жорстокість, і все це зрештою виливається в запеклу війну. В короткій статті 
немає місця для коментованого переповідання всіх цих подій, тож наведемо 
лише характеристику К. Маркса, який писав, що ще задовго до закінчення вій
ни з Францією барони (як пересічні головорізи) перетворилися в справжніх 
розбійників, метою життя яких стала погоня за золотом, пристрасть до грабу
вання, розорення ферм і спустошення міст, викупи за полонених... Виховані та
ким чином на полях битв у Франції «нахили» змогли, нарешті, проявитися в 
самій Англії. Ще до початку Війни Троянд дворяни стали такими ж безсором
ними й розбещеними у себе на батьківщині, якими корисливими й жорстокими 
були вони за морем. (Архив Маркса и Знгельса. Т. VIII, с. 401).

Безпосередньо Війна Троянд в основному змальовується в третій частині 
хроніки. Своєрідною інтродукцією до неї є сцена із І дії, де Кліффорд, що на
лежить до табору Ланкастерів, безжально вбиває хлопчика Ретленда, сина 
герцога Йоркського, І далі нескінченним ланцюгом ідуть сцени сутичок, змов, 
битв, кровопролить, жорстокосїей, яким, здається, не буде зупину. Слід сказати, 
все це надає дії третьої частини «Генріха VI» трохи поверхового характеру, але 
водночас яскраво зображає страхітливий історичний процес самознищення анг
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лійської феодальної аристократії. Похмурий характер третьої частини «Генрі
ха VI» ще більше посилюється безперспективністю її фіналу: до влади прихо
дять люди, геть заплямовані кров’ю, настільки втягнуті у вир міжусобиці, що 
про інше вже й неспроможні думати. Особливо зловісна серед них постать гер
цога Глостера, майбутнього короля Річарда III.

Проте зміст трилогії «Генріх VI» не вичерпується живописанням жорстокої 
міжусобиці, в якій гинула стара феодальна аристократія. На історичному мате
ріалі Шекспір ставить проблеми, актуальні для його сучасності, зокрема взаємо
пов'язані проблеми державного порядку і монархічної влади, розглядаючи їх 
у співвідношенні з рухом історії, з категорією «часу». Малюючи розгул феодаль
ної анархії, він тим самим наголошував водночас на необхідності державного 
порядку, який, за умовами й поняттями того часу, забезпечувався лише сильною 
королівською владою. Можна сказати, що, виводячи у своїх історичних хроні
ках образи різних королів, Шекспір акцентував різні аспекти, розглядав різні 
варіанти проблеми монархічної влади й особистості монарха.

В хроніці «Генріх VI», так би мовити, розігрується варіант: що буває з дер
жавою, коли у відповідальний історичний момент трон посідає хоч і не злий, 
але слабкий, безвольний монарх, який перебуває в розладі з «часом». Будучи 
королем, Генріх VI волів, щоб державні справи вершили інші. Для себе ж він 
бажав тихого й благочестивого існування, своєю душею відданий був іншому, 
патріархальному часові й стилеві життя. Шекспір не без співчуття зображає 
муки доброго Генріха VI, втягнутого в криваву круговерть міжусобиці, але 
цим не знімає з нього історичної провини, яка полягала не тільки в його слаб
кості, нездатності приборкати буйних феодалів, а й у тому, що, будучи неспро
можним правити, він усе-таки чіплявся за корону, чим лише множив крово
пролиття.

Трилогія «Генріх VI» належить до тих історичних хронік Шекспіра, де знач
не місце посіла тема народу в історії. Причому народ показаний у трилогії не 
тільки як жертва феодального насильства і розбою, але і як активна сила істо
рії, здатна впливати на хід речей, на долю держави. З народом, із його став
ленням до тих чи інших акцій та діячів змушені рахуватися можновладці, про 
що не раз говориться у трилогії. Так, у другій частині саме рішучий виступ 
народу змушує короля і королеву відправити у вигнання герцога Сеффолка 
після смерті герцога Гемфрі, популярного серед лондонців. Не пройшов для 
Шекспіра безслідно історичний урок Жанни д’Арк, що відбилося передусім 
в образі Толбота (перша частина). В сцені, де графиня Овернська робить спро
бу його полонити, цей герой заявляє, показуючи на простих воїнів, які мит
тю прийшли йому на виручку: «Толбот — тільки тінь себе самого», а ось ці 
воїни — його сутність: «тіло, м’язи, руки й сила». Значний інтерес становить 
зображення народного повстання Джека Кеда в другій частині трилогії — це зоб
раження буржуазні дослідники нерідко тлумачили як свідчення аристократичних 
симпатій Шекспіра, а то й його антидемократизму. Справді, зображаючи це пов
стання, Шекспір показав чимало непривабливих його сторін і проявів, але це 
пояснюється цілим комплексом конкретно-історичних обставин і причин. Не маю
чи змоги тут його докладно з’ясовувати, пошлемося на висновок, який робить
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О. А. АнІкст: «Дорікати Шекспірові за створені ним картини народних рухй* 
можуть лише ті, хто незнайомий з історією і вимагає від митця ідеалізації 
дійсності. Реалізм Шекспіра проявився не тільки в тому, що він показав роз^ 
мах народного руху, його стихійний характер, але також і у винятково глибо
кому розкритті внутрішньої слабкості, притаманної рухам такого типу в серед
ні віки, та й у пізніші часи» ( А н и к с т  А. Творчество Шекспира. М., 1963* 
с. 129).

За своєю структурою п’єси, що складають трилогію «Генріх VI», найбільш* 
так би мовити, хронікальні, найбільш нагадують драматизовані давні хроніки. 
В них порівняно слабко виявлений принцип драматичної організації твору, дра
матичної концентрації дії: події тут розгортаються в епічному часі й просторі, 
не стягувані до єдиного внутрішнього центру. Можна сказати, що в методі 
розгортання дії Шекспір ще йде тут якоюсь мірою від середньовічних місте
рій — шляхом показу яскравих і досить-таки розмежованих епізодів, що зміню
ють один одного. Конфлікти нерідко не вирішуються в рамках однієї п’єси й 
переносяться в іншу — в межах усієї першої тетралогії. Зустрічаються в три
логії релікти середньовічного театру з його тяжінням до притчевості, оголеним 
дидактизмом, як, наприклад, у п’ятій сцені II дії третьої частини, де перед Ген
ріхом VI з’являється спершу батько, що волочить за собою тіло вбитого ним 
сина, а потім син, що тягне тіло батька. Досить широко застосовуються в три
логії також засоби поширеної в другій половині XVI ст. «кривавої трагедії», 
щедру данину якій Шекспір віддав у «Тіті Андроніку». В усіх трьох частинах 
діалог іще раз у раз розпадається ніби на окремі оперні партії дійових осіб* 
крізь які не без труднощів пробивається динамізм дії. В тих «партіях» автор 
мобілізує всі поетичні й риторичні засоби, щоб відтворити атмосферу лихоліт
тя з усіма його жахами й стражданнями. А все це зрештою характеризує 
«Генріха VI» як твір, характерний для періоду становлення Шекспіра-драма- 
турга.

Українською мовою трилогія «Генріх VI» виходить уперше.

ПРИМІТКИ ДО «ГЕНРІХА VI»,
ЧАСТИНИ ПЕРШОЇ

С, 45—46. Генріх VI (1421—1471)— англійський король, син Генрі
ха V і Катеріни, французької принцеси. Був коронований у восьмимісячному 
віці, в 1431 році коронувався також як король Франції. Слабодухий і побож
ний, Генріх VI був неспроможний провадити тверду внутрішню і зовнішню по
літику. Зміщений з престолу в 1461 році, через десять років був забитий у Тауе- 
рі за розпорядженням Едварда IV.

Маргарита Анжуйська, королева Англії (1429—1482) — дочка короля Рене; одру* 
жена з Генріхом VI у 1445 році, вершила за нього державні справи; очолювала 
прибічників Ланкастерської династії.
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Рене ^номінальний неаполітанський король; після одруження з Маргаритою 
Генріх VI віддав йому французькі провінції Анжу і Мен. Був також поетом і 
музикантом.
Карл, дофін — син французького короля Карла VI, у 1429 році в Реймсі був 
коронований Жанною д’Арк на короля Франції.
Герцог Бедфорд — дядько короля, голова регентської ради за його неповноліття. 
Вмілий адміністратор. Помер у 1435 році, після спалення Жанни д’Арк, а не 
перед цим, як говориться у Шекспіра.
Гемфрі, герцог Глостер — дядько короля, лорд-протектор королівства. Впав 
жертвою інтриг єпископа Вінчестерського.
Томас Бофорт, герцог Ексетер — двоюрідний дід короля, помер у 1426 році. Ви
ведення його в ряді сцен хроніки, зокрема в сцені коронації Генріха VI в Парижі 
1431 року, е домислом Шекспіра.
Генрі Бофорт, єпископ Віннестерський — двоюрідний дід короля, лорд-канцлер 
королівства. Відігравав активну роль у регентській раді; підтримував одруження 
Генріха VI з Маргаритою д’Анжу.
Джон Бофорт, герцог Сомерсет — онук Джона Ганта, воював разом з Генрі
хом V у Франції. Залишив єдину дочку Маргариту, яка вийшла заміж за Ед- 
мунда Тюдора, графа Річмонда, і стала матір’ю майбутнього короля Ген
ріха VII, засновника династії Тюдорів.
Річард Плантагенет — син графа Кембріджа; від Генріха VI отримав титул 
герцога Йоркського. З 1435 по 1445 рік — регент Франції. Далі — претендент 
на корону Англії, глава партії Йорків до загибелі в 1460 році. Батько Едвар
да IV, графа Ретленда, герцогів Кларенса і Глостера (див. хроніку «Річард III»).

Граф Сеффолк — один із сподвижників Генріха V у Франції. Влаштував шлюб 
Генріха VI з Маргаритою, завдяки їй став першою особою в королівстві. Ви
кликав загальну ненависть своєю зарозумілістю і корисливістю. У 1450 році 
був відправлений у вигнання і загинув від рук невідомих убивць.

Л орд Толбот, згодом граф Шрусбері — один з англійських воєначальників у 
Франції; зображений Шекспіром як ідеальний герой.
Едмунд Мортімер, граф Марч — насправді не був в’язнем Тауера і воював у 
Франції разом з Генріхом V. У Тауері був ув’язнений (і скараний за підтримку 
повстання в Ірландії) його дядько, Джон Мортімер.

Граф Уорік — один з англійських воєначальників у Франції, помер у 1439 році. 
Знаменитий Річард Уорік, «творець королів», був його зятем.

Герцог Бургундський — герцог Філіпп Добрий, який воював на боці англійців 
до 1435 року, тобто до рішучого переламу в Столітній війні.

Бастард, герцог Орлеанський — позашлюбний син Луї Орлеанського, один з 
найкращих французьких полководців того часу.

Жанна д’Арк (близько 1412—1431) — національна героїня французького народу. 
Селянка з походження, організувала відсіч англійцям і завдала їм ряд пора
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зок, які привели до перелому в Столітній війні й визволення Франції. Захоплена 
в полон бургундцями й передана англійцям, була приречена церковним судом до 
спалення за «зв’язок з дияволом». У хроніці Шекспіра зображена тенденційно, 
з «англійського» погляду.

С. 48. Ми втратили Гюйєну, Раймс, Шампань, Париж, і Орлеан, 
і Пуатьє.— Заради драматичного ефекту Шекспір концентрує в часі втрати, яких 
англійці зазнали у Франції протягом майже чверті століття. Шампань у переліку 
згадана помилково.

С. 49. З  герба твого лілеї вже зірвали...— Білі лілеї — емблема 
французьких королів. Після того як Генріх II Плантагенет став також фран
цузьким королем, лілеї з’явились і на гербі англійських королів. Метафоричне 
вираження факту втрати англійськими королями французьких земель.

С. 51. Відзначимо отак Георга свято.— Святий Георг вважався 
небесним покровителем Англії.

Елтем — замок неподалік від Лондона, з XIII по XVI ст. резиденція англійських 
королів.

С. 52. ...Марса шлях на небесах І на землі...— Мова йде про Мар
са — бога війни і про Марс — планету, рух якої в ті часи ще не був вивчений.

Фруассар, Жан  (близько 1338 — близько 1410)— автор хроніки з історії Фран
ції, де описана Столітня війна до початку XV ст.

С. 53. Роланд, Олів*е — герої «Пісні про Роланда», французького 
героїчного епосу.

С. 54. Турень — провінція в Західній Франції.

Дебора — біблійний персонаж, пророчиця і войовниця, згадувана в біблії.

С. 55. Я  — мов галера та зухвала й горда, Що Цезаря несла з 
його судьбою.— Плутарх у своїх «Життєписах» розповідає, що, коли переодяг
нений Цезар переправлявся морем у Брундізій (Бріндізі) на невеликій галері, 
несподівано налетіла буря. Щоб заспокоїти моряків, Цезар звернувся до кер
манича зі словами: «Друже, ти везеш Цезаря і його долю». «Життя Цезаря» 
було відоме Шекспіру в англійському перекладі Т. Норта.

Чи надихав не голуб Магомета? — В ренесансних «загальних історіях» (Мюн- 
цера, Ралея та інших) розповідалося: Магомет, привчивши голуба клювати зерна 
з його вуха, згодом заявив арабам, що то посланець святого духа передає йому 
веління небес.
Ані Єлена, мати Константна, Тобі не рівня, ні Філіппа дочки.— Єлена, мати 
імператора Константина, який в IV ст. н. е. проголосив християнство офіційною 
релігією Римської імперії, вважалася пророчицею і святою, як і чотири дочки 
апостола Філіппа.

С. 57. Ось тут — Дамаск, а ти — проклятий Каїн, Тож брата 
Авеля убий, як хочеш.— В «Мандрах Джона Мандевіля», збірнику легенд, опо
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відей і раритетів, популярному в тогочасній Англії, говорилося: «В тому місці, 
де побудовано Дамаск, Каїн убив Авеля».

С. 58. Вінчестер пранцюватий...— В районі, де стояв палац єпи
скопа Вінчестерського, жили повії.

С. 61. Вчиню, Плантагенете...— Нащадок Едварда III по бічній 
лінії, граф Солсбері належав до роду Плантагенетів.

С. 62. Я кров пущу тобі, коли ти відьма...— Існувало повір’я, що 
той, хто пустить кров чарівниці, звільняється від її чарів.

С. 64. Астрея — в римській міфології, дочка Юпітера і Феміди, 
богині справедливості, покинула землю і сяє на небі сузір’ям.

Мов сад Адоніса...— В грецькій міфології, Адоніс — юнак-красень, якого поко
хала Афродіта і який загинув, полюючи на вепра; по смерті став квіткою. Сим
вол природи, що вмирає восени і оживає весною.

Родопа (VI ст. до н. е .)— грецька куртизанка, яка, згідно Геродоту, стала 
дружиною царя міста Мемфіса й наказала побудувати собі піраміду.

...самоцвітна Дарієва скринька.— Скринька, яку Александр Македонський захо
пив у перського царя Дарія і в якій возив списки поем Гомера.

Вже не благатимем Дені святого...— Святий Діонісій (Сен-Дені) вважався небес
ним покровителем Франції.

С. 70. Як Томіріс-скіфянка смертю Кіра...— В помсту за смерть 
сина скіфська цариця Томіріс убила перського царя Кіра (559—509 до н. е.) 
і кинула його голову в бочку з людською кров’ю зі словами: «Напийся досхочу 
крові, ти ж її завжди так прагнув».

С. 73. Зірве з цього куща троянду білу .— Ця сцена в саду Темп- 
ля — вимисел Шекспіра, унаочнення геральдичної метафори; символізує розкол 
серед англійської знаті й початок війни Білої та Червоної троянд. Насправді ж 
червона троянда здавна була емблемою роду Ланкастерів; біла троянда стала 
емблемою роду Йорків з моменту надання Річардові Плантагенету титулу гер
цога Йоркського.

С. 74. Де-Ла-Пуль, скорочено Пуль,— старовинне, нормандського 
походження, прізвище графа Сеффолка.
Та він же тільки в цім священнім місці Такий хоробрий...— Темпль — володіння 
рицарів-тамплієрів (храмовиків), уважався священним місцем, де не допуска
лося насильство.

С. 76. Генріх Монмут — король Генріх V, що народився в Мон- 
муті.

С. 87. Геката — в римській міфології, богиня підземного царства; 
у середньовічних повір’ях — повелителька відьом.

С. 88. Пендрагон — у кельтському фольклорі, батько короля Ар- 
тура, героя давньоанглійських легенд.
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С. 92. Я переможений...— Вся ця сцена — вимисел Шекспіра, На
справді бургундський герцог Філіпп порвав з англійцями й перейшов на бік 
французів у 1435 році, тобто через чотири роки після смерті Жанни д’Арк.

С. 93. На нашу коронацію прибудьте! — Генріх VI, будучи коро
лем Англії, говорить про своє коронування королем Франції.

С. 108. Тож за крітянином іди на бій, І каре...— Себе й свого сина 
Толбот порівнює з міфічним Дедалом та Ікаром; як Дедал, щоб утекти з кріт
ського полону, змайстрував собі й синові крила, чим призвів того до загибелі, 
так і Толбот покликав на війну сина, де йому судилося загинути.

С. 110. Алкід — одне з імен Геракла.

С. 111. Від імператора...— Тут ідеться про імператора так званої 
Священної Римської імперії, середньовічної німецької монархії.

С. 112. Що? Вінчестера висвятили вже У кардинальський сан?..— 
Про отримання кардинальського сану єпископом Вінчестерським уже йшлося 
раніше (дія І, сцена 3). У цьому недогляді деякі дослідники вбачають свідчення 
того, що в написанні «Генріха VI» брали участь різні автори.

С. 114. Ви, духи вибрані, мої провидці...— Вся ця сцена побудо
вана на поширених у тогочасній Англії уявленнях про Жанну д’Арк як чаклунку, 
що зналася зі злими духами. Цим, власне, і пояснювали її перемоги над ан
глійцями.

...посланці Владики Півночі...— Основним місцем перебування злих духів вважа
лася Північ.

ПРИМІТКИ ДО «ГЕНРІХА VI»,
ЧАСТИНИ ДРУГОЇ

С. 130—131. Більшість дійових осіб тут — та сама, що і в першій ча
стині хроніки. До них додаються:

Гемфрі, герцог Бекінгем — син графа Стаффорда, прибічник Генріха VI. Від 
імені короля вів переговори з повстанцями Джека Кеда.

Елеонора, герцогиня Глостерська — дружина Гемфрі Глостера; справу проти 
неї підняв єпископ Вінчестерський, щоб підірвати позиції її чоловіка. В дійсності 
справа герцогині Глостерської і суд над нею мали місце за три роки до одру
ження Генріха VI з Маргаритою.

Едвард Плантагенет — старший син Річарда Плантагенета, герцога Йорка, 
згодом — король Едвард IV.

Річард Плантагенет — наймолодший син герцога Йорка, згодом — король 
Річард III.

Граф Уорік — Річард Невіл, зять Річарда Уоріка, прозваний «творцем королів». 
Зіграв вирішальну роль у перемозі Иорків над Ланкастерами і зведенні на

515



престол Едварда IV; після одруження молодого короля з Єлизаветою Грей 
перейшов на бік Ланкастерів і загинув у битві при Барнеті (1471).

Лорд Кліффорд — вірний прибічник Ланкастерів. '

Джек Кед — керівник селянського повстання у графстві Кент. Видавав себе 
за графа Мортімера, претендента на корону. Обіцяв селянам запроваджений 
соціальної рівності й спільності майна. В липні 1450 року вступив зі своїми 
загонами в Лондон. Однак повсталі селяни піддалися демагогії Кліффорда й 
склали зброю. Кеда вбив дворянин Айден, як це й показано у Шекспіра.

С. 135. П'ятнадцяту... хоче Сеффолк.— Додатковий податок у роз
мірі однієї п’ятнадцятої частини всіх звичайних щорічних податків, який зби
рали за надзвичайних обставин.

С. 138. Як той вогонь Алфеї, що, поліно Пожерши, з'їв і серце 
Мелеагра.— За грецьким міфом, Алфея була матір’ю героя Мелеагра. При його 
народженні Мойри, богині долі, повідомили Алфею, що її син житиме доти, 
доки не згорить поліно у вогнищі. Алфея вихопила поліно й довго берегла 
його. Коли ж Мелеагр убив своїх дядьків—- ї ї  братів,— Алфея кинула поліно 
у вогонь.

До Невілів пристану...— Тобто до Солсбері, Уоріка та інших представників цієї 
могутньої феодальної родини.

С. 142. ...обгородив громадські вигони в Мелфорді.— Відгомін ві
домого процесу обгороджування, який розпочався в Англії у XV ст. Глибокий 
аналіз цього процесу дав К. Маркс у «Капіталі» (т. І, р. XXIV).

С. 148. Аснато! — анаграма звертання: «Сатано!»

С. 150. Аіо іе...— Знаменита двозначна відповідь дельфійського 
оракула епірському цареві Пірру; її можна розуміти і як «Еакід (Пірр) може 
перемогти римлян», і як «римляни можуть перемогти Еакіда».

С. 158. Цей Едмунд ще при владі Болінгброка... домагавсь коро
ни.— Слідом за хроністами, Шекспір тут помиляється: на корону претендував 
Едмунд Мортімер-молодший; в полоні у Глендауера перебував його дядько.

С. 168. То він мов голуб? Пір’я, знать, позичив, А сам такий зло
вісний, наче ворон.— Це і дальші порівняння людських характерів і вдач звірів 
Шекспір будує на основі байок Езопа, які він знав за шкільною версією 
Камеріуса, поширеною в Англії XVI ст.

С. 170. Та це лише пролог в шаленій грі...— Устами Глостера 
Шекспір оцінює зображувані події як пролог до війни Білої і Червоної 
троянд.

С. 174. Керни — легкоозброєні ірландські воїни-селяни.
С. 177. Василіск — у грецькій міфології, фантастичний звір, що 

вбивав самим лише поглядом.
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С. 178. Й того, хто випустив їх Із печери...'— Мова про Еола, бога 
вітрів у давніх греків, який нібито випускав вітри із печер.

С. 182. Владарю, передать просив народ...— Одна із сцен, у яких 
Шекспір показує історичну активність народу.

С. 184. ...мов стогін мандрагори...— Існувало повір’я, що, коли ви
ривають корінь мандрагори, вона стогне, як людина.

С. 186. Що сон солодкий у твоїх обіймах...— Версія, за якою ко
ролева Маргарита була коханкою герцога Сеффолка, не підтверджується істо
ричними джерелами.

Елізіум (Елісій, Єлісейські поля) — в грецькій міфології, поля блаженства у 
підземному царстві мертвих.

Ірида — в грецькій міфології, богиня райдуги й вісниця богів, яка могла про
никати навіть у морські глибини та в підземне царство.

С. 187. ...стирчить Липким гіллям; мою крилату душ у Піймає! — 
Образ, заснований на тому, що для ловитви пташок гілки дерев намазували 
клеєм.

С. 188. ...завиваючи, женуть вовки Гекати коней — тих, що тяг
нуть ніч...— Перефразування міфологічного образу Ночі, яку тягнуть дракони, 
названі у Шекспіра кіньми.

С. 189. ...ім’я твоє Скоріш не Водді — «води», а Готьє.— Водді 
(Вотті) і Готьє — варіанти імені Волтер.

С. 190. Лорд? Сер Пуль?.. Пуль-пуль! Пулькатий вишкребку баг
на!— Давньофранцузьке прізвище Сеффолка Роїе співзвучне з англійським 
словом рооі (пул) — болото, калюжа.

...зажерся... шматками серця матері своєї.— Тут слово «мати» означає «віт
чизна».

С. 191. Убивством безневинного державця...— Тобто Річарда II. 
(Див. хроніку Шекспіра «Річард II»).

і п у і і і з  пиЬіЬиз (лат.) — «наперекір хмарам». Цей девіз мав на своєму гербі та
кож Річард II.

Баргул — про цього пірата античного світу згадує Ціцерон у творі «Про 
установи».

С. 192. Раб, розбишака, римський гладіатор Вбив Туллія...— Так 
повідомляє про смерть Марка Туллія Ціцерона Плутарх у своїх «Порівняльних 
життєписах».
...Цезаря зарізав Брут-байстрючище...— Існувала легенда, нібито Брут був не
шлюбним сином Цезаря.
...дикуни убили Помпея...— Насправді Помпея вбили єгиптяни, щоб догодити 
Цезарю.
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С. 195. Чіпсайд — одна з людних вулиць тогочасного Лондона, 
яку Джек Кед хотів перетворити на громадське пасовисько.

...жалить бджолиний віск.— У той час були воскові печаті, які, зокрема, прикла
далися до боргових зобов’язань.

Еммануїл...— Таке пишуть угорі на указах.— Словом «Еммануїл», що по-давньо- 
єврейському означає «з нами бог», починалося багато офіційних паперів.

...ти пишеш своє ім'я чи, як кожна порядна людина, маєш свій особливий знак? — 
У той час прості люди були поспіль неписьменними і замість підпису ставили на 
паперах знак.

С. 200. Саутворк — на той час південне передмістя Лондона.

С. 201. Лондонський камінь — старовинний камінь у центрі Лондо
на; доторк до цього каменя символізував оволодіння містом.

С. 202. Тепер ідіть — хто громити Савойський палац, хто до коро
лівських судів.— Савойський палац належав Ланкастерам; був знищений під 
час повстання Уота Тайлера в 1381 році. Шекспір переносить цю подію на піз
ніший час, так само як розгром правових шкіл та знищення судових архівів.

С. 204. ...пише Цезар в спогадах своїх .— Тобто в «Нотатках про 
Галльську війну».

С. 208. Галлогласи — важкоозброєна ірландська піхота.

С. 2ЇЗ. І на овечок та биків ладен Я вилити весь гнів, мов той 
Аяксі — В Гомеровій «Іліаді» Аякс, один із героїв Троянської війни, хотів 
помститися ахейцям за образу, але Афіна потьмарила його розум, і він накинув
ся на стадо корів та биків і почав його нищити.

С. 216. Покличте двох моїх ведмедів славних...— На гербі роду 
Невілів, до якого належали Солсбері й Уорік, був зображений ведмідь у лан
цюгах.

С. 220. ...немов Апсірта юного—  Медея.— В міфі про аргонавтів 
Медея, щоб відвернути увагу свого батька, царя Колхіди, від Ясона, який уті
кав з викраденим золотим руном, убила свого молодшого брата Апсірта і, по
краявши його на шматки, кидала їх у море.

ПРИМІТКИ ДО «ГЕНРІХА VI»,
ЧАСТИНИ ТРЕТЬОЇ

С. 224—225. Більшість дійових осіб ті самі, що й у першій та другій 
частинах хроніки. До них додаються:

Людовік (Луї )  XI — французький король; як двоюрідний брат Генріха VI і 
двоюрідний брат королеви Маргарити, підтримував Ланкастерів.

Герцог Ексетер, Генрі Голланд — був одружений з Анною Плантагенет, сестрою 
Едварда IV, але лишився вірним Генріхові VI і не перейшов на бік Йорків»
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Граф Оксф&рд лорд-ка**ергер Англії, вірняф прибічник Ланкастерів. Після 
перемоги Йорків дванадцять років перебував в ув’язненні, згодом ирясднзвся до 
графа Річмонда.

Граф Нортемберленд— Генрі Персі, внук Генрі Готспера, одного з головних 
героїв хронік Шекспіра «Річард ІЬ  і «Генріх IV». Вірний прибічник Ланка- 
стерів.
Георг, герцог Кларенс — третій син Річарда, герцога Йорка, і брат Едварда ІУ| 
був одружений з Ізабеллою Невіл, дочкою графа Уоріка, «творця королів». 
Невдоволений політикою брата, разом з Уоріком перейшов на бік Ланкастерів; 
згодом знову переметнувся до Едварда IV.

Л орд Гастінгс — прибічник Йорків, під час правління Едварда IV був лордом-ка- 
мергером Англії. Згодом за наказом Річарда III був страчений як прихильник 
коронації Едварда, принца Уельського, сина Едварда IV.

Єлизавета, леді Грей — дочка графа Ріверса, вдова Джона Грея, прибічника 
Ланкастерів. Удруге вийшла заміж за Едварда IV в 1464 році.

С. 226. і далі сцена 1 першої дії — характерна для хронік Шекспі
ра концентрація історичних подій. Показане тут засідання парламенту насправді 
відбулося не після битви при Сент-Олбенсі (1455), а через п’ять років, після’ 
перемоги Йорків при Нортгемптоні (1460).

...лорд Кліффорд і лорд Стаффорд... впали від мечів простих солдатів.— Супе
речність у Шекспіра: в останній дії другої частини Кліффорд гине від руки 
герцога Йорка. Тут Шекспір іде за Голіншедом, від якого раніше відступив.

Кидаючи додолу голову герцога Сомерсета.— Наспрдавді Річард не вбивав гер
цога Сомерсета, якому під час битви при Сент-Олбенсі було вісім років.

С. 227. Весь Джона Ганта рід ця доля жде.— Тобто *Весь дім 
Ланкастерів.

...не посміють Крилом змахнути> хлй-но я дзеленьт у .— Тут Уорік уподібнює 
себе мисливському соколу; до лап сокола прив’язували дзвіночки.

С. 229. Ти любиш зброю, брате...— Тут звертання в ширшому ро
зумінні — родич. Шекспір помилково вважав, що Монтег’ю був зятем Йорка.

С. 230. Що скажеш тут? Слабкі мої права.— Засновник Ланкастер
ської династії герцог Болінгброк усунув шляхом заколоту Річарда II і став 
королем Генріхом IV. Цією узурпацією він створив прецедент для виступу гер
цога Йорка.

С. 239. Фаетон — міфологічний герой давніх греків, який, сівши в 
колісницю бога сонця Геліоса, не зміг упоратися з кіньми й загинув. Кліффорд 
іронічно називає герцога Йорка Фаетоном.

С. 241. Хоч батько твій — король Єрусалиму, Неаполя, обох СіцІ- 
лій...— Всі ці титули короля Рене були номінальні.
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С. 242. О серце тигра в машкарі жіночій! — Цей вірш із «Генрі
ха VI» використав Р. Грін у відомому випаді проти Шекспіра. Застерігаючи 
інших драматургів-професіоналів, він писав, що з’явився небезпечний конкурент, 
актор «із серцем тигра».

...лютіші від гірканських тигрів.— В античній географії вважалося, що на південь 
від Каспійського (Гірканського) моря водяться найлютіші тигри.

С. 245. ...бився, мов надія Трої.— Тобто мов Гектор, герой Троян
ської війни.

С. 248. Схилюся, лорде, на твоє плече. Як ти впадеш в недобрую  
годину, Впаде й Едвард.— Слова, що стверджують репутацію Уоріка як «творця 
королів».

С. 251. Це ж ти малого Ретленда убив? — Насправді ж Річард, 
наймолодший син герцога Йорка, мав лише три роки, коли вбито Ретленда, стар
шого за нього на дев’ять років.

С. 252. А ти — залізо неаполітанське В англійській позолоті.— 
Натяк на бідність Маргарити та батька її Рене, який мав лише номінальні коро
лівські титули.

С. 253. Сто крон я дав би за соломи віхоть, Аби цю відьму при
вести до тями — У ті часи дуже сварливих і розбещених жінок карали тим, що 
прив’язували до них віхоть соломи й виводили на посміховисько.

С. 254. Уоріку... Земля спила твойого брата кров...— Мова не 
про Монтег’ю (єдиного брата Уоріка, який загине згодом (див.: дія V, сцена 2), 
а про маловідомого нешлюбного сина Солсбері, про якого Голіншед лише зга
дує, що він поліг у битві при Таутоні.

С. 262. Просить принцесу Бону в королеви.— Насправді Бона була 
сестрою дружини французького короля Людовіка XI.
...Бо надто вже те герцогство зловісне.— Кілька герцогів Глостерських у XIV— 
XV ст. трагічно загинули. Про долю одного з них Шекспір розповів у першій 
та другій частинах хроніки «Генріх VI».

С. 266. ...адже віддав життя За Иорків цей достойний дворянин.— 
Неточність у Шекспіра: за свідченням хронік, Джон Грей боровся на боці Лан
кастерів.

С. 272. Улісс — латинська форма імені Одіссей. Один із героїв 
Троянської війни.

Сінон — в «Іліаді» грецький воїн, що, видавши себе за перекинчика, підбив 
троянців утягти до Трої дерев’яного коня, в якому сховалися грецькі воїни. 
Протей — в грецькій міфології, морське божество, яке могло міняти свій вигляд.

С. 274. Забув, Уоріку, про Джона Ганта? Той чи не всю Іспанію 
скорив.— Як чоловік Констанції, дочки короля Кастілії Педро Жорстокого, Джон 
Гант претендував на іспанський престол і з цією метою зд:чснив похід на Іспа
нію, але досяг лише невеликих скороминущих успіхів.
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С. 275. Про родовід шістдесяти двох літ...— Час перебування на 
англійському троні королів з Ланкастерської династії: від коронування Генрі
ха IV (1399) до зречення Генріха VI (1461).

С. 277. Чи не забув про скривджену небогу? — За хронікою Го- 
ліншеда, Едвард Плантагенет, майбутній король Едвард IV, пробував викрасти 
чи то дочку, чи то небогу Уоріка.

С. 278. Скажи: вербовий надягну вінок...— В англійському фоль
клорі вербовий вінок — символ нещасливої любові; вжитий тут іронічно.

С. 279. ...дочку Найстаршу... із ним З в ’язком священним шлюбним 
поєднаю.— Насправді з принцом Едвардом була заручена молодша дочка Уоріка, 
леді Анна; старша вийшла заміж за герцога Кларенса. Цю помилку Шекспір 
виправив у хроніці «Річард III».

Едвардовим послом сюди прибув, А повернуся ворогом смертельним.— У цій сцені 
Шекспір об’єднав дві події, розділені кількома роками: візит Уоріка у Францію 
1463 року з метою сватання Бони за Едварда IV і візит 1470 року з проханням 
про допомогу після його виступу проти Едварда IV.

С. 281. Все ж братові коханої дружини, Гадаю, ви даремно від
дали...— Тут і далі факти щедрого обдарування Едвардом IV родичів нової 
королеви, що викликало обурення його братів і старої знаті.

С. 282. Була я, лорди, не простого роду...— По материнській лінії 
леді Грей була родйчкою Генріха V.

С. 285. Так, як Улісс і Діомед відважний Прокрались хитро до 
наметів Реса И фракійських коней вивели фатальних...— В «Іліаді» розповіда
ється: грекам було провіщено, що вони не візьмуть Трої, якщо білі коні фра
кійського царя Реса з’являться в цьому місті. Одіссей і Діомед уночі проникли 
в табір Реса і викрали коней.

С. 291. Підходь, надіє Англії.— Такі наголошення на особливій 
провіденційній ролі графа Річмонда, майбутнього короля Генріха VII, в історії 
Англії диктувалися ідеологічними настановами часу правління королеви Єли
завети.

С. 301. Ієвфай — біблійний герой, який, ідучи на битву, дав клят
ву, що в разі перемоги принесе в жертву богові першого, хто вийде йому на
зустріч. З міста першою вийшла дочка Ієвфая.

С. 302. За дерево Юпітера був вищий.— Деревом Юпітера у рим
лян вважався дуб.

С. 304. Нед — пестлива форма імені Едвард.

С. 306. Щоб стрітись у  Єрусалимі вишнім.— Тобто в раю.

С. 307. Езопові байки...— Образлива гострота відповіді принца в 
тому, що Езоп, за легендою, був потворний, як і Річард.
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На, матері сварливої подобо! (Убиває його).— За хронікою Голла, король Ед
вард лише вдарив принца рукавицею, а забили його Кларенс, Глостер, Дорсет 
і Гастінгс.

С. 309. Росцій Квінт — знаменитий римський актор І ст. до н. е.

С. 310. Так, я Дедал, мій бідний син — Ікар. Твій батько — МІ- 
нос — шлях нам перетнув...— У цьому монолозі Генріха VI обігрується міф про 
Дедала, який, утікаючи від крітського царя Міноса, змайстрував собі й синові 
І кару крила з воску, але хлопець піднявся близько до сонця, яке розтопило віск, 
і впав у море. Вбивство Генріха VI герцогом Глостером не підтверджене істо
ричними документами.

РІЧАРД III

Історичну хроніку «Річард III» Шекспір написав десь у 
1592—1593 рр., зразу ж після завершення трилогії «Генріх VI», з яною вона 
тематично й сюжетно пов’язана. Перше її видання з’явилося в 1597 році, далі 
вона виходила п’ять разів окремими виданнями — (Зиагіо — до появи в першому 
зібранні драм Шекспіра (Роїіо 1623 року) і навіть ще двічі після цього. Словом, 
наприкінці XVI — на початку XVII ст. хроніка «Річард III» видавалася більше, 
ніж будь-яка інша п’єса Шекспіра, і це є переконливим свідченням її великої 
популярності серед сучасників драматурга. Окремі її видання, з першого по 
шосте, були «піратськими», їхній текст, напевне, був надиктований акторами по 
нам’яті, і звідси численні пропуски й спотворення. Досить сказати, що текст 
іжлючає двісті тридцять рядків, яких бракує в О. Як гадають сучасні шекспіро- 
знавці, в основу канонічного тексту Р лягло шосте (3 (1622), звірене з теат
ральним рукописом твору й виправлене у відповідності з ним. І все-таки в 
тексті «Річарда III» лишилося чимало неясних місць.

Безпосереднім основним джерелом для створення «Річарда III» Шекспірові 
теж послужила хроніка Голіншеда, який, у свою чергу, спирався на давнішу 
хроніку Голла і на твір Томаса Мора «Історія короля Річарда III» (близько 
1513), написаний паралельно латинською і англійською мовами. До речі, роз
біжності у зображенні Річарда Глостера в останній частині «Генріха VI» і в 
п’єсі, присвяченій його правлінню, відбивають розбіжності в хроніці Голіншеда, 
який спочатку йшов за хронікою Голла, а далі старанно переповів Томаса 
Мора. Загалом же можна сказати, що в своєму «Річарді III» Шекспір в основ
ному прийняв концепцію Томаса Мора й у відповідності з нею дав інтерпре
тацію «короля-чудовиська».

Тематично й сюжетно хроніка «Річард III» пов’язана з трилогією «Генріх VI» 
і разом з нею складає першу тетралогію історичних хронік Шекспіра. В ній 
відображено останній етап війни Білої і Червоної троянд та її фінал. Після 
тривалої і запеклої боротьби до влади прийшли Йорки — королем став пред
ставник їхньої династії Едвард IV. Проте міжусобиця на цьому не припини
лася; через певний час вона розгорілась і всередині табору Йорків, та й су
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противники їхні не склали зброї. Едвард IV виявився слабким і недалеко^ 
глядним правителем, який діяв за принципом «королю все дозволено»; одру
жившись із леді Грей, він підніс до влади ТІ численну й не дуже знатну рідню, 
що викликало обурення серед давніх його прибічників. Помираючи, він зали
шив корону неповнолітньому синові Едвардові й призначив регентом свого брата 
Річарда, герцога Глостера. Зразу ж спалахнула боротьба між Річардом, з 
одного боку, і королевою Єлизаветою та її ріднею Вудвілами — з другого, 
в якій переміг герцог Глостер. Він проголосив себе королем Річардом III, але 
його правління виявилося короткочасним: проти нього виступила коаліція 
ворогів, очолена графом Річмондом, який, перемігши у битві при Босворті, став 
королем Генріхом VII і поклав початок династії Тюдорів.

Слід тут указати на істотну розбіжність між історичним Річардом III і 
тим його образом, який був витворений істориками й митцями тюдорівської 
Англії і завершене художнє втілення знайшов у п’єсі Шекспіра. Як показують 
спеціальні дослідження, Річард Глостер був пересічним представником тогочас
ної феодальної верхівки, який не виділявся ні особливими особистими якостями, 
ні незвичайними вчинками. І до влади він ішов уже второваним шляхом, спи
раючись, так би мовити, на численні історичні прецеденти. Тривалий час він 
вірою і правдою служив Едвардові IV і користувався повним його довір’ям. 
Призначений намісником Північної Англії, він проявив себе вмілим адміністра
тором і здобув популярність серед населення. В ‘жорстоких інтригах при коро
лівському дворі в останній період правління Едварда IV, зокрема у вбивстві 
герцога Кларенса, він участі не брав; навпаки, є вірогідні відомості, що Глостер 
намагався його врятувати. Не було його в Лондоні й під час смерті короля, 
а в боротьбу за трон він вступив, прийнявши виклик королеви та її рідні, які 
вдалися до рішучих дій, щоб усунути його від влади: До речі, не був він і 
таким потворним, хіба що праве його плече було ледь вище за ліве. Як прави
тель, Річард III за два роки не встиг себе проявити, але відомо, що він вияв
ляв увагу до потреб так званого третього стану.

Одне слово, нічого виняткового, страхітливого, що геть виходило б за рамки 
політичного життя й моралі тих часів, не було ні в самому Річарді III, ні в 
його правлінні. Чому ж у пам’яті нащадків він перетворився на якесь стра
шидло, на викінчене втілення зла й пороку? Річ у тім, що про Річарда III була 
створена лиха легенда в політичних інтересах нової династії Тюдорів, в інте
ресах її утвердження на троні. Для того, щоб показати, яким благом для краї
ни став прихід до влади Тюдорів, потрібно було вкрай очорнити, перетворити 
на потвору Річарда III — останнього короля з династії Йорків. Так виник «тю- 
дорівський міф», жертвою якого став Річард III. Цей міф почав складатися 
зразу ж після захоплення престолу Генріхом VII, а своє завершене вираження 
знайшов у згаданій вище «Історії Річарда III» Томаса Мора. Твір видатного 
гуманіста переконував сучасників і нащадків у тому, що Річард III був украй 
порочною особистістю, що зразу ж після смерті Едварда IV він «задумав будь- 
якою ціною здобути корону, що був людиною неймовірно підступною, здатною 
йти до мети кружним шляхом, майстром тонкої інтриги...» (Б а р г М. Шекспир 
и история, с. 185).
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До цього слід додати, що в гуманіста Мора образ Річарда III концентрує в 
собі феодальне зло й сваволю, в ньому викривається тиран, який захоплює владу 
шляхом кривавих злочинів і тим самим шляхом її зміцнює. У своїй інтерпре
тації Річарда III Шекспір здебільшого йшов вГд концепції Томаса Мора, але 
його герой не тільки виступає носієм феодально-середньовічного зла, а й на
буває рис ренесансного авантюриста, який веде ризиковану гру з долею. В 
шекспірівському образі Річарда III присутній елемент полеміки з макіавелліз
мом, що витлумачується як санкціювання вседозволеності правителеві ради 
досягнення політичних цілей. В останній частині «Генріха VI» Річард Глостер 
похвалявся: «Підступності навчу й Макіавеллі»,— і це своє похваляння він з 
верхом реалізує в хроніці «Річард III».

Отже, художній образ Річарда III, створений Шекспіром на основі сфор
мованої ідеологічної традиції, далеко відходить від історичного Річарда III. 
Але Шекспір іде далі й від названої традиції, створюючи своєрідний титанічний 
образ «генія зла», який переступає всі суспільні й моральні закони та норми. 
Для літератури Ренесансу характерно змальовувати людину в варіантно не
численних, зате дуже масштабних і містких образах. Саме образом такого 
типу і є шекспірівський Річард III. Це герой, наділений незвичайною силою 
та обдарованням, спрямованими, однак, лише на зло. Він володіє рідкісною 
гнучкістю, артистичністю, яка на інших, особливо на жінок, діє майже гіп
нотично. Масштабністю і силою особистості він високо підноситься над іншими 
персонажами; серед них немає нікого, хто міг би гідно йому протистояти.

Своєрідний титанізм Річарда III виявляється і в тому, що він вступає в 
боротьбу з «часом», намагається скорити його своєму бажанню, своїй волі. 
Цей конфлікт героя з «часом» виразно намітився вже в останній частині «Генрі
ха VI», а в хроніці «Річард III» він досягає апогею, за яким швидко настає ката
строфічна розв’язка. Протягом усього твору послідовно акцентується «випа
діння» Річарда III з «часу», яке переростає в дерзновенне прагнення героя 
«осідлати час», повернути його в бажаному напрямі. Річард III хоче ство
рити свій «час», але цей час не збігається з об’єктивним часом історії, і тому 
всі потуги героя закінчуються крахом. Зрештою, в своєму творі Шекспір осуд
жує волюнтаризм Річарда III, невіддільний від його аморальності.

Спеціальні дослідження показують, що стилістикою «Річард III» дуже 
близький до «Генріха VI», але своєю структурою це вже інший твір. Для 
нього характерна не епічно-хронікальна, а суто драматична композиція. «Рі
чард III» — це монодрама, тут порядок і хід подій визначаються не стільки 
спонтанним рухом історії, скільки особистістю головного героя, його харак
тером і волею, планами і намірами. Можна сказати, що події в п’єсі розви
ваються за сценарієм, який розробляє Річард III, причому герой весь час 
утаємничує глядача чи читача у творення цього сценарію за допомогою моно
логів, самохарактеристик, реплік убік тощо. «Річардові III» притаманна єд
ність конфлікту — конфлікту героя з іншими персонажами, з «часом»,— який 
проходить через весь твір і наділяє його суто драматичною єдністю дії. А це 
означає, що за своєю формою «Річард III» був рішучим кроком від хроніки 
до трагедії.
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Як зазначалося, «Річард III» користувався великою популярністю у сучас
ників Шекспіра; не втратив він популярності і в пізніші часи, до нашого 
включно. Активне сценічне життя п’єси триває і на сьогодні як в Англії, так 
і за її межами. Кілька цікавих постановок «Річарда III» здійснено в Радянсь
кому Союзі за останні десятиліття; серед них вирізняється постановка Тбілісь
кого театру ім. Руставелі, яка здобула світове визнання. На Україні «Річард III» 
став відомий у російських перекладах з початку минулого століття. Значний 
інтерес він викликав у Харківському гуртку романтиків. Привернув увагу і 
М. Костомарова, що позначилося на його історичних драмах, зокрема на анти- 
деспотичній драмі «Кремуцій Корд» (1849). У своїх статтях про Шекспіра Іван 
Франко вказував, як високо підняв і як поглибив англійський драматург неви- 
гадані образи й сюжети, зокрема образ «злочинного Річарда III». Леся Українка 
відносила «Річарда III» до найвідоміших творів Шекспіра,— тих творів, які 
необхідно перекладати в першу чергу. Досконалий переклад цього твору Шекс
піра здійснив Борис Тен.

ПРИМІТКИ ДО «РІЧАРДА III»

С. 315—316. Оскільки хроніка «Річард III» продовжує історичний сю
жет «Генріха VI», більшість дійових осіб у ній та сама, що і в названій три
логії. До них додаються:

Едвард V (1471—1483)— старший син Едварда IV, другий король з династії 
Йорків. Пробув королем лише кілька місяців, після чого був зміщений Річар- 
дом III і відправлений до Тауера разом з молодшим братом Річардом. Там 
вони й були вбиті літом 1483 року.

Граф Річмонд, згодом король Генріх VII (1456—1509)— нащадок Джона Гаита 
і Катеріни Свінфорд по материнській лінії; на цьому засновував свої претензії 
на престол.

Л еді Анна — молодша дочка графа Уоріка; була не дружиною, а лише наре
ченою принца Едварда, сина Генріха VI. Померла 1485 року; причина ранньої 
смерті невідома.

Герцог Бекінгем — Генрі Стаффорд, нащадок по материнській лінії Джона 
Ганта. Одружився з Катеріною Вудвіл, сестрою королеви Єлизавети, дружини 
Едварда IV. Був правою рукою Річарда III, а далі порвав з ним і перейшов 
на бік графа Річмонда.

Кардинал Борчер — архієпископ Кентерберійський, лорд-канцлер Англії; корону
вав Едварда IV, Річарда III і Генріха VII.

Роберт Брекенбері — комендант Тауера за Річарда III; відмовився від участі 
у вбивстві синів Едварда IV.

Вільям Кетсбі — радник Річарда III, страчений після перемоги графа Річмонда.
Лорд Ловел — прибічник Річарда III і керівник партії йоркістів після його 
смерті.
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Джон Мортон — єпископ Ілійський, прибічник графа Річмонда. Написав по- 
латині біографію Річарда III, був покровителем Томаса Мора і вплинув на кон
цепцію його «Історії Річарда III».

Граф Ріверс — Ентоні Вудвіл, брат королеви Єлизавети, дружини Едварда IV.

Л орд Стенлі — одружився з Маргаритою Бофорт, матір’ю графа Річмонда, після 
його коронування став графом Дербі.

С. 317. Нарешті сонце Яорка обернуло...— Дім Йорків мав на 
своєму гербі променисте сонце.

С. 318. Щоб вас у  Тауері знов хрестили? — Натяк на дальші по
дії, коли підіслані вбивці вкинуть труп герцога Кларенса в бочку з вином.

Л еді Грей — так Глостер нешанобливо називає королеву Єлизавету, яка до 
одруження з Едвардом IV була дружиною Джона Грея.

С. 319. Пані Шор — Джен Шор, дружина лондонського реміс
ника, яка була коханкою Едварда IV в останні роки його життя.

С. 322. Чертсі — монастир під Лондоном, де поховано Генріха VI.

С. 323. ...захололих ран Уста розкрилися, і кров течеІ — За дав
нім повір’ям, рани вбитого знову починають кровоточити, коли до нього під
ходить убивця.

С. 327. Кросбі — замок Глостера.

С. 330. На побажання ваше, лорде Стенлі, Чи мовила б самінь* 
графиня Річмонд? — Ідеться про Маргариту, дружину лорда Стенлі, яка була 
вдовою Едмунда Тюдора і матір’ю майбутнього короля Генріха VII. Сюжетно 
не пов’язаний з хронікою, цей пасаж мав нагадати тогочасним глядачам про 
династичні права Тюдорів, які по бічній лінії походили з Ланкастерського дому.

С. 330. Хоче помирити Мілорда Глостера й братів він ваших...— 
Тобто помирити Глостера з рідними королеви Єлизавети: з її братом, графом 
Ріверсом, та синами — маркізом Дорсетом і лордом Греєм.

С. 335. Потворний викидню, свине рилатаї — Тут обігруеться зо
бражений на гербі Глостера дикий кабан.

С. 340. Хмурний човняр, уславлений співцями.— Тобто Харон, у 
грецькій міфології — перевізник душ померлих у підземне царство.

За ним з'явилась інша тінь, Мов ангел з кучерями осяйними, Забризканими 
кров'ю...— Тінь принца Едварда, сина Генріха VI, у вбивстві якого взяв участь 
Кларенс.

С. 342. Совість — це небезпечна річ, через неї стаєш боягузом ...— 
Цей монолог убивці перегукується з монологом Річарда III в останній дії п’єси; 
викривальний паралелізм.
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С. 352. О дн е— криве — лишилося на горе, І в ньому бачу я свою 
ганьбу.— Герцогиня Иоркська має на увазі свого найменшого сина, Річарда 
Глостера.

С. 354. ...почет невеликий слід По принца юного послати...— Вели
кий почет міг справити враження, що мир порушено і знову розпочалася війна.

С. 358. Помфрет — замок Йорків, де було вбито Річарда II.

С. 359. Привіт, мій брате...— В часи Шекспіра братами називали 
усіх близьких родичів. У відповідь принц називає Глостера «дядьком».

С. 360. ...хай бог боронить Нам захистку священного права Пору
шити.— За середньовіччя храми мали право «божого захисту», порушувати яке 
вважалося гріхом.

С. 361. Його побудував ще Юлій Цезар? — В Англії існувала ле
генда, що Тауер заклав Юлій Цезар.

С. 362. Я втілюю, мов Зло в старих виставах...— Глостер порів
нює себе з образом Зла (Гріха) в середньовічних мораліте.

Як доблестю він розум збагатив, Так розум доблесті його увічнив.— Принц на
тякає на «Нотатки про Галльську війну», книгу, де Цезар увічнив свої «доблес
ті» — завоювання Галлії.

С. 363. Малий, як мавпа, я, то він вважає, Що ви могли б носить 
мене на плечах.— При середньовічних дворах блазні носили на плечах мавпочок, 
і своїм дотепом малий герцог Йорк уподібнює Глостера до блазня.

С. 355. Він пані Шор міцніше поцілує.— По смерті Едварда IV 
його коханка Джен Шор стала коханкою Гастінгса.

С. 366. Що ніби вепр шолом зірвав із нього...— Сон-попереджен- 
ня про небезпеку з боку Глостера (дикий кабан — емблема на його гербі).

С. 376. Скажи, що в рік, коли ходила мати Едвардом ненаситним, 
воював У Франції мій батько...— Заради досягнення мети Глостер не зупиняєть
ся fi перед брудним наклепом на свою матір.

Бейнард — замок Йорків у Лондоні.

Магістр Шоу — за «Історією короля Річарда III» Томаса Мора, це був учений- 
теолог, який, щоб запобігти ласки Глостера, оголосив Едварда IV й Кларенса 
недійсними синами герцога Йорка, посилаючись на їхню несхожість із батьком.

Брат Пенкер — чернець-августинець, спільник Шоу.

С. 377. Безмовні всі, ні слова не говорять.— Уславлена сцена мов
чання народу, яка мала відгомін у літературах пізніших часів.

Про угоду шлюбну з леді Люсі Й про ту, що склав у  Франції посол...— Насправ
ді, як заявила леді Люст під присягою, такої угоди не було; у Франції велися 
переговори про шлюб, але до угоди справа не дійшла.
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С. 385. То я вітав би герцогиню ЙорксьКу Як матір двох прекрас
них королев.— Слово «матір» Стенлі вживає у значенні «свекруха»: він хоче 
сказати, що через деякий час ще одна невістка герцогині Иоркської, леді Анна, 
стане королевою.

С. 386. Листа я вами передам до сина...— Лорд Стенлі передав 
листа своєму пасинкові, графові Річмонду.

С. 387. А я — в могилу, там мій мир і спокій. Вісімдесят я років 
прожила...— Насправді герцогині йоркській було тоді шістдесят вісім років, і 
вона прожила ще дванадцять років.

С. 390. Пригадую, пророчив Генріх Шостий, Що буде Річмонд на- 
иіим королем...— Цей мотив неминучості коронування графа Річмонда, який часто 
повторюється у п’єсі, був відповіддю на «ідеологічне замовлення» сучасності, 
ствердженням «тюдорівського міфу».

С. 390—391. ...і назвав Ружмоном. Здригнувсь я...— Річарда злякала 
співзвучність назви замку й імені його ворога Річмонда.

С. 391. Брекнок — родовий замок Бекінгемів у Південному Уельсі.

С. 394. Едвард Едварду смертний борг сплатив.— Тобто смерть 
принца Едварда стала відплатою за участь його батька у вбивстві Едварда, 
принца Уельського, сина Генріха VI і Маргарити.

С. 396. Це долі колесо вже повернулось 1 кинуло тебе на здобич 
часу...— Одне з характерних виражень концепції «часу» у Шекспіра, в якому 
проглядає розуміння об’єктивних закономірностей історичного розвитку.

С. 398. ...хіба лише <ггодину Гемфрі»...— Тут обігрується англійсь
ке прислів’я, яке постало з того, що до пам’ятника герцогові Гемфрі сходилося 
багато людей, очікуючи запрошення на сніданок чи обід.

С. 405. До західного берега, владарю, Підплив потужний флот...— 
З цього моменту й до кінця сцени історичні події у Шекспіра змішуються і пода
ються з прискоренням. Насправді Річард III у жовтні 1483 року рушив до Сол
сбері, де застав герцога Бекінгема в скрутному становищі, розгромив його і 
31 жовтня стяв йому голову. Незабаром флот графа Річмонда наблизився до 
берегів Англії, але буря розсіяла по морю кораблі, і він змушений був ні з чим 
повернутися у Францію. Успішно висадився він в Англії на два роки пізніше.

С. 411. їх  щонайбільше тисяч шість чи сім.— За Голіншедом, у 
Річмонда було не більше п’яти тисяч війська.

С. 416. Спи мирно, Річмонде... Ж иви й цвіти,— велять Едварда  
діти.— Змушуючи і вбитих принців молитися за перемогу Річмонда, Шекспір 
тим самим доводить до кульмінації апологію засновника династії Тюдорів, 
представляючи його як виразника загальнонаціональних інтересів, миротворця 
Англії.
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С. 421. Дармоїд нікчемний, Що вигріла моя в Бретані мати...— 
Насправді Річмонда утримував герцог Бургундії; слово «мати» — наслідок дру
карської помилки у другому виданні хроніки Голіншеда (тоІНег замість ЬгоіЬег), 
яким користувався Шекспір.

Т ІЇ  АН ДРО Н ІК

Точна дата появи твору невідома. Сучасні дослідники від
носять його написання до 1590—1593 років, тобто до початку творчого шляху 
Шекспіра. Перше анонімне видання «Тіта Андроніка» з’явилося в 1594 році; 
за життя Шекспіра вийшло ще два його видання — в 1600 і -1611 роках. Текст 
третього (Зиагіо був передрукований у Роїіо 1623 року з додатком деяких сце
нічних вказівок і другої сцени з третьої дії, взятих із театрального рукопису 
п’єси. Багато критиків і дослідників XVIII—XIX ст. заперечували авторство 
Шекспіра, посилаючись на художню слабкість цієї п’єси, на переповненість її 
грубими й жорстокими сценами, проявами естетичного несмаку, на примітивність 
її структури. Вважалося, що ця п’єса недостойна генія Шекспіра, навіть біль
ш е— що вона його принижує. Однак існує немало переконливих доказів автор
ства Шекспіра, і насамперед той, що Гемінг і Кондел, його найближчі спів
робітники по театру, включили її до Р 1623 року. Воднораз сучасні дослідники, 
припускають, що Шекспір був не єдиним автором «Тіта Андроніка»; цілком 
вірогідно, що він, як це не раз бувало, переробляв уже існуючий текст п’єси, 
залишаючи без змін окремі його шматки.

Безпосереднє джерело «Тіта Андроніка» ще не виявлене; з певністю можна 
говорити лише про окремі мотиви п’єси, що йдуть від Овідія і Сенеки.

Перша спроба Шекспіра в трагедійному жанрі, «Тіт Андронік» якоюсь мірою 
відбиває також складнощі й слабості ранніх етапів формування цього жанру. 
Як відомо, середньовічна драматургія жанру трагедії не знала, і ренесансна 
трагедія виникала як відродження та оригінальний розвиток античного жанру. 
Проте за взірці для неї правили не найвищі його досягнення — давньогрецькі 
трагедії класичного періоду,— а головним чином трагедії Сенеки, римського дра
матурга І ст. н. е. До речі, все те, що розчаровувало й відштовхувало в «Тіті 
Андроніку» критиків і читачів XVIII й XIX ст., загалом було властиве новочас- 
ній трагедії на перших етапах її розвитку: італійській трагедії XVI ст., ранній 
іспанській та англійській трагедії тощо. ї ї  автори прагнули передусім до нагнітан
ня жаху, вбачаючи в цьому трагедійний сенс твору. Вузько й спрощено розумі
ли вони моральну мету трагедії, вважаючи, що насамперед вона вчить не зано
ситися в щасті й стоїчно переносити страждання. Явний нахил мали вони до 
живописання всіляких жорстокостей і злодіянь, вибухів пристрастей та інстинк
тів, не контрольованих розумом і моральною свідомістю. В кричущій невідповід
ності зі змістом цих трагедій перебуває їхній стиль, де панує велемовна й тріс- 
куча риторика.

У ренесансній Англії довершеним зразком такого твору стала «Іспанська 
трагедія» (близько 1587) Т. Кіда. Здавалося б, неможливо досягти більшого
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нагромадження злодіянь, жорстокостей, кривавих розплат, убивств тощо. Проте 
Шекспір у своєму «Тіті Андроніку» перевершив «криваву трагедію» Кіда не 
тільки кількісно, а й, так би мовити, якісно: згадаймо хоча б сцену, де голов
ний герой пригощає лиходійку Тамору засмаженим м’ясом ТІ синів, а потім 
убиває її, що тягне за собою цілий ланцюг негайних убивств. А втім, немае 
потреби переповідати чи каталогізувати страхіття, якими наповнений «Тіт Ан
дронік». Натомість зазначимо, що при всьому тому є у творі й немало фраг
ментів справжньої поезії, які провіщають майбутні шедеври Шекспіра в тра
гедійному жанрі.

З усіх тих визначень, які давалися «Тіту Андроніку» в науковій літературі, 
найбільш слушним, на нашу думку, е визначення «примітивна трагедія». Так, 
це саме примітивна трагедія і за розумінням трагічного як жахливого, і за його 
художнім вираженням, і за прагненням удовольнити примітивні «трагедійні» 
смаки тогочасних глядачів. Але ж примітивне в мистецтві означає і «першо- 
стадійне»: це те грубе, недосконале, елементарне, з якого потім розвиваються 
високі, завершені форми різних видів і жанрів художньої творчості. Якраз у 
такому відношенні й перебував «Тіт Андронік» до наступних шедеврів Шекспіра 
в жанрі трагедії.

ПРИМІТКИ ДО «ТІТА АНДРОНІКА»

С. 428. ...котрий ще зветься Пій...— Від латинського Рій» — «бла
гочестивий».

С. 429. Капітолію хранитель — Юпітер.
...блукати По жаховійних Стіксу берегах! — За античним повір’ям, душі загиблих 
неприкаяно блукають по берегах Стіксу, ріки в царстві мертвих, доки їх тіла 
не віддані землі.

С. 431. ...цариці Трої Дали нагоду люто відплатити Фракійському 
тирану...— Троянська цариця Гекуба помстилася за вбивство сина фракійському 
цареві Полімнестору, своєю рукою вирвавши йому очі.

С. 432. Він до Солонового щастя ближчий.— За легендою, афін- 
ський державний діяч і мудрець Солон (VII—VI ст. до н. е.) заявив, що справ
ді щасливими можна вважати, лише мертвих, які вже не підвладні примхам 
долі.
Цей чистий білий плащ... Ти названий... Достойним сапсІШаіиз,— одягни...— В 
давньому Римі кандидати на високі посади одягали білий плащ (паллій).

С. 433. Титана промені...— Бога сонця Аполлона (Феба) називали 
також Титаном.

С. 436. Фебея — одне з імен богині мисливства Діани.

С. 438. Лаертів мудрий син — Одіссей (Улісс).

С. 443. ...носили І не такі Вулканову оздобу — тобто роги, оскіль
ки Венера зраджувала свого чоловіка Вулкана з Марсом.
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С. 447. Як та Дідона з принцом мандрівним.,.^  Тобто з  Енеєм; 
далі йде парафраз із четвертої пісні «Енеїди» Вергілія.

Моїми ж геть заволодів Сатурн.— За астрологічними викладками, люди, що 
народилися під знаком Сатурна, відзначаються холодністю почуттів.

Філомела — міфічна героїня, яку збезчестив Терей, чоловік її сестри Прокни, І, 
щоб вона не могла розповісти про злочин, відрізав їй язик. Із цим мотивом, 
запозиченим Шекспіром із «Метаморфоз» Овідія, пов’язана в трагедії ліиія 
Лавінії.

С. 448. Актеон — міфічний мисливець, що підгледів купання Арте- 
міди (Діани); розгнівана богиня перетворила Актеона на оленя, і юнака роз
терзали його ж собаки.

...цей темний кіммерієць...— В уявленні давніх греків кіммерійці — жителі від
далених країн темряви, але зовсім не темношкірі. У Шекспіра це слово напов
нюється іншим змістом.

С. 449. Семіраміда — еллінізована форма імені ассірійської цариці 
Шаммураміт (IX ст. до н. е.). Легенда приписує їй не тільки будівництво висячих 
садів, а й велику жорстокість.

С. 452. Пірам — герой із сюжету Овідія про Пірама й Тізбу, ство
реного на міфічній основі. Прийшовши на побачення з Тізбою, Пірам побачив 
її покривало, яке пошматувала левиця. Гадаючи, що Тізба загинула, він 
заколов себе. Тізба, знайшовши тіло коханого, теж заподіяла собі смерть. До 
цього сюжету Шекспір звернувся в комедії «Сон літньої ночі», якоюсь мірою 
він використовує його також у трагедії «Ромео і Джульєтта».

Коціт — міфічна ріка в царстві мертвих.

С. 467. Корнелія так пильно не читала Своїм синам...— Корнелію, 
матір Тіберія і Гая Гракхів (II ст. до н. е.), великих римських реформаторів, 
шанували в Римі як зразкову виховательку.

С. 468. Тулліїв «Оратор» — трактат Марка Туллія Ціцерона (І ст. 
до н. е.).

С. 470. ...вітер Пісок розвіє, мов листки Сивіли.,.— За Вергілієм, 
пророчиця Сивіла писала свої пророцтва на аркушах, які нерідко розносив 
вітер.

С. 472. Іпіе£ег уііае, 5се1е^І5^ие ригиз
N011 е£еі Маигі іасиїіз, пес агси (лат.) —

Хто не ч и н и т ь  зла, хто з життям у згоді —
Нащо лук йому чи списи маврійські...

(Горацій, Ода XXII. Пер. А. Содомори)
С. 474. Енкелад і його батько Тіфон — титани в давньогрецькій мі

фології.
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С. 476. Теггая Азігаеа ге1І£иіі (л а г .)— Астрея покинула землю.

Цитата з «Метаморфоз» Овідія, де розповідається про те, як богиня справед
ливості Астрея покинула землю, коли настав «залізний вік».

С. 489. Гіперіон — у грецькій міфології, одне з імен бога сонця 
Геліоса.

С. 494. Чи слушно розлютований Віргіній Вчинив, убивши власною 
рукою Дочку, яку позбавили дівоцтва? — Насправді, за римською легендою, Вір
гіній вбив свою дочку, щоб її не зганьбив децемвір Аппій Клавдій.

С. 495. ...врочисто предок наш Оповідав засмученій Дідоні...— 
Мається на увазі Еней, легендарний родоначальник римлян.

С. 496. Сінон — див. примітки до третьої частини «Генріха VI».
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До першого тому творів В. Шекспіра (1564—1616) увійшли його ранні хроніки: 
трилогія «Генріх VI».  «Річард III»,  а також рання трагедія «Тіт Андронік».


