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Драма на дві дії 

 
 

ДІЙОВІ ОСОБИ 
 
Жан Батіст Мольєр.  
Арманда – його дружина. 
Шарль Лагранж – актор, перший помічник Мольєра.  
Оноре Лебель де Бюссі – приятелька Мольєра.  
Клод Шапель – літератор, його давній друг.  
Нікола Буало – поет.  
Мішель Барон – актор.  
Полет – служниця в домі Мольєрів.  
Луї – кучер пана Дюкре.  
Монашки. 

 
Події відбуваються в Парижі, на вулиці Рішельє, 

в будинку Мольєра. 
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ДІЯ ПЕРША 
 

Сцена 1 
Велика кімната: шафи з книгами, завалений рукописами 
письмовий стіл, картини на стінах, погруддя філософів біля 
вікна, крісло біля каміна... Це кабінет Мольєра. Господар 
сидить у кріслі, гріється біля вогню, покашлює і щось пише. На 
ньому халат смарагдового кольору, накинутий поверх білизни. 
Голова Мольєра по-жіночому перев’язана шовковою нічною 
хустиною, зав’язаною на лобі. Ось він одірвався від своєї 
роботи і задумано задивився на вогонь. Потім знову хотів щось 
записати, але саме в цей час до кабінету зайшла Арманда, 
зодягнута в пишний наряд. 

Арманда.  Доброго ранку, Жане.  
Мольєр (підняв голову). Доброго ранку, Армандо.  
Арманда. Тобі вже настільки легше, що ти знов узявся 

писати?  
Мольєр. А що ж мені ще робити, якщо ти знов на цілий 

день кудись ідеш... 
Арманда (опустила очі). Я можу нікуди й не йти.  
Мольєр. Ні, іди, якщо вже зібралась. Ти ж не винна, що 

ще така молода. І ти не зобов’язана сидіти нянькою біля 
свого старого і хворого чоловіка... 

Арманда (майже крізь сльози). Ні, я таки сьогодні 
нікуди не піду!  

Мольєр (не встаючи з крісла, потягнувся до неї і взяв за 
руку). Не ображайся, будь ласка. І не слухай мене. Ти 
справді молода і гарна, і тобі треба виходити між люди. 
Мені боляче, коли ти цілими днями не буваєш вдома.  Але 
мене мучило б  почуття провини, якби я тебе до себе 
прив’язав. Не звертай уваги на мій дратівливий тон – коли я 
пишу, то завжди буваю незадоволений написаним і стаю 
дражливим. Іди розважайся. Я не хочу, щоб, крім хвороби, 
мене гризло ще й почуття вини... 

Арманда. І ти цілий день просидиш тут сам?  
Мольєр. Ні, до мене з самого ранку повинен прийти 

Лагранж і показати, що він там записав у своєму “Реєстрі” 
про наші останні касові збори. А потім, може, ще зайде 
мадам Оноре Лебель де Бюссі... 

Арманда. Це та, що колись влаштовувала публічні 
читання твоїх п’єс і ще до прем’єри готувала громадську 
думку? 

Мольєр. Так, це та сама. 
Арманда. Після того, як вона вийшла заміж, я про неї 
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нічого не чула... 
Мольєр. Вона тепер справді більше дбає про свою сім’ю, 

але я оце випадково зіткнувся з нею на прем’єрі і попросив 
її підшукати деякі матеріали для  моєї нової п’єси.  

Арманда. Для нової п’єси? І про це я ще не чула...  
Мольєр. Бо її ще нема. Так, деякі заготовки...  
Арманда. Ти став набагато делікатніший – раніше ти 

сказав би, що мене більше цікавлять мої поклонники, ніж 
твої п’єси...  

Мольєр. Бо раніше так воно і було. Але тепер давай не 
будемо сваритись. 

Арманда. То я можу йти? 
Мольєр (напівжартома). Але тільки до вечора... 
Арманда (вже веселіше). Я скоро повернусь – тепер 

швидко смеркає! (Оглянулась). Я скажу служниці, щоб 
принесла тобі сніданок сюди.  

Мольєр. Не треба – я вже перекусив. Але нехай Полет 
принесе ще дров, бо щось тут холоднувато... 

Арманда виходить. 
 

Сцена 2 
Мольєр знову заглиблюється у свою роботу, то виводячи щось 
гусячим пером на цупкому жовтуватому папері, то подовгу 
задивляючись на вогонь... Заходить служниця з оберемком 
дров... 

Полет. Доброго ранку, паночку! 
Мольєр. Доброго ранку, Полет. (Поклав перо на папір, 

який лежить у нього на колінах на товстій книзі). Ти вже 
погодувала маленьку Еспрі-Мадлену? 

Полет. Її саме покоївка годує. А ви вже снідали?  
Мольєр. Снідав, Полет. Якщо це можна назвати 

сніданком... Як мені остогидла вже та молочна дієта, якби 
ти тільки знала! Усі нормальні люди їдять жирну телятину, 
свинину, каштани, сир, рисову кашу з усякими там желе, а 
тут – вівсянка з молоком і молоко з вівсянкою! І так – 
кожен божий день! Все – досить! Осточортіло! З 
сьогоднішнього дня я починаю нове життя! Тільки ви з 
Катрін ще хоч раз зварите мені ту бридку вівсянку, то 
миски з горшками будуть летіти вслід за вами аж до 
Єлисейських полів! 

Полет. Добре, паночку. Пані Арманда саме посилає 
мене на ярмарок, то я там виберу для вас найжирнішу 
свинину... 
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Мольєр. Ти що – хочеш мене вже зовсім добити?! Та 
якщо я зразу після цієї собачої дієти наїмся жирної 
свинини, то мене вже ніякий медик Пургон не спасе!  

Полет (ображено). Ви самі не знаєте, чого хочете. Вам 
не догодиш. 

Мольєр. Полет, я знаю, чого хочу.  Я хочу жити, як усі 
нормальні люди, і їсти нормальну їжу, як усі. Хіба це так 
багато? 

Полет. Ну що ж я зроблю,  якщо ви такі хворі, що вам 
нічого не можна... 

Мольєр. А ти подумай, що можна зробити. Якщо я не 
хочу молочної каші, але не можу їсти свинини, то, може, 
ми виберемо щось середнє?  

Полет (думає і розмірковує вголос). Катрін якось казала, 
що вони в селі у своєму хліві з одного боку поставили 
корову, з другого відгородили місце для свині, а 
посередині, щоб птиці взимку було тепло, тримають у 
клітці курей. 

Мольєр. От бачиш! Але купуй тільки живих.  
Відстріляна дичина часто буває уже не першої свіжості... 
Щоб і з курми так не вийшло... 

Полет.  Слухаюсь, паночку. 
Мольєр. Оце вже краще! А то “вам не догодиш” та “вам 

не догодиш”.  Якщо гарно подумати, то можна й догодити. 
Дзеленчить дзвоник вхідних дверей. 

Це, мабуть, Лагранж. Іди відкрий, Полет. Тоді можеш 
збиратись на ярмарок. 

Полет (зітхнула). Ні, мені спочатку треба прибрати 
кімнату пані Арманди... (Виходить). 
 

Сцена 3 
До кабінету заходить Шарль Лагранж, тримаючи в руці 
переплетену телячою шкірою книгу. 

Лагранж.  Доброго ранку, Мольєре! Я не зарано?  
Мольєр. Доброго ранку, Шарлю. Ні, ви якраз вчасно. 

Беріть стільця і сідайте ближче до вогню. Дуже змерзли, 
поки до мене добрались?  

Лагранж (підносячи стільця ближче до каміна). Ще б 
не змерзнути – середина лютого, як-не-як! 

Мольєр (покашлюючи). І я ось знову десь гарно 
промерз... 

Лагранж. То, може б, ми розмову про ці фінансові 
справи відклали? 
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Мольєр. Ні, Шарлю, ніяка хвороба не може звільнити 
директора театру від його обов’язків. Я і так уже добру 
частину їх на вас переклав. Розкривайте свій “Реєстр” та 
показуйте, що ви там записали. 

Лагранж (розкриває книгу). Наші фінансові справи, 
метре, стрімко пішли вгору. Та й так завжди було, коли ви 
ставили свою нову п’єсу. На прем’єрах “Тартюфа” і “Дон 
Жуана” касові збори взагалі були вражаючі – 2860,2645, 
2390 і 2320 ліврів за одну виставу! Так, ось – 1673 рік. 
Якщо в кінці січня і на початку лютого касові збори за 
вистави складали по 599, 179, 298 і 388 ліврів, то тільки на 
прем’єрі “Хворого, та й годі!” 10 лютого виручка склала 
1992 ліври! Це на 528 ліврів більше, аніж за чотири 
попередні вистави разом!  

Мольєр (задоволено потер руки). Прекрасно! Я дуже 
задоволений. І надіюсь, що інші актори – також...  

Лагранж. Мольєре, наша трупа завжди у вас вірила і 
була на вашому боці – ви ж знаєте. 

Мольєр. А мені завжди було приємно дати вам усім 
гарний заробіток і хоч якось віддячити за підтримку. А які 
збори дав “Хворий, та й годі!” у наступні дні? 

Лагранж (знову дивиться у свій “ Реєстр”).  12 лютого 
виручка за виставу склала 1469 ліврів, а 14-го – 1879! Якби 
нам не нашкодив наш колишній друг Люллі і прем’єра 
відбулася при дворі, то касові збори були б іще вищі. 

Мольєр. Як не шкодить нам Люллі – збори наші немалі! 
(Зітхнув). Так, якби не цей самозакоханий музикантик і не 
його придворні інтрижки, то виручка була б ще вищою... 
Ну, та нема лиха без добра, – зате тепер виставу можуть 
подивитись прості парижани. 

Лагранж. Ваша правда, Мольєре, – квитки на стоячі 
місця у партері на завтрашню виставу уже розкуплені всі. 
Хоча ці квитки – найдешевші... 

Мольєр. Зате найдорожчий глядач! Ви бачили, Шарлю, 
як вони щиро сміються? Як забувають на час вистави про 
свої щоденні клопоти і навіть про свої болячки?! 
(Закашлявся). Ні, я таки знов простудився! (Дістав з кишені 
хустину і приклав до уст).  

Лагранж. О! Ледве не забув! Я приніс вам нашу 
бутафорську хустину з “плямами крові”, яку ви просили. 
(Дістає її з кишені і подає Мольєрові). Ви що – задумали 
розіграти пані Арманду?  
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Мольєр. Ні, Шарлю, ні. По-перше, її бутафорською 
хустиною не проведеш, бо вона її на сцені вже не раз у 
руках тримала. А по-друге, навіть якби я спливав кров’ю, 
то вона про своїх поклонників думати не перестане... 
Просто я зараз пишу нову п’єсу. Вона називається “Поет і 
Король”. Там Поет теж хворий. Він помирає, і з його руки 
випадає закривавлена хустина. Я хочу спробувати розіграти 
цю сцену з Мішелем Бароном. А ви ж знаєте, що я люблю, 
аби все було більш-менш правдоподібно.  

Лагранж. А костюми? 
Мольєр. Які костюми! Поет там у халаті, як от я, а 

Мішель завжди одягається так, що моя служниця дивиться 
на нього, як на Людовика ХІV!  

Лагранж. То ви ще й Мішеля сьогодні чекаєте? 
Мольєр. Ні, ця сцена у мене ще не готова. Але якщо 

мадам Оноре Лебель де Бюссі принесе мені деякі 
матеріали, то я її швидко закінчу. Репетицію з Мішелем 
відкладу я, напевно, на завтра.  

Лагранж. Завтра ж вистава! Ви що – не збираєтесь 
відпочити перед тим, як вийти на сцену? Ви себе вже 
зовсім не бережете. Хіба не видно, який ви хворий?! 

Мольєр. Тому я й спішу... Хворий ще може писати, а 
мертвий – вже ні... 

Лагранж. Ну, спасибі! Підняли ж ви мені настрій перед 
завтрашньою виставою! 

Мольєр. Настрій я вам усім підніму завтра на виставі – 
тож передайте акторам, щоб о четвертій були вже готові. Бо 
я себе справді недобре почуваю, – коли б хоч не довелося 
повертати гроші за квитки... (Кашлянув). 

Лагранж. То, може, нам краще так і зробити?  
Мольєр. Та ви що! Робітники і актори чекають свого 

законного щоденного заробітку, а парижани – вистави! І не 
подумайте! Це я так – про всяк випадок сказав... Усе буде 
добре, Шарлю. Не переживайте.  

Лагранж (підводячись). То відпочиньте хоч сьогодні, 
Мольєре.  

Мольєр. А що мені ще залишається – Арманда знову 
пішла з дому на цілий день. От я і відпочину...  

Дзеленчить дзвоник вхідних дверей. Заходить Полет. 
Полет. Паночку, там прийшла якась пані – каже, що 

вона Оноре Лебель де Бюссі і що ви її чекаєте...  
Мольєр.  Проси її негайно! І якщо вже прибрала, то 

відправляйся на ринок. Катрін відкриє, якщо хтось прийде.  
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Полет. Слухаюсь, паночку. (Виходить). 
Лагранж. То я вже піду. До завтра, Мольєре. 
Мольєр (якось аж ожив). До завтра, Шарлю, до завтра. 

(Швиденько знімає з голови хустину і легенько 
відкашлюється). 

Шарль Лагранж виходить.  
 

Сцена 4 
Натомість до кабінету заходить ще молода жінка. Тільки-но 
вона переступила поріг, як Мольєр сам робить кілька кроків їй 
назустріч. 

Мольєр. Доброго дня, Оноре! Ви навіть не уявляєте, з 
яким нетерпінням я вас чекав! 

Оноре. Доброго дня, Мольєре... (Трохи ніяково). Вам так 
потрібні відомості про тих давніх придворних блазнів? 

Мольєр (не зводячи з неї очей). Дуже потрібні, Оноре... 
Оноре. Я перебрала всю бібліотеку покійного дядечка і 

виписала все, що стосується цієї теми. 
Мольєр. Я уявляю, скільки сил і часу вам довелося на це 

затратити... Адже бібліотека Ла Мота Ле Вайє – одна з 
найвідоміших у Парижі. 

Оноре.  Але про блазнів-гострословів написано не дуже 
багато... 

Мольєр.  Нічого дивного, Оноре, – про тих, хто ріже 
правду у вічі, завжди пишуть мало, а то й стараються не 
згадувати зовсім...  

Оноре (з гордістю). Але все ж я дещо “відкопала” і про 
Тевенена,  що був блазнем при Карлі V, і про 
найвідомішого королівського блазня-гострослова Трібуле, 
від якого діставалось і королю Франсуа І, і його 
придворним! (Дивиться в папери). Потім при різних 
королях блазнями були Брюске, Тоні, Матюрін, Гійом, 
Шіко, Анжелі... (Відірвалась від рукопису). Але ви самі 
побачите, що чим ближче до наших часів, тим  все частіше 
позбуваються блазнів-гострословів і їх місце поступово 
займають звичайні арлекіни, серед яких нерідко 
зустрічаються навіть жінки... 

Мольєр. Ви молодчина, Оноре! Ви знайшли мені 
підтвердження моїх думок!  (Легенько прокашлявся і зробив 
паузу, яку його співбесідниця розцінила як небажання 
Мольєра розкривати свій творчий задум). 

Оноре.  Я знаю, що творчість для вас – це святе. І якщо 
ви вважаєте, що ще рано про це говорити, то не 
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розповідайте... 
Мольєр. Говорити про це ще, може, й справді зарано. 

Але водночас мені і хочеться комусь відкрити душу, бо 
поговорити немає з ким... Арманду завжди більше 
цікавлять оплески і поклонники, ніж мої п’єси. А мені так 
хочеться іноді вилити комусь душу і поділитися 
наболілим.... Це, може, вже останній мій твір... Я такий 
хворий, що не знаю, чи і його допишу. А ви завжди були 
моєю повірницею, Оноре. Пробачте, що я знову вас 
потурбував. 

Оноре. Але чому про блазнів, Мольєре?  
Мольєр. Я не про блазнів пишу. Я пишу про себе – про 

своє призначення і місце при дворі. 
Оноре (запально). Але ж ви не блазень! Ви великий і 

серйозний поет! Я завжди так вважала і досі вважаю. Ви ж 
знаєте.  

Мольєр. А при дворі всі вважають мене блазнем, 
постачальником королівських розваг! І я теж вважаю себе 
блазнем, але не тим, який покликаний їх веселити,   а тим, 
який викриває їхні пороки і ріже правду їм у вічі! Це 
прекрасна тема, Оноре. (Бере з її рук аркуші, які вона 
принесла). Ці відомості про історію виникнення і 
запровадження посади “придворного блазня” – це тільки 
фон для моєї п’єси, тільки канва. Ця п’єса називається 
“Поет і Король”. І розповідається в ній про Поета, який 
свідомо одягає на себе одежу блазня, аби тільки мати змогу 
говорити Королю правду! 

Оноре. Ах, он воно що! А я стільки років думала над 
вашою п’єсою “Блискучі коханці”, у якій ви грали роль 
королівського блазня Клітіда! Мені ще тоді запали  в 
пам’ять слова Клітіда, які він сказав астрологу Анаксарху: 
“Я жартую як умію. Ось ви говорите що заманеться, а 
ремесло комедіанта – це не ремесло астролога. Уміти гарно 
брехати і вміти гарно жартувати – дві різні речі: набагато 
легше обманювати людей, аніж їх смішити”. Це ж ви тоді 
говорили про себе, про своє ремесло!  

Мольєр. Тепер я хочу розвинути цю тему і багато чого 
додати, пояснити... Я хочу, щоб люди від мене почули, як я 
сам розцінюю свою службу при дворі на посаді начальника 
придворних розваг і як мені доводиться прикидатися 
дурником, аби тільки після невинних фарсів мати змогу 
поставити “Тартюфа”, “Дон Жуана”, “Мізантропа”...  
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Оноре.  Ваш “Скупий”, “Міщанин у дворянстві”, 
“Хворий, та й годі!” – теж п’єси не такі вже й безневинні...  

Мольєр.   Боже, Оноре, як мені вас не вистачає...  
Оноре (усміхнулась). Почули б це мій чоловік і ваша 

дружина...  
Мольєр.   Та я ж не про це, Оноре! Я ж не про це!  
Оноре.   Я знаю. Ви завжди мені першій усе читали...  
Мольєр. Я і зараз хочу вам показати один невеличкий 

уривок зі своєї майбутньої п’єси. І хочу попросити у вас 
допомоги. Бачите, наступного дня до помираючого Поета 
повинен прийти попрощатись Король, а перед цим до нього 
востаннє приходить Муза. Прочитаєте її монолог? 

Оноре.   Я боюсь, що у мене не вийде, – я ж не актриса...  
Мольєр. Це, може, навіть на краще, бо наші актриси 

читають поезію аж занадто артистично. А тут потрібна не 
артистичність, тут потрібна душа... (Подає їй аркуші). Ось 
вам текст. Муза прийшла до Поета, який щось пише, 
сидячи в кріслі біля каміна. Поет її навіть не бачить – 
жоден поет ніколи не бачить своєї музи. Але вона завжди 
стоїть у нього за плечима, і нашіптує йому чи навіває якісь 
думки, і поправляє його, якщо він десь помиляється... Не 
бійтесь: у вас дуже гарний смак і тонкий, проникливий 
розум – ви все зрозумієте в цьому монолозі і прочитаєте 
його гарно... 

Мольєр сідає в крісло і бере в руки перо. 
 

Сцена 5 
Оноре стає позаду Мольєра, і починається перша вистава у 
виставі, у якій Оноре Лебель де Бюссі виголошує монолог 
Музи, стоячи за плечима у Поета, роль якого виконує Жан 
Батіст Мольєр... 

М у з а. 
Поклавши книгу на худі коліна  
(біля вогню, що розвела Полет),  
сидить Поет всю ніч біля каміна – 
своє життя описує Поет... 
 
І вже за провінційними валами  
стоїть фургон, запряжений волами,  
а поруч з ним у царському вбранні  
стоїть актор, готовий до борні. 
 
Позаду крах Блискучого театру,  
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трагедія страшна про Клеопатру,  
попереду – комедії і Марс.  
Театр – це фарс. Бо і життя – це фарс. 
 
І ось ви вже у Нанті! Вже – в Ліможі!  
Уже вам аплодують там вельможі!  
І вже вам аплодує весь Прованс!  
Але Париж не знає ще про вас... 
 
Ще взнає... Та тринадцять років поспіль  
Поет собі стелив дорожню постіль...  
І раптом – мати рідна, о-ля-ля! – 
бродяча трупа – Трупа Короля! 
 
Навколо блиск, навколо діаманти,  
навколо теж – самі комедіанти!  
А що для них ти блазень – не зважай...  
Назвавсь комедіантом – розважай! 
 
Розвеселяй придворних – грай на лірі!  
У них, крім танців, більш нема занять... 
А ти “Тартюфа” їм – про лицемірів!  
І “Дон Жуана” – про розпусну знать! 
............................................................ 
І ось за Стіксом – мертвою рікою – 
Харон готує човен чи пором...  
... А ти сидиш і кволою рукою  
виводиш букви гусячим пером. 
 
Це смерть іде! І все гучніші кроки!  
А ти – все пишеш перед Богом звіт  
про те, як, викриваючи пороки,  
ти намагався врятувати світ... 
 
Облиш їх всіх... Ти їм – як сіль на рані!  
Як царський блазень – божевільний Марк! 
Ти ж – докір їм за те, що у Руані  
вони тоді спалили Жанну Д’Арк! 
 
Облиш їх всіх... Звільни лице від гриму.  
Бродячій трупі ліру кинь на віз.  
Подякуй Музі за хорошу риму  
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й... Харону заплати за перевіз! 
 
Минуло все: Бордо, Ажан, Тулуза...  
Мені здається – я вже й не живу.  
Поет вмирає – і вмирає Муза. 

 
(Одірвалась од аркуша і доказала вже своїми словами). 
Я вас, Мольєре, не переживу... 

 
Сцена 6 

Мольєр різко встав з крісла! Заграла якась болісна музика. 
Мольєр і Оноре стоять і дивляться одне на одного. 

Мольєр. Оноре, там нема таких слів...  
Оноре.  Я знаю, що нема...  
Мольєр.  Навіщо ж ви це сказали? 
Оноре.  Бо я так відчуваю... (Знову після паузи). Дуже 

гарний монолог. Якби я була Музою, – я те саме вам 
сказала б...  

Мольєр.   А ви і були моєю Музою всі минулі роки, 
Оноре. Ви були моєю єдиною порадницею і повірницею, 
якій я міг довіритися і в якої міг запитати поради... Ви 
єдина розуміли, хто я такий, і ви єдина не вважали мене 
блазнем, призначеним на посаду начальника придворних 
розваг... 

Оноре (сумно). Отож-бо – б у л а... Мені не слід було 
виходити заміж... 

Мольєр.  Тепер про це пізно говорити. Але якби поруч зі 
мною весь цей час була така жінка, як ви, – я прожив би 
набагато краще і довше...  

Оноре.  А мій чоловік мною незадоволений – йому 
потрібна хазяйка дому. 

Мольєр.  Дурний він, ваш чоловік... А я... ще дурніший...  
Дзеленчить дзвоник вхідних дверей. 

Оноре. Дуже вчасно хтось прийшов, а то б ми до бозна-
чого договорились... (Опустила очі). Я вже піду... 

Мольєр. Оноре, я вас благаю, викиньте ту думку з 
голови – то я писав про уявну, міфічну, нереальну Музу, 
яка вмирає разом з Поетом. Ви повинні ще довго жити... 

Оноре. Довго жити повинні ви, щоб творити... 
Мольєр (сумно усміхнувся). Я постараюсь... 

Оноре подає Мольєрові руку, він ледь доторкається до неї 
устами, а потім затримує її у своїй руці. Але Оноре виходить... 
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Сцена 7 
Не встигла вона вийти, як до кабінету заходить давній друг 
Мольєра літератор Клод Шапель. 

Шапель (ще з порога, оглядаючись на Оноре). Ну, якщо 
до вас, Мольєре, ще ходять такі гарні жінки, то ви не такий 
страшенно хворий, як говорять по всьому Парижу! 
(Підкреслено артистично розкланюється). Моє шанування 
великому поету! (Вже серйозніше). Я вас щиро вітаю з 
прекрасною комедією, Мольєре! 

Мольєр. Доброго дня, Шапелю. Я теж дуже радий вас 
бачити. Вам справді так сподобався мій “Хворий, та й 
годі!”? 

Шапель. “Сподобався” – це не те слово! Я просто в 
захваті – така це розумна і весела річ! Вам прекрасно 
вдалося поєднати серйозність теми і комічність ситуації! 
Скільки тут гумору, скільки сатири! Які задоволені 
парижани і які... незадоволені лікарі! 

Мольєр. Ще більше незадоволені, ніж церковники після 
постановки “Тартюфа”?  

Шапель. Ну, ті взагалі на вас люті!  
Мольєр. Та чого їм на мене лютувати? Вони ситі, 

здорові, кругломорді! Чого їм ще треба?! Це ж я, хворий і 
зацькований ними, вмираю! Могли б мені, вмираючому, 
того “Тартюфа” уже й простити... (Закашлявся).  

Шапель. Мольєре, ви їх так висміяли, що вони вам не те 
що вмираючому, а й мертвому не простять! Згадайте їхні 
пасквілі і послання! (Стає в позу і, піднявши догори перст, 
починає з пам’яті цитувати). “Один чоловік, а точніше 
сказати, диявол, наділений плоттю і одягнутий в людську 
одежу, і найбільший безбожник і вільнодумець, який коли-
небудь жив у минулі віки, набрався стільки нечестя, що 
диявольським своїм розумінням породив п’єсу, яку і має 
намір зробити відомою всьому світу, представивши її в 
театрі, на наругу Церкви і поганьблення самого 
священицького звання і самого божественного призначення 
і в порушення всього, що є найсвятішого в Церкві, 
улаштованій Спасителем для освячення наших душ, і 
замисливши виставити їх на посміх, зневагу і ненависть. За 
таке святотатство і нечестиві заміри заслуговує він 
смертної кари, причому прилюдної, і самого вогнища, 
передвісника пекельного вогню, аби спокутувати такий 
тяжкий гріх образи величі господньої...”. (Міняє позу, 
піднімає вгору другу руку і далі цитує). “... в п’ятницю, 
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п’ятого числа цього місяця, в одному з театрів нашого міста 
була представлена під новою назвою “Обманщик” комедія 
дуже небезпечна і тим більше здатна нанести шкоду релігії, 
що під виглядом засудження лицемірства і вдаваного 
благочестя вона дозволяє звинувачувати в цих гріхах усіх 
тих, хто є опорою віри, і виставляє їх на наругу і 
паплюження вільнодумцям... Ми заборонили і знову 
найсуворіше забороняємо всій нашій пастві представляти, 
читати і слухати прочитання вищесказаної комедії, 
публічно або в приватному домі, під якою б то не було 
назвою і приводом, під страхом відлучення від церкви”. 
(Опустив руку і тільки головою покрутив). 

Мольєр.  І як ви, Шапелю, й досі тримаєте те в голові...  
Шапель.  По-перше, я тримаю його не в голові, а в 

серці! А по-друге, я писав на те відповідь і хотів того чи не 
хотів, а мусив усе запам’ятати... 

Мольєр. То це ваш анонімний “Лист про комедію 
“Обманщик” ходив п’ять років тому по Парижу! І ви аж 
тепер зізнаєтесь, що це ви тоді за мене заступились?! 

Шапель. Я не підписався не через скромність і не тому, 
що злякався святош, Мольєре. Я завжди підписуюсь під 
своїми навіть найуїдливішими епіграмами. Але тут була 
інша ситуація... Ви ж знаєте, що в мене за життя – жінки, 
вино, карти... Якби я підписався під тим листом, то він 
втратив би свою цінність – хто прислухався б до гульвіси й 
п’яниці?! 

Мольєр.   Ви – справжній друг.  
Шапель (усміхнувся). За це треба випити...  
Мольєр (по-змовницьки). Але так, щоб ні Арманда, ні 

Полет не дізнались – мені “протипоказано”. (Дістає келихи 
і графинчик з шафи). Собі я наллю зовсім трішки, Клоде. 
Не ображайтесь.  

Шапель.  Не переживайте – я ображусь тільки тоді, 
якщо ви мені наллєте замало... 

Мольєр наливає і подає Шапелю келих. Вони п’ють поволі, 
смакуючи добре французьке вино. 

Шапель.  Це вино з погрібця вашого дому в Отейлі... 
Мольєр (здивовано). Звідки ви знаєте? 
Шапель (аж образився). Як це – звідки я знаю? Я ж був 

там головним дегустатором! Ви вже забули?  Ех, славні 
були деньочки! І славна компанія – ви, я, Лафонтен, Буало, 
Жонзак, Нантуйє, цей падлюка Люллі... От чого ви нам не 
дали тоді втопитись, як ми до чортиків якось напились?! 
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Усе ж було вже вирішено, всі дружно посеред ночі пішли 
на озеро кінчати з цим паскудним життям! А ви прибігли і 
все зіпсували! Тепер маєте – ця гадюка Люллі робить вам 
пакості при дворі! Краще б я тоді був разом з ним утопився, 
але й ця гадина вам життя не псувала б... 

Мольєр. Та гадина не варта того, щоб через неї топились 
ви, Нантуйє й Буало! Так, я врятував тоді його на свою 
голову, але й друзів своїх  врятував також!  

Шапель. За це треба випити... 
Мольєр бере графинчик і наливає спочатку Шапелю, потім 
збирається налити собі, але саме в цей час за сценою чути голос 
Полет: “Паночку, я вже повернулась!”. Мольєр швиденько 
ставить свій келих і графин у шафу, а Шапель випиває вино, 
але віддати свого келиха не встигає – на порозі з’являється 
Полет. 

 
Сцена 8 

Зрозумівши, що ситуація безвихідна, Шапель починає 
імпровізувати. 

Шапель (до Мольєра, начебто не помічаючи служниці). 
Слухайте ж далі, Мольєре... І ось тоді Людовик  ХІV 
піднімає свій келих і каже: “Я хочу випити за здоров’я 
начальника придворних розваг, великого драматурга Жана 
Батіста Мольєра!” (Обернувся до служниці). Здрастуй, 
Полет.  Ти чула, що сказав наш король про пана Мольєра?  

Полет (взяла руки в боки). І в якому з ваших улюблених 
кабачків він це сказав – у “Білому баранчику” чи в 
“Сосновій шишці”? 

Шапель. Ох, яка ти недовірлива і кусюча, Полет! Я на 
тобі ніколи не женився б! 

Полет. А я за вас ніколи і не пішла б! 
Шапель (до Мольєра). Мольєре, швиденько це запишіть 

і обов’язково десь використайте! Ви чули, як вона сказала? 
“А я за вас ніколи і не пішла б!” Тобто вона не сказала: “А 
я за вас ніколи і не піду!”, бо це вже була б категорична 
відмова. А оце її хитреньке жіноче “не пішла б!” залишає їй 
можливість іншого, більш приємного для неї варіанту: не 
пішла б за одних обставин, але пішла б за інших...  

Полет. Ну, якщо вже на те пішло, пане Шапель, то ви 
теж залишили для себе “можливість іншого, більш 
приємного для вас варіанту”, коли сказали: “Я на тобі 
ніколи не женився б!” Значить, не женилися б за одних 
обставин, але женилися б за інших? 

Мольєр (розсміявся і заплескав у долоні). Браво, Полет! 
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Ти тільки що втерла носа найвідомішому паризькому 
гострослову! 

Шапель (вдавано ображено). Ну, начувайтесь, 
Мольєре! Я тепер всім розкажу, хто вам підказує 
найгостріші дотепи до ваших комедій!   

Мольєр. А я цього ніколи і не приховував – я все життя 
вчуся у цих простих людей! І вам щиро раджу! 

Шапель. А хіба ж я не вчуся? Ви думаєте, я даремно 
цілими днями в тих кабачках пропадаю? 

Полет (принюхується до повітря в кімнаті). Щось я 
ніяк не вловлю цього запаху – від вас, пане Шапель, завжди 
одночасно віє жіночими духами і несе вином... 

Шапель. Ні, Полет, бувають дні, коли від мене несе 
жіночими духами, а вином тільки віє... Ось тоді я, щоб 
вирівняти становище, і берусь за вино. 

Полет. І за пана Мольєра! Але сьогодні у вас нічого не 
вийде – паночок хворий,  і я не дам вам затягти його у 
якийсь кабачок.  Якщо ви не бережете свого здоров’я, то 
подумайте хоч про чуже. 

Шапель (до Мольєра). Мольєре, позичте мені цю 
служницю хоч на сім днів, і я через тиждень буду пахнути, 
як новонароджене дитя! 

Мольєр (усміхнувся). Не знаю, Клоде, як в такому 
випадку ви будете пахнути через тиждень, але через дев’ять 
місяців новонародженим дитям справді запахне! Так що я, 
скоріше всього, вам її не позичу... 

Шапель (знаходить привід, щоб повернути келих). Ну, 
то я з вами і пити не буду! (Віддає келих Мольєру і по-
змовницьки усміхається). 

Мольєр (зітхнув). А я з вами випив би, Шапелю. Та 
щось мені гіршає, і я боюсь, що мені далі доведеться сидіти 
на дієті – себто на молочній каші і прісних галетах. 

Шапель (теж посерйознішав). Я вам щиро співчуваю, 
Мольєре. Але дивіться на це трохи по-філософськи і 
згадайте, на яку пісну театральну “дієту” вас були посадили 
після постановки “Тартюфа”... Якби було потрібно 
висловити усе це віршами, то я сказав би приблизно так: 

Небагато поживи в галеті,  
але нам не звикать до галет: 
час від часу сидить на дієті  

після гострого кожен поет! 
Мольєр. Гарно, Шапелю! Дуже гарно! 
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Шапель. А ви думали, що я вже зовсім пропащий?! Ні, 
як сказав один славний мушкетер своїм товаришам, які 
якось у “Білому баранчику” пропили все до останнього су: 
“Спокійно, хлопці! Ще є порох у наших гаманцях!”  

Мольєр. Ну, хто за них заплатив, догадатись неважко...  
Шапель. А я завжди за друзів плачу. І я завжди за друзів 

відплачую! І за вас я тим тартюфам ще не раз відплачу, 
будьте певні!  

Мольєр.  Ви справжній друг і великий відчайдух, 
Шапелю. Тому я вас дуже прошу – будьте обережні... 

Шапель (узяв свого капелюха). Не хвилюйтесь. У 
всякому разі в “Білому баранчику” мої друзі-мушкетери 
мене скривдити не дадуть... До завтра, Мольєре. Я 
обов’язково ще раз прийду подивитись на Аргана у вашому 
виконанні – це неперевершено! Король даремно не 
запросив вас дати прем’єру при дворі – він навіть не 
уявляє, що він втратив! 

Мольєр (сумно). Я теж багато втратив... Я втратив 
підтримку короля.  

Шапель. Та нічого ви не втратили! Ви як були 
Мольєром, так Мольєром і залишились! Тих Людовиків 
скільки вже було? Перший, другий, п’ятий, десятий, ось 
уже чотирнадцятий! А там підуть п’ятнадцятий, 
шістнадцятий… Люди їх за нумерацією згадувати будуть! 
А ви – один такий! Ви – Мольєр! (До Полет). Полет, роби 
що хочеш, але щоб до завтра від цієї хандри пана Мольєра 
навіть сліду не залишилось! 

Полет. Я принесла з базару курей і зварю паночкові 
бульйону. 

Шапель. Правильно! Я завжди казав, що хандра нападає 
на чоловіка тоді, коли він голодний і тверезий! Ну, все – я 
пішов у “Білий баранчик”: там вона на мене точно не 
нападе...  

Відкланюється і виходить. 
 

Сцена 9 
Мольєр і Полет. 

Полет. Я знаю, паночку, як ви приязно ставитесь до 
пана Шапеля, бо він і справді вірний друг, але його спосіб 
життя мені не подобається – вино і жінки, жінки і вино... 

Мольєр. Ні, Полет, інколи його навідує ще й Муза. 
Причому – справжня Муза, а не якась там салонна 
шмаркачка! Він недаремно вважається “лібертином”, тобто 
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вільнодумцем: його гострі епіграми завжди влучають у 
ціль! Ну, а щодо жінок і вина, то це не тільки його хвороба 
– такі вже уподобання нашої богеми... 

Полет. Ця мадам Богема відкрила новий салон? 
Мольєр (усміхнувся). Ні, богема – це не мадам. Цим 

словом називають тих, хто займається творчістю, але живе 
дещо безладно. 

Полет. Це якраз про пана Шапеля. Слава Богу, що хоч 
ви до цієї богеми не належите... 

Мольєр. Спасибі за комплімент, Полет. Мені дуже 
приємно таке від тебе почути. Бо ти хоч і не дуже освічена, 
але щира і розумна.  

Полет. Але читати я вмію!  
Мольєр. Я знаю, бо сам же тебе і навчив.  
Полет. А на актрису ви мене вивчите?  
Мольєр. Це дуже складно... 
Полет. Але ж пані Арманду ви вивчили!  
Мольєр (зітхнув). Вивчив на свою голову... Так вивчив, 

що вона про це вже й забула... 
Полет. Я не забуду! Тільки вивчіть! Я дуже хочу стати 

актрисою...  
Мольєр. Щоб стати актрисою, треба мати талант.  
Полет. А якщо в мене виявиться той талант, то я вже 

буду актрисою?  
Мольєр. Ні, до таланту ще треба багато повчитися, 

об’ їздити з бродячими комедіантами половину Франції, 
поспати у стайнях, поголодувати, погодувати вошей і бліх... 
(Знов прокашлявся).  

Полет. І тоді я вже буду актрисою? 
Мольєр. Тоді ти вже будеш актрисою, але вельможі все 

одно будуть ставитись до тебе, як до прислуги... А коли ти 
помреш і перед цим письмово не одречешся від  
акторського ремесла, то тебе вкинуть у спільну могилу 
разом з нехрещеними дітьми, відлученими від церкви і 
самогубцями... 

Полет. А я стану актрисою, проживу актрисою все 
життя, а потім візьму перед смертю і для видимості 
відречуся!  

Мольєр. Не смій про таке навіть думати! Можна ламати 
комедію перед людьми, але не перед Богом, Полет...  

Полет. То ви не відречетесь, як це зробила пані 
Мадлена? 
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Мольєр. Ні, не відречусь. Бог дав мені талант 
комедіанта, і я чесно ніс цей хрест все життя. Чого ж я 
тепер, перед смертю, маю від цього відрікатись? І як же Бог 
може покарати мене за те, до чого сам же мене і покликав?!  

Полет. А церковники кажуть інакше...  
Мольєр. Мені байдуже, що кажуть церковники! І мені 

байдуже, де буде лежати моє тіло! Я хочу робити те, до 
чого лежить моя душа!  

Полет. Я теж хочу робити те, до чого лежить моя душа 
– я хочу... грати роль служниці Туанети у вашій комедії 
“Хворий, та й годі!”...  

Мольєр (усміхнувся). Ти спочатку виконай свої прямі 
обов’язки служниці і прибери мій кабінет. І завтра вранці 
розтопи пораніше камін –  мені треба працювати. А про 
твоє сценічне майбутнє ми ще поговоримо. Я пішов вниз до 
нашої маленької Еспрі-Мадлени і пані Арманди. На 
добраніч, Полет.  

Полет. На добраніч, паночку. Не хвилюйтесь – тут буде 
тепло.  

Мольєр, кашляючи, пішов.  
 

Сцена 10 
Полет спочатку прибирає кабінет – витирає пил, замітає біля 
каміна, розставляє стільці акуратно по кімнаті. Потім 
озирається і, переконавшись, що все вже зроблено, підходить 
до столу і бере в руки якийсь рукопис. 

Полет (читає заголовок). “Жан Батіст Мольєр. 
“Хворий, та й годі!”. Комедія на три дії”. На ярмарку всі 
тільки й говорять, що про цю комедію і хвалять нашого 
паночка. (Зітхнула). От була б я актрисою – і мене б 
хвалили... Ех, якби в мене був той талант... (Розкриває 
рукопис, читає). От чому я не можу зіграти служницю 
Туанету, яка перевдягається лікарем, щоб обманути 
Аргана? (Робить поважний вигляд і починає розігрувати 
сцену розмови Туанети з Арганом). “Т у а н е т а. Я 
мандрівний лікар: переїжджаю з міста в місто, з провінції в 
провінцію, з королівства в королівство і розшукую гідний 
мого обдарування матеріал – розшукую вартих моєї уваги 
хворих, на яких можна було б застосувати ті великі і 
прекрасні відкриття, які я зробив у медицині. Я зневажаю 
вовтузню із звичайними дріб’язковими хворобами, усіма 
цими дріб’язковими ревматизмами, запаленнями, всякими 
там лихоманками, істериками, мігреньками. Я шукаю 
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серйозних хвороб: справжніх довготривалих гарячок з 
мозковими явищами, справжнього плямистого тифу, 
справжньої чуми, справжньої водяночки, справжнього 
плевриту із запаленням легень – оце мені по душі, ось тут я 
можу розвернутись. Я хотів би, пане, щоб у вас були усі ці 
хвороби, які я назвав, щоб усі лікарі від вас відступились, 
щоб ви втратили всяку надію і дійшли до агонії, тоді я 
показав би вам перевагу своїх засобів, а також моє бажання 
бути вам корисним. 
- Я безмежно вдячний вам, пане, за вашу доброту. 
- Дайте-но ваш пульс. Ну-ну, бийся як належить! О, я тебе 
приведу в порядок! От зухвалий пульс! Зразу видно, що він 
зі мною ще незнайомий. Хто ваш лікар? 
- Пан Пургон.  
- В моєму списку знаменитих лікарів цього імені нема. Яку 
хворобу він у вас знайшов? 
- Він каже, що у мене хвора печінка, а інші думають – що 
селезінка. 
- Всі вони невігласи! У вас хворі легені. 
- Легені? 
- Так. Що ви відчуваєте? 
- У мене час від часу болить голова. 
- Ну звичайно, легені! 
- Іноді здається, що очі запинає. 
- Легені! 
- Іноді болить серце. 
- Легені!  
- Іноді я відчуваю слабкість у всьому тілі. 
- Легені! 
- А іноді буває біль в животі, так, наче кольки. 
- Легені! Апетит у вас є?   
- Є, пане. 
- Легені! Ви любите винце? 
- Люблю, пане. 
- Легені! Вас злегка хилить на сон після обіду? 
- Так, пане. 
- Легені, легені, кажу вам!” 

(Згорнула рукопис, зітхнула). 
І в пана Мольєра теж хворі легені... Боже, Боже, що ж воно 
буде... Йому ж ледве за п’ятдесят... 

Зажурилась Полет біля каміна, заграла журлива музика. 
Антракт. 
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ДІЯ ДРУГА 
Сцена 1  

Знову  кабінет Мольєра. Господар стоїть біля столу, кашляє і 
шукає якийсь рукопис, ніяк не можучи його знайти. На ньому 
той же халат смарагдового кольору. Голова перев’язана тією ж 
шовковою нічною хустиною. Ось Мольєр знов зайшовся 
кашлем і дістав з кишені вкриту червоними плямами хустину. 
Побачивши, що це не те, він кинув її на стіл, дістав уже білу 
хустину, відкашлявся і знову взявся перебирати рукописи. Ось 
він узяв один рукопис, потім другий, третій... Аж нарешті 
натрапив на той, який йому потрібен. Але саме в цей час до 
кабінету зайшла Арманда, зодягнута в траурну одіж. 

 
Арманда.  Ну от – як завжди: я вже одягнулася, а ти ще 

не готовий! 
Мольєр  (здивовано подивився на неї). В якому розумінні 

“не готовий”? 
Арманда.  Здрастуйте! Ти що – забув, який сьогодні 

день?  Сьогодні сімнадцяте лютого – річниця смерті 
Мадлени! І в церкві має відбутися поминальна меса. 

Мольєр. То це ти на месу в траур одяглась? 
Арманда.  А куди ж іще! 
Мольєр.  Ні, це треба записати і обов’язково 

використати у якійсь наступній п’єсі – одягнута в траур 
дружина заходить до свого дуже хворого, але ще живого 
чоловіка і запитує: “Ти ще не готовий?!” І хоч вона 
зібралась на поминальну месу, але її репліка сприймається 
так: як, я уже в траурному одязі, а ти ще не помер?! 

Арманда.  Облиш свій чорний гумор і збирайся на месу. 
Мольєр.  Армандо, я дуже любив і поважав Мадлену 

Бежар, але до церкви я сьогодні піти не можу. І – саме з 
поваги до неї! Ти ж чуєш, як я кашляю: я ж своїм гавкотом 
усю месу зіпсую – кашель же стримати неможливо. 
Церковники, та й парафіяни, подумають, що це я навмисно. 
А в мене з церквою після “Тартюфа” і так стосунки складні. 
Так що – ти йди, а я вже залишуся вдома. 

Арманда.  Ти вночі дуже кашляв… 
Мольєр.  От бачиш! 
Арманда  (побачила на столі хустину з червоними 

плямами). А це що таке?! (Схвильовано схопила хустину, 
але тут же заспокоїлась). Боже, як ти мене налякав! Я вже 
подумала, що ти знов почав кашляти кров’ю! Навіщо ти 
тримаєш удома цю  бутафорську хустину? 
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Мольєр  (забирає її в дружини і ховає до кишені).  Та це 
я хочу дещо прорепетирувати… Але мені справді знов  
почало сильно боліти в грудях… Армандо, ти мене не 
покинеш? 

Арманда.  Не говори дурниць! Я рік тому теж лежала 
страшенно хвора – ти ж мене не покинув! Хіба я не 
пам’ятаю, як ти два місяці від мене не відходив? Але ти 
справді хворий – і тобі треба менше виходити на сцену і 
берегтись. 

Мольєр.  Не хочу я так берегтись! 
Арманда.  Добре, добре. Тільки не хвилюйся. Я більше 

нічого не буду говорити. Сьогодні має зайти Буало, то, 
може, він тебе переконає… 

У цей час озивається дзвоник вхідних дверей. 
Я подивлюсь, хто там. Мені все одно треба вже йти на 

месу. Заодно скажу Полет, щоб принесла тобі бульйону. 
Мольєр.  Я зараз не хочу ніякого бульйону. Ти йди на 

месу, а я тим часом трохи попрацюю. І як зголоднію, то сам 
позву Полет. І ще – хто це тут на моєму столі рукописи 
перекладає, що я нічого не можу  знайти? 

Арманда.  Та ніхто до них не торкався! Хіба, може, 
Полет, коли прибирала... 

Мольєр.  Ну, добре. Іди вже на месу. І... постав свічку й 
від мене. 

Арманда виходить. 
 

Сцена 2 
Взявши рукопис, перо і чорнило, Мольєр сідає у крісло біля 
каміна і починає щось писати, час від часу зупиняючись і 
дивлячись на  вогонь. Та ось за стіною раптом заспівали якісь 
монашки... Мольєр пробує зосередитись на своєму писанні, але 
видно, що той спів йому заважає. Кілька разів він перериває 
роботу, а тоді починає  калатати у дзвоник.   Заходить 
служниця. 

 
Полет.  Слухаю вас, паночку. 
Мольєр.  Що це там за монашки співають, Полет? 
Полет.  Вони з монастиря Святої Клари, паночку. 

Прийшли в Париж просити подаяння. То пані Арманда 
дозволила їм перебути у нас до завтра. 

Мольєр  (прислухався до співу за стіною).  Так жалібно 
виводять, наче  відхідну мені співають... 

Полет.  Не кажіть такого, паночку, – ви ще довго 
проживете! 



 

- 22 - 

Мольєр.  Передаси пані Арманді – нехай дасть їм п’ять 
ліврів. Але нехай вони тихіше співають і не заважають мені 
працювати – тоді я не буду нервуватись і справді довше 
проживу. 

Полет.  Це все, паночку? 
Мольєр.  Ні. Ще підеш на ярмарок і купиш свіжого сиру 

пармезану. 
Полет.  Слухаюсь, паночку. 
Мольєр.  Потім зайдеш до крамниці пана Гоше і 

вибереш для мене цього разу найбілішого паперу. 
Полет.  Слухаюсь, паночку. 
Мольєр.  А ще купиш у нього чорнила. 
Полет.  Слухаюсь, паночку. 
Мольєр  (передражнює служницю).  “Слухаюсь, 

паночку”, “Слухаюсь, паночку”! Добре ж ти мене 
слухаєшся! От яких ти вчора курей принесла з базару? 
Худі, аж сині... Худі, аж сині! 

Полет.  Та хіба ж я винна, що на них стільки пір’я, як на 
королівських мушкетерах?! 

Мольєр.  Треба було пощупати! (Показує обома руками, 
як служниця мала те зробити). 

Полет  (лукаво ). Ще чого! У мене є мій Луї – нащо мені 
щупати ваших мушкетерів! 

Мольєр.  Причому тут мушкетери? 
Полет.  Ну, ви ж самі сказали, що вони худі. 
Мольєр.  Я про курей говорив! 
Полет.  Про курей не скажу – я їх не щупала... Бульйон 

їсти будете? 
Мольєр.  Не хочу я твого бульйону! Іди вже, іди... Я і так 

хворий… (За якусь мить). Почекай! Про якого це Луї ти 
тут говорила? 

Полет  (опустила голову). Це кучер пана Дюкре… 
Мольєр.  І де це ти з ним познайомилась? 
Полет.  У пана Дюкре, коли ви мене туди за паном 

Бароном посилали… 
Мольєр.  Ах, он воно що! То це кучер пана Дюкре 

сидить там зараз на лаві? 
Полет.  Так, паночку. 
Мольєр.  У нього що – роботи більше немає? 
Полет.  Їхня кобила ногу підвернула, то він сьогодні 

нікуди не їздить. От на хвилинку й зайшов… 
Мольєр.  Скажи йому, нехай іде до своєї кобили і не 
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крутиться біля моєї служниці! 
Полет  (ураз якось зів’явши).  Слухаюсь, паночку… 
Мольєр.  А заодно нехай передасть пану актору, який у 

них мешкає, щоб той зараз же з’явився до мене – він мені 
дуже потрібний. 

Полет.  Слухаюсь, паночку… 
Мольєр.  А пана Барона попросиш, коли він прийде, щоб 

довго внизу біля пані Арманди не затримувався, а відразу 
піднімався до мене. 

Полет.  Слухаюсь, паночку… 
Мольєр.  Та нічого ж не забудь і нічого не переплутай: 

на ярмарку купиш сиру пармезану, у пана Гоше – паперу і 
чорнила, Луї скажеш, щоб ішов до своєї кобили і позвав до 
мене пана Барона, а пана Барона попросиш не 
затримуватися біля пані Арманди! 

Полет  (ображено).  Та вже пані Арманду з кобилою я 
не переплутаю, будьте певні...  (Виходить). 
 

Сцена 3 
Мольєр залишається один. 

Мольєр  (подивився служниці услід).  І ця з мухами в 
носі! “Слухаюсь, паночку”, “Слухаюсь, паночку”...  А тоді 
так одріже, що тільки держись! І всі ще дивуються, чому в 
моїх п’єсах так багато розумних і навіть зухвалих слуг, та  
допитуються, де я їх таких бачив... У себе вдома! 
(Закашлявся. Простягнув ноги до вогню, погрів їх. Тоді взув 
туфлі і встав). Боже, який я хворий... Як мені в грудях 
болить… Як же я сьогодні увечері буду грати роль того 
здорового Аргана, який вбив собі в голову, що він хворий?.. 
(Знову закашлявся).  Який гарний і  природний кашель – у 
виставі навіть прикидатись не треба! Хіба що слова 
повторю… (Підходить до столу і бере рукопис п’єси).  Ось 
він – мій “Хворий, та й годі!”. Але – ближче до справи... 
(Шукає якусь сторінку. Знайшов).  О, і діалог Аргана і 
Беральда так  починається... (Починає ходити по кабінету 
і, час від часу  заглядаючи в рукопис, відтворює розмову 
двох дійових осіб). “Але ближче до справи.  
- Що ж треба робити, коли людина захворіє? 
- Нічого, добродію. 
- Нічого? 
- Нічого. Треба всього лиш залишатися спокійним. Природа 
сама, якщо їй не заважати, поступово наведе порядок. Це 
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тільки наше занепокоєння, наше нетерпіння усе псують: 
люди майже завжди помирають від ліків, а не від хвороб. 
- Але ж не можна заперечувати, добродію, що природі 
можна певним чином і помогти! 
- Ах, шановний, все це вигадки, якими ми любимо себе 
потішати! Адже у всі часи люди вдавалися до пустих 
вигадок, яким ми віримо лише тому, що вони нам дуже 
приємні і нам хочеться, щоб вони були правдою. Коли 
лікар обіцяє допомогти вашому організму, заспокоїти його, 
звільнити від того, що йому шкідливе, і дати те, чого йому 
не вистачає, зцілити його, відновити його діяльність, коли 
лікар обіцяє вам очистити кров, вилікувати нутрощі і 
мозок, зменшити селезінку, налагодити роботу легень, 
полагодити печінку, укріпити серце, зберегти нормальну 
кількість внутрішнього тепла в  організмі, коли він 
запевняє, що знає таємниці продовження життя на довгі 
роки, він розповідає вам медичний роман. А як дійде до 
перевірки на ділі, то нічого у цього лікаря не виходить, і ви 
наче прокидаєтесь від чарівного сну з почуттям досади, що 
повірили. 
- Іншими словами, вся мудрість зосереджена у вас в голові, 
і ви думаєте, що знаєте більше, аніж усі великі лікарі 
нашого часу? 
- У ваших великих лікарів слово розходиться з ділом. 
Послухати, що вони говорять, – вони найрозумніші люди 
на світі, а подивитись на ділі, то вони найбільші невігласи. 
- Ого! Ви, я бачу, сам великий лікар! Шкода, що тут немає 
нікого з лікарів: вони швидко розбили б усі ваші докази і 
заткнули б вам  рота.  
- Шановний! Я зовсім не ставлю собі за мету боротися з 
медициною: нехай кожна людина на свій страх і ризик 
вірить у все, що їй заманеться. Наша розмова повинна 
залишитись між нами. Мені б тільки дуже хотілося вказати 
на вашу помилку і заради розваги показати вам яку-небудь 
комедію Мольєра, яка стосується цієї теми.  
- Ваш Мольєр зі своїми комедіями – великий зухвалець! 
Хороша тема для глузування – такі поважні люди, як лікарі!  
- Він висміює не лікарів, він показує смішні сторони 
медицини. 
- Чи це його розуму справа – критикувати медицину? 
Отакий нечема, отакий зухвалець! Сміятися над порадами і 
рецептами лікарів, нападати на медичний стан, виводити 



 

- 25 - 

таких достойних людей, як лікарі! 
- Що ж йому і виводити на сцену, як не різноманітні 
професії? Виводять же там кожний день принців і королів, 
які вже, здається, не нижчі родом, ніж лікарі. 
- Чорт забирай! Якби я був лікарем, я б помстився йому за 
його зухвальство. А якби він захворів, я б залишив його без 
будь-якої допомоги. Що б з ним сталось, я не приписав би 
йому ні одного клістирчика, ні одного кровопусканнячка, а 
сказав би йому: “Здихай! Здихай! Наступного разу не 
будеш знущатись над  медициною!” 
- Одначе ви на нього дуже сердиті! 
- Та тому, що він навіжений; розумні лікарі обов’язково з 
ним так і вчинять. 
- Він виявиться розумнішим за ваших лікарів і не 
звернеться до них по допомогу. 
- Тим гірше для нього, якщо він відмовиться від ліків. 
- У нього є причини відмовлятися від них: він запевняє, що 
ліки придатні лише для людей здорових і міцних, у яких 
вистачає сил витримувати одночасно і хворобу, і ліки; у 
нього ж самого рівно стільки сил, скільки потрібно, щоб 
витримати тільки хворобу”. (Мольєр перевів подих, поклав 
рукопис на стіл і знову закашлявся). Ні, тут я лікарям уже 
занадто допік: помирати буду, а ні один з них до мене й 
справді не прийде… Та чорт з ними! Де ж той Мішель…  

У цей час знову озивається дзвоник вхідних дверей. 
Напевно, це він! 
 

Сцена 4 
Мольєр кладе на стіл рукопис “Хворого, та й годі!” і натомість  
бере в руки ті аркуші, над якими він працював біля каміна. Але 
замість Мішеля Барона до кабінету заходить Нікола Буало… 

Буало  (жартома, ще з порога).  Вітаю найбільшого 
письменника Франції на його Парнасі! 

Мольєр.  Вітаю і я вас, Буало! Ви, як завжди, жартуєте. 
Що то значить – літа молодії! 

Буало.  Ні, щодо найбільшого письменника, то тут я не 
жартую і навіть королю про вас це сказав. А от щодо 
вашого Парнасу, то третій поверх – це справді незначна 
висота. Та й ваш вигляд... не дуже відповідає уявленням 
про мешканців Парнасу... 

Мольєр  (оглянув себе).  Ви про халат і про хустину? А 
що – у письменника навіть вдома повинен бути такий 
вигляд, щоб його прямо зі спальні можна було ставити на 
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п’єдестал?! Покажіть мені, Буало, того дурня, який це 
придумав! 

Буало.  Це придумано задовго до нас із вами, Мольєре. І 
нікуди нам від цього вже не подітись – мусимо відповідати 
тому образу митця, який публіка для себе створила... 

Мольєр.  Я дуже шаную публіку, Нікола. Але в цьому 
випадку хай іде вона під три чорти – я в себе вдома! І якщо 
захочу, то хоч строкату шапку блазня собі на голову 
надіну! (Вже спокійніше).  Це дуже добре, що ви зайшли – 
я саме про блазнів хотів з вами поговорити. 

Буало.  Ви про тих карликів, які юрбами бігали за 
королем, намагаючись його розсмішити? 

Мольєр.  Ні, ні, Буало! Тих було багато, вони справді 
бігали юрбами, стрибали, перекидалися через голову і 
навіть ходили на голові, але вони всі… мовчали! А я хочу 
поговорити з вами про отого одного-єдиного придворного 
блазня-гострослова, який у давні часи невідступно ходив за 
королем і говорив йому у вічі те, що думав про нього і про 
придворних! 

Буало.  Ну, таких гострословів при монархах давно вже 
немає! 

Мольєр.  Отож-то! Нема! А чому? 
Буало.  Часи змінились… 
Мольєр.  Ні, Буало. Не часи змінились, а – люди! От 

чому ті монархи тримали при собі блазнів-гострословів? Бо 
вони не тільки були мудрими, а й хотіли мудрими 
залишитись! Людина ж, якщо її оточити лестощами і 
брехнею, тупіє! Її мозок перетворюється на драглистий 
кисіль! А для людини, яка керує державою, це 
недопустимо! І саме блазень-гострослов, відразу ж 
висміюючи помилки короля і його оточення, помагав 
монархові цього не допустити. Тому розумний король ще й 
сам часто нагадував своєму придворному блазневі: “Якщо 
ти будеш брехати, я тебе відшмагаю!”  

Буало.  Тепер шмагають за правду... 
Мольєр.  Отож-бо й воно!  
Буало.  Мольєре, якщо ви надумали про це писати, то я 

скажу вам відверто: ви взялися за дуже невдячну і навіть за 
дуже небезпечну тему… 

Мольєр.  Я думаю, що ті блазні-гострослови, яких 
нерозумні королі інколи справді шмагали за їхні дотепи і 
навіть страчували, теж знали, на що вони ідуть і чим 



 

- 27 - 

ризикують... Але хтось же мусить говорити правду. Інакше 
весь світ отупіє... (Показав на аркуші).  Я дам вам це 
прочитати найближчим часом. Але спочатку хочу почути, 
як це прозвучить зі сцени, на слух... 

Буало  (похитав головою).  Ви все ще виходите на 
сцену… Скільки разів я говорив, що вам, автору таких 
високих комедій, виходити на сцену вже якось навіть і 
несолідно! Та й як вам та сцена за стільки років ще не 
приїлась? 

Мольєр.  Дорогий Нікола, сказати акторові: „Ти сьогодні 
не виходь на сцену, бо ти вчора і позавчора там уже був”, – 
це все одно, що сказати людині – ти сьогодні нічого не їж, 
бо ти вчора і позавчора вже їла… 

Буало.  То ви увечері знову будете грати у виставі? 
Мольєр.  Навіть не сумнівайтесь! (Закашлявся).  Не 

звертайте уваги: це я входжу в роль начебто хворого 
Аргана… 

Буало  (докірливо похитав головою). Ага – ще з дому! 
Як ви себе не бережете, Мольєре… Ну, тоді зустрінемось 
ще увечері – я не прощаюсь. (Хотів уже виходити, але 
обернувся). А задум про блазнів – хороший… Я уявляю, що 
вийде з-під вашого пера! 

Мольєр.  Я вже майже закінчив – потерпіть ще трохи. 
Буало виходить. Мольєр знов сідає в крісло і вносить якісь 
правки в рукопис. Потім передивляється всі аркуші і відкладає 
перо. 

Ну що ж, цю сцену вже можна спробувати. Де ж той 
Мішель… (Бере дзвоника і починає калатати, гукаючи 
служницю). Полет! Полет! 
 
 

Сцена 5 
Заходить Полет. Вона вже набагато веселіша! 

Полет.  Слухаю вас, паночку! 
Мольєр.  Ти свого Луї за паном Бароном послала? 
Полет.  Послала, паночку!  
Мольєр.  А він від нас пішов прямо додому? 
Полет.  Так, паночку! 
Мольєр.  То чого ж це пана Барона так довго нема? 
Полет.  Не знаю, паночку. Але думаю, що він от-от 

буде. 
Мольєр.  А сиру, паперу і чорнила ти вже купила? 
Полет.  Ще не встигла, паночку. Але я зараз же піду! 
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(Хоче йти). 
Мольєр.  Стривай, зараз нікуди не йди. Як прийде пан 

Барон, ти теж мені будеш  потрібна. Я хочу з ним 
спробувати кілька сцен з нової п’єси, то ти там побудеш у 
ролі служниці Поета. Він помирає, і ти його доглядатимеш. 

Полет (радісно). І що мені треба буде робити? 
Мольєр.  Ну, вкриєш мені ковдрою ноги, підкинеш дров 

у камін, принесеш бульйону... 
Полет (винуватим голосом). Ви ж казали, що бульйону 

не хочете... 
Мольєр.  Це я тоді не хотів. А тепер хочу! 
Полет.  А я... нагодувала ним Луї... 
Мольєр.  То я тепер помиратиму голодний?! 
Полет.  Та чого ви так сердитесь – ті кури справді були 

худі... 
Мольєр.  То ти і курми його нагодувала?! Боже мій, моя 

служниця годує свого кучера краще, ніж мене! 
Полет.  По-перше, він не мій кучер, а кучер пана 

Дюкре! А по-друге, він... обіцяв на мені оженитись... 
Мольєр.  То мені що – пообіцяти на тобі оженитись, щоб 

ти краще мене годувала?! Збожеволіти можна... Ну, то 
принесеш хоч порожню тарілку! 

Полет (здивовано). Для чого? 
Мольєр.  Для бутафорії! У театрі подають на сцену 

несправжню їжу, і там це називається “бутафорія”! 
Служниця виходить і незабаром приносить тарілку, з якої 
стирчить кістка від курячої ніжки. 

Полет.  Ось! Маєте свою тарілку! (Тицяє її Мольєрові в 
руки). 

Мольєр  (підняв двома пальцями кістку). А це що таке? 
Полет.  Кістка від курячої ніжки. Хіба не бачите? 
Мольєр  (ошелешено). Але для чого?! 
Полет.  Для бутафорії! Хто прийде – відразу побачить, 

що ви їли курку. А то ще люди подумають, що я вас 
голодом морю... 

Дзеленчить дзвоник вхідних дверей. 
От уже хтось і прийшов! Мабуть, Луї привів пана Барона. 
(Іде відкривати). 
 

Сцена 6 
За сценою чути гучні голоси: то гість вітається з дружиною 
Мольєра Армандою. Незабаром до кабінету заходить актор 
Мішель Барон. Це молодий красень у світлій перуці. На ньому 
новий шовковий каптан, на колінах штанів – дороге мереживо 
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ковпаками, шпага висить на широкому прив’язі. За ним іде 
Полет. 

Барон.  Вітаю вас, майстре! (Побачив тарілку в руках 
Мольєра). О, та тут уже тільки кісточки залишились! Я 
дуже радий, що у вас такий хороший апетит – значить, діло 
пішло на поправку. 

Мольєр.  І я вас вітаю, Мішелю... (Віддає служниці 
тарілку). Можеш забрати, Полет, – я вже поїв, дякую. Було 
дуже смачно... 

Полет.  От бачите, а ви не хотіли... (Бере тарілку і 
виходить). 

Барон (навздогін служниці). Ти там, може, нашого 
кучера нагодуй, а то сів на лаву і лузає насіння, голодний! 

Полет пішла. 
Мольєр.  Що там кажуть про нашого “Хворого, та й 

годі!”? 
Барон.  Успіх – скажений! А висміяні вами лікарі – ще 

скаженіші! Майстре, я боюся за ваше здоров’я... І навіть за 
життя... Коли б вони вам чогось не зробили... 

Мольєр  (кашляючи).  Не треба мені вже нічого робити – 
я такий хворий, що і сам скоро помру... Он уже навіть 
король приїздив сюди зі мною прощатись... 

Барон (аж рота відкрив від подиву). Король?! Сюди?! 
На вулицю Рішельє, до Жана Батіста Мольєра?! 

Мольєр.  Ну... це я так придумав... Потрібен мені був 
такий сюжет: помирає важко хворий придворний Поет, і 
Король приїжджає з ним попрощатись... 

Барон.  Пробачте мені за відвертість, але це дещо 
надумано, майстре. Якби до наложниці, то ще так-сяк... Але 
до придворного поета! Ні, це ви вже перегнули... 

Мольєр.  Та чим же це поет гірший від наложниці?! Ні, я 
розумію чим... Але хіба це вже справді така неможлива річ, 
щоб король приїхав і до помираючого поета?! 

Барон.  Ви ж знаєте, що в житті такого не буває... 
Мольєр.  Знаю. Знаю! Але це ж театр, це вигадка, це – 

умовність! А хіба боги у комедіях і трагедіях 
давньогрецьких поетів спускатися до людей на землю 
могли? Ні, не приїде до мене король! Навіть міністр не 
приїде! Але ж я хворий, я марю, і мені ввижається, що до 
мене, вмираючого, приїхав король! Це відбувається тільки 
в моїй уяві! Таке вас влаштовує? 

Барон  (після деякої паузи).  З натяжкою може бути... 
Мольєр.  “З натяжкою”... А чорт би вас всіх побрав! Усі 
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знають, що може бути, а чого – бути не може! Чого ж ви всі 
не пишете п’єс?! 

Барон.  Майстре, ви дуже розхвилювалися. Невже це 
справді для вас так важливо? 

Мольєр.  Важливо! Ще й дуже важливо! Бо на сцені 
Поет зможе сказати Королю те, чого Мольєр не посміє 
сказати Людовику Великому в його палаці! 

Барон.  Але чому? 
Мольєр  (показуючи новий рукопис). Та тому, що пишу в 

такому стилі я, що жде мене Бастилія! 
Барон (убік).  Мати Божа... Ще цього не вистачало... (До 

Мольєра). Ви, майстре, мене заінтригували... 
Мольєр  (задоволено). Ага! (Закашлявся). От бачите – я 

таки помираю... А тому до мене, помираючого, і приїжджає 
попрощатись король... П’єса так і називається – “Поет і 
Король”. Ви граєте роль Короля, я – Поета. У вас вигляд 
сьогодні лицарський, а в мене – хворобливо-немічний. Так 
що нам навіть гримуватись не треба. (Подаючи Барону 
кілька аркушів). Давайте спробуємо кілька сцен. Але це 
поки що тільки між нами... 

Барон  (бере аркуші).  Знову віршами! І як вам не важко! 
Мольєр.  Важко... Але в цьому-то і вся сила! І – вся сіль! 

Вірші завжди претендують на узагальнення. А значить, це 
не розмова конкретного Мольєра з конкретним Людовиком 
Великим, а розмова Поета з Королем! А отже, це всього 
лише витвір мистецтва, політ фантазії! А тому – комар носа 
не підточить! 

Барон.  Про лицеміра Тартюфа ви теж віршами 
написали. Дуже вам помогло? 

Мольєр  (зітхнув).  Помогло – не помогло, а од серця 
одлягло! 

Барон (показує аркуші).  А тут... справді комар носа не 
підточить? 

Мольєр.  Король не образиться. А от за інших я не 
ручаюсь... Але давайте вже починати! (Обводить рукою 
кабінет). Сцена оформлена, усі декорації на місці. 
Піднімається завіса, і публіка бачить хворого Поета у кріслі 
біля каміна. У вас текст є, а ці слова нехай скаже служниця, 
коли проведе Короля до помираючого Поета. (Подає 
Барону ще один аркуш). Тільки нагадайте Полет, що після 
першої ж моєї фрази вона повинна поклонитись і вийти. 
Ну, починаємо:  
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“ПОЕТ І КОРОЛЬ”!   

Мольєр, кашляючи, сідає у крісло і знімає з голови хустину. 
Мішель Барон на якийсь час виходить. 

 
Сцена 7 

Мольєр сидить у кріслі і задумливо дивиться на вогонь. 
Потріскують дрова у каміні, за стіною все так же тихо співають 
монашки... І починається друга вистава у виставі, у якій Мішель 
Барон грає роль Короля, Полет під своїм же іменем виступає в 
ролі служниці Поета, а самого Поета зображає Жан Батіст 
Мольєр... Ось до кімнати заходить Король у супроводі Полет. 

 
Полет  (на ходу).  

Він, государю, тут, біля каміна.  
Сидить, неначе статуя камінна,  
і кашляє, й нічого вже не їсть... 

Поет (аж привстав, побачивши Короля).  
О Господи! Який нежданий гість!  
 
Полет, поклонившись Королеві, виходить.  
 
Отак поет вмирає і не відає,  
що якось сам Король його навідає.  

(Схвильовано озирається навколо).  
На чому ж государя посадить?.. 

Король.  
Ні, ні! Ви – дуже немічний! Сидіть! 

Поет (таки встає).  
Та що Ви! Щоб дізнались парижани,  
що я приймав монарха без пошани?!  
Якщо піде ця чутка по миру,  
то я тоді од сорому помру!  

(Пропонує Королеві стільця).  
Сідайте! Ви ж у мене не були ще.  
Ви ж – сонце, що іздалеку нам блище,  
а це спустилось на якийсь момент... 

Король (сідаючи, поблажливо 
усміхнувся).  
… „Іздалеку”?.. Хороший комплімент!  
 
Це свіжий образ із нового твору?  
Хіба не я наблизив вас до двору?!  
І чи не я у вищий світ вас ввів,  
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а в тому світі і на ноги звів? 
Поет (винувато).  

...Простіть... Я винен... Ви ж прийшли у 
гості... 
Я мусив би сказати: “З високості  
до мене Ви зійшли в таку пургу!”  
Я знаю – перед Вами я в боргу...  
 
І це не комплімент з нового твору –  
це Ви мене наблизили до двору.  
Це Ви мене у вищий світ ввели  
і там на ноги, бідного, звели.  
 
Чого ж мені невдячного вдавати?  
Це – справді борг! І треба віддавати...  
Бо як би я прожив ці всі роки  
без Вашої підтримки і руки?  

Король.  
Я не жалкую, що я вас підтримав.  
Адже за це немало теж отримав –  
як ви в виставах входили у роль,  
я навіть забував, що я король!  
 
Признаюсь вам – ви вміли розважати.  
І вимагав я – вам не заважати.  
Бо ви ж могли про граціозних дів  
поставити виставу за п’ять днів!  
 
Хоча, Поете, мушу вам сказати,  
що ви в тих п’єсах вміли і... кусати!  
І твір, що вас самого окриля,  
міг дещо засмутити короля...  

Поет.  
Мене побіля двору поселили,  
щоб Вас мої вистави веселили.  
Та, государю, в Вас є досить слуг,  
чиї слова завжди лоскочуть слух.  
 
Та Ви ж – Король, і Ви – людина мудра.  
Навіщо Вам сама словесна пудра?  
Приємні, так, улесливі слівця... 
Та правда – більш людині до лиця! 
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Король.  
Нам личить правда, – сказана у вічі...  

Поет.   
А вислухана правда личить вдвічі!  
 
Тому-то в замку, в правому крилі,  
селили блазня древні королі!  
 
В строкатім строї, взутий в драні капці,  
узимку – босий, серед літа – в шапці,  
монарха й Бога тішачи горбом,  
цей карлик різав правду їм обом!  
 
Йому прощалось все! Й він жарти сипав,  
бо він же – блазень! Він – з колиски випав!  
І, кажуть, що на перших ще порах  
він глузував з монарха на пирах!  
 
Бо він же не чернець, не йшов під постриг,  
тому слівець він не боявся гострих –  
придворний блазень був на них мастак!  
І виглядало це приблизно так...  
(Тут Поет, нахилившись вперед і 
згорбившись, починає зображати перед 
Королем блазня-гострослова).  

* * * 
Дурень у вогні горить! 
Знай, як правду говорить! 
А на розум всі багаті  
гріються при тім багатті... 

* * * 
Беззахисні царські блазні: 
правда ж – гола, як у лазні!  
А прикрита скрізь брехня,  
бо на ній же – порохня! 

* * * 
В нас наступнику престолу 
ласощі дають до столу. 
Тільки ж жезл у руки дай – 
зразу... лестощі подай! 

* * * 
(Але тут Король, який спочатку навіть 
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усміхнувся, раптом посерйознішав).  
Король.  

З монарха небезпечно глузувати... 
Поет (перестав зображати блазня, 

випрямився і вже серйозно).  
Та знать же вміє тільки плазувати!  
 
А королю, щоб він не втратив глузд,  
потрібно чути правду з наших уст. 

Король (заперечливо похитав головою).  
Ні, є поважні графи й юні принци,  
що чесність уважають ще за принцип!  
За ці слова – я сам одвіт несу.  

Поет.  
Вони Вам кажуть правду. Та не всю...  

Король.  
Є і співці, що не заради ліврів   
готові грати королю на лірі.  
Хоч знають, що я фальші – не знесу!  

Поет.   
І ці Вам правду скажуть. Та не всю... 

Король.   
...А слуги?!. Ті, незнатні, небагаті,  
негорді, не чванливі, не пихаті,  
оті, що платять їм по кілька су?!  

Поет.  
Усі Вам кажуть правду. Та не всю... 

Король.  
Та що нам з правди голої сієї?  
Я, може, й не бажаю чуть в с і є ї !  
...Мене, бува, так нею допечуть,  
що я її не хочу зовсім чуть! 

Поет.   
Хто ж гнів тоді надмірний Ваш остудить?  
Хто вчинок непродуманий осудить?  
Хто вранці делікатно нагада,  
що в короля також є нагота?  
 
У Вас є знать. Та ті придворні блазні  
піклуються про інтереси власні!  

Король.  
Ви гарно осміяли нашу знать... 
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Поет.  
Мені за це тартюфи й досі мстять!  
 
Коли я ставив пасторалі й фарси,  
втішали їх Юпітери і Марси.  
Та вивів їх на сцену – ті людці  
мені лишили шрами на лиці...  
 
Якби не Ви за мене заступились, –  
об мене й шпаги б їхні затупились!  
Проткнути їм поета, мов кроля,  
завадила Оцінка Короля!  
 
Відразу ж вороги мої всі кревні  
сказали, що я так пишу, як древні...  
А я, в халаті схожий на пашу,  
хворію і нічого не пишу.  
 
...Стомився я наносити візити.  
Стомився декорації возити.  
Чи це образа так мене пече,  
чи душить кров, що горлом вже тече...  
(Закашлявся і приклав хустину до уст).  
...Цей клятий кашель... Як намучивсь я з 
ним...  

(До Короля). 
Прощайтесь із своїм придворним блазнем!  
 
Я сам себе призначив на цю роль,  
аби – хоч в жарті! – 
правду чув  
Король...  
 
Мене, коли повіки ці закриють,  
вночі між самогубцями зариють... 
...Нікого й не здивує той “кортеж”: 
писати правду – самогубство теж!  
 
Ще, государю, буду Вас просити –  
мені зухвалість всю мою простити!  

(Узявся за груди).  
...Простіть мені... Вас проведе Полет... 
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(Побачив, що Король закрив очі рукою).  
Не плачте – я всього лише поет.  

Король, опустивши голову, виходить. А Поет тяжко 
опускається у крісло, і з його рук незабаром випадає 
закривавлена хустина... Співають монашки... 

 
Сцена 8 

Минає якийсь час. Аж раптом за сценою лунає дівочий писк, і 
до кабінету вскакує Полет, тримаючись за сідницю і дивлячись 
у аркуш. За нею поспішає Барон. 

Полет. Паночку, а Король щипається! А в тексті 
такого... не написано... 

Мольєр. Бо я не настільки дурний, щоб таке написати!  
Барон   (невинно розвів руками). Імпровізація...  
Мольєр (серйозно). Мушу вам сказати, Мішелю, що не 

дуже вдала. (Нахилився і підняв бутафорську хустину).  
Полет (побачила червоні плями на ній). У вас на хустині 

кров! 
Мольєр. Заспокойся, Полет. Це не кров. Це хустина з 

театральної бутафорії, а там, щоб показати кров, 
користуються червоною фарбою. Можеш спокійно взяти її 
в руки і покласти на стіл. (Віддає їй хустину). Бери – не 
бійся. Може, колись ще актрисою станеш.  

Полет (поклала хустину на стіл і обернулась до 
Мольєра). А я гарно грала? (Маніриться). 

Мольєр. Як на перший раз, то непогано. Але тільки не 
спіши – актриса повинна мати чітку вимову.  

Барон (вставляє). І – пишні груди... 
Мольєр. Ви далі своєї... Ваші витівки мене просто 

дивують! 
Барон. А що – король уже не може собі дозволити 

пожартувати і вщипнути служницю? 
Мольєр. Король може собі дозволити і не таке... Але 

тільки не в моїй п’єсі! Я вже посварився з манірницями, 
скупердягами, священиками, суддями, лікарями... Тепер 
мені ще тільки не вистачало посваритися з королем! 

Полет. То треба було писати веселі комедії, а не їдкі 
сатири...  

Мольєр. О! Тепер ще й служниця буде мене повчати! Іди 
свого кучера розуму вчи! 

Полет. І піду! Луї хоч і кучер, а обіцяв на мені 
оженитись, а всі ваші королі тільки і вміють, що 
щипатись... (Манірно виходить). 

Мольєр. Бачили? Мій хліб їсть, а...  
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Барон. ...а правду ріже! Точнісінько так, як ви! 
Мольєр. Так, як я?! 
Барон. А чого ви ображаєтесь таким порівнянням? Ви 

говорите правду у вічі придворним і королю, а вона – вам. 
Усе нормально. 

Мольєр. Ах, облиште, Мішелю! Я ж зовсім не 
ображаюсь за правду! Але хіба вона полягає в тому, що я 
справді повинен був писати тільки безневинні фарси? 

Барон. Та не слухайте ви тієї служниці!  
Мольєр. А того, що по Парижу розносять, мені теж не 

слухати?! Ви того не чули, не читали газет?! Ну нехай би 
вже придирались до віршів, до сюжету, навіть до декорацій 
і до костюмів! Нехай! У людини це в крові – вона не може 
жити, щоб ні до чого не придиратись! Але ж копирсаються 
уже не тільки в моїй п’єсі, а й у моїй білизні... 
Перемивають кісточки акторам... Влазять у моє особисте 
життя! 

Барон. А чого ж ви ще сподівались? Публіка платить за 
виставу. А відомо, що коли чоловік платить за жінку, то він 
уже хоче роздягнути її догола... 

Мольєр. Пробачте, але я не так уже й багато за свій труд 
одержую, щоб мене за це догола роздягали! 

Барон. Повірте, майстре, що ті нещасні жінки небагато 
одержують теж… 

Мольєр. Тільки не починайте, Мішелю, про жінок – це 
вічна тема!.. Я все боюся вас запитати… про свою нову 
п’єсу…  

Барон. А я тепер за вас ще більше боюся! У “Тартюфі” 
ви воювали з лицемірами, в “Дон Жуані” – з розпусною 
знаттю, у “Хворому, та й годі!” – з бездарними лікарями... 
Але ваш “Поет і Король” – це війна з усіма придворними! З 
усіма! 

Мольєр. Але не з королем, Мішелю. (Жартома). Ви ж 
бачили, як він розчулено плакав... 

Барон. То ще не король плакав, то плакав я. Бо ви 
справді дуже зворушливо написали. 

Мольєр. Недовго ж ви над моїми віршами плакали, якщо 
відразу полізли щипати нашу Полет! (Закашлявся). 

Барон. Якщо ви не будете берегти свого здоров’я і 
справді помрете, то я ще наплачусь. 

Мольєр. Хотів би я те побачити... 
Барон. А ви прикиньтесь, що померли, як це робить пан 
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Арган у вашій комедії! Тоді і побачите, хто плакатиме за 
вами, а хто – ні... 

Мольєр. Мабуть, я колись так і зроблю. Хороша ідея. 
Спасибі, що підказали. 

Барон. Нема за що, майстре. Вона ж – із вашого твору!  
Саме в цей час до кабінету заходить дружина Мольєра 
Арманда. 

 
Сцена 9 

Ті ж і Арманда. 
Арманда. Полет сказала, що ви тут розігрували сцену з 

якоїсь нової п’єси, де вона грала роль служниці, і що 
король її ущипнув! (До Мольєра). Надіюсь, у автора 
вистачить здорового глузду не виносити цього епізоду на 
сцену? 

Мольєр. Вистачить, не хвилюйся. У п’єсі взагалі такого 
місця нема. Так що це не Король її ущипнув, а Мішель! 

Барон (невинно розвів руками). Імпровізація... 
Арманда (до Мішеля). А ви подумали, чим може 

закінчитись така “ імпровізація”? 
Мольєр. Та не буде такого у п’єсі!  
Арманда. А що “буде”? 
Мольєр. Буде Поет і буде Король, які спокійно і мирно 

розмовлятимуть про роль і місце придворного поета... 
Арманда. Цікава тема. Але пам’ятай, мій любий, – якщо 

ти перегнеш палицю, то ти втратиш це місце назавжди! 
Мольєр. Ще раз кажу – не хвилюйся! Щодо палиці, то я 

її не перегну, а щодо місця, то воно мене вже мало 
цікавить... (Закашлявся). 

Арманда. Який страшний сьогодні у тебе кашель! Може 
б, ти увечері роль того Аргана не грав? 

Барон. І я так кажу! 
Мольєр. Кашель у мене вже кілька років страшний, але 

весь цей час я виходив на сцену. І сьогодні вийду. Тим 
більше, що якраз кашель мені в тій ролі і потрібний. 

Арманда. Щоб грати роль хворого, треба бути 
здоровим!  

Мольєр. А Арган і є здоровий, то він хворим себе тільки 
вважає. 

Арманда. А ти вважаєш себе здоровим?! 
Мольєр. Вважаю! 
Арманда. І тому ти відмовився від бульйону... 
Мольєр. Звідки ти знаєш?  
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Арманда. Служниця сказала! 
Барон. Та що вона вигадує, коли на моїх очах сама 

забрала звідси порожню тарілку! Та ще й з обгризеною 
кісткою! 

Арманда. А вона сказала, що віддала той бульйон Луї... 
Барон. Еге, віддала! Я сам бачив, як він сидів голодний 

на лаві і спересердя лузав гарбузове насіння! 
Арманда. А ще вона каже... 
Мольєр. Поменше слухай, що вона каже! То вона 

увійшла в роль служниці Поета і все вигадує! 
Барон (знову невинно розвів руками). Імпровізація... 
Мольєр (убік). Але яка вдала! Молодець Полет – гарно з 

кісткою придумала! (До Арманди). Що зараз робить та 
бісова служниця? 

Арманда. Та все із своїм Луї не наговориться... 
Мольєр. От бісова дівка! Зараз же відправ її по сир, 

папір і чорнило. А того кучера пришли... ні, попроси до 
мене зайти... (До Барона). Побачимося в театрі, Мішелю. Я 
вже збираюсь. 

Арманда і Мішель Барон виходять. 
 

Сцена 10 
Незабаром до кабінету невпевнено заходить кучер пана Дюкре. 
Луї зупиняється біля самого порога і винувато переминається з 
ноги на ногу... 

Луї. Доброго дня, пане Мольєр. Ви хотіли зі мною 
поговорити? 

Мольєр. Здрастуй, Луї. Ну, як там твоя кобила? 
Луї. Ви й про кобилу вже знаєте... Та ногу була 

підвернула, то я її два дні не запрягав. Але вже трохи 
оклигала. 

Мольєр. А що у тебе з Полет? 
Луї. У мене найсерйозніші наміри щодо вашої служниці, 

пане Мольєр. Я хочу на ній оженитись. 
Мольєр. Поможи-но мені надіти каптан. 

Луї помагає Мольєру одягатись, і вони на ходу починають 
перемовлятись. 

Мольєр. Тільки цю – зразу запрягай! 
Луї (заклопотаний роботою, сам до себе). Ви знов про 

кобилу... (До Мольєра). Та вже завтра, мабуть, і запряжу. 
Мольєр (і далі весь час про Полет). Вона трохи 

норовиста, але об’ їздити можна... 
Луї (і далі весь час про кобилу). Та я її давно вже 
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об’ їздив! 
Мольєр (сам до себе). Диви, як швидко! (До Луї). І не 

важко було? 
Луї. Та часом брикалася. Але я її – батогом, батогом, 

коли задуже вже норовилась! 
Мольєр (аж одягатися перестав). Як це – батогом?! 
Луї. Та я ж не дуже. Кілька разів довелось, правда, 

потягти по задку. Але зате тепер більше ні в кого такої 
кобили немає.  

Мольєр. Ого! Ти її вже й кобилою називаєш!.. 
Луї (здивовано). А як же мені її ще називати? Кобила – 

вона і є кобила! 
Мольєр. Ну, це твоє діло. Називай її як хочеш, але все-

таки стався по-людськи і бережи. 
Луї. А хіба ж я не бережу? Оце перед тим, як іти до вас, 

нагодував, напоїв, вичесав гриву... 
Мольєр робить великі очі і якийсь час здивовано дивиться на 
кучера.  

Луї. Чого ви на мене так дивитесь? 
Мольєр. Ти про кого говориш? 
Луї. Я? Про кобилу. А хіба ми не про кобилу говорили? 
Мольєр (подумав трохи). Та я вже сам бачу, що про 

кобилу... 
Луї. А як же щодо вашої служниці, пане Мольєр? 
Мольєр. У тебе гарний смак, Луї. Але я тобі от що 

скажу: коли ти оженишся на своїй Полет, то гарненько 
згадай, як ти об’ їжджав панську кобилу! 

Луї. А-а... То це ви про Полет сказали, що вона трохи 
норовиста!  

Мольєр. Але об’ їздити можна... А як – ти уже знаєш... 
Тільки не дуже з тим, щоб того... по задку потягти... 

Луї. Та я ж і кобилу не дуже! То я вже можу йти? 
Мольєр. Зачекай ще. (Лукаво). Ти не голодний? 
Луї (переминається з ноги на ногу). Пане Мольєр, мені 

так незручно перед вами… Але Полет сказала... 
Мольєр (поклав йому руку на плече). Я знаю, що вона 

сказала... Ти мене дуже виручив! Візьми ось кілька ліврів – 
Полет щось купи. (Дає Луї гроші). 

Луї. Спасибі, пане Мольєр! (На радощах вибігає). 
Мольєр усміхнувся, оглянув себе з ніг до голови і, знову сильно 
розкашлявшись, вийшов. 

 
Сцена 11 
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Незабаром за кулісами роздається голос Мольєра: “Полет! Ми 
вже йдемо! Не забудь підкинути дров до каміна!” “ Добре, 
паночку!” – лунає у відповідь, і згодом до кабінету заходить 
Полет, яка веде за руку Луї. 

Полет. Та заходь сміливіше – пана Мольєра вдома 
немає! 

Луї (озирається довкола). Як у вас тут гарно... Я так 
хвилювався, коли розмовляв з паном Мольєром, що тоді і 
не роздививсь... 

Полет. Ну, то роздивляйся, а я поки що підкину дров до 
каміна. 

Полет підкидає дрова, а Луї розглядає кабінет. Він зачудовано 
дивиться на картини, пробує помацати рукою погруддя 
філософів, підходить до  столу і, ні до чого не торкаючись, 
схиляється над рукописами... Аж раптом побачив хустину з 
червоними плямами! 

Луї. Полет! Тут кров! 
Полет (підбігла до столу, і її занепокоєння змінилось на  

поблажливу посмішку). Це ж не справжня кров! (Сміло 
взяла хустину в руки). У театрі, коли хочуть показати кров, 
користуються червоною фарбою, і там це називається 
“бутафорія”! Який ти у мене ще безграмотний... 

Луї (усе ще насторожено дивлячись на хустину). А ти 
звідки про цю “бутафорію” знаєш? 

Полет. А мені пан Мольєр розповів – він у нас дуже 
розумний! 

Луї. Це правда. Він мені теж дещо розумне порадив... 
Полет. І про що ж ви говорили? 
Луї. Та... про мою кобилу...  
Полет. А про мене ви говорили?  
Луї. Аякже! Спочатку – про кобилу, потім – про тебе... 
Полет. І що він сказав? 
Луї. Що в мене дуже гарний смак. Але що ти... трохи 

норовиста... 
Полет. А жінка і повинна бути трохи норовиста – у 

цьому, може, вся її принада! 
Луї (зітхнув). Ну хіба що трохи... 
Полет. А чоловік повинен бути настійливим, ніжним і 

пристрасним! Як... Як Полішинель! 
Луї (насторожився). Як хто? 
Полет. Ну, який ти ще в мене безграмотний! 

Полішинель – це... Полішинель! Він дуже закоханий і 
приходить вночі до своєї коханої, щоб заспівати під її 
вікнами серенаду! 
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Луї (насупився). І давно він під твоїми вікнами співає? 
Полет (ніжно обняла Луї).Боже, боже! Ну, який ти ще в 

мене....Він не може співати під моїми вікнами, бо він – із 
останньої п’єси пана Мольєра! Ось я тобі зараз прочитаю... 
(Підбігає до столу і бере один з рукописів). Ось... ось... 
(Знаходить те місце і починає артистично читати).  

“ЖАН БАТІСТ МОЛЬЄР. КОМЕДІЯ  
“ХВОРИЙ, ТА Й ГОДІ!” 
ПЕРША ІНТЕРМЕДІЯ. 

ЯВА ПЕРША. 
Полішинель приходить вночі, щоб проспівати серенаду своїй 
коханій. 

П о л і ш и н е л ь . О любов, любов, любов, любов! Бідний 
Полішинель! Яку безглузду фантазію вбив ти собі в голову! 
Що ти робиш, нещасний безумцю? Ти занедбав своє 
ремесло, і справи твої ідуть препогано. Ти не їси, майже не 
п’єш, втратив сон і спокій, і все через кого? Через змію...” 
(Тут Полет похопилась). Ой, ні, ні... Це не те місце... (Далі 
дочитує це речення впівголоса, сама до себе). “...через 
справжню змію, через чортицю, яка водить тебе за ніс і 
знущається над усім, що ти їй говориш”. (Одривається від 
рукопису). Ну, ви тут, паночку, й написали! (Далі читає 
артистично для Луї). “Але тут уже розмірковувати не 
доводиться. Ти хочеш цього, любов, – і я мушу 
безумствувати, подібно до всіх інших! Звичайно, це 
нелегко в моєму віці, але що поробиш? Неможливо бути 
розсудливим на замовлення. І старі мізки так само 
розгвинчуються, як і молоді. Подивимось, чи не стане 
лагіднішою моя тигриця від серенади. Інколи ніщо так не 
зворушує, як серенада закоханого перед зачиненими 
дверима його коханої. (Бере рукопис наче лютню). Ось на 
чому я буду собі акомпанувати! О ніч! О мила ніч! Донеси 
мої жалібні зітхання до ложа моєї невблаганної! (Співає). 

Вдень і вночі я тебе виглядаю, 
що мені скажеш – ніяк не вгадаю. 
Тільки до мене не вийдеш на схил – 
вмру я в розквіті сил! 
 
Вмру я в розквіті сил! 
 
Вмру я в розквіті  
сил!” 
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Тільки-но встигла Полет три рази артистично проспівати 
останній рядок куплета, як раптом задзеленчав дзвоник вхідних 
дверей і  одночасно хтось сильно постукав. 

Полет. Що це там сталось? Ходімо! 
Полет і Луї швидко виходять. 

 
Сцена 12 

Незабаром внизу роздається схвильований голос Мішеля 
Барона: “Сюди! Сюди ставте ноші! Полет! Поможи мені 
відвести майстра нагору!” І ось Барон і Полет заводять до 
кабінету блідого-блідого Мольєра. 

Барон (занепокоєно). Майстре, може, ми на ліжко вас 
покладем? 

Мольєр. Ні, посадіть мене біля каміна – так я скоріше 
зігріюсь. (Знову сильно закашлявся і приклав до уст білу 
хустину). 

Полет (помагаючи Мішелю Барону посадити у крісло 
Мольєра). Що сталося, пане Барон?! 

Барон. Майстрові зробилося погано в кінці вистави! 
Твій кучер ще тут? 

Полет. Він внизу! 
Барон. Нехай скоріше біжить за лікарями! 

Полет вибігає з кабінету. 
Барон (нахиляється над Мольєром). Майстре, як ви? 
Мольєр. Мені дуже холодно... 
Барон. Може, ви чогось хочете? 
Мольєр. ...Більше світла... І – сиру пармезану... 
Барон (калатає у дзвоник). Полет! Полет! 

Вбігає служниця. 
Полет. Я тут, пане Барон! 
Барон. Нехай пані Арманда принесе ще свічок! А ти – 

сиру пармезану. 
Служниця зникає. Барон нервово ходить по кімнаті.  

Господи! Та де ж ті лікарі?! 
До кабінету швидко заходить Луї. 

Луї. Пане Барон, я оббігав усіх лікарів, що живуть 
поблизу – ні один не хоче йти до пана Мольєра... 

Барон. Чорт би їх побрав! (Знову нервово ходячи по 
кімнаті, підійшов до столу і... побачив червону 
бутафорську хустину. На його обличчі промайнула 
маленька надія). Майстре, а може, ви нас... розіграли?!. 
(Повернувся до Мольєра і підняв хустину в руці). 

У цей час Мольєр відняв свою руку від обличчя, і з тієї руки на 
килим поруч із кріслом упала ще одна закривавлена хустина... 
Застигла у дверях Арманда із свічками. Барон кинувся до 
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Мольєра, підняв другу хустину, побачив, що вона справжня, 
випустив з руки бутафорську і застиг із закривавленою в 
руках... Вбігла Полет. 

Полет. Паночку, я принесла вам сиру! (Зупинилася і, все 
зрозумівши, теж завмерла на місці). 

Увійшли і заспівали монашки... Швидко увійшли Лагранж і 
Шапель. Вбігла і застигла на місці Оноре. 
 

Завіса.  

 


