
КОХАНІ БЕТХОВЕНА 
І КОХАНКИ ПАГАНІНІ 

 
Драма на дві дії 

 
 
ДІЙОВІ ОСОБИ 
 
Людвиг ван Бетховен – німецький композитор.  
Джульєтта Гвіччарді – красуня італійка.  
Граф Галленберг – складач легкої музики.  
Франц Брунсвік – угорський дворянин, друг Бетховена.  
Жозефіна Дейм – його 20-річна сестра.  
Граф Дейм – 50-річний чоловік Жозефіни.  
Тереза Брунсвік – її старша сестра. 
Барон Штакельберг – багатий дворянин.  
Віденська інтелігенція і знать. 
 
                                            *** 
 
Нікколо Паганіні – італійський скрипаль. 
Невідома з гітарою – знатна дама, перша коханка Паганіні. 
Паоліна Боргезе-Бонапарт – сестра Наполеона. 
Джордж Гордон Байрон – англійський поет-романтик. 
Анжеліна Каванна – вулична дівка. 
Фердинандо Каванна – кравець, батько Анжеліни. 
Луїджі Джермі – адвокат, пізніше – найвірніший друг 
Паганіні. 
Суддя міста Генуї. 
Стражники. 
Знатні синьйори і синьйорини. 
Дівчина-служниця. 
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ДІЯ ПЕРША 
 

Сцена 1 
Маєток Брунсвіків біля Відня. Одна з їхніх музичних серед, на 
які вони збирають своїх друзів. У просторій кімнаті за 
фортепіано сидить Людвиг ван Бетховен і виконує одну із своїх 
ліричних мелодій. Навколо розташувалася віденська знать – 
власник будинку і друг композитора граф Франц Брунсвік, його 
сестри Жозефіна і Тереза, чоловік Жозефіни граф Дейм і 
складач легких мелодій граф Галленберг . Бетховен грає 
зворушливо і натхненно. Коли він бере останній акорд, усі 
підводяться з місць і, крім графа Галленберга, дружно 
аплодують. 

Франц. Браво, Людвигу! Браво! Це одна з найкращих 
твоїх мелодій! Ти ще раз довів, що ти не тільки 
неперевершений піаніст, але і великий  композитор! 

Граф Дейм (тисне Бетховену руку). Вітаю вас, мій 
друже. Це справді одна з найпрекрасніших мелодій, яку я 
будь-коли чув! 

Жозефіна. Ми з Терезою теж вас вітаємо, Людвигу, – 
тепер Відень біля ваших ніг. 

Тереза. Після Моцарта Відень зміг покорити тільки 
Бетховен! 

Галленберг (ревниво). Так, Людвиг ван Бетховен досяг, 
здавалося б, неможливого, і тепер синові звичайного 
співака аплодує вся музична столиця Німеччини... 

Бетховен (враз спохмурнів). Мені не треба нагадувати 
про моє походження, графе Галленберг, – я завжди про 
нього пам’ятаю. І не бачу в цьому нічого принизливого для 
себе. А от щодо вашого титулу, то тут я мушу вам нагадати, 
що ви графом народилися, а я себе композитором зробив 
сам! 

Граф Дейм. Ну, не заводьтесь, панове... Такий 
прекрасний вечір! Така чарівна музика! І раптом такі... 
непорозуміння... Так ми ще відіб’ємо графу Францу 
Брунсвіку бажання проводити свої "музичні середи"...  

Франц. Не відіб’єте. Але, графе Галленберг , давайте 
все-таки обійдемося без цих дворянських колючок – 
походження в мистецтві не має ніякого значення. Тут усі 
рівні. До того ж Людвиг мені як брат. (Узяв Бетховена за 
лікоть). Ти нам ще зіграєш? 

Бетховен. А може, граф Галленберг продемонструє нам 
своє уміння? Він же у нас теж музикант... 

Галленберг  (зам’явся). Ну, я з вами, пане Бетховен, 
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зрівнятися не зможу – я пишу легку музику, просту і 
зрозумілу людям...  

Бетховен. А я, по-вашому, пишу незрозумілу?  
Граф Дейм (благально). Панове, не заводьтеся, ради 

Бога... Такий прекрасний вечір! (До Людвига). Пане 
Бетховен, будь ласка, зіграйте нам ще... 

Жозефіна. Людвигу, ну будь ласка. 
Бетховен (неохоче). Але тільки невеличку п’єсу – я 

дуже стомився.  
Тереза. Хоч невеличку, Людвигу, хоч невеличку! 

Бетховен сідає за рояль і починає грати. В цей час у дверях 
з’являється молода й надзвичайно гарна дівчина і теж слухає 
його гру. Її поки що не помічають. Та ось Бетховен закінчив 
грати, і вона перша плеще в долоні. 

Незнайома. Браво, маестро, браво! Ви, напевно, і є той 
самий Бетховен, про якого мені кузини стільки писали? 

Тереза і Жозефіна кидаються обнімати її. 
Тереза. Джульєтто! Сестричко! Ти приїхала!  
Жозефіна. Який сюрприз! 

Обнімаються. 
Жозефіна (відрекомендовує дівчину присутнім). Панове, 

– це наша двоюрідна сестра графиня Джульєтта Гвіччарді з 
Італії. (До Джульєтти). А це, Джульєтто, справді Людвиг 
ван Бетховен. Ти вгадала.  

Бетховен (цілує тій руку). Дуже приємно...  
Галленберг . А мене ви цій красуні не відрекомендуєте? 

При слові  "красуня" Джульєтта кокетливо подивилась на 
нього. 

Жозефіна. Зараз я відрекомендую усіх. (Вказує 
спочатку на свого чоловіка). Це – граф Дейм, мій чоловік. 

Граф Дейм (теж цілує руку Джульєтті). Ми раді 
вашому приїзду, графине. 

Жозефіна (аж тепер вказує на Галленберга). А це – 
граф Галленберг , архіваріус театру "Кертнертор", він теж 
пише музику. 

Галленберг  (улесливо).Мені дуже приємно, графине! 
Мені дуже приємно! Я вражений вашою красою! Поруч з 
вами тьмяніє навіть найпрекрасніша музика! (Глянув при 
цьому на Бетховена). 

Франц (уловивши цю фальш). Годі вам, графе... 
Джульєтто, ти, напевно, стомилася в дорозі?.. 

Джульєтта. У нас зламалась карета. Тому ми і 
затримались. Інакше я встигла б на ваш домашній концерт. 
(До Бетховена). Ви справді блискуче граєте, маестро. Я 
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можу попросити вас давати мені уроки?  
Бетховен (не зводячи з неї завороженого погляду). Так... 

будь ласка... Я до ваших послуг... 
Галленберг  (встряє). І я теж до послуг найпрекраснішої 

у Відні дами! 
Джульєтта (кокетливо). Ви вмієте робити гарні 

компліменти, графе, але вашої гри я ще не чула. 
Галленберг . То в чому ж справа? Я весь до ваших 

послуг – тільки позовіть! 
Джульєтта. Я вас із задоволенням послухаю, але уроки  

буду брати в Людвига ван Бетховена. Ми ж домовилися, 
маестро?  

Бетховен (зачаровано дивиться на неї). Я згоден. 
 

Сцена 2 
Італія. Маєток якихось вельмож. Двадцятирічний Паганіні грає 
на скрипці у присутності знатних осіб. Його гра не така 
спокійна, як гра Бетховена. Скрипка звучить виклично, якось 
аж надривно, гра скрипаля віртуозна і якась наче демонічна! 
Коли Паганіні кінчає грати, усі схоплюються з місць і 
захоплено аплодують. До скрипаля підходять вельможі і 
тиснуть йому руку, дами ледве не мліють... 

1-й вельможа. Браво, сеньйоре Паганіні, браво! Ви – 
перша скрипка в Луккській республіці! 

2-й. І в усій Італії!  
3-й. І в світі! 
Паганіні (розкланюється). Спасибі, панове, спасибі... 

Пробачте – я дуже стомився... (Знову розкланюється і, 
накульгуючи, йде до дверей. До нього підходить якась 
знатна дама, вручає квіти і майже непомітним рухом 
вкладає йому в руку якогось листа). 

1-й вельможа (коли скрипаль пішов). Паганіні – геній! 
Безперечно – геній! Коли б він тільки не загордився... 

2-й. По-моєму гординя йому не загрожує. Крейцер же 
ще шість років тому пророкував велику славу цьому 
юнакові, але ж бачите – слава у нього вже є, а гордині так і 
немає. Хоча інший би вже давно задер носа після таких 
тріумфальних концертів у Пармі, Генуї, Мілані, Флоренції і 
Ліворно...  

1-й .Ви бачили – він знайшов якісь абсолютно нові, 
невідомі досі позиції пальців і добуває звуки, які просто 
приголомшують! А ці його незвичайні скачки, подвійні 
трелі з піццікато, вигадливі акорди, різного роду стаккато! 

2-й. Так, він грає, як той диявол... 
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3-й. А по-моєму, і диявол так не зумів би! Розповідають, 
що жінки на тих концертах просто мліли... 

1-й .Та що там на концертах! Он він якось грав на 
одному нічному богослужінні у церкві. То його гра 
викликала таке захоплення, що монахи змушені були 
покинути свої місця на хорах і вголос вимагати тиші!  

2-й. Це й не дивно – його музика не така спокійно-
велична, як музика Баха... 

3-й. Це справді не дивно. Бо, як каже сам Паганіні, – 
"генуезька кров тече скоріше німецької"... У цьому і може 
критися для нього вся небезпека. Бачили, як та дама 
передала йому листа? Будуть жінки ще не раз мліти через 
цього Паганіні... 

1-й. Ох уже ця "генуезька кров"! 
 

Сцена 3 
Та ж кімната у домі Брунсвіків. За роялем сидить Джульєтта і 
грає якусь мелодію. Бетховен стоїть поруч і перегортає перед 
нею ноти, щось підказуючи їй на ходу. Нарешті Джульєтта бере 
останні акорди і стомлено опускає руки. 

Джульєтта. Маестро, ви мене вже замучили! 
(Кокетливо). Не можна примушувати молоду дівчину так 
багато працювати. 

Бетховен. Джульєтто, ви мене попросили давати вам 
уроки. От я вам їх і даю. 

Джульєтта (примхливо). Але ви, якби могли, то 
прив’язали б мене до цього фортепіано! 

Бетховен. Мій батько теж примушував мене багато 
грати – годинами тримав за клавесином або замикав зі 
скрипкою у моїй кімнаті. Але зате в одинадцять років я вже 
грав у театральному оркестрі, а в тринадцять став 
органістом. 

Джульєтта. Я не збираюсь грати у театральному 
оркестрі!  

Бетховен. А що ви збираєтесь робити?  
Джульєтта. Вийти заміж за музиканта!  
Бетховен. Я буду безмежно щасливий... (Закохано 

подивився на неї).  
Джульєтта. Не спішіть радіти – я ще не сказала, що 

хочу вийти за вас. Музикантів у Відні багато!  
Бетховен. Але Бетховен один... 
Джульєтта (кокетливо). Ось тому я і погодилась брати 

у вас уроки.  
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Бетховен. Це не ви погодились брати їх у мене, а я 
погодився давати їх вам! 

Джульєтта. Яка різниця. То на сьогодні все?  
Бетховен. Ні, ще зіграєте ось цей етюд. (Розкриває 

ноти).  
Джульєтта (вередливо). Не хочу. Не хочу й не буду.  
Бетховен. Джульєтто, ви – як вередливе дитя... Якби на 

вашому місці була інша учениця, я вже давно гримнув би 
нотами об підлогу!  

Джульєтта (бере ноти і подає їх Бетховену). Ну, то 
гримніть, але більше не примушуйте мене сьогодні грати. 

Бетховен бере ноти і артистично піднімає їх над головою. 
Джульєтта заплющує очі і закриває вуха руками. Але 
композитор, усміхнувшись, обережно ставить ноти на 
фортепіано і торкає її за плече. 

Бетховен. Все, можете відкривати і очі, і вуха.  
Джульєтта (одриває руки від вух, але очей ще не 

відкриває). Ви вже гримнули нотами? 
Бетховен. Уже гримнув. 
Джульєтта (дивиться під ноги). То де ж вони?  
Бетховен (указує на рояль). Тут.  
Джульєтта. Ви мене обманули. 
Бетховен. Ні, Джульєтто, це ви мене обманули. Ви 

сказали, що хочете брати в мене уроки, а насправді вам 
хочеться тільки помучити мене... 

Джульєтта (кокетливо). Я вас мучу?  
Бетховен. Так, мучите...  
Джульєтта. Тоді я буду грати старанніше.  
Бетховен. Я не про гру...  
Джульєтта. Тоді про що? 
Бетховен. Про ваше кокетування з графом 

Галленбергом...  
Джульєтта. Але він такий милий, у нього такі 

вишукані манери... До того ж він справді пише приємну 
музику!  

Бетховен. Легкі мелодійки – це ще не музика...  
Джульєтта. Я знаю, що він вам не рівня, але і в 

простій музиці є своя чарівність – вона легка і доступна. 
Бетховен. Джульєтто, музика може бути легка і 

доступна, але жінка – ніколи! І взагалі – припиніть 
ухилятися від теми нашого уроку. Починайте нарешті 
грати! 

Джульєтта (знизала плечима). Як скажете, маестро... 
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(Починає грати). 
Джульєтта грає етюд і в одному місці бере ледве чутні звуки. 
Бетховен уважно прислухається прислухається і враз її 
обриває... 

Бетховен. Джульєтто, чому ви перестали грати? Хочете 
позлити мене? 

Джульєтта (здивовано). Я граю... 
Бетховен (роздратовано). Тоді ви надзвичайно тихо 

граєте!  
Джульєтта (показує на ноти). Але ж тут так і 

написано – "пьяно пьяніссімо"...  
Бетховен (розгублено дивиться в ноти). Так... так... 

Пробачте... Це я задумався... (Розстроєно). Досить на 
сьогодні вже, досить... Ви гарно грали... (Закриває вуха 
руками). 

Джульєтта. Що з вами, Людвигу? 
Бетховен. У вухах шумить... Це, певно, від перевтоми... 

Нічого страшного, це пройде... До завтра, Джульєтто, до 
завтра... (Швидко виходить). 

Джульєтта подивилася йому услід, сумно зітхнула і провела 
пальчиками по клавішах фортепіано... 
 

Сцена 4 
Маєток невідомої знатної дами в Тоскані. На ліжку 
напівлежить Паганіні і награє на гітарі якусь мелодію. Біля 
нього сидить та дама і куйовдить його чорне волосся, яке 
звисає йому ледве не до пліч. 

Дама. Нікколо, ти не жалкуєш, що проміняв палаци 
придворних дам і концертні зали на мій маєток в Тоскані? 

Паганіні. Не жалкую. По-перше, я вже переситився тією 
скрипкою, а по-друге, вона одна мене вже більше не 
задовольняє... (Обняв її за талію). 

Дама. Хіба скрипка може набриднути? 
Паганіні. Не скрипка може набриднути, а саме 

навчання... Ти не уявляєш, що значить грати по вісім, 
десять і навіть по дванадцять годин підряд, коли пальці 
печуть вогнем і все тіло ламає! 

Дама. Ти сам обрав такий шлях. 
Паганіні. Шлях я, може, обрав і сам, але грати по 

дванадцять годин на добу мене завжди примушував батько! 
Ти не уявляєш, що він зі мною робив – бив, зачиняв у 
кімнаті, не давав їсти! І все для того, щоб я побільше грав 
на скрипці. 

Дама. Кажуть, він тебе навіть приковував ланцюгом до 
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ліжка. 
Паганіні. Приковував. 
Дама. І таким чином прищепив тобі любов до скрипки. 
Паганіні. І до ліжка теж... (Бере її за руку і тягне в 

ліжко). 
Дама. Нікколо, давай спочатку щось зіграємо разом. 

(Бере гітару). Ти написав обіцяну сонату для скрипки і 
гітари? 

Паганіні. Навіть дві! (Поцілував її). Спасибі, що 
прилучила мене до гітари – це прекрасний інструмент: мої 
пальці стали ще гнучкішими! 

Дама. То ти не жалкуєш, що провів тут зі мною вже 
майже три роки? 

Паганіні. Не жалкую. І ніколи не буду жалкувати.  
Грають сонату: він – на скрипці, а вона – на гітарі. 
 

Сцена 5 
Знову одна з музичних серед у домі Брунсвіків. У кімнаті всі ті 
ж самі, що і в першій сцені. Тільки за фортепіано тепер сидить 
Джульєтта. Вона виконує якусь мелодію й інколи збивається. 
Бетховен у цих місцях особливо нервує, а Галленберг  робить 
поблажливі жести. Нарешті Джульєтта бере останні акорди і 
винувато дивиться на Бетховена. 

Галленберг  (перший зривається з місця). Божественно, 
просто божественно! Ви незрівнянна, Джульєтто! Ви 
незрівнянна!  

Франц. Ти справді робиш успіхи, сестричко, але техніку 
гри тобі ще треба шліфувати. 

Галленберг . Я дошліфую, Франце, дозвольте мені так 
вас тепер називати... (Урочисто звертається до 
присутніх). Панове, дозвольте мені оголосити про наші 
заручини!  

Бетховен (вражено). Чиї... заручини?.. 
Галленберг  (наголошуючи на словах "граф" і 

"графиня"). Заручини графа Галленберга і графині 
Гвіччарді! 

Граф Дейм. Вітаю вас, графе! (Тисне йому руку, а потім 
цілує руку Джульєтті). І вас, Джульєтто, вітаю! 

Усі вітають заручених. Тільки Бетховен швидко виходить, 
рвучким рухом поклавши ноти на фортепіано. 
 

Сцена 6 
Дім дами з гітарою в Тоскані. Паганіні і дама ще сплять, 
обнявшись. У цей час звучить темпераментна мелодія у 
виконанні скрипки і гітари, наче передає шалені любощі двох 
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коханців...Та ось мелодія закінчилась. Паганіні обережно 
знімає зі свого плеча руку дами, встає з ліжка, бере на оберемок 
свій одяг, а в руки скрипку і, пославши дамі поцілунок рукою, 
навшпиньках виходить... 
 

Сцена 7 
Бетховен у себе вдома. Він сидить за роялем і зажурено 
дивиться у вікно, тримаючи в руках якусь книгу. Заходить 
Франц Брунсвік. 

Франц. Здрастуй, Людвигу. 
Бетховен (зажурено). Доброго дня, Франце. 
Франц. Як ти? 
Бетховен. Отак як бачиш... 
Франц. Людвигу, я не знав про ті заручини... Та якби і 

знав, то це нічого не змінило б – ти ж наших дворян уже 
знаєш... 

Бетховен. А що тут знати... Вона – графиня, а я – 
простий музикант... 

Франц. Ти не простий музикант! 
Бетховен. Для неї – простий... Та ще й глухий до того 

ж... Вона не могла не помітити, що я недочуваю... А навіщо 
їй глухий чоловік, та ще й простолюдин?.. 

Франц. Людвигу, чим я можу тобі помогти? 
Бетховен. Нічим, Франце... Нічим ти мені тут уже не 

поможеш... Ось Гете, може, трохи душу розрає... 
(Простягає йому книгу). Прочитай – це наче про мене... 

Франц (бере книгу і читає): 
 

Душі не виплакатись, ні, 
Не наридатись вволю. 
Коли душа горить в огні, 
Не гасять сльози болю. 
 
Він не стихає ні на мить. 
Із ним – і сон не любий! 
І серце знов і знов щемить, 
Від спраги сохнуть губи. 
 
Вдивляюсь у небесну твердь – 
Молитися ж не можу... 
А біль такий, що я вже й смерть 
Прийму як милість Божу. 

 (Закрив книгу і поклав її на фортепіано). Я теж колись таке 
пережив... 
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Бетховен. Тепер, мабуть, прийшла моя черга...  
Франц. Я вже піду. Ти в нас не перестанеш бувати? 
Бетховен. Не перестану, але зайду трохи згодом... 
Франц. Ми всі тебе дуже любимо, Людвигу. 
Бетховен. Я знаю... 

Франц Брунсвік виходить. Бетховен відкриває кришку рояля і 
починає грати "Місячну сонату". 
 

Сцена 8 
І знову спокійну, тужливу мелодію Бетховена перериває 
стрімка, несамовита гра Нікколо Паганіні. У нього одна-єдина 
слухачка – це красуня Паоліна. Коли скрипаль кінчає грати, 
вона підносить йому червону троянду. 

Паоліна. Нікколо, це вам... 
Паганіні (беручи квітку). Червона троянда від Червоної 

Троянди! Так вас, Паоліно, називають туринці? 
Паоліна. Саме так. 
Паганіні. А вашу сестру Елізу в Луккській республіці 

називали Білою Трояндою... 
Паоліна. І вона, напевно, дарувала вам білі троянди? 
Паганіні. Вона мені багато що дарувала... А я не міг 

відмовитися – все-таки вона рідна сестра Наполеона... 
Паоліна. Я теж його рідна сестра. Тож не смійте і мені 

ні в чому відмовляти. 
Паганіні. Що ви, ваша величносте! Навіть не подумаю! 

Я вже багато чув про ваш рішучий характер: якось ви 
погрожували видряпати очі навіть своєму брату – 
Наполеону Бонапарту... (Лукаво). А що ви хочете мені 
подарувати? 

Паоліна. Усе те, що вам дарувала Еліза...  
Паганіні. А мої очі після цього залишаться цілі?  
Паоліна. Нікколо, ви кохалися з Елізою і давали уроки 

гри на скрипці її чоловікові Феліче Паскуалю Бачоккі. І 
ніхто вам очей не повидряпував. Так само буде і цього разу. 

Паганіні. Мені що – знову доведеться давати ще й 
уроки?  

Паоліна. Цього разу уроків не буде. Але я попрошу вас і 
для мене зіграти на одній струні, як ви грали для Елізи, та 
ще й так, як ви часом робите, – тримаючи ноти догори 
ногами. 

Паганіні. Що завгодно і як завгодно, але тільки без 
уроків! А що вам заграти? 

Паоліна. Ту мелодію, якою ви всіх вразили на 
останньому концерті.  
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Паганіні. "Відьми"? Вона називається "Відьми". Я її 
написав після того, як побачив шабаш відьом у балеті 
Зюсмайра "Горіх Беневенто".  

Паоліна. А чому саме про відьом?  
Паганіні. Бо це про жінок! (Бере скрипку і грає). 

Кінець першої дії. 
 

ДІЯ ДРУГА 
 

Сцена 1 
Маєток Брунсвіків. За фортепіано сидить Бетховен і грає 
"Місячну сонату". Його слухають Франц, Жозефіна, Тереза і 
барон Штакельберг. Бетховен сумний, як і його мелодія. Після 
того, як він закінчив грати, у кімнаті западає тиша... Брунсвіки 
співчутливо і водночас захоплено дивляться на композитора. 
Тільки барон починає аплодувати, але, бачачи, що більше ніхто 
не аплодує, запитально дивиться на присутніх. 

Барон (спантеличено). Щось не так? Я щось не так 
роблю? Відверто кажучи, я на музиці погано розуміюсь... 
Але мені дуже сподобалася оця фуга.  

Франц. Бароне, це не фуга, а соната. Але музика і 
справді прекрасна. Тільки написана вона з дуже сумного 
приводу... Бачите, композитор присвятив її тій, яка вийшла 
заміж за іншого... 

Жозефіна. Людвигу, це так благородно з вашого боку – 
присвятити цю сонату Джульєтті Гвіччарді...  

Барон. Пробачте, я не знав. 
Бетховен. Нічого, нічого. Це вже майже пройшло.  
Франц. Біль пройшов, а прекрасна музика залишилась!  
Бетховен (зітхнув). Так. Але для того, щоб писати 

гарну музику, не обов'язково, щоб так уже дуже боліло... 
Франц. Щоб писати просто гарну музику, може, й не 

обов’язково. Але потрясаюча музика вимагає великих 
потрясінь! 

Бетховен. Значить, мені треба ще раз так невдало 
закохатись... (Подивився при цьому на Жозефіну). 

Барон (перехопив його погляд). У графиню Жозефіну 
вже можна закохуватись – уже ж більше року пройшло, 
відколи графа Дейма, царство йому небесне, не стало. 

Бетховен. Бароне, ви не тільки на музиці не 
розумієтесь, а й на такті...  

Барон. Зате я розуміюсь на господарстві! А тому в мене 
багато грошей і найкращі у Відні рисаки! (Набундючився). 
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Франц. Панове, не заводьтесь... От лихо: тебе, Людвигу, 
обов’язково хтось зачепить – як не граф, то барон! 

Бетховен. Тільки хоч цього разу не нагадуйте мені, що 
я – простолюдин... До речі, про гроші... Франце, я маю до 
тебе справу... (Відводить його убік). Джульєтта звернулася 
до мене з проханням – її чоловік, граф Галленберг , зараз у 
великій скруті – я хотів би через підставних осіб передати 
йому п’ятсот луїдорів... 

Франц. Після всього, що сталось? Людвигу, це не тільки 
благородно...  

Бетховен. Але й по-дурному? Може, й так. Але він 
найбільший мій ворог, тому я і зроблю для нього все, що 
зможу.  

Франц. Коли б ще всі так своїм ворогам помагали... 
Бетховен. То ти знайдеш мені тих підставних осіб? 
Франц. Людвигу, ти мій друг. Тому твої вороги – це і 

мої вороги. І якщо їм усім треба помагати, то ти можеш на 
мене розраховувати. Але у тебе багато ворогів, Людвигу, 
май на увазі – на всіх у тебе грошей не хватить... 

Бетховен (бере свій капелюх). Тоді – до наступної 
середи. 

Жозефіна (підходить до них). Людвигу, ви вже ідете? 
Бетховен. Так, Жозефіно. 
Жозефіна. Приходьте до нас частіше.. . 
Бетховен (не одриваючи від неї очей). Я прийду, як 

тільки ви мене запросите. 
Жозефіна. Тоді я запрошую вас до нас на обід. 
Барон (теж підходить). О, у вас прекрасні обіди, 

графине! 
Жозефіна. Вас, бароне, я теж рада буду бачити за нашим 

столом. 
 

Сцена 2 
І вже звучить скрипка – це у своїй кімнаті грає Паганіні. До 
нього заходить Байрон. Він молодий і вродливий, але сильно 
накульгує. 

Байрон. Вітаю автора "Відьом"! 
Паганіні (іде йому назустріч з розкритими обіймами). 

Джордж Гордон Байрон! Хто б міг подумати, що я у себе 
вдома обніматиму англійського лорда?! 

Байрон. Нікколо, передусім я – поет...  
Паганіні. І – гроза жінок... 
Байрон. І гроза жінок. А що – цим далеко не кожен лорд 
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може похвалитись... Хоча жінки – то таке зілля... Я вважаю: 
в жінках жахливе те, що неможливо жити ні з ними, ні без 
них... 

Паганіні. Так може вважати тільки автор твору про Дон 
Жуана.  

Байрон. А ви іншої думки? 
Паганіні. Ну, я взагалі вважаю, що всі жінки – відьми!  
Байрон. А так може думати тільки автор "Відьом". 

Неперевершена річ! Як і все інше, що ви граєте. Знаєте, 
Нікколо, про вас ходять уже легенди... Розказують, 
наприклад, що коли ви граєте, то у вас за плечима стоїть 
диявол і водить вашою правою рукою! 

Паганіні. Це така ж правда, Джордже, як те, що той 
диявол стоїть у вас за плечима, коли ви пишете, і нашіптує 
вам ваші твори... 

Байрон (іронічно). А ще кажуть, що ви убили свою 
коханку чи її чоловіка, довго сиділи в тюрмі і були на 
каторзі. Тому і накульгуєте на ліву ногу, бо були прикуті 
там ланцюгом! 

Паганіні. Джордже, ви теж сильно накульгуєте. Ви що – 
теж убили свою коханку чи її чоловіка і теж були на каторзі 
приковані за ту ногу ланцюгом? То все плітки. Розумні 
люди їм не вірять. І дивляться на все те, як на оті численні 
карикатури на мене. 

Байрон. О, карикатур я теж бачив багато. На одній з них 
ви граєте на скрипці, дами непритомніють, а навколо вас 
танцюють скелети! А на другій ви граєте не смичком, а 
мітлою, а позаду сидить диявол і усміхається! 

Паганіні. От бачите – то все тільки жарти.  
Байрон. Але я чув і серйозні речі. Розповідали мені 

якось друзі, як ви з французьким скрипалем Шарлем 
Лафоном грали в одному концерті і таким чином у вас 
вийшла своєрідна "дуель смичків"...  

Паганіні. Це було. Ми змагалися у віртуозності в театрі 
"Ла Скала". І по черзі, а то і разом виконували свої твори. 
Але без дияволів за плечима.  

Байрон. І хто ж переміг? 
Паганіні (усміхнувся). Лафон каже, що – він, а я кажу, 

що – я...  
Байрон. А що сказала публіка? 
Паганіні. Ну, за всю публіку я не можу говорити, але 

жінки віддали перевагу моєму смичкові... 
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Байрон. У цьому я не сумніваюсь, бо тут про вас теж 
ходять легенди. Кажуть, що жінки мліють, коли ви граєте 
на своїй скрипці...  

Паганіні. Джордже, скрипка – це жіноча душа. І хто 
оволодіє скрипкою, той оволодіє і жіночою душею. 

Байрон. А потім і всією жінкою! Так? (Зітхнув). Жаль, 
що я не скрипаль... 

Паганіні. Так, якби до вашої вроди, Джордже, та додати 
ще й віртуозність скрипаля, то всі жінки були б ваші. 

Байрон. Ну, Нікколо, поетичне слово теж відкриває 
шлях до жіночих сердець. 

Паганіні. Про ваші донжуанства, Джордже, я теж уже 
наслухався... Так що у ваших успіхах я нітрохи не 
сумніваюсь. Хоча... музика все-таки на жінок впливає 
сильніше.  

Байрон. Слово теж має неабиякий вплив. 
Паганіні. Має, але не такий миттєвий... До слова ще 

треба прислухатися, вдумуватися в нього, зжитися з ним, а 
музика бере жінку в полон всю і відразу! 

Байрон. Я з вами не згідний, Нікколо. Від моїх віршів 
жінки теж не раз мліли. 

Паганіні. То, може, спробуємо провести ще одну "дуель 
смичків"? Тобто дуель смичка і слова?  

Байрон. Або – слова і смичка... 
Паганіні. Та як завгодно – смичка і слова, слова і 

смичка... Як завгодно! Якщо ви, звичайно, не проти... 
Байрон. Я – проти? Та я навіть у палаті лордів нікого не 

боявсь!  
Паганіні. От і добре. (Виглядає у вікно). Ось до мене 

якраз піднімається одне молоде створіння... То що – може, 
зараз і проведемо нашу "дуель"? 

Байрон (рішуче). Хто починає перший? 
Паганіні. Ви хотіли, щоб це була дуель слова і смичка, – 

я вам поступаюсь... 
У цей час до кімнати заходить гарненька дівчина. Байрон 
відразу стає перед нею на коліна і починає декламувати вірш: 

Нехай пихаті й безтолкові  
Беруть на поглум наш зв’язок, – 
Чеснота скорше варт любові,  
Ніж титулований порок. 
 
Хай ратні подвиги й походи  
Мій рід прославили колись,  
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Не заздри на герби й клейноди – 
Своєю гідністю гордись. 
 
Мій герб беруть всі за зразок. 
Та вислів буде тут доречним,  
Що геральдичний той зв’язок – 
Ніщо перед зв’язком сердечним! 

Закінчивши читати, Байрон переводить погляд на Паганіні. Той 
бере в руки скрипку і починає грати. Дівчина здивовано 
дивиться то на одного, то на другого. Нарешті Паганіні 
зупиняється, і Байрон знову звертається до дівчини, 
простягаючи їй якийсь аркуш: 

Як зупиня нас невідоме  
Ім’я на брилі гробовій,  
Так і рядки оці в альбомі  
Нехай привернуть погляд твій. 
 
Колись їх, може, прочитавши,  
Ти в суєті буденних справ  
Подумаєш: "Його нема вже,  
бо серце тут він поховав". 

І знову Байрон виклично подивився на Паганіні. І знову 
скрипаль грає перед здивованою дівчиною, а потім слово 
утретє бере Байрон, усе ще стоячи перед нею на колінах: 

Коли доля мене ошукала 
І зоря мого щастя зайшла, 
Ти на вади мої не зважала 
І суддею мені не була. 
Ти знегоди моєї кайдани 
Поділяла зі мною. Й любов, 
Ті чуття, і не збутні, й жадані, 
У єдиній тобі я знайшов. 
 
І коли посилає негода  
На прощання усмішку твою,  
Знаю – щира її нагорода,  
Бо в усмішці тебе впізнаю. 
А зітнуться в шаленім двобої 
Океанні вали й ураган, 
То лиш тим і страшний, що з тобою 
Розлучає мене океан. 

Паганіні знову грає. Та ще й як! А коли він кінчає грати, обидва 
запитально дивляться на дівчину. 

Байрон (усе ще стоячи на колінах). То як, синьйорино? 
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Кому ви віддаєте перевагу – моїм віршам чи музиці 
синьйора Паганіні?  

Дівчина (знизала плечима). Я на цьому всьому погано 
розуміюся... Але, може, щось прояснить моя пані – вона 
просила передати синьйору Паганіні ось цього листа... 
(Віддає листа і, усміхнувшись, виходить).  

Байрон (підвівся з колін і почухав потилицю). Боюсь, 
Нікколо, що після цієї дуелі слова і смичка, ні я, ні ви 
похвалитися перемогою не зможемо... (Обтріпує коліна). 

Паганіні (хитро усміхнувся). Чому ж... Я у всякому разі 
зможу тепер хвалитися, що коли я грав на скрипці, то лорд 
Байрон слухав мою гру, стоячи на колінах... Ну, а щодо 
жінок, то тут у мене попереду ще багато блискучих 
перемог! (Грає на скрипці). 
 

Сцена 3 
Маєток Брунсвіків. За обіднім столом сидять усі ті ж самі, що 
були слухачами "Місячної сонати", – Франц, його сестри 
Жозефіна і Тереза, Бетховен і барон Штакельберг. 

Барон (витираючи губи салфеткою). У вас гарна 
італійська кухня, графе. Це вам її завезла графиня 
Джульєтта Гвіччарді? Чи то пак – Галленберг ... 

Жозефіна. Бароне, ви знову говорите про те, що 
Людвигу згадувати неприємно... 

Барон. Я вже й не знаю, що казати... Що не скажу, то все 
невпопад.  

Тереза. Композитору завжди приємно говорити про 
музику. Правда, Людвигу? 

Бетховен. Іноді для композитора і музики буває забагато... 
Барон. І тоді хочеться до жінок! Ха-ха-ха! Як Моцарту, 

коли він написав того свого... як його...  "Дон Жуана"! 
Бетховен. Ну, такі речі серйозному композитору честі 

не роблять. Моцарт даремно тим твором принизив свій 
великий талант... 

Барон. А по-моєму, то дуже весела штука! Я ні над 
одною фугою так не сміявся! 

Бетховен. По-перше, бароне, то опера, а не фуга. А по-
друге, у перелюбі немає нічого смішного... Мистецтво 
повинно підносити велике, а не принижуватись до 
низького. 

Барон. А по-моєму, це ідеалізм... Життя треба 
сприймати таким, яким воно є. І не вимагати від нього 
нічого особливого. А ви хочете, щоб і чоловік був янголом, 
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і щоб жінка весь час була схожа на богиню... А може, 
чоловікові часом хочеться розслабитись, а жінка потребує 
звичайнісінького затишку, а не якихось там високих 
ідеалів! Правда, графине? (Подивився на Жозефіну). 

Жозефіна. Я не знаю... Мені здається, що кожній жінці 
хочеться і того, й іншого... 

Барон. Про ідеали не скажу, а от розкішне життя своїй 
дружині я гарантую. (Зверхньо подивився при цьому на 
Бетховена). 

Франц. Ви що, бароне, викликаєте Бетховена на 
своєрідну дуель за серце прекрасної дами? Якось Людвига 
ван Бетховена вже випробовували в такий спосіб – звели 
його в одному концерті з іншим піаністом-віртуозом... І той 
віртуоз програв! Думаю, що вам теж нема чого 
протиставити його геніальній музиці... (Подивився на 
Жозефіну). 

Барон. Я знаю, що погано розуміюся на музиці, графе. 
Але я протиставив би в такій дуелі свій титул і свої маєтки 
в Естляндїї і не думаю, що програв би... 
 

Сцена 4 
Якась кімната чи то в тюрмі, чи то в суді. За столом переглядає 
свої папери суддя. Збоку, оточений двома стражниками, 
сидить Паганіні. Біля нього стоїть адвокат Луїджі Джермі. З 
протилежного боку на стільці сидить вагітна дівчина (уже десь 
на восьмому місяці), а поруч стоїть її батько. Це Анжеліна 
Каванна і її батько Фердинандо Каванна, кравець. 

Суддя. Синьйоре Паганіні, від уродженця міста Генуї 
кравця Фердинандо Каванни надійшла заява про те, що ви 
спокусили його дочку Анжеліну і, пообіцявши на ній 
одружитися, зробили її своєю коханкою. Восени минулого, 
1814 року вона від вас завагітніла. Але ви, замість того, 
щоб дотримати свого слова і одружитися на ній, одвезли її 
до годувальниці своєї сестри в Фумер. Там ця дівчина і 
перезимувала серед злиднів та нужди, поки її батько, 
синьйор Каванна, не привіз її назад у Геную, після чого 
написав цю скаргу і ви були заарештовані. Я все правильно 
виклав, синьйоре Каванна? 

Каванна. Все так і було, пане суддя. 
Суддя. А що можете сказати з цього приводу ви, 

синьйоре Паганіні?  
Паганіні. Я хотів би багато чого сказати, пане суддя, але 

буде краще, якщо це зробить мій адвокат – синьйор Луїджі 



 

- 18 - 

Джермі... 
Суддя. Прошу вас, говоріть, адвокате Джермі. 
Джермі. Пане суддя, мій підзахисний не заперечує того 

факту, що у нього були близькі інтимні стосунки з 
синьйориною Анжеліною Каванна. Але що ця дівчина 
вагітна саме від синьйора Паганіні, однозначно 
стверджувати не можна. У неї і до нього були коханці, бо її 
батько, синьйор Каванна, просто вигнав її з дому, сказавши, 
що якщо вона "хоче прогодуватися, то нехай іде і 
заробляє". А як може заробити вигнана на вулицю дочка 
кравця, ви, пане суддя, безперечно, знаєте. Синьйорина 
Каванна торгувала своїм тілом. А тому і після знайомства з 
синьйором Паганіні продовжувала зустрічатися з іншими 
чоловіками...  

Суддя. Пробачте, адвокате Джермі, але на інших 
чоловіків від синьйора Каванни скарг не надходило... 

Джермі. Я це знаю, пане суддя. Але синьйор Паганіні і 
не збирається уникати відповідальності. Навпаки, всі 
витрати на виховання дитини він візьме на себе і ростити 
дитину буде одна з його сестер. Ми вже уклали про це ось 
такий договір. (Передає судді папір).  

Суддя (бере, читає). Синьйоре Паганіні, згідно з цим 
договором ви зобов'язуєтесь виплатити синьйору Каванні 
1200 лір. Якщо ви зараз підпишете цей документ, то відразу 
ж отримаєте свободу. 

Паганіні (понуро). Я підпишу... 
Суддя. От і добре. Якщо подавач скарги синьйор 

Каванна задоволений таким залагодженням цього 
інциденту, то підписуйте договір і будемо вважати цю 
справу закритою. 

Пагініні підходить до столу і підписує документ. Після цього 
усі, крім Луїджі Джермі, виходять. 

Паганіні (тисне йому руку). Спасибі, Джермі, ви 
справжній друг... Я завдав вам багато клопотів цією 
справою, але надіюсь, що попереду у нас будуть і 
приємніші часи. Як ви дивитесь на те, щоб вести усі мої 
справи? 

Джермі. У вас що – ще багато вагітних коханок?! 
Паганіні. Та ні, я мав на увазі свої майнові справи. 
Джермі (полегшено зітхнув). Ну, якщо ви мені 

довіряєте... 
Паганіні. Я вам довіряю, Джермі. Я вам повністю 

довіряю. 
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Сцена 5 

У кімнаті сидить Жозефіна і під музику Бетховена читає лист 
від нього. 

Жозефіна. "Кохана Жозефіно!.. Це правда, що я не 
такий діяльний, яким повинен би бути, але якась душевна 
скорбота давно позбавила мене енергії, що колись була 
мені властива, а протягом останнього часу, обожнювана 
Жозефіно, з тієї пори, як моя любов до Вас дала перші 
паростки, ця скорбота ще побільшилась... Одна подія 
змусила мене надовго засумніватися в існуванні земного 
щастя, але тепер це майже минуло, я схилив Ваше серце, о, 
я прекрасно знаю, як я повинен це цінувати, мої старання 
знову умножаться, і я твердо Вам обіцяю, що найближчим 
часом стану більш гідним і себе, і Вас... Не потяг до 
протилежної статі мене вабить до Вас, ні, тільки Ви, все 
Ваше Я, з усіма Вашими достоїнствами, прикувало до Вас 
мою увагу... Довгою-довгою – вічною – нехай буде наша 
любов. Вона така благородна, так надійно тримається на 
нашій взаємній дружбі і повазі – навіть на великій схожості 
у багатьох відношеннях, в помислах і почуттях. О, дайте 
мені надію, що Ваше серце буде довго битися для мене, моє 
ж тільки тоді перестане для Вас битися, коли зупиниться 
зовсім. Кохана Жозефіно, прощавайте. Ваш, навіки Вам 
відданий Бетховен". 

Тут вона складає лист і задумується. Звучить все та ж чарівна 
музика Бетховена... Та ось Жозефіна відкриває другий лист. 
Музика Бетховена обривається, і графиня читає лист від барона 
Штакельберга. 

"Шановна графине, я знаю, що трохи старший за Вас, але 
знатність мого походження і мої численні статки додають 
мені рішучості просити Вашої руки. Обіцяю Вам, що, 
ставши моєю дружиною, Ви будете повністю забезпечені. 
Барон Штакельберг". 

Жозефіна бере обидва листи в руки і надовго задумується, 
дивлячись то на один, то на другий лист... 
 

Сцена 6 
Італія. У кімнаті стоїть Луїджі Джермі і під далеке звучання 
скрипки читає листи від Паганіні. 

Джермі (тримаючи паку листів у руках). Ці вічні 
поїздки з концертами... То маестро Паганіні довго не пише, 
то буквально засипає листами свого "любого друга 
Джермі"... (Відкриває першого листа). "Мій дорогий друже, 
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нарешті я вирішив підкоритися законам свого серця, а 
також мого становища і одружитись. Чарівна дівчина, 
дочка надзвичайно порядних батьків, яка поєднує красу з 
найсуворішим вихованням, дійсно глибоко зачепила моє 
серце; і хоч у неї нема приданого, я все ж охоче обираю її і 
буду щасливий з нею... Так що зроби мені, будь ласка, 
послугу – отримай перш за все моє свідоцтво про хрещення 
у священика в церкві Святого Сальваторе... Потім знайди 
ще кого-небудь, хто знав би мене, і підійди з ним в 
архієпископську канцелярію, щоб засвідчити, що я 
неодружений... Зроби все швидко і врятуй мене, тому що 
зволікання для мене смерті подібне!.. Ти знаєш також, що 
потрібна ще згода матері... А тепер найскладніше. Це 
стосується свідоцтва про хрещення, мені було б дуже 
неприємно, якби з нього було видно, що мені вже за сорок. 
Не міг би ти домовитися зі священиком церкви Святого 
Сальваторе про те, щоб він поставив там інший рік і зробив 
би мене молодшим сорока років? Скільки клопотів, мій 
дорогий друже! Але якщо ти не хочеш, щоб я помер від 
кохання, то зроби все якнайшвидше! 

Прощай, мій дорогий друже, я залишаю за собою 
право показати тобі мою Венеру і примусити тебе визнати, 
що Паганіні у всьому уникає посередності. Твій 
щиросердечний друг Нікколо Паганіні. Неаполь, 22 липня 
1821 року". (Одірвався від листа). Це на нього спека так 
діє... О, та тут ще й постскриптум є! (Читає). "Поспіши, бо 
палаю так, що більше не можу". (Склав листа). Я ж кажу, 
що спека... Нічого, перегорить маестро, він не вперше так 
"палає"... (Відкриває другого листа). "Мій дорогий друже, я 
почуваю себе дуже винним... Тільки вам зізнаюсь, що 
обожнюваний мною предмет виявився дуже безтурботною 
людиною, це все і змінило, і я звільнився через чотири дні, 
які видалися мені чотирма роками". (Відклав листа). Аж 
чотири дні! Це ще й багато... (Відкриває наступного 
листа). "Мій дорогий друже... Жінки чарівні, але Паганіні 
живе наполовину стоїком, наполовину обережним 
генуезцем...". (Здивовано). Відколи це наш маестро став 
обережним? (Читає далі). "Ви ж тим часом бережіть себе і 
дозвольте повернути вам вашу ж пораду: облиште Вакха. 
Цього бога треба боятися не менше, ніж... Венеру". (Підвів 
стурбований погляд). О, ні! Тільки не це! (Швидко пробігає 
очима листа, потім нетерпляче відкриває наступного). 
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"Дорогий друже, отримав тільки що твого листа і 
відповідаю тобі поспіхом. Здоров’я моє мене не радує, але 
буде прекрасним. Божественний Борда стверджує в унісон 
з твоєю думкою, що хвороба моя незвичайна, майже 
найновіша. Він називає це прихованим сифілісом, але 
більше всього треба радіти, що я якимось дивом не вмер...". 
(Похитав головою). Так, до усіх його болячок ще тільки 
сифілісу і не вистачало... А газети тим часом пишуть, що 
він уже закохався в якусь фрейліну із Флоренції і 
одружується з нею... (Відкриває чергового листа). "Це 
неправда, я все ще холостякую і ось уже два роки, як не 
доторкаюсь до жінок і не приймаю ліків . Жду не діждусь 
від’ їзду у Геную. Це буде в кінці місяця. Візьму з собою 
останні квартети Бетховена, які хотів би зігріти тобі. 
Надіюсь, тобі безмірно сподобаються останні квартети 
Бетховена, коли я буду диригувати ними”... (Склав листа). 
Та музика, звичайно, не для темпераментного Паганіні, але 
нехай він уже краще квартети Бетховена грає... 

 
Сцена 7 

Бетховен у себе вдома грає уривки з П’ятої симфонії. Заходить 
Тереза Брунсвік. 

Тереза. Доброго дня, Людвигу. 
Бетховен (радісно схопився з місця). Здрастуйте, 

Терезо! Ви принесли мені відповідь від Жозефіни?! 
Тереза. Так... Але я не знаю, як вам це сказати... 
Бетховен. Кажіть уже як є. 
Тереза. Я не можу робити вам боляче – ви ж знаєте, як я 

до вас ставлюсь... 
Бетховен (важко опустився на стілець). Вона мені 

відмовила... Вона не прийняла мого кохання... І їй теж не 
потрібен глухий композитор... Хто ж їй потрібен?! 

Тереза. Їй зробив пропозицію барон Штакельберг... 
Бетховен. Той, що не відрізняє фуги від опери і 

сонати?! 
Тереза. Людвигу, не осуджуйте Жозефіну. Вона вдова, і 

в неї четверо дітей... 
Бетховен. А барон Штакельберг хоч і дурний,  але 

багатий... Я її розумію...  
Тереза. Людвигу, якщо вам потрібна буде підтримка – 

ви можете розраховувати на мене... 
Бетховен. Спасибі, Терезо. Але поки що я надіюсь на 

Гете. Одного разу він мене вже врятував... Може, і  цього 
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разу врятує... Ви пам’ятаєте його вірш "Напис на книзі 
"Страждання юного Вертера"? (Відкриває книгу і читає): 

Так любити всі шаленці хочуть,  
Мріють діви про любов таку.  
Ах! чого нас це кохання точить 
На і так короткому віку? 
 
Ти його оплакуєш, мій милий,  
І шукаєш знов його сліди? 
Вертер же шепоче із могили:  
"Не іди цим шляхом, не іди". 

Тереза (коли він закрив книгу). Людвигу, ми з Францом 
вас дуже любимо... 

Бетховен. Я знаю. 
Тереза. То ви будете приходити до нас?  
Бетховен. Трохи згодом... 
Тереза. Я вас буду чекати... (Хоче ще щось сказати, але, 

передумавши, швидко виходить). 
Бетховен довго дивиться їй услід , потім бере інші ноти і 
починає виконувати сонату для скрипки і фортепіано. Музика 
тиха і журлива... 

 
Сцена 8 

Раптом до фортепіано приєднується скрипка! Сцена 
повертається – і ми бачимо хворого і самотнього Паганіні, який 
на скрипці грає ту ж саму мелодію... Мелодії фортепіано і 
скрипки зливаються. Крутиться сцена, показуючи то Бетховена 
за роялем, то Паганіні зі скрипкою, які виконують одну і ту ж 
сонату... 

Завіса. 


