
Неда Неждана

ЧАС ЧОРНОГО СОНЦЯ

Хроніка одного затемнення на три дії

7 червня 1415 року відбулося одне з найбільших повних 
сонячних затемнень у Європі, і «зорі були видні як уночі».

ДІЙОВІ ОСОБИ:
Джованні Галеаціо (потім Массимиліано I) – 44 роки. Колишній мандрівний актор.
Алессандро Галеаціо  – 22 роки. Син Джованні. Актор.
Б’янка Галеаціо – 18 років. Дочка Джованні.
Ламберто Ландріано – 47 років. Герцог. Радник при дворі королеви Катаріни
Франческа Ландріано -17 років. Дочка Ламберто Ландріано
Джакомо Кастільоне – 45 років. Блазень при дворі королеви Катаріни.
Лоренцо Боско – 24 роки. Командуючий королівською охороною.
Фабріціо Дзанотті - 48 років. Головний кухар при дворі королеви Катаріни

Діється: І дія - у 1414 році, ІІ і ІІІ дії - у 1415 році на півночі Італії.

ДІЯ ПЕРША
СЦЕНА ПЕРША

Галявина на тлі стін Сан-Руффіно, сідає сонце, літо. Джованні, Алессандро і Б’янка – сім’я 
мандрівних акторів - ідуть із клунками містом, вочевидь потомлені з дороги.

ДЖОВАННІ. Слава Богу, що ми встигли зайти до міста, поки не замкнули браму.
АЛЕССАНДРО. І що з того? І так, і так доведеться ночувати просто неба.
ДЖОВАННІ. Тут ми під охороною, а лишатися просто неба вночі за містом небезпечно. 
До того ж це моє рідне місто. Тут я дихав на повні груди та пив п’янку отруту життя…
Б’ЯНКА (стомлено). Може, перепочинемо, тату? Он, поглянь, яка гарна місцина…
АЛЕССАНДРО. І я не проти послухати твої спогади, але лежачи на траві і з добрячим 
шматком хліба з сиром у руках.
ДЖОВАННІ. Чудова ідея! Відпочинок після довгої дороги – дар небес. Хоча нам гріх 
жалітись – все минуло спокійно. Та і майбутнє не віщує лиха, навпаки, тепер ми у безпеці. 
Отже, розташуємося десь на траві під деревом, дістанемо хліб і вино та будемо святкувати…
АЛЕССАНДРО. Святкувати? Що саме ти збираєшся святкувати?
Б’ЯНКА. Яке ще свято? Так мало часу минуло від смерті мами… Скоріше, поминки…
ДЖОВАННІ. Вже поминали ми чимало. Та й не можна ж увесь вік тужити. Так, це горе, але 
на війні, як на війні… А що святкувати? Що ми дісталися безпечних місць. Що ми живі. А 
хоча б зустріч із рідним містом? Чим не привід це для свята?
Б’ЯНКА. А що доброго нас тут чекає? 
ДЖОВАННІ. А чом би й ні? Тут люди полюбляють театральні дійства. Принаймні так було 
раніше. Тут для нас знайдеться і робота, а може, й друзі чи... нова любов? Хтозна…

Актори прямують далі. На сцені з’являється капітан охорони Лоренцо Боско. Він помічає їх
і наближається швидким кроком. Б’янка дивиться на нього, як зачарована.

АЛЕССАНДРО (помічаючи погляд сестри на юнака). У Б’янки може, вже й знайшлася… 
Б’ЯНКА (тихо). З чого це ти взяв? Це ти залицяєшся до всіх красунь, а не я…   
АЛЕССАНДРО. Та бачу, як ти дивишся на отого капітана, а хіба ні?
ДЖОВАННІ (тихо). О, це ж сам Лоренцо Боско, командир кондотьєрів, той самий герой - 
переможець у битві біля Танаро…



Б’ЯНКА (захоплена побаченим воїном). Такий молодий?… 
АЛЕССАНДРО. О, він точно йде до нас…
ЛОРЕНЦО (наближається до них і виставляє зброю). Стійте! Хто ви такі? Куди прямуєте? 
ДЖОВАННІ. Та ми просто хотіли тут відпочити з дороги…
ЛОРЕНЦО. Я спитав, хто ви такі? І з якою метою прибули до Сан-Руфіно? 
ДЖОВАННІ. Ми приїхали на ярмарок – будемо завтра всіх веселити! А зараз потомилися… 
АЛЕССАНДРО. Ми актори, прибули здалеку – аж із самої східної околиці королівства…
ЛОРЕНЦО. Зі східної? Тим більше… Зараз я покличу кондотьєрів, і вас виставлять за браму 
міста. Звідки мені знати, що ви актори, а не ворожі шпигуни? 
ДЖОВАННІ. Згляньтеся! Там небезпечно вночі, розбійники! А з нами молода дівчина… 
АЛЕССАНДРО. Скажіть, а ви той самий Лоренцо Боско?
ЛОРЕНЦО. Так, я Лоренцо Боско, капітан кондотьєрів Сан-Руфіно, і я можу покликати своїх 
солдат, а чим ви можете довести, що ви ті, за кого себе видаєте?
ДЖОВАННІ. Погляньте на наші маски і костюми!
ЛОРЕНЦО. Маску я й сам одягнути можу, але це не доводить, що я актор…
ДЖОВАННІ. Один момент, зараз ми вам усе доведемо! (Відводить дітей убік, пошепки.)
АЛЕССАНДРО (тихо батькові). От чорт, що йому прямо тут виставу грати чи що? 
ДЖОВАННІ. Танець! Б’янко, покажи твій коронний танець, а ти, Алессандро, підіграй. 
Б’ЯНКА (тихо). Що, просто тут? Для капітана?
ДЖОВАННІ (тихо). А ти хочеш для розбійників уночі? Повір, це буде значно гірше…
АЛЕССАНДРО (тихо). Не ламайся, Б’янко, я ж бачу, що тобі той капітан сподобався…   
ДЖОВАННІ (тихо). Все, приготувалися? Нема часу на суперечки… (Голосно). Чекайте, пане
капітане, зараз незрівнянна Б’янка виконає танець місячного сяйва! 

Б’янка танцює, Алессандро підіграє на музичному інструменті, Джованні вибиває ритм. 
Коли вона зупинилася, Лоренцо аплодує. З іншого боку непоміченим з’являється Джакомо. 

ЛОРЕНЦО. Так, дівчина довела, що вона актриса, перепрошую, не знаю вашого імені…
ДЖОВАННІ. Її звати Б’янка. Вона скромна дівчина (підштовхує Б’янку). Дякуємо вам! 
ЛОРЕНЦО. Поки немає за що. Я казав лише про неї, але ви двоє не довели, що ви актори…

Джакомо у блазнівському костюмі виринає з-за спини Лоренцо і кидається до Джованні.

ДЖАКОМО. Я можу підтвердити, що вони актори, принаймні цей пан (на Джованні). І який 
актор! Божою милістю. Він може примусити сміятися і плакати усіх! 
ДЖОВАННІ. Джакомо?! Невже?! Старий диявол, це ти? Чи це мені привиділось? 
ДЖАКОМО. Іноді я сам у цьому не певен. Але ті, хто колись знав старого Джакомо, 
переконують, що я - він і є. (Джованні і Джакомо обіймаються і радіють зустрічі.)
ЛОРЕНЦО. Якщо за вас заступається сам королівський блазень, я дозволяю вам лишитися. 
ДЖОВАННІ. Дякуємо вам! І приходьте подивитися на наші вистави на ярмарку! 

Лоренцо йде, а Джакомо лишається разом із родиною акторів. 

ДЖАКОМО. Ну, вітаю тебе в Сан-Руфіно. Вже не сподівався тебе зустріти! Ледь упізнав. Це 
ж скільки років промайнуло? Двадцять? 
ДЖОВАННІ. Трохи більше. А я який радий цій зустрічі! І щиро дякую за допомогу, друже! 
А це, Джакомо, мої діти, старший Алессандро і молодша – Б’янка… Діти мої, ви ще не 
знаєте, хто це з’явився перед вами. Найкращий комік на всій Півночі! Та і Південь не може 
похвалитися кимось кумеднішим. Кажуть, одного разу один померлий добродій, якого несли 
ховати повз площу, де грав Джакомо, повстав із мертвих, щоб побачити чергову витівку 
цього великого актора. Та так і залишився в живих. Не міг пропустити жодної вистави! 
ДЖАКОМО. Ну ти й базіка! То перебільшення і брехня. Від сміху помирали – так, було. А 
от мертвих розсмішити мені ще не вдавалося. Хоча я й дуже намагався...
ДЖОВАННІ. Може, в тебе ще все попереду, хтозна? І мертві повставатимуть від сміху...



ДЖАКОМО. Гарненька публіка! Але доволі бідна. Від такої грошей не дочекаєшся. Якщо 
щось і було – то давно вже лишилося в кишенях родичів.
ДЖОВАННІ. Так ми і родичів покличемо на виставу…
ДЖАКОМО. Навряд… Мої вистави лишилися в минулому.
ДЖОВАННІ. Невже ти покинув акторство?
ДЖАКОМО. Скоріше, це воно мене покинуло. Викинуло на берег, наче рибу. 
ДЖОВАННІ. Овва, то кепсько. І що ж на тому березі?
ДЖАКОМО. Королівський блазень – неабияка кар’єра для мандрівного актора. Але моє 
блазнівство - тепер майже у минулому.
ДЖОВАННІ. Овва, чому це так? Невдячна публіка?
ДЖАКОМО. Чи занадто вдячна. Кожен поспішає подякувати за близькість до королівського 
тіла. Доки володар при силі – дякують грошима, а як сили стає замало, поспішають 
подякувати ножем, або мотузкою. Такий бува блазнівський гонорар…
ДЖОВАННІ. Невже королева Катаріна втратила силу? Дивина. Хіба є інші претенденти на 
трон? (Тихо). Колись навіть думка про це гарантувала людині миттєву смерть...
ДЖАКОМО. Гарна у тебе пам’ять. Та все змінюється у цьому світі. Катаріна вже не та... 
Тепер у неї одне бажання – монастирська келія, аби замолити гріхи до кінця світу…
ДЖОВАННІ. Кінця світу? А що, хіба він близько?
ДЖАКОМО. Деякі подейкують, що «скоро сонце вкриє темінь…» От вона і поспішає…
ДЖОВАННІ. Невтішно. А у тебе які є плани на майбутнє?
ДЖАКОМО. Непевні. Коли володар іде – його блазня викидають, наче непотріб.
ДЖОВАННІ. А новий володар? Може, не все так погано, і наступник теж тебе пригріє?
ДЖАКОМО. Навряд чи він захоче бавитись чужою іграшкою. Я завжди буду неприємним 
спогадом про попередника, а неприємні спогади дратують. До того ж і з наступником 
проблема. Бажаючих чимало. Та законних немає - не лишила Катаріна живих нащадків. 
ДЖОВАННІ. Шкода, що так… 
ДЖАКОМО. Та що ми все про мене і про мене? Розкажи-но краще, про своє життя-буття. 
ДЖОВАННІ. Та мандрував чимало… а потім осів на сході королівства, завів родину, чудову 
дружину і двійко дітей. Та тільки в тих краях, де ми раніше жили, тепер, ти знаєш, 
небезпечно. Моя дружина загинула від рук грабіжників, яких багато розвелося на війні…
Тож, по щирості, я сподівався, що ти мені допоможеш із заробітком… 
ДЖАКОМО. Співчуваю твоїй втраті і розумію, як таке болить… А знаєш, в мене є одна ідея. 
Може, і ти в нагоді станеш… (бере під руку Джованні і відводить його вбік). Так тобі 
потрібен заробіток? Гадаю, тебе мені послало небо! Бо я саме шукав актора…
ДЖОВАННІ. Міг би знайти його у дзеркалі.
ДЖАКОМО. У мене інша роль. А мені потрібен той, кого тут не знають.
ДЖОВАННІ. Так я ж і сам із цього міста.
ДЖАКОМО. Та ж то коли було, вже скільки років промайнуло! Я ледь тебе пізнав. 
ДЖОВАННІ. І на яку ж це роль потрібен той актор?
ДЖАКОМО. Довга розмова. І не моя. Тобі варто зустрітися з одним старим знайомим…
Ти ще пам’ятаєш таке ім’я: Ламберто Ландріано?
ДЖОВАННІ. Ламберто? Пам’ятаю… але не думав я, що доля вас могла звести… 
ДЖАКОМО. Може, доля, а може ми самі… Так ти зустрінешся з Ламберто?
ДЖОВАННІ. Чому б і ні? Я людина вільна. Може, буде з цього дива гарне пиво.
ДЖАКОМО. Сподіваюсь. Бо без цього пива можемо й померти від жаги… Тоді приходь 
відразу після півночі до західних воріт замку. Я тебе зустріну. 
ДЖОВАННІ. Дивно це все. Та ти хоч якось натякни, про що ітиме мова.
ДЖАКОМО. Натякнути? Добре. Про одну невеличку роль для гарного актора та його сина, 
але… в житті. Це все, що поки можу розказати. Прощавай. До зустрічі. Бо маю йти.

Джакомо виходить. До Джованні підходять його діти. 

Б’ЯНКА. Чого він від тебе хоче? І що за таємниця?
ДЖОВАННІ. Бог його знає. Нібито Ламберто має роботу для мене чи для нас усіх…



АЛЕССАНДРО. А хто такий – оцей Ламберто? Твій друг?
ДЖОВАННІ. Ні. Не друг… Ми птахи різного польоту. 
Б’ЯНКА. Тоді хто ж він?
ДЖОВАННІ. Можливо, лише минуле. А може, і майбутнє… До вечері! А то сонце сідає...
Родина розташовується на тлі заходу сонця. ЗАТЕМНЕННЯ.. 

СЦЕНА ДРУГА
Ніч. У кімнаті замку герцог Ламберто Ландріано з книгою. Входить Джакомо.

ДЖАКОМО. Це я, можна увійти?…
ЛАМБЕРТО. О, Джакомо! Заходь… Ну що, знайшов?
ДЖАКОМО. Так… але… Я не знаю, як ви поставитесь до нього...
ЛАМБЕРТО. Багато грошей просить? Так це не проблема. Я ж тобі казав…
ДЖАКОМО. Не в цьому річ. Тут… Як би… Це… Ви знаєте цю людину…
ЛАМБЕРТО. Знаю?! Цікаво! Дуже цікаво! Хто ж це? Сподіваюсь, гарний актор?
ДЖАКОМО. Гарний. Тут немає жодних сумнівів. Але…
ЛАМБЕРТО. Не тягни! Хто він?
ДЖАКОМО. Джованні Галеаціо.
ЛАМБЕРТО. Джованні?! Це дійсно несподіванка… І де ж ти його знайшов?
ДЖАКОМО. Він вернувся до міста разом із сином та дочкою в пошуках роботи.
ЛАМБЕРТО. З сином? Скільки років сину?
ДЖАКОМО. На вигляд, років двадцять…
ЛАМБЕРТО. Славно, дуже славно.  Що ти йому сказав?
ДЖАКОМО. Запропонував зіграти незвичайну роль. 
ЛАМБЕРТО. І що він відповів? Чи знає, від кого пропозиція?
ДЖАКОМО. Так, він погодився зустрітися з вами та почути подробиці.
ЛАМБЕРТО. Джованні… Не сподівався… А може, це й на краще… Приводь після півночі.
ДЖАКОМО. Я приведу, але як з оплатою?
ЛАМБЕРТО. Матимеш, якщо він згодиться на роль… Буду чекати на старого знайомого… 
Але влаштуй так, щоб його ніхто не бачив… І ще… Поклич до мене Лоренцо… 
ДЖАКОМО. Зроблю. (Виходить).
ЛАМБЕРТО. Джованні… Може, це і добре… 
Затемнення.

СЦЕНА ТРЕТЯ
Вечір. Нижній балкон у палаці. Знизу з’являється Лоренцо і кидає камінчик у бік балкону. 
Тоді свистить подібно до пташки. З’являється Франческа, підходить до краю балкону.

ФРАНЧЕСКА. Хто тут?
ЛОРЕНЦО. Той, хто сподівається, що на нього чекають…
ФРАНЧЕСКА. Чи той, кого вже не чекають, бо він так довго-довго йшов…
ЛОРЕНЦО. О, як солодко, що час чекання тобі таким довгим-предовгим здається.
ФРАНЧЕСКА. То лише тобі здається, не мені. 
ЛОРЕНЦО.  Я й не приховую, що час без тебе триває вічність, але що поробиш, як охорона 
спокою твого така важлива справа…
ФРАНЧЕСКА. Охорона? Але ж не мене, а королеви, чи не так? 
ЛОРЕНЦО. То тільки служба, а королева мого серця – інша, і ти знаєш її ім’я.  
ФРАНЧЕСКА. Овва, а як ім’я тієї танцівниці, через яку ти так довго не йшов?
ЛОРЕНЦО. Танцівниці? А-а-а, сорока на хвості вже принесла… Я не знаю її імені і навіть не 
бачив її обличчя - тільки маску. Я просто перевіряв пости охорони, Франческо, вір мені.
ФРАНЧЕСКА. І як, ти перевірив? Чи міцна наша фортеця?
ЛОРЕНЦО. Наша фортеця міцна, але фортеця мого серця вже давно в полоні… твоєму. 
ФРАНЧЕСКА. У полоні, Лоренцо? Хіба полонений не прагне звільнитися? 
ЛОРЕНЦО. О ні, але він прагне захопити іншу фортецю – твого серця, Франческо.



ФРАНЧЕСКА.  І що ж чекає на моє серце у полоні? 
ЛОРЕНЦО.  Такий же полонений і шлюбні таємниці та обітниці, королево серця. Хіба ні?
ФРАНЧЕСКА. Моя фортеця не така вже й неприступна, але ключі від неї - в мого батька…

У цей момент помічають наближення Джакомо і відступають одне від одного, аби їхня 
зустріч не виглядала компрометуючою, Франческа йде в тінь. Джакомо йде до Лоренцо. 

ДЖАКОМО. О, я саме вас розшукував, Лоренцо. 
ЛОРЕНЦО. Мене кличе королева?
ДЖАКОМО. Ні, наказ від герцога Ламберто Ландріано, він має до вас якусь розмову. 
ЛОРЕНЦО. Дякую, Джакомо, що повідомив, а в якій це справі, невідомо?
ДЖАКОМО. Ні, у чому суть, не відаю, казав, у пильній справі…  
ЛОРЕНЦО.  Гаразд, але маю я завершити обхід і перевірить охоронців. Ти можеш іти і 
попередити про мій прихід невдовзі.
ДЖАКОМО. Звичайно, завершити необхідно, само собою, зрозуміло…

Джакомо йде з лукавою посмішкою – ніби демонструючи, що знає про їхнє побачення. 
Щойно Джакомо зник зі сцени, Франческа повертається до Лоренцо. 

ЛОРЕНЦО.  Бачиш, про вовка промовка… Твій батько кликав мене з якоїсь невідомої 
причини. Чому через Джакомо – не збагну. Якісь у них таємні справи…
ФРАНЧЕСКА. Що той блазень забув у батька? Він мені не подобається. Дивний він.
ЛОРЕНЦО. Дивний? Чим же дивний?
ФРАНЧЕСКА. Бо щось приховує. Наче сміється, а очі у нього - сумні. Дивний блазень.
ЛОРЕНЦО.  Кажуть, що його кохану вбили перед весіллям. Може, тому в нього такі очі…
ФРАНЧЕСКА. Я не знала. Шкода його. Може, тому… Але він мені все одно не подобається!
ЛОРЕНЦО. Не переймайся. Я просто хотів порадитися з тобою. Не знаєш, що на мене чекає?

ФРАНЧЕСКА. Ні, Лоренцо, я того не знаю. Це несподіванка для мене теж.
ЛОРЕНЦО. Чи знає батько твій про нас? І чи казати йому про заручини? 
ФРАНЧЕСКА. Не знаю я, чи та нагода слушна. Але ж я бачу, що тебе щось непокоїть.
ЛОРЕНЦО. Садівник оберігає виплекану квітку від усіх вітрів. І у хмаринці бачить бурю. 
ФРАНЧЕСКА. І хто ж для тебе той Джакомо? Хмаринка?
ЛОРЕНЦО. Скоріше передчуття хмаринки. Це як перед великою грозою. Ще світить сонце, а
щось таке розчинено в повітрі, що примушує серце битися сильніше і чекати на щось не 
вельми приємне… Але досить про сумне. Адже я хотів говорити про наше щастя…
ФРАНЧЕСКА. Твоя тривога передалася і мені… Може, спершу я спробую дізнатися, що 
сталось і тоді сказати, чи слушна зараз ця нагода?… А поки уважно вислухай, що скаже тато.
ЛОРЕНЦО. Гаразд, Франческо, але знай, що б то не сталось, королева мого серця – тільки ти.
(Озирається). Я маю поспішити, повернуся, щойно звільнюся й розповім усе. 
ФРАНЧЕСКА (навздогін). Будь обережним, більше слухай. (Він іде). Не буде грози! Не буде!

Франческа теж іде зі сцени. Затемнення.

СЦЕНА ЧЕТВЕРТА
Замок Ламберто, він сидить у кріслі, на столі вино. Входить Лоренцо. 

ЛОРЕНЦО.  Ви наказали мені з’явитись?
ЛАМБЕРТО. Це хто таке сказав?!
ЛОРЕНЦО (трохи спантеличено). Джакомо…
ЛАМБЕРТО. Старий дурний блазень. Не наказав, а попросив передати, що радий бачити. 
Шляхетна людина завжди відчує різницю між наказом і пропозицією. Але що взяти з 
Джакомо? Він таких тонкощів не відчуває. Я хотів просто поговорити. Прошу, сідай.
(наливає вино в бокал і подає його Лоренцо). Тримай. 



ЛОРЕНЦО (бере вино, розглядає, ставить). Дякую, але…
ЛАМБЕРТО. Хочеш запитати, про що я хотів з тобою поговорити?
ЛОРЕНЦО. Так…
ЛАМБЕРТО. Про вино, поки лише про вино.
ЛОРЕНЦО. Не розумію…
ЛАМБЕРТО. Подивись на це гарне вино. Зараз це прекрасний витончений напій. Але варто 
було б задуматися, з чого виникає ця досконалість. Де народжується цей тонкий смак?
ЛОРЕНЦО. Про це начебто всі знають.
ЛАМБЕРТО. Знають усі, але мало хто замислюється про суть. Досконалість вина 
народжується з не дуже смачного винограду. Потім його перетворюють у мало апетитну 
мішанину давлених ягід. Потім  ще багато чого. Але кожного разу результатом є щось кисле, 
гидке і не вельми гарне. Лише винороб розуміє, для чого все це. І лише справжній винороб 
розуміє, що не все є таким, яким здається насправді. Проходить час, і кисле та негарне 
перетворюється в солодке та прекрасне. Як оце вино в наших келихах.
ЛОРЕНЦО. Я все одно не дуже розумію ваших загадок. До чого ця розмова?… 
ЛАМБЕРТО. Запам’ятай одну річ.  Не кожна несмачна ягода може стати вином. Для цього і 
потрібні винороби. Це велика наука – побачити майбутнє і зрозуміти, як із кислого зробити 
солодке, а з потворного прекрасне. Потрібен лише час. Але результат вартий чекання.
ЛОРЕНЦО.  Але я не збираюсь бути виноробом. Я воїн…
ЛАМБЕРТО (сміється). Не про твій фах мова.
ЛОРЕНЦО. Тоді про що?
ЛАМБЕРТО. Про час. І про вміння не робити поспішних висновків та дивитись у майбутнє. 
Можливо, це вміння нам усім скоро знадобиться.
ЛОРЕНЦО.  Ви говорите загадками.
ЛАМБЕРТО. Але життя взагалі – річ загадкова. Подумай про це… І ще одне… Ледь не 
забув… Опівночі зустрінеш біля східної брами трьох людей. Їх приведе Джакомо. Простеж, 
щоб їх ніхто не бачив. Зустрінь сам, без солдат і зразу приведи до мене. Зрозумів?
ЛОРЕНЦО.  Так, гаразд. А що за люди?
ЛАМБЕРТО. Давні знайомі, потім поясню… Поки просто проведи… Зробиш це для мене?
ЛОРЕНЦО. Так, гаразд. Одне питання, важливо це для вас чи ще для когось?
ЛАМБЕРТО. Для мене, але не тільки, і для тебе теж, гадаю, але згодом…
ЛОРЕНЦО.  А… для Франчески?
ЛАМБЕРТО. І для неї теж, можливо, імовірно, для неї особливо… Але чому це, поки не 
питай, бо я і сам ще до кінця не знаю, як дізнаюсь певно, то скажу. То зробиш це прохання?
ЛОРЕНЦО. Так, зроблю, без питань, для вас, Ламберто, і… Франчески. 
Лоренцо виходить.

СЦЕНА П’ЯТА
Коридор біля дверей кабінету Ламберто Ландріано. Півтемрява. З’являється Фабріціо у 
плащі з каптуром. Лоренцо ледь не зіштовхується з ним і виймає меча.

ФАБРІЦІО (знімає каптур). Овва! Навіщо зброя? Свої-свої! 
ЛОРЕНЦО.  Фабріціо? Чи не занадто пізній час як для головного кухаря?
ФАБРІЦІО. Пізній? Навпаки. Шлунок, на відміну від мозку, працює і вдень, і вночі. Тому 
нам, кухарям, доводиться завжди бути напоготові. Місто спить, а кухарі та лікарі ні.
ЛОРЕНЦО.  Ага! А лікарі завжди готові виправити помилки кухарів?
ФАБРІЦІО. В житті все пов’язано. Помилки кухарів дають роботу лікарям. Помилки лікарів 
- могильникам. Робота могильників дає харч для трави. Траву їдять тварини, з яких кухарі 
створюють свої шедеври. Коло замикається.
ЛОРЕНЦО.  Так ти у нас філософ!
ФАБРІЦІО. А хіба є щось більш філософське ніж кухня? Візьмемо для прикладу таку 
витончену страва як «кода алла ваччінара». Улюблена страва нашого герцога.
ЛОРЕНЦО.  І до чого тут філософія?



ФАБРІЦІО. Витончена страва. Тонкий смак. Неперевершений аромат. А колір?! Це не просто
страва. Свято, карнавал! Весь світ завмирає, коли на столі з’являється кода алла ваччінара. 
Серця починають битись повільніше. І в голові починає звучати музика…
ЛОРЕНЦО.  Поки не бачу жодної філософії.
ФАБРІЦІО. А філософія в тому, що кода алла ваччінара – це, всього-на-всього, бичачі 
хвости. Отже навіть бичачий хвіст може стати королем столу. Все залежить від приправ... 
ЛОРЕНЦО.  Дивне перетворення. Але ж це далеко не філософія, а лише кулінарний фокус.
ФАБРІЦІО. Так гадаєш? Дарма. Той, хто скуштує, буде міркувати про ілюзорність величі…
ЛОРЕНЦО.  Величі бичачих хвостів?
ФАБРІЦІО. А чому б і ні? Якщо хвостам вдалося посісти найголовніші місця на столі… 
ЛОРЕНЦО.  Небезпечні думки. Вся велич хвостів закінчується в чиємусь шлунку... 
ФАБРІЦІО. Краще отримати бодай мить величі, чим бути нічим і перетворитися в ніщо.
ЛОРЕНЦО.  Занадто складно, як для кухаря.
ФАБРІЦІО. Занадто скептично, як для воїна.
ЛОРЕНЦО.  Можливо. Але я так і не зрозумів, що ти тут робиш. Намічається нічний банкет?
ФАБРІЦІО. Жодних банкетів. Скоріше – таємна вечеря…
ЛОРЕНЦО.  Таємне преклоніння перед бичачими хвостами?
ФАБРІЦІО. Ні. Цього разу без хвостів. Тут чекають на таємних гостей. Герцог наказав 
подати їжу опівночі. І наполягав, щоб подавав я особисто. Ти щось знаєш про цих гостей?
ЛОРЕНЦО. Не більше твого. Мене теж просили провести їх особисто. Кого – не знаю. 
ФАБРІЦІО. Дивно це все.
ЛОРЕНЦО.  Не переймайся. Поки що немає підстав для тривоги. Це давні знайомі герцога.
ФАБРІЦІО. Можливо, ти правий. В усякому разі вечеря буде смачною.
ЛОРЕНЦО. І філософською?
ФАБРІЦІО. Скоріше іронічною.
ЛОРЕНЦО. Це ж як?
ФАБРІЦІО. Поєднаємо непоєднуване. М’ясо дикого кабана в медовому соусі. Дикість і 
ніжність. Кров, розбавлена солодощами. Хіба не іронія - лютий звір стає солодким і м’яким?
ЛОРЕНЦО. Дивні у тебе жарти. Але мені час іти. Бувай.
ФАБРІЦІО. А мені час з’ясувати у герцога, яке вино пасує колишньому дикому звіру. Бувай.
Вони розходяться в різні боки.

СЦЕНА ШОСТА
Після опівночі. У своєму кабінеті Ламберто Ландріано. Заходить Джованні. 

ЛАМБЕРТО. Не змінився… Майже… Тільки сивина… А очі і посмішка…
ДЖОВАННІ. Ваша світлість…
ЛАМБЕРТО. Припини! Ламберто. Для тебе, як і раніше я лише Ламберто!
ДЖОВАННІ. Але ж зараз ви так високо злетіли, що я не смію…
ЛАМБЕРТО. Можеш грати в цю словесну гру на людях. Але тут немає жодного свідка.
ДЖОВАННІ. А мої діти? Куди їх повели?
ЛАМБЕРТО. Не хвилюйся, з ними нічого лихого не трапиться, навпаки – їх почастують 
смачними стравами, і хай спочинуть з довгої дороги… А ми посидимо, згадаємо добрі старі 
часи за келихом вина і доброю вечерею… Я дуже радий тебе бачити, Джованні…
ДЖОВАННІ. Радий? Ламберто, ти завжди був поганеньким актором.
ЛАМБЕРТО. Не зрозумів...
ДЖОВАННІ. Перед ким ти граєш комедію? Перед людиною, що народилася на сцені і все 
життя одягала чужі маски? Роль доброго щирого господаря в тебе виходить непереконливо. 
Хоча текст і непоганий, але бракує щирості у грі. Та і над жестами попрацювати варто. 
ЛАМБЕРТО (розсміявшись). Старий лис! Все ти бачиш… Але я справді думаю, що саме 
небо нам послало зустріч…
ДЖОВАННІ. Небо? Хіба я не нагадую про давні справи, які… ти не хотів би згадувати?
ЛАМБЕРТО. Ти хотів сказать… сумні? Знаєш, час минув, і та давня туга промайнула…
ДЖОВАННІ. Я думав, будеш гніватись, що я вернувся… Та розумієш, трапилась біда…



ЛАМБЕРТО. Біда? Яка біда з тобою сталась?
ДЖОВАННІ. Не лише зі мною… У пограниччі стало зовсім кепсько для простих людей – 
грабують, убивають ні за що. Війна триває. І моя дружина загинула від рук розбійників…
ЛАМБЕРТО. Я співчуваю цьому горю, друже… Моя дружина теж пішла від мене 
передчасно… Ні! Не думай, не так, як у тій сумній історії, свідком якої ти був… Від хвороби.
І лишила мені єдину донечку – Франческу, приблизно такого ж віку, як і твоя…
ДЖОВАННІ. Б’янка? Тепер ти розумієш, чому покинув я той край і повернувся в Сан-
Руфіно? Щоб зберегти дітей – дочку і сина. Тож не гнівайся, що не дотримав обіцянки…
ЛАМБЕРТО. Та я й не гніваюсь… Навпаки, це добре, що ти вернувся саме зараз. Адже ти 
один із тих небагатьох, хто вміє зберігати таємниці…
ДЖОВАННІ. Отже, мене чекає знову таємниця? (Тихо). Сподіваюсь, не така кривава?
ЛАМБЕРТО. Навпаки, гадаю, це шляхетна справа… Отже, ти хочеш зразу таємниці? 
ДЖОВАННІ. Я?! Боронь Боже. Це твоє бажання й гра. А я лише бідний мандрівний актор, 
якого по старій пам’яті запросив на вечерю герцог… Ми птахи різного польоту…
ЛАМБЕРТО. Але тепер ми зможемо летіти в одному напрямку – до самої вершини.
ДЖОВАННІ. Ти говориш загадками, яких не розумію - я ж кажу, що я лише актор…
ЛАМБЕРТО. Та саме актор мені потрібен… І не лише мені - це потрібно королівству... 
ДЖОВАННІ. Актор? Для якої ролі? І де я маю грати, в якому театрі, що за п’єса?
ЛАМБЕРТО. Ця роль – найвища, яку кожен мріє зіграти. Театр – це королівство Сан-Руфіно.
А п’єса… Вона ще не написана, є лише сюжет. Я пропоную написати її разом… То як?
ДЖОВАННІ. Звучить заманливо. Про що вистава? Про любов чи зраду? 
ЛАМБЕРТО. Про розум. Лише про розум. І про тверезий розрахунок.
ДЖОВАННІ. Така вистава може бути занадто нудною, як для непідготовленої публіки. 
Глядачі люблять щось ефектне. З піснями, бійками, перевдяганнями та несподіванками.
ЛАМБЕРТО. Буде! Все буде. І несподіванки. І перевдягання. Зробимо гарну виставу! Про 
порятунок королівства і… чудесне воскресіння з мертвих…
ДЖОВАННІ. Щось я нічого вже не розумію… Ти про що?
ЛАМБЕРТО (озирається, підходить до дверей, різко відкриває їх – нікого, закриває). Зараз 
зрозумієш. Почну з преамбули. Але тепер все, що кажу, має лишатися між нами.
ДЖОВАННІ. Хіба ти не переконався, що я вмію тримати язика за зубами?
ЛАМБЕРТО. Переконався, тому й кажу. Хтось бачив тебе у місті зі старих знайомих?
ДЖОВАННІ. Джакомо. Лоренцо. І ще охорона  східної брами… Хоча тоді ми одягали маски.
ЛАМБЕРТО. Маски – добре, а охоронців можна відіслати подалі… Отже, ти знаєш, що у 
нашім королівстві діється… Бідність, розбрат і війна, торгівля і ремесла занепали... Королева
безпорадна. І вона це розуміє, тому й задумала піти у монастир…
ДЖОВАННІ. Катаріна – у монастир? Ти не жартуєш? Та, яка хотіла влади до безтями і 
навіть, подейкують, що і чоловік її покинув світ не з власного бажання…
ЛАМБЕРТО. Про це ніхто не знає достеменно. Але напевне знаю, що Катаріні є про що 
молитись, які відмолювать гріхи… Але то все минуле, а мова про теперішнє і про майбутнє.
ДЖОВАННІ. Майбутнє? Та хто це відає? Чи може хтось сказати це напевне? 
ЛАМБЕРТО. Так, воно – в тумані, але знаю певне, що всі ми у великій небезпеці. Бо Катаріні
напророкували «чорне сонце», що віщує кінець світу. Тож вона більше думає про спасіння 
своєї душі, ніж про королівство. А до свята святої Катаріни лишилося лише сім днів.
ДЖОВАННІ. А до чого тут свято Катаріни?
ЛАМБЕРТО. У цей день королева збирається зректися трону і стати черницею. 
ДЖОВАННІ. Насправді дивне перетворення…
ЛАМБЕРТО. Не таке вже й дивне. Чоловік у могилі, дітей Бог не дав… Що з тієї влади, якщо
навколо лише люди, які тебе бояться? Молоді можуть знайти втіху в коханцях, але для 
Катаріни цей час минув. Що залишається? За що боротися? Заради чого?
ДЖОВАННІ. І що тепер? Хто стане спадкоємцем? Королева вже когось назвала?
ЛАМБЕРТО. У тім то й річ, що ні… Їй байдуже. Бажаючих, звісно, до біса, але це все 
маленькі чоловічки з недолугими прагненнями. Посади такого на трон - і королівство 
приречене! А другої Катаріни не знайти. Немає. Зникли герої. Отже, вибір простий – чи 



плюнути на все і віддати Сан-Руфіно на поталу недоукам чи спробувати порятувати…
ДЖОВАННІ. І ти хочеш стати цим рятівником, так?... (Тихо). Ти хочеш правити?
ЛАМБЕРТО. Таємно… А думаєш, хто направляв Катаріну ці роки? Якби вона мене ще 
більше слухала… Але королева втратила відчуття реальності. Потрібен інший король…
ДЖОВАННІ. Щось я не второпаю, де візьметься інший король, якщо немає спадкоємця?
ЛАМБЕРТО. Отут ти й можеш стати у великій пригоді і послужити королівству…
ДЖОВАННІ. То ти шукаєш блазня для наступного короля? Аби нашіптувати свої думки? 
Так у тебе вже є один блазень, Джакомо, досвідчений, мабуть, покірний… Навіщо тобі я?
ЛАМБЕРТО. Блазень мені ні до чого. Мені потрібен гарний актор на роль… короля…
ДЖОВАННІ (схоплюється). Ти, напевне, жартуєш?! Я в ролі короля?  Це божевілля…
ЛАМБЕРТО. Хіба ти не грав королів у виставах? Я пам’ятаю твої ролі…
ДЖОВАННІ. Одна справа грати, а інша – бути… Я ж нічого не знаю і не вмію…
ЛАМБЕРТО. Зате я знаю! Я буду поруч – і навчу, і підкажу… До того ж бути королем – 
насправді гра, видовище для інших. І ти це вмієш добре: грати. У персонажів твоїх вірять. 
ДЖОВАННІ. Але не в цю роль. Хто ж у таке повірить, що я король, з якого доброго дива?
ЛАМБЕРТО. У мене є свій план, уже готував давно, але не знав, що трапиться це швидко.
ДЖОВАННІ. Яким би не був цей план, сумніваюсь, що у нього повірять...
ЛАМБЕРТО. Спершу послухай. Пригадуєш, у королеви був старший брат Массимиліано.
Коли Катаріні було чотири роки – брат пропав.
ДЖОВАННІ. Ходили різні чутки про нього…
ЛАМБЕРТО. Не переймайся. Я точно знаю, що його вбили. Знаю, хто і коли… Але це 
неважливо. Головне, він точно мертвий. Катаріна брата пам’ятає поганенько – була тоді 
малою. Але за місяць до зникнення до Сан-Руфіно приїхав посол із Венеції і подарував дітям
старого короля два однакові золоті медальйони. Свій Катаріна носить усе життя.
ДЖОВАННІ. А ти викопав із могили другий медальйон?
ЛАМБЕРТО. Ні. Все простіше. Я розшукав сина того ювеліра, який зробив ці медальйони, і 
замовив копію. 
ДЖОВАННІ. Як я розумію – це був його останній виріб у житті?
ЛАМБЕРТО. Тобі краще не перейматися дріб’язками… Головне, що у мене є медальйон. 
Братові Катаріни Массимиліано було тоді шість років – отже, він приблизно твого віку.
ДЖОВАННІ. Занадто солодко і просто. Байка про загубленого брата – хто в це повірить?
ЛАМБЕРТО. Віра? Ти знаєш із чого вона починається? Із бажання. А тоді наше бажання і 
починає шукати те русло, по якому зручніше текти. І знаходить. І називає це вірою.
ДЖОВАННІ. І до чого тут спадкоємець Катаріни? Чому народ захоче в це вірити?
ЛАМБЕРТО. Народу потрібні хліб і видовища. Чудо воскресіння брата і є це видовище.
Люди завше чекають від нового чогось кращого… 
ДЖОВАННІ. Але ж це все обман… І якщо він розкриється, що з нами буде?…
ЛАМБЕРТО. Хто його розкриє? Секрет медальйона знаю лише я. І потім подумай, що у цієї 
вистави є шляхетна мета – порятунок Сан-Руфіно! 
ДЖОВАННІ. Але для чого це тобі? Річка має прибігти до моря. І що це за море?
ЛАМБЕРТО. О, бачиш, ти вже починаєш думати, як політик… Так, у цього плану є 
продовження. Невдовзі після коронації відбудеться весілля твого сина і спадкоємця… 
ДЖОВАННІ. Стривай, я вже, здається, зрозумів, із твоєю дочкою – Франческою, так?
ЛАМБЕРТО. Так, а ще десь через рік опісля ти зречешся трону на користь свого сина…
ДЖОВАННІ. Овва, у тебе все продумано. Таким чином твоя Франческа стає королевою… 
Але за всіх варіантів найбільше ризикую я, бо ти лишаєшся в тіні. А якщо я не погоджусь?
ЛАМБЕРТО. Це буде дуже сумно. Світ ризикує втратити такого великого актора!
ДЖОВАННІ. Погрожуєш? Я теж про тебе дещо знаю… Наприклад, місце, де могила тієї 
нещасної, яку ти згубив… А в неї лишились брат і наречений - є кому помститись… 
ЛАМБЕРТО. І що з того? Що вона доводить? Це і моє нещастя теж, ти це знаєш…
ДЖОВАННІ. Не помітив, що почуваєшся нещасним, але це твій злочин…
ЛАМБЕРТО. Злочин? Ти про що? Хіба це злочин – покохати  жінку?
ДЖОВАННІ. Але ж ти викрав її напередодні весілля з Джакомо і зґвалтував!
ЛАМБЕРТО. Тому що я любив так палко, до нестями, що не міг інакше! Це не злочин.



ДЖОВАННІ. Але ж вона загинула від цього! Від ганьби і відчаю…
ЛАМБЕРТО. Ні, неправда! Вона сама обрала самогубство - то її власний гріх!
ДЖОВАННІ. І ти не відчуваєш у тім провини? 
ЛАМБЕРТО. А ти? Хіба не ти допомагав мені у тому викраденні, а згодом у хованні тіла? Не
ти взяв гроші за мовчання? А Джакомо ж був колись тобі товаришем! Твоїм, а не моїм…
ДЖОВАННІ. Так, це і мій гріх, я це пам’ятаю, але твій злочин набагато більший…
ЛАМБЕРТО. Джованні, овва! Ти вже дожив до сивини, а багатьох речей не знаєш… Ні, я не 
вважаю злочином історію кохання. І не боюся розкриття. Твоє слово проти мого, кому 
повірять? Більше того, удар цей може впасти і на тебе – це ти тікав із міста, а не я.   
ДЖОВАННІ. Отже, вибору у мене немає. Так?
ЛАМБЕРТО. Ти сам це сказав. Ти вже забагато знаєш, щоб вийти просто так із гри.
ДЖОВАННІ. Але ти хочеш задіяти і мого сина. А якщо він не погодиться? 
ЛАМБЕРТО. Він ще не бачив моєї Франчески. Тільки божевільний не погодиться стати 
чоловіком такої красуні, а опісля - королем…  Джованні, нашу зустріч благословило небо!
ДЖОВАННІ. Ти так певен? Чи небо благословлятиме обман? Чи це спокуса від диявола?
ЛАМБЕРТО. Я вірю, що ця зустріч - провидіння. Подумай сам! Ми подаруємо королівству 
мир і процвітання, налагодимо торгівлю, зупинимо розбій – хіба народ чекає не цього?
ДЖОВАННІ. Так, можливо, але чи справдяться надії….
ФАБРІЦІО (заходить). Дозволите подавати вечерю?
ДЖОВАННІ (обертаючись). Фабріціо?
ФАБРІЦІО. Джованні?
ДЖОВАННІ (до Фабріціо). Ти що тут робиш?
ФАБРІЦІО. Я… Я головний кухар..
ЛАМБЕРТО. І варто додати – найкращий. Фабріціо, так, ми скоро будемо вечеряти! 
ФАБРІЦІО. Слухаюсь. (Виходить.)
ДЖОВАННІ. Джакомо… Потім Фабріціо…
ЛАМБЕРТО. Наречений і брат загиблої через мене дівчини у мене на службі? Дивина? 
ДЖОВАННІ. Так, це справді мене дивує... 
ЛАМБЕРТО. Думаю, ти розумієш, що вони не знають про наші ролі в тій історії.
ДЖОВАННІ. Так, але ж ти це знаєш - що можуть обернутися на ворогів за мить! Бо є за що. 
ЛАМБЕРТО. Запам’ятай одну річ. Тобі доведеться спробувати владу на смак. Не на сцені, а в
житті. Краще мати поруч із собою ворога, ніж друга. Про ворога ти точно знаєш, що він 
ворог, а от друг може стати ворогом несподівано і непомітно. І що краще? Вчися, мій любий!
Тобі ще багато чому вчитися. Ходімо вечеряти. А потім перша репетиція… Ти згоден?
ДЖОВАННІ. Я все ж таки маю порадитися з дітьми, бо це і їхні долі теж…
ЛАМБЕРТО. Гаразд, іди порадься. Але врахуй, що цими долями ти зараз… легковажиш. 
Джованні виходить.

СЦЕНА СЬОМА
Кімната у замку Ламберто. Алессандро сидить, Б’янка міряє кімнату нервовими кроками.

Б’ЯНКА. Чому його так довго немає? Я дуже хвилююсь.
АЛЕССАНДРО. Чого? Навіщо зразу панікувати? Це знайомий батька, він сам казав…
Б’ЯНКА. Оте і непокоїть, що знайомий. Чому нас розлучили? Що за таємниці?
АЛЕССАНДРО. Скоро він вернеться, і все з’ясується. І не варто нервувати…
Б’ЯНКА. Може, ти сходиш подивитися, що з татом?
АЛЕССАНДРО. Куди? І що це дасть? 
Б’ЯНКА. А раптом батько в небезпеці? І йому потрібна допомога?
АЛЕССАНДРО. Я навіть не знаю, де його шукати у цьому лабіринті!
ДЖОВАННІ (входить). Я вже знайшовся. Не хвилюйтесь. 
Б’ЯНКА. О, слава Богу, тату! Все гаразд? 
ДЖОВАННІ. І так, і ні. Бо дещо сталося, і нам потрібно прийняти рішення… Разом.
АЛЕССАНДРО. Нам? Про що йдеться?
ДЖОВАННІ. Про неймовірний поворот у долі – можемо високо злетіти, але є «але»… 



Б’ЯНКА. Високо? Наскільки високо? 
ДЖОВАННІ. На самий вершечок. Ламберто запропонував зіграти роль… короля.
АЛЕССАНДРО. О, короля, в якій виставі?
ДЖОВАННІ. У житті. Місце дії - королівство Сан-Руфіно.
АЛЕССАНДРО. Ти жартуєш?
ДЖОВАННІ. Анітрохи. Катаріна має скоро зректися престолу. Я трохи подібний на 
загиблого брата Катаріни. Ламберто підготував виставу про його «чарівне воскресіння».
АЛЕССАНДРО. Якщо це правда, то це неймовірний шанс – такий буває раз у житті!
Б’ЯНКА. Стривай, але якщо обман розкриється? Ти розумієш, тату, тебе чекає страта! Ні!
ДЖОВАННІ. Я розумію, доню, тому й хотів порадитись із вами… 
АЛЕССАНДРО. Б’янко, ну чому ти зразу думаєш про найгірше? Наш тато грав не тільки 
королів, і розуму у нього побільше деяких… 
Б’ЯНКА. Але ж тату, ти не розумієшся нітрохи у державних справах!
ДЖОВАННІ. Та я розумію, чого не треба робити - Катаріна наробила лих доволі... Ця клята 
війна, яка ніяк не скінчиться… Через неї загинула ваша мати і поневіряємося ми… 
АЛЕССАНДРО. Тим більше, так з’явився шанс навести лад! Та й радники поможуть…
Б’ЯНКА. А навіть якщо це вдасться, який тут інтерес Ламберто? Я не розумію. 
АЛЕССАНДРО. Так, навіщо це Ламберто? Який у цьому сенс? Щоб керувати тобою ? 
ДЖОВАННІ. Не тільки. Його мета – зробити королевою свою дочку - Франческу. 
АЛЕССАНДРО. Не розумію, яким чином?
ДЖОВАННІ. Через одруження з тобою. Але я сказав, що ти маєш вирішити сам.
АЛЕССАНДРО. Овва. Герцогська дочка! І що, вона така страшна, як смертний гріх?
ДЖОВАННІ. Ні, навпаки, я чув – вона красуня.
АЛЕССАНДРО. Навіть якби вона була ніяка, то я б пішов на жертву цю заради трону і… 
нашої родини, а якщо ще й гарненька, то тим більше – чом би й ні...
Б’ЯНКА. Алессандро! І ти погоджуєшся з’єднати свою долю з тією, кого навіть не бачив?
АЛЕССАНДРО. І що з того? Тільки божевільний може відмовитися від такого шансу!
Б’ЯНКА. А погодитись на ризик бути страченим – не божевілля? Або довести королівство це
до краху? Який із тата король?…
АЛЕССАНДРО. Ніхто не вміє правити, поки правителем не став… Але краще злетіти вгору, 
аніж відмовитися і все життя десь скніти у проваллі… 
ДЖОВАННІ. Я вам іще не все сказав. Я думаю, якщо відмовитись, то Ламберто вже не 
захоче залишати свідків…  До того ж знаю, що заради мети переступить через будь-кого, 
навіть через смерть коханої людини… А що вже казати про чужих… 
АЛЕССАНДРО. Навіть так… Ну що ж… (Тихо). Може, і ми теж не захочемо мати свідків, 
коли вже влада буде нашою, так, тато?
ДЖОВАННІ. Тсс… (Тихо). А раптом стіни мають вуха?
АЛЕССАНДРО. Так, я думаю, погодитись – це кращий вибір. І до речі, Б’янко. У тебе теж, 
гадаю, буде шанс змінити долю. 
Б’ЯНКА. Ти про що? Навіщо мені влада? 
АЛЕССАНДРО. Адже зараз той, хто тобі так сподобався, поки недоступний. А якщо це 
станеться, то навпаки – шлюб із тобою буде тому воїну за честь. Ти не подумала про це?
ДЖОВАННІ. Та навіщо їй той воїн? А може, знайдемо тобі якогось принца…
Б’ЯНКА. Я не хочу принца…  Ти слушно кажеш, Алессандро… Але я хвилююся за тата… 
ДЖОВАННІ. Дякую, доню, але нас чекає або ця авантюра, або прикра втеча…
АЛЕССАНДРО. До речі, втеча! Адже у випадку небезпеки, ми завше можемо втекти! 
Б’ЯНКА. Не завше, Алессандро, це можливо. Казала мама – або вгору, або вниз…
ДЖОВАННІ. Так, не завше, але краще сподіватися… на краще… Отже, рушаємо вгору? 
АЛЕССАНДРО. Тільки вгору!
Б’ЯНКА. Гаразд, приєднуюсь. Та й все одно ви зробите по-своєму… 
АЛЕССАНДРО. Обнімімось, діти.
Всі троє стають разом і обнімаються. Затемнення.

СЦЕНА ВОСЬМА



Зустріч Франчески та Лоренцо на тому ж самому місці.
ФРАНЧЕСКА. Лоренцо! Нарешті! 
ЛОРЕНЦО. (Обнімає). Це нетерпіння – то мені велика втіха… 
ФРАНЧЕСКА. А мені - твоє повернення. Розповідай хутчіше, що там сталося у батька? 
ЛОРЕНЦО. Ніби нічого особливого. Але все-таки це виглядає дивно. Він попросив провести 
до нього одну людину так, щоб його ніхто не бачив. 
ФРАНЧЕСКА. І що, хто це такий? Ти його знаєш?
ЛОРЕНЦО. Ні, я його не знаю, але, здається, це актор, якого бачив нещодавно. 
ФРАНЧЕСКА. То блазень, то актор… Може, все це несерйозно. Якесь святкове дійство?
ЛОРЕНЦО. О, ні, все це серйозніше, ніж ми гадаємо, інакше б не робилося таємно.
ФРАНЧЕСКА. Це вже добре, що батько тобі довіряє…
ЛОРЕНЦО. Але не значить, що довірить і свою дочку єдину.
ФРАНЧЕСКА. Ти говорив про нас? 
ЛОРЕНЦО. Ні, ми ж домовлялись почекати та й не було нагоди…
ФРАНЧЕСКА. Я боюся, що готується  щось серйозне, і тоді вже справді не буде нагоди…
ЛОРЕНЦО. Серйозне? Ти щось знаєш?
ФРАНЧЕСКА. Чула, що королева збирається у монастир…
ЛОРЕНЦО. Та це давно не новина, я теж це чув давно, та не сприймав серйозно.
ФРАНЧЕСКА. Але тепер це може стати серйозним. Дуже скоро. І що тоді? 
ЛОРЕНЦО. Та хто ж це знає? І що ти пропонуєш? 
ФРАНЧЕСКА. Поговорити з батьком зараз, бо що там буде далі – невідомо.
ЛОРЕНЦО. Добре, я теж за те. Ти думаєш, що він погодиться? Я не маю великих статків…
ФРАНЧЕСКА. Я сумніваюся, що він зрадіє. Але стоятиму на цьому й край! Ти – герой!
ЛОРЕНЦО. Тоді тримай цей перстень, це знак наших заручин. Згода?
ФРАНЧЕСКА (одягнувши перстень). Згода. Такий гарний… 
ЛОРЕНЦО. Лишився він мені від батька, який загинув на полі бою в цій війні…
ФРАНЧЕСКА. Світла пам’ять твоєму батьку, який загинув як герой. Молитимусь за те, щоб 
батько мій згоду дав на наше… щастя… 
Вони обнімаються і розходяться.

СЦЕНА ДЕВ’ЯТА
Фабріціо наздоганяє  перехоплює Джакомо у коридорі палацу.

ДЖАКОМО. О, Фабріціо! Я аж злякався - не помітив тебе у цій півтемряві! 
ФАБРІЦІО. Та я бачу, що ти не добачаєш, мій друже. Та і я був донедавна засліплений. 
Неначе кріт блукав у нетрях підземелля… До речі, якось треба спробувати крота на смак… 
ДЖАКОМО. Щось я не второпаю, про що йде мова?
ФАБРІЦІО. Хотів почастувати тебе однією новою стравою за дуже давнім рецептом…
ДЖАКОМО. Тоді чим же ця страва нова? Чому це раптом я?  Адже я не знаюся на тому...
ФАБРІЦІО. Чому – ти зрозумієш, скуштувавши, – бо страва ця прояснює і очі, і думки…
ДЖАКОМО. Гаразд… Ходімо, друже, поласувати стравою – та чом би й ні…

Вони йдуть разом і заходять у якусь комірчину, Фабріціо перевіряє, чи нікого немає.

ДЖАКОМО. І де ж це та твоя коронна страва? 
ФАБРІЦІО. Стривай… Її іще підготувати треба. Бо може виявитися дуже гострою… 
ДЖАКОМО. Гостра? Та я не проти гострих страв… Охочий я до різних спецій.
ФАБРІЦІО. Ця надто гостра і пекуча… Я чув, що це ти привів Джованні до Ламберто?
ДЖАКОМО. То правда - він шукав актора для одної справи… А чого питаєш?
ФАБРІЦІО. А чи здогадуєшся ти, в чому річ? Який же смак у тої страви, яку готує герцог?
ДЖАКОМО. Я маю здогади, але напевне я не знаю…
ФАБРІЦІО. Я бачу по очах, що розумієш і думаєш, що цей рецепт тобі ще знадобиться…
ДЖАКОМО. Можливо. Все-таки, у ті часи давнішні ми дружили, то чом би це не пригадати?
ФАБРІЦІО. Чи знаєш ти, що страву він готує… (пошепки) королівську? 



ДЖАКОМО (тихо). Такі думки були… Хоч виглядає фантастично. А звідки ти дізнався?
ФАБРІЦІО. Почув від них самих. На людей, які приносять їжу, уваги не звертають, а дарма.
ДЖАКОМО. Тобто ти підслухав?
ФАБРІЦІО. Колись давно довідався я про слухове віконечко і цього разу скористався.  
ДЖАКОМО. І чом ти вирішив знанням цим поділитися зі мною?
ФАБРІЦІО. Бо ми у тому казані вже варимося бозна скільки років, і вогонь той не вщухає…
ДЖАКОМО. Я знову не розумію твою хитру мову, друже, може ти по-простому поясниш?
ФАБРІЦІО. Так. Але спершу скажи, чи знаєш, чому Джованні так спішно накивав п’ятами?
ДЖАКОМО. Ні, лише здогадувався – подейкують, то якісь амурні справи…
ФАБРІЦІО. Так, амурні справи, які завершились невтішно… для нас із тобою… Пам’ятаєш? 
ДЖАКОМО. Ти про що? Я сподіваюсь не про Беатріче, мою наречену і твою сестру?!
ФАБРІЦІО. Саме про неї мова… 
ДЖАКОМО. Він утік із нею? І його діти – це її?
ФАБРІЦІО. Ні-ні, усе трагічніше… Її викрав Ламберто, а Джакомо допоміг у цьому…
ДЖАКОМО. Тоді що з нею сталося? Ти щось знаєш?
ФАБРІЦІО. Як я збагнув з розмови поміж ними, Ламберто зґвалтував її…
ДЖАКОМО. О ні… А я, дурний, підозрював, що вона втекла сама… А що ж потому?
ФАБРІЦІО. Бідолашна Беатріче не витримала ганьби та наклала на себе руки, а Джованні 
допоміг Ламберто приховати злочин - поховати. За це отримав гроші і почав нове життя… 
ДЖАКОМО. Тварюки! І ти ще досі не придушив їх самотужки?!
ФАБРІЦІО. Тихо-тихо… Не гарячкуй… Очікував реакції такої, тому й завів сюди, аби тебе 
таким не бачили. Коли тримати довго пар, він вибухає і зірвати може кришку…
ДЖАКОМО. А ти? Можеш спокійно це казати? Про кришки, пар та інший мотлох?..
ФАБРІЦІО. Тсс! Я знаю головне: помста – це така страва, яку краще подавати холодною. 
ДЖАКОМО. Це і є твоя… гостра страва?  Яку для мене готував?
ФАБРІЦІО. Так, гостра і пекуча. Але готував не я. Я лише слухав, і плавилося на повільному 
вогні моє зчорніле серце. Не думай, що я забуду – за смерть сестри я буду мститися. А ти?
ДЖАКОМО. Я не зможу ні забути, ні залишити у спокої обох. Особливо Ламберто…
ФАБРІЦІО. Але зараз діяти не час. Треба підготувати всі інгредієнти, розумієш?
ДЖАКОМО. Ти знову зі своїми кухарськими витребеньками? Кажи по-людськи.
ФАБРІЦІО. Як будемо гарячкувати - то можемо загинути, так і не помстившись…
ДЖАКОМО. То що ти пропонуєш?
ФАБРІЦІО. Добре продумати і зважити, продумати усі рецепти, подбати про свою безпеку…
ДЖАКОМО. І коли ж то все буде?
ФАБРІЦІО. Ми можемо вдарити тоді, коли вони захочуть проголосити Джованні 
правителем. Не своїми руками – просто викрити їхнє шахрайство. 
ДЖАКОМО. Гарна ідея  - але тут усе непевно: що буде з королівством далі?
ФАБРІЦІО. Може, й ризиковано, але це гарна нагода… 
ДЖАКОМО. І коли ж це буде?
ФАБРІЦІО. Коли трону зречеться Катаріна – за тиждень. Вони ведуть свою гру, а ми свою.
ДЖАКОМО. То лишилось мало часу! Треба підготуватися і обговорити деталі…
ФАБРІЦІО. Отже, ти згоден?
ДЖАКОМО. А що ще лишається? Холодна страва - так холодна. Хоча в мені горить вогонь.
ФАБРІЦІО. В мені також. Та ми чекали довго на цей день, ще трохи часу суть не змінить.
ДЖАКОМО. І треба буде схоронити її по-людськи – дізнатися, де вона похована…
ФАБРІЦІО. Тсс… Ні, щойно дізнаються, що ми це знаємо, нас викриють. Поки мовчимо…
ДЖАКОМО. Так, маєш рацію. Триматиму себе в руках до часу. І віритиму у справедливість.
(Вони обнімаються і виходять.) 

СЦЕНА ДЕСЯТА
Ламберто сам, заходить Франческа.
 
ФРАНЧЕСКА. Добрий вечір, батьку, чи маєш ти хвилиночку для мене?
ЛАМБЕРТО.  Я завше радий тебе бачити, красуню, але от саме зараз я ще маю справи… 



ФРАНЧЕСКА. Які стосуються того актора, який приходив ввечері до тебе? Це навіщо?
ЛАМБЕРТО. Я розповім, коли з’ясую сам. То що такого сталося, що тривожиш о такій порі? 
ФАБРІЦІО. До тебе гість. І я хотіла попередити про нього.
ЛАМБЕРТО. Нежданий гість? Який? Що йому треба?
ФРАНЧЕСКА. Це Лоренцо… Він розкаже сам про пропозицію до тебе. Але ти маєш знати, 
що це важливо і для мене. Дуже.
ЛАМБЕРТО. Говориш загадками, доню. Що між вами? Я чогось не знаю? 
ФРАНЧЕСКА. Тепер дізнаєшся від нього. І знаєш про мою прихильність до тої пропозиції…
ЛАМБЕРТО. Овва, навчилася ти говорити туманно, хоча, здається, розумію суть… 
ФРАНЧЕСКА. У мене добрий вчитель, тату. То як, чи приймеш зараз ти Лоренцо?
ЛАМБЕРТО. Гаразд… Нехай заходить, але я говоритиму з Лоренцо віч-на-віч.
ФРАНЧЕСКА. Добре, тату… (виходить і впускає у кімнату Лоренцо). 
ЛАМБЕРТО.  Лоренцо? Якісь новини від королеви? Щось сталося?
ЛОРЕНЦО. Ні-ні, із королевою все гаразд, але це не вона мене послала.
ЛАМБЕРТО. Тоді що привело у такий час до мене? Щось із тим чоловіком, якого ти провів?
ЛОРЕНЦО. Ні, я прийшов із власної волі у приватній справі.
ЛАМБЕРТО.  То сідай, прошу… Може, трохи вина? 
ЛОРЕНЦО. Ні… дякую… Я… поки не варто… (Продовжує ходити.)
ЛАМБЕРТО (сідає). Я слухаю…   
ЛОРЕНЦО. Можливо, я не той, кого очікували ви бачить у цій ролі… Але я маю честь 
служити королеві і нашому королівству, і гадаю, службою своєю я заслужив такої честі… 
ЛАМБЕРТО.  Я ніколи не сумнівався у твоїх заслугах… Та може почати з найголовнішого? 
ЛОРЕНЦО. Я хочу просити руки вашої дочки Франчески. Я люблю її всі серцем…
ЛАМБЕРТО. (після паузи). Ця пропозиція робить честь… І почуття, звісно, важливі… Але є 
й інші обставини… Я робив усе, щоб моя дочка мала все найкраще і вона звикла до цього.  
Чи зможеш ти забезпечити їй таке життя, якого вона вартує? 
ЛОРЕНЦО. Присягаюсь, я зроблю все, щоб вона була щасливою… Я маю посаду, дім… 
ЛАМБЕРТО.  Розумієш, в чому річ… Зараз маєш. Поки королева Катаріна на троні. Але що 
буде завтра?  Коли її не буде на троні? Чи матимеш ти цю посаду при наступнику?
ЛОРЕНЦО. Залежить від того, хто буде наступником. Але поки…
ЛАМБЕРТО.  У тім то й справа, що це завтра настане дуже скоро. За тиждень. 
ЛОРЕНЦО. Звідки ви знаєте?
ЛАМБЕРТО.  Від неї самої. І що буде з королівством, з нами всіма? 
ЛОРЕНЦО. Майбутнього ніхто не знає.
ЛАМБЕРТО. Майбутнє роблять розумні і далекоглядні люди, не байдужі до долі 
королівства, яке може потонути у внутрішній війні за трон, а потім його добити може ворог. 
ЛОРЕНЦО. Я буду робити все, аби не допустити цього.
ЛАМБЕРТО. Я теж. Я маю план для порятунку і сподіваюся на твою підтримку. 
ЛОРЕНЦО. А як же з пропозицією? Яка ваша відповідь?
ЛАМБЕРТО. Спершу ми маємо перемогти і врятувати королівство, а тоді повернемося до 
цього. Згода? Я можу розраховувати на твою допомогу? 
ЛОРЕНЦО. Спершу я маю знати, в чому ваш план і в чому допомога…
ЛАМБЕРТО.  Ні, якщо ти не довіряєш мені, то і я ніякі плани тобі не довірю… 
ЛОРЕНЦО. Ні, я не хотів образити вас недовірою…
ЛАМБЕРТО. Але образив. Я не буду розповідати про свої наміри, не знаючи, чи маю я 
союзника. Хоч засоби ті не завжди правдиві, але мета шляхетна – благополуччя Сан-Руфіно. 
ЛОРЕНЦО (через паузу). Гаразд, я вам довіряю. Я буду на вашій стороні… 
ЛАМБЕРТО.  Тоді я теж повірю у твою вірність, Лоренцо. Ось моя рука… А чи отримаєш ти
руку Франчески, залежить і від тебе, і від нашої спільної перемоги… То що, тепер вина?
ЛОРЕНЦО. Так, тепер я не відмовлюсь…
ЛАМБЕРТО. За нашу перемогу! І порятунок королівства!
ЛОРЕНЦО. За перемогу!

Вони піднімають келихи. Затемнення.  



СЦЕНА ОДИННАДЦЯТА
Ламберто репетирує з Джованні роль короля. Той у відповідному костюмі.

ЛАМБЕРТО. А ну пройдися вперед, розвернися… (Джованні це виконує.)
ЛАМБЕРТО. Ні, не так… Неспішна хода, струнка постава, погляд, рухи, міміка – важливі. Бо
зараз багато суєти. Повільніше. І так – крок назад, а потім уперед, нарощуючи темп…
ДЖОВАННІ (виконує). Навіщо це?
ЛАМБЕРТО. Так виникає відчуття сили і… загрози… Але в тобі її замало. І не всміхайся. 
Посмішку вони мають заслужити. Посмішка – це велика нагорода. 
ДЖОВАННІ. Добре, я серйозний. А так загрозливий? Не розумію, навіщо відразу погроза?
ЛАМБЕРТО. Розумієш, Джованні… Ти так дивишся, ніби бачиш загрозу попереду. А вона 
має бути у тобі самому… Це має бути погляд вовка, чи краще лева – спокійний, гордовитий 
– це погляд хижака. І рухи – міняй ритм – повільно, раз - і різко. (Джованні повторює.) 
ЛАМБЕРТО. Так уже трохи краще. Але тобі треба ще над цим попрацювати…
ДЖОВАННІ. Може, нарешті дійдемо до суті? Що саме я казатиму? 
ЛАМБЕРТО. Я напишу тобі промову, не хвилюйся. Головне – це обіцяти гарні зміни… 
ДЖОВАННІ. Але все-таки має бути щось суттєве?
ЛАМБЕРТО. Так, щоб кожен сам міг вкласти свої очікування у твої слова, але не конкретно. 
ДЖОВАННІ. Але насправді, чи можемо ми щось таке зробити?
ЛАМБЕРТО. Казна порожня, торгівля занепала – багато йшло на армію… 
ДЖОВАННІ. Та ж нам потрібна перемога у війні…
ЛАМБЕРТО. Нам потрібен мир, а для цього треба йти на якісь поступки. Інакше неможливо.
ДЖОВАННІ.  Поступки? Які саме?
ЛАМБЕРТО. Про це пізніше, це довга розмова… Запам’ятай: головне – це обіцяти, але дуже 
загально. І взагалі, не відволікайся, про що говорити – мій клопіт, краще зосередься на ході!
ДЖОВАННІ. Добре, я потренуюсь. Але маю розуміти суть, а не лише казати по-написаному.
ЛАМБЕРТО. Поки ти будеш казати по написаному! Це твоя роль. Тільки роль! Як я тебе 
підніму, так і опустити зможу… І не тільки тебе! Пам’ятай про це!
ДЖОВАННІ. Я пам’ятаю… 
ЛАМБЕРТО. Я сподіваюсь, ти навчишся говорити самостійно з часом. А поки репетируй. 
Ми з тобою в одному човні: я - автор, а ти - актор. І успіх або ні – один на двох.
ДЖОВАННІ. Гаразд… Тоді краще залиш мене – я звик відточувати роль на самоті…
ЛАМБЕРТО. Добре… Я попрацюю над промовою. За тиждень – прем’єра! Пан чи пропав…
Виходить. Джованні дістає зброю і фехтує спершу повільно, потім сильніше. Затемнення. 

ДРУГА ДІЯ
СЦЕНА ДВАНАДЦЯТА

Королівська зала. За столом із келихом вина в руках сидить Джованні.

ДЖОВАННІ. Дощ… Знову цей клятий дощ… З того моменту як я з’явився тут рік тому – 
дощ не вщухає ні на хвилину. Навіть коли світить сонце – я все одно відчуваю клятий дощ. 
Пронизливий і холодний. Актор завжди боїться дощу – бо небесна вода змиває грим та псує 
костюми. А що таке актор без гриму та в зіпсованих костюмах? Ілюзія ілюзії… Навіть вино 
не може допомогти!.. Ти заглядаєш до келиха і починаєш розуміти, що і вино – це теж дощ, 
який прагне оголити тебе не лише назовні, а й зсередини… І ти сам поступово 
перетворюєшся в цю небесну воду… Розчиняєшся. Зникаєш… Разом із бажаннями… Разом 
зі світом…. Бо відчуваєш, як цей світ чатує на тебе, мов на дикого звіра… Вільного колись…

Нечутно входить Ламберто. Джованні помічає його тільки коли той опиняється поруч. 

ДЖОВАННІ (схоплюється). Чого ти підкрадаєшся як злодій, непомітно?! Нащо лякати…
ЛАМБЕРТО. Злодій? Лякаю? Що за маячня?… Ти боїшся власної тіні… Кого тут боятися?
ДЖОВАННІ. Тіні? Тільки вчора перехопили якогось божевільного з ножем… Тепер ти…
ЛАМБЕРТО. Я без ножа, тож заспокойся…



ДЖОВАННІ. Я не можу бути спокійним у цих стінах! Тут усюди якісь нападники, ножі…
ЛАМБЕРТО. Припини цю істерику! Я прийшов поговорити про серйозні речі…
ДЖОВАННІ. Як ти розмовляєш із королем? Я король! А ти, хто ти такий? 

Джованні схоплюється, розмахує руками. Ламберто навпаки спокійно сідає і дивиться на 
нього з презирством, розглядає пляшку вина, яку той відкоркував. 

ЛАМБЕРТО. Я пам’ятаю, що ти король, а ось ти почав забувати, хто зробив тебе королем. 
ДЖОВАННІ. Зробив, і що? Гадаєш, це велика послуга? Анітрохи! Раніше я був вільним, а 
тепер я ніби у в’язниці обов’язків. Раніше мене любили, тепер ненавидять, раніше я міг іти, 
куди заманеться, а тепер на мене всюди чекає небезпека… 
ЛАМБЕРТО. Так, бути королем – це небезпечно, але для цього у тебе є охорона…
ДЖОВАННІ. Все одно, мені тривожно… Здається, убивці чатують…
ЛАМБЕРТО. Тобі треба менше пити, вино – як збільшувальне скло.
ДЖОВАННІ. Не тобі мені вказувати, пити чи не пити. Я король! 
ЛАМБЕРТО. Та король, король… Тільки що за гидоту ти п’єш? Тьху… Що за плебейство?  
Я ж учив тебе розбиратися у добрих винах… А ти знову….
ДЖОВАННІ. Чого ти вказуєш мені, що пити? У тебе свої смаки, у мене свої!
ЛАМБЕРТО. Гаразд, пий, що хочеш. Поміть, це у тебе буде боліти голова, не у мене…
ДЖОВАННІ. Красно дякую за побажання! То нащо ти прийшов – наговорити всякого лайна?
ЛАМБЕРТО. Ні, я не розумію, Джованні, яку роль ти зараз граєш? Ця п’єса має назву?
ДЖОВАННІ. Ти сам знаєш назву цієї п’єси, адже це ти її вигадав…
ЛАМБЕРТО. Тобі не здається, що час повернути нашу виставу до задуманих рамок?
ДЖОВАННІ. Для чого?
ЛАМБЕРТО. Дивне питання…
ДЖОВАННІ. Дивне? Ні! Цілком логічне. І ти сам не знаєш відповіді на нього. Чи думаєш, 
що знаєш. Чого ти прагнеш насправді? Влади? Ти її і так уже маєш…
ЛАМБЕРТО. Я тобі про це розповів із самого початку. І час настав для кульмінації й 
розв’язки. Я виконав умову нашої угоди, адже ти король, тепер настала твоя черга.
ДЖОВАННІ. Ти про що?
ЛАМБЕРТО. Про одруження Франчески і Алессандро. До речі, якщо роль короля тобі така 
вже осоружна – то лишилося недовго до зречення на користь сина. Але вже після весілля…
ДЖОВАННІ. Ах, весілля… Ти не відмовився від цієї божевільної ідеї?…
ЛАМБЕРТО. Божевільної? Чого це раптом? Ти знаєш добре, що викрити твоє шахрайство  
просто. У мене є докази і свідки. А я лишуся в стороні – ошуканий, як і решта, а ти… 
ДЖОВАННІ. Доста-доста! Не думай, що я й тебе не потоплю, тож не погрожуй марно…
ЛАМБЕРТО. Повір, я нічого марно не кажу. Мені набридло  твоє зволікання… 
ДЖОВАННІ. А що твоя Франческа? Погодилась? Мені здається, твоя дівка норовлива…
ЛАМБЕРТО. Вона тобі не дівка! За норов не хвилюйся, я знаю, як упоратися з нею.
ДЖОВАННІ. Проте мені не до вподоби залицяння від Лоренцо. Рогів не потерплю!
ЛАМБЕРТО. Не смій казати так про мою дитину – вона цнотлива дівчина…
ДЖОВАННІ. Та чи гарантує це Лоренцо?
ЛАМБЕРТО. А твоя Б’янка, хіба не за ним же упадає? Чому – ти добре знаєш – він красень, 
воїн і герой – пекельна суміш. Ти бачиш сам, що їх треба одружити якнайшвидше…
ДЖОВАННІ. Та все ж таки я маю ще умову.
ЛАМБЕРТО. Умову? Я вже виконав свою частину!
ДЖОВАННІ. Я хочу збудувати новий собор. 
ЛАМБЕРТО. Новий?! Навіщо? 
ДЖОВАННІ. На честь святого Джованні! Аби увіковічити моє ім’я…
ЛАМБЕРТО.  Що за марнотратство!  Та ж королівство й так все у боргах…
ДЖОВАННІ. Борги тому, що ти крадеш безмірно! 
ЛАМБЕРТО. Борги, бо йде війна, торгівля майже зупинилась, люди потерпають, поля 
порожні…
ДЖОВАННІ. Так зупини війну! Ти ж обіцяв, казав, що зможеш! 



ЛАМБЕРТО. Насправді, вихід є – і для примирення, і для відновлення торгівлі, отже коштів.
ДЖОВАННІ. І для мого храму теж?
ЛАМБЕРТО. І для храму, чом би й ні? Але для того є умови. 
ДЖОВАННІ. Ого, і навіть не одна? Чи не забагато хочеш ти, Ламберто?
ЛАМБЕРТО. Не я. Отримав я листа від наших недругів із пропозиціями миру…
ДЖОВАННІ. Миру? Чи хочеш ти сказати, що листуєшся із ворогами? За моєю спиною? 
ЛАМБЕРТО. Чому за спиною? Я ж це тобі кажу, а не ховаю. Ти заспокойся і послухай.  Там 
старий король помер, а його два сини ще борються за трон. Цей лист від старшого Альберто.
ДЖОВАННІ. Добре, отже, є умови… Які?
ЛАМБЕРТО. Усі фортеці захоплені лишаються за ними, але вже далі вони не йдуть…
ДЖОВАННІ. Що? То ми так просто віддамо їм землі, политі кров’ю воїнів і жертв?
ЛАМБЕРТО. По-перше, ці фортеці і так уже захоплені. По-друге, нам обіцяють кошти… 
ДЖОВАННІ. О, ну це вже щось. Але, напевне, є у тім якась умова?
ЛАМБЕРТО. Так, для закріплення миру нам пропонують шлюб. 
ДЖОВАННІ. Ти маєш на увазі, наречену? І хто ж це? 
ЛАМБЕРТО. Ні, навпаки. Мова йде про одруження з твоєю Б’янкою. 
ДЖОВАННІ. Б’янкою?! Щоб я віддав свою дитину ворогам?!
ЛАМБЕРТО. Щоб вороги союзниками стали! Заради миру! І потім на неї чекає доля 
королеви! А за кого ти думав видати дочку? Лоренцо? Голодранця, закоханого у Франческу?
ДЖОВАННІ. На ньому ж світ клином не зійшовся…
ЛАМБЕРТО. Можливо й ні, але повір, для неї самої краще бути подалі від спокуси… І потім 
подумай – тоді ти ніби і не віддаєш оті фортеці, а вони перейдуть до твоїх спадкоємців…
ДЖОВАННІ. Може, ти й маєш рацію… Але Б’янка пережила смерть матері на цій війні…
ЛАМБЕРТО. Але ти можеш зупинити наступні смерті цим союзом! Розумієш? Ну і твій 
новий собор може стати реальністю лише за цих умов… Інакше я не бачу перспектив… 
ДЖОВАННІ. А яка третя умова?
ЛАМБЕРТО. Третя... Не зовсім умова, а скоріше, подарунок майбутнім союзникам. Нашу 
відповідь повезе Лоренцо Боско.
ДЖОВАННІ. Лоренцо Боско? У якого загинули і батько, й брат?… Чи він погодиться? 
ЛАМБЕРТО. Ти не зовсім зрозумів… Він не потрібен їм, як посланець, а лише його голова.
ДЖОВАННІ. Голова? Маєш на увазі, його розум?
ЛАМБЕРТО. Ні, Джованні… Його голова, а може, й інші частини тіла… 
ДЖОВАННІ. Ти хочеш послати нашого найбільшого героя… на розправу ворогам?!
ЛАМБЕРТО. Таємно, звісно! Чи це не кращий вихід для нас обох? Подумай. І для наших 
доньок. І як свідок того, як і чому ти прийшов до влади. Розумієш? І ми не винні, бо не ми…
ДЖОВАННІ. Але… В якій же ролі ми його відправимо?
ЛАМБЕРТО. Та звісно, як посланця!  Це буде шляхетна місія… А от що з ним трапиться по 
дорозі назад… то вже не наш клопіт. 
ДЖОВАННІ. Та все одно, чи він погодиться на це? Чи не обуриться? Чи не назве це зрадою?
ЛАМБЕРТО. А якщо обуриться – то це теж вихід, бо буде привід для арешту і страти. 
Зрозумілий в очах інших - порушить наказ короля. Якщо є для нас небезпека, то це Лоренцо. 
ДЖОВАННІ. Чому Лоренцо – небезпека? Ти щось чув? Він же нас підтримує…
ЛАМБЕРТО. Підтримує, поки сподівається на шлюб із Франческою і не знає про угоду… А 
як дізнається… Його не купиш і не залякаєш. І за ним - кондотьєри… Тому він небезпечний.
ДЖОВАННІ. Арешт – можливо, але не страта! Чуєш? Бо Б’янка не пробачить…   
ЛАМБЕРТО. Далі буде видно. Чи він їде, як посланець чи арешт… І новий собор.
ДЖОВАННІ. Так, новий собор!  Тоді ми зможемо спокійно спати - всі гріхи простяться… 
ЛАМБЕРТО. Але весілля – спершу. Одне і друге.
ДЖОВАННІ. Тоді готуй Франческу до заручин. Але про собор хай оголосять спершу! Так 
привселюдно, із сурмами, глашатаєм, все як годиться! За це можемо випити. То як? Налити?
ЛАМБЕРТО. Якби ти пив хоч щось достойне, а цю гидоту пити не буду. І тобі не раджу. 
ДЖОВАННІ. Тоді іди собі і не заважай своєму королю. І скоро родичу, поміть! Бо тільки 
через мене зможеш мати принцом свого внука! Ну що, так вип’ємо ми за онуків? 



ЛАМБЕРТО. Після заручин. Зробімо спершу справу, Джованні.
ДЖОВАННІ. Массіміліано, не забувайся… І додай ще «ваше високосте», Ламберто… 
ЛАМБЕРТО. Добраніч, ваше високосте… Не напивайтеся, я прошу, як свиня… 

Ламберто виходить різко, розлючений. Джованні сміється, допиває різко келих і йде.

СЦЕНА ТРИНАДЦЯТА
Сурмлять сурми. Віддалені голоси. Джакомо зустрічається з Фабріціо у комірчині палацу.

ДЖАКОМО. О, Фабріціо, це ти! Чи знаєш, чого вони сурмлять? Що за галас? 
ФАБРІЦІО. Як, ти не знаєш головної новини?
ДЖАКОМО. Та знаєш, я у своїй убогій комірчині скоро стану зовсім відлюдьком… Кому 
тепер потрібен старий блазень старої королеви? То з чого цей шум?
ФАБРІЦІО. Наш новий король Массиміліано наказав збудувати новий собор. 
ДЖАКОМО. Іще собор? Звідки така раптова набожність? Коли я вперше почув, як старого 
блазня Джованні Галеаціо називають королем Массиміліано – ледь стримав сміх. Але мій 
сміх виявився самотнім в Сан-Руфіно. А такий сміх швидко помирає і стає тишею...
ФАБРІЦІО. Я б не назвав тишею захоплені вигуки наших підданих нового короля.
ДЖАКОМО. Які швидко змінилися розчаруванням та стогонами…
ФАБРІЦІО. Тсс… (Тихо). Тихіше, Джакомо, бо твоя комірчина може видатися храмом 
порівняно з тюремною камерою… Тепер твій язик може стати тобі ворогом… 
ДЖАКОМО. І це той, хто сам раніше міг бути гострим на язик, а тепер не терпить жодного 
правдивого слова… То навіщо йому новий собор?
ФАБРІЦІО. Певно, старий йому затісний…
ДЖАКОМО. Що, такий товстий став, що в старий не влазить? То чим це ти його годуєш?
ФАБРІЦІО. Гадаєш, я йому готую вишукані страви? Як був він селюком, таким він і 
лишився, і вчитися не хоче, от у чому річ… Та й жадібність його, напевне, згубить.
ДЖАКОМО. Це ж скільки коштів із порожньої казни піде на це? І то в такий тяжкий час! 
ФАБРІЦІО. Так, терплять збитки навіть заможні, а прості люди зовсім потерпають…  
ДЖАКОМО. Хто таке колись бачив? 
ФАБРІЦІО. Та люди багато чого не бачили. А багато про що воліли б забути…
ДЖАКОМО. Як і я… (Тихо). Все-таки, шкода, що ми помилилися з днем зречення королеви 
– вони випередили нас усього-на-всього на день… 
ФАБРІЦІО. Ось про це я й хотів поговорити з тобою, Джакомо. Ми втратили одну слушну 
нагоду для нашої… холодної страви, але думаю, скоро буде наступна. 
ДЖАКОМО. Сумніваюсь, найгірше, що Лоренцо став на їхній бік – оце біда.
ФАБРІЦІО. Я саме про це хотів поговорити – він уже шкодує, що причетний до цього – 
Джованні з Ламберто готові йти на злуку з ворогами, аби тільки мати з цього зиски…
ДЖАКОМО. Але хіба вороги віддадуть ті фортеці, які вже захопили?
ФАБРІЦІО. Та звісно, що не віддадуть – більше того, як відчують слабинку – підуть далі…
ДЖАКОМО. Бережи, Боже. Та ж Лоренцо воював із ними – то ж хіба не розуміє їхню вдачу?
ФАБРІЦІО. Лоренцо розуміє, а ті двоє засліплені своєю величчю і довіряють ворогам…
ДЖАКОМО. Та, може, він і розуміє, але ж Франческа…
ФАБРІЦІО. Отож, я чув, готується її весілля з Алессандро. Уявляєш, який удар для Лоренцо?
ДЖАКОМО. Твоя правда, у нього вдача запальна…
ФАБРІЦІО. Але ж головна наша надія на Лоренцо… 
ДЖАКОМО. Ти знаєш, я з тобою… Бо, можливо, це наш крайній шанс. 
ФАБРІЦІО. То ти зі мною, Джакомо?
ДЖАКОМО. Та звісно, друже, я не відмовлюся, не сумнівайся. Розповідай, що ти замислив?
ФАБРІЦІО. Тоді краще провітритися на свіжому повітрі, бо стіни часом мають вуха…
ДЖАКОМО. І ти хочеш почастувати стравою зі стінних вух, які відріжеш?
ФАБРІЦІО. Головне, аби цю страву не готували з наших язиків. Ходімо, друже. (Виходять.) 

СЦЕНА ЧОТИРНАЦЯТА



Вечір, зорі. Подвір’я позаду Палацу. Б’янка пробує різні танцювальні па, наспівуючи 
мелодію. З’являється Лоренцо у темному плащі і спостерігає, непомічений. Вона помічає 
силует.

Б’ЯНКА. Хто тут? Я закричу! Я покличу охорону!
ЛОРЕНЦО.  Навіщо кликати охорону? Вона вже тут. (Виходить із тіні.)
Б’ЯНКА. О, Лоренцо, як ви мене налякали! А що ви тут робите?
ЛОРЕНЦО. Я несу свою службу, а от що ви тут робите, принцесо?  
Б’ЯНКА. Хіба ви не помітили? Танцюю…
ЛОРЕНЦО. Сама? Вночі? Але ж це небезпечно! І чому не в палаці пробувати ці «па»? 
Б’ЯНКА. Іще не зовсім ніч. А па… тільки не смійтесь! Я вчуся цим придворним танцям, бо 
зізнаюсь щиро, я їх раніш не вчила, а танцювати так, як вмію я, в палаці недоречно…
ЛОРЕНЦО.  О, розумію,  мене отими па замордували ще в дитинстві…
Б’ЯНКА. О, то може, ви мені допоможете? Мені дуже важко навчитись без партнера…
ЛОРЕНЦО. Я… не дуже вправний у тих танцях, якщо по щирості. І зброєю я краще володію.
Б’ЯНКА. Але то нічого, із віртуозом то було б напевне ще складніше… 
ЛОРЕНЦО. Але я пам’ятаю танець… у масці. Я пізнав вас у тій таємничій танцюристці. Ви 
добре танцюєте, принцесо, гадаю, ці придворні па – то набагато легше…
Б’ЯНКА. Вам – може, й так, та не мені. І як же ви впізнали, якщо танцівниця була у масці?
ЛОРЕНЦО. Запам’ятовується не лише обличчя, ваша світлість…
Б’ЯНКА. Б’янка… Ви можете казати просто Б’янка… Невже ви не прийдете на допомогу?
ЛОРЕНЦО (зітхає). Гаразд, я спробую, але попереджаю, з мене кепський танцюрист..

Починають танцювати, спершу невміло, але далі краще. Він зупиняється, відступає.

ЛОРЕНЦО. Вам краще мати вчителя із танців. А я лише воїн, охоронець спокою і все.
Б’ЯНКА. А чи ви охороняти можете від себе?
ЛОРЕНЦО.  А що хіба у цьому є потреба?
Б’ЯНКА. О, так, здається спокій мій ви вже розбили вщент.
ЛОРЕНЦО. Тоді вам краще повернутися в палац, принцесо, аби не перейти межу… 
Б’ЯНКА (підходить на крок до нього). А ви б хотіли її переступити?
ЛОРЕНЦО (відступає). Ви надто високо злетіли, а доля воїна – триматися землі… 
Б’ЯНКА. Колись і я дивилася ізнизу вгору. Життя мінливе, бачите самі, Лоренцо.
ЛОРЕНЦО. Злітання і падіння вниз ще можуть бути й небезпечні.
Б’ЯНКА. Хоробрий воїн, і боїться небезпеки?
ЛОРЕНЦО. Я – ні, лишень застерігаю від небезпеки вас…
Б’ЯНКА. Хіба це небезпека? Просто гра… Я знаю, що є справжня небезпека – моя мама 
загинула від рук розбійників, захищаючи мене, вже потім вступився батько, але було запізно.

ЛОРЕНЦО. Я розумію цю печаль, принцесо. У мене загинули там батько й брат, а я вцілів.
Б’ЯНКА. А знаєте, Лоренцо, коли тепер дивлюсь на небо я, то часом думаю, що мамина 
душа десь там – як зірочка серед отих зірок… Спостерігає… 
ЛОРЕНЦО. Я теж, буває, відчуваю їх присутність: тата, брата, але не думав так от про зірки. 
Б’ЯНКА. А я це відчуваю саме в ніч, що вона дивиться на мене й тихо журить…
ЛОРЕНЦО. Журить? (Всміхається). Але це чому? 
Б’ЯНКА. Бо я така сумна. Мама казала, що випали мені велика доля чи то рання смерть.
ЛОРЕНЦО. То випала велика доля – ви ж принцеса!
Б’ЯНКА. І що? Якщо не маю радості від того. Літаю так, на самоті… А мій орел деінде. 
ЛОРЕНЦО.  Ви ще зустрінете свого орла… Лише не думайте про ранню смерть… ніколи. 
(Почувши свист, схоплюється, відступає в тінь.) 
Б’ЯНКА. Чому це раптом має значення для вас?
ЛОРЕНЦО.  Ви добра дівчино, Б’янко, але краще вам того не питати… Мені час іти. І вам. 
Б’ЯНКА. Я розумію, ви почули свист… куріпки?…



ЛОРЕНЦО. Так, я спуститись мушу із небес на власну висоту… Прощавайте… (Йде).
Б’ЯНКА (сама). Який же ти орел? Ти просто півник… А я дурна мала зозулька, якій так 
сумно і самотньо у воронячім гнізді…  (Робить кілька па, зупиняється, схлипує і йде).

СЦЕНА П’ЯТНАДЦЯТА
Ламберто у своєму кабінеті, нервує, входить Франческа у піднесеному настрої.

ФРАНЧЕСКА. Вітання, таточку, мені сказали, що ти мене кликав? 
ЛАМБЕРТО. Так, Франческо, і мені не подобаються твої довгі прогулянки без охорони…
ФРАНЧЕСКА (сміється). Без охорони? Ні, навпаки, мене охороняв найсильніший воїн…
ЛАМБЕРТО. У тім то й річ, що від нього і потрібна охорона. Бо ходять уже плітки…
ФРАНЧЕСКА. Я присягаюся, що була з ним у безпеці,тож тривоги твої марні, тату…
ЛАМБЕРТО. А твоє серце, люба дівчинко, лишається в безпеці? 
ФРАНЧЕСКА. Чому питаєш ти про серце, тату?
ЛАМБЕРТО. Питанням на питання відповідати не годиться, доню. 
ФРАНЧЕСКА. Та все ж таки і ти не відповів, чому ти кликав, тату… 
ЛАМБЕРТО. Гаразд, раз ти мене піймала. Я скажу. Розмову маю я важливу і серйозну. 
Напевне ту, яку дочка чекатиме завжди від батька. Ти здогадалася?
ФРАНЧЕСКА. Напевне, про одруження?
ЛАМБЕРТО. Так. Настав той час, він болісний для батька, коли час віддавати дочку заміж, а 
він для мене особливо не простий, бо ти моє єдине дитятко. Чи ти готова до одруження?
ФРАНЧЕСКА. Так, тату… Я, звісно, не хотіла б розлучатися з тобою, але якщо вже час. До 
того ж сподіваюся, що будем бачитись ми часто… 
ЛАМБЕРТО. То означає, що ти згодна вийти заміж зовсім скоро? 
ФРАНЧЕСКА. Так, я здогадувалася про цю розмову і відчуваю, що готова вийти заміж.
ЛАМБЕРТО. Це добре. Знай, я шукав для тебе найкращий варіант, щоб це дало тобі 
положення достойне, але щоб він був не старий, а молодий і гарний, так щоб ти мала втіху.
Я сподіваюся, що ти погодишся, що вибір цей найкращий і приймеш, як належне… 
ФРАНЧЕСКА. Так, тату, я вірю, що ти бажав мені завжди найкраще і здогадуюсь, хто він.
ЛАМБЕРТО. Здогадуєшся? Ну, тим краще. Отже, ти підтримуєш мій вибір, доню? Я думаю, 
що всі жінки у королівстві теж мріють про цю партію, але дістанеться вона тобі… 
ФРАНЧЕСКА.  Так, я знаю, що він герой мрій у багатьох жінок, але серце його віддане мені. 
ЛАМБЕРТО. О, ти знаєш це від нього? Він що, уже розкрив для тебе серце?
ФРАНЧЕСКА.  Зізнаюся, мали ми розмову, тепер уже напевне, можна про це сказати. 
ЛАМБЕРТО. Загалом я проти таких розмов на самоті, але якщо це сталось, то на краще. І що 
ж твоє серце підказало? Тепер нарешті можеш ти відповісти?
ФРАНЧЕСКА. Так, моє серце теж віддане Лоренцо, як і його розкрилося мені.
ЛАМБЕРТО. Лоренцо? Але мова йде про іншого – про самого принца Алессандро! 
ФРАНЧЕСКА.  Як Алессандро? Але ж ти обіцяв віддати мою руку Лоренцо… То це обман?
ЛАМБЕРТО. Лоренцо? Це неправда, я не обіцяв нічого певного – казав лише, що він може 
поборотися за твою руку. Але якщо знайшовся кращий претендент на неї…
ФРАНЧЕСКА. Кращий? Лоренцо Боско – герой, його ім’я прославлене в віках!
ЛАМБЕРТО. Не перебільшуй, доню. То не така вже й грандіозна битва. Та й що тобі від тої 
битви? Про неї всі вже позабули. А що являє він собою в мирному житті? Ні маєтків, ні 
родовитості, нічого. Просто охоронець. А Алессандро – принц! Ти станеш королевою! 
ФРАНЧЕСКА.  Я не просила бути королевою, я просто хочу бути щасливою…
ЛАМБЕРТО. Так усе в твоїх руках – повір, у королеви більше шансів на здійснення своїх 
бажань, ніж у простих смертних. І то ж не якийсь старий, потворний. Алессандро – красень.
ФРАНЧЕСКА.  Але ж я не люблю його! І вже не полюблю, бо моє серце віддане Лоренцо.  
ЛАМБЕРТО. Ніколи не кажи ніколи, доню. Звідки ти знаєш? Майбутнє в наших руках. 
Може, з часом ти будеш згадувати про Лоренцо, як дитячу незначну забаву, і потому.
ФРАНЧЕСКА.  Ні, це серйозно, тату… 
ЛАМБЕРТО. І ти вважаєш себе серйозною? А я перед собою бачу капризну дівчинку, а не 
дорослу, яка вибирає свій життєвий шлях. Обрати замість принца охоронця – божевілля!



ФРАНЧЕСКА.  Лоренцо – із шляхетної родини, всі це знають…
ЛАМБЕРТО. І що з цієї шляхетності? Та ж навіть замок свій він не зберіг…
ФРАНЧЕСКА. Він замок втратив у війні, то не його провина, і ти про це теж знаєш… 
ЛАМБЕРТО. От саме – не зберіг. То ж не такий уже він знатний воїн. Алессандро ж принц.
ФРАНЧЕСКА. Принц? Гадаєш, я не знаю, хто насправді Массіміліано і його синочок? А ти 
готовий поріднитися з безрідними?
ЛАМБЕРТО. Так! Якщо це зробить із моєї доні королеву! Ти знаєш, що це спочатку був мій 
план. Так, розум і сміливість твого батька зробили з нього принца. Але спитай мене, заради 
чого і заради чого я це зробив? Пішов на цей шалений ризик?
ФРАНЧЕСКА. І заради кого? 
ЛАМБЕРТО. Заради тебе, доню, твого щастя, величі і слави. Щоб рід прославить у віках…
ФРАНЧЕСКА. Хіба це велич починається з обману?
ЛАМБЕРТО. А чом би й ні? Якщо випадає шанс від долі, треба брати! Заради тебе, доню! 
ФРАНЧЕСКА.  Ні, заради себе, своїх амбіцій! Мене ти навіть не спитав… 
ЛАМБЕРТО. Я сподівався, що тобі передався і мій розум. Але на жаль… Тоді мій розум буде
служити і тобі також. Я все життя йшов до цієї мети і відступати більш не буду!
ФРАНЧЕСКА. І переступиш через мене? Зробиш мене нещасною?
ЛАМБЕРТО. Я переступлю через твою дурість, Франческо. Ти ще подякуєш мені!
ФРАНЧЕСКА. Тату, почуй мене! Не віддавай мене Алессандро! Не розбивай мені серця!
ЛАМБЕРТО. Люди кажуть, дай серцю волю – заведе в неволю. А я дарую тобі владу і волю! 
ФРАНЧЕСКА. Я не піду за Алессандро, тату. Ми заручилися з Лоренцо. 
ЛАМБЕРТО. Заручилися у церкві?
ФРАНЧЕСКА. Ні, але обіцялись перед Богом… 
ЛАМБЕРТО. Без священика – то обіцянка-цяцянка, пшик, а не заручини. Та і як він смів без 
мого дозволу? Я батько і маю право давати дозвіл на твій шлюб чи ні. І тільки я!
ФРАНЧЕСКА. Я тебе прошу, тату! Не губи!
ЛАМБЕРТО. Лоренцо – твоя згуба, доню. 
ФРАНЧЕСКА. Ні, я вірю тільки серцю, а воно нашіптує ім’я Лоренцо!
ЛАМБЕРТО. Ну, що ж я сподівався на твій розум, а коли так… Тоді ти посидиш під вартою, 
щоб охолонути й подумати тверезо про майбутнє. І не здумай передавати щось Лоренцо.    
ФРАНЧЕСКА. То що, я арештована? У чому ж злочин мій?
ЛАМБЕРТО. У непокірності королівській волі. А воля короля – закон, не забувай про це.
ФРАНЧЕСКА. О, так добре мати короля за кишенькову ляльку – виконує усі твої бажання…
ЛАМБЕРТО. Ти також маєш шанс отримати такого короля – якщо скоришся нашій волі. 
ФРАНЧЕСКА. Ні, все одно я відмовляюсь…
ЛАМБЕРТО. Ну що ж, тоді лишайся тут, як арештантка. Поки вдома. Ти вибору не маєш, 
доню, твоя доля у моїх руках. Чи швидше зрозумієш це, тим краще. 
ФРАНЧЕСКА. Чим швидше ти зрозумієш, що це марно, тим швидше повернеш мою любов. 

Ламберто виходить розлютований, Франческа психує, потім підходить до вікна, свистить.
 

СЦЕНА ШІСТНАДЦЯТА
Ламберто у парку біля палацу, виглядає Лоренцо, який чує свист Франчески і йде на свист. 
Ламберто перехоплює його, вони ледь не зіштовхуються.
ЛОРЕНЦО.  О, перепрошую, я вас відразу не помітив. 
ЛАМБЕРТО. Та розумію, засліплений почуттями часто нічого не помічає… 
ЛОРЕНЦО.  Та просто замислився… Не буду заважати… 
ЛАМБЕРТО. Куди ти поспішаєш, Лоренцо? Розшукати того, хто робить так? (Свистить). 
ЛОРЕНЦО.  То це ви свистіли? Я не знав, що розважаєтесь таким от чином… 
ЛАМБЕРТО. Не тільки ви, молоді, це вмієте. Я здогадався, що це ваші сигнали, Лоренцо.  
ЛОРЕНЦО.  Наші? Ви про що?
ЛАМБЕРТО. Про тебе і Франческу, якій ти голову морочиш уже довгенько…
ЛОРЕНЦО. Мої наміри правдиві й чесні. Я про них казав…
ЛАМБЕРТО. І я казав, що за Франческу варто поборотися.



ЛОРЕНЦО. Але ж я став на вашу сторону у вашій боротьбі. Я можу повторити пропозицію.
ЛАМБЕРТО. Не варто. Я про неї знаю…
ЛОРЕНЦО. І що? Чи вже готові ви відповісти? Чи зможу я дружиною назвати Франческу? 
ЛАМБЕРТО. Я був би радий відповісти «так», Лоренцо, але обставини змінилися, на жаль.
ЛОРЕНЦО.  Обставини? Які? Я щось не розумію…
ЛАМБЕРТО. У боротьбу вступив такий гравець, що наші попередні плани втратили сенс... 
ЛОРЕНЦО.  Який такий гравець? Нехай покаже у двобої, чого вартий!
ЛАМБЕРТО. Ні, хлопче, все складніше… Бо претендент на руку – принц Алессандро, 
одруження з Франческою – то королівська воля…
ЛОРЕНЦО.  Але ж ви обіцяли! 
ЛАМБЕРТО. Так, тоді я сподівався, що так і буде. Але піти проти королівської волі…
ЛОРЕНЦО.  Я думав, що він нічого не вирішує без вас…
ЛАМБЕРТО. Ти помиляєшся, Лоренцо.  Чим далі, йому подобається більше влада, і він 
більше робить вчинків, які не можу я змінити. Як-от новий собор під час війни… 
ЛОРЕНЦО.  Таке навіщо марнотратство?  І ви не можете це пояснить?
ЛАМБЕРТО. Король не я… І переконати його в чомусь я не можу. 
ЛОРЕНЦО.  І ви згодні змиритися із самодурством цього… блазня?
ЛАМБЕРТО. Тсс… А що лишається робить? Проте… Який же батько не захоче долі 
королеви для своєї донечки? Я їй не ворог, лиш бажаю кращого життя. Але опісля… якщо ти
знайдеш спосіб, як позбутися… То знай, що я… не буду втручатися…
ЛОРЕНЦО.  Стривайте, ви зараз про що?     
ЛАМБЕРТО. Я думаю, ти зрозумів, що маю на увазі… А ні, то роби як знаєш. Життя – то 
вічна боротьба… А Франческа – із тих жінок, за котрих б’ються найсильніші цього світу. 
ЛОРЕНЦО.  Я розумію… Але зазвичай вибираю чесні правила боротьби… А ви що, так і 
дозволите їй вийти заміж за цього… Ви усвідомлюєте, якого матимете внука?
ЛАМБЕРТО. Принца? І ти, і я, ми всі погодилися з тим, що наш король - Массиміліано. Ні, я 
не зможу піти тут проти волі короля. До речі, король тебе кликав. Тому хотів я попередити 
тебе про це, щоб мав ти на увазі і марно не плекав надій. 
ЛОРЕНЦО.  Я зрозумів – що ці надії марні поселили в моїм серці ви, аби я вас підтримав?
ЛАМБЕРТО. Повір, цей випад у мій бік прихильності до шлюбу не додасть. Але ти знаєш, 
що в майбутньому це може статися, якщо ти матимеш холодний розум і терпіння. 
ЛОРЕНЦО.  Цих якостей немає серед моїх чеснот. Я перевагу віддаю сміливості і прямоті.
ЛАМБЕРТО. Шкода. Бо все ще може опинитися в твоїх руках. Я був би тому рад, повір. 
ЛОРЕНЦО.  Вам вірити?... Якби ви батьком не були Франчески…
ЛАМБЕРТО. Але я батько. І цього ти не оминеш ніяк. Тебе король уже чекає, поспіши. 
ЛОРЕНЦО.  Та може вдасться ще його переконати…
ЛАМБЕРТО. Я сумніваюсь, думаю, це тільки розлютить Массиміліано… Напевне, краще я 
піду з тобою разом, аби ти раптом ще не наробив дурниць…
ЛОРЕНЦО.  Дурниця – стати жертвою обману. 
ЛАМБЕРТО. Самообману? Може. Тоді твоя порада самому собі.
Лоренцо прямує до палацу. Ламберто поспішає за ним. 

СЦЕНА СІМНАДЦЯТА
Прийомна зала короля. Джованні сидить на троні. Входить Лоренцо, за ним Ламберто.
ЛОРЕНЦО (схиляється). Ваше високосте, я прибув за вашим наказом.
ДЖОВАННІ. Дивно, що начальника охорони доводиться повсюди розшукувати…
ЛАМБЕРТО. Він був зі мною, це я його затримав. 
ДЖОВАННІ. Це не виправдання. Він не ваш особистий охоронець, а королівський 
командуючий. Для вас, Лоренцо Боско, є нагальна справа. Можна сказати навіть місія.
ЛОРЕНЦО. Дякую за довіру.
ДЖОВАННІ. Не поспішайте дякувати. Поки не знаєте, в чім суть. Отже, ми отримали листа з
сусідньої держави від короля Альберта з пропозицією мирних перемовин. Обговоривши її на
королівській раді, ми вирішили прийняти її з уточненнями. Народ наш потребує миру. Ми 
вирішили доручити повезти нашу відповідь саме вам, як знаному герою і полководцю. 



Вирушати в дорогу краще якнайшвидше. 
ЛОРЕНЦО. Ваше високосте, але щоб виконати таку місію, я маю знати деталі цього 
документу. Такі угоди зазвичай підписують після вирішальних битв, в якій одна сторона є 
переможцем, а інша – переможеним. Я не чув про таку битву. Невже я її пропустив?
ДЖОВАННІ. Ні, битви не було. Це просто мирна угода, без битви, так теж буває!
ЛОРЕНЦО. Раз приводу для перемоги немає, отже, ви хочете погодитись на… поразку?  
ДЖОВАННІ. Чому відразу або-або? Політика – це дуже складна матерія, не чорно-біла…
ЛОРЕНЦО. Політика – можливо, але я більше знаюсь на війні, там саме так: або-або. Життя-
смерть. Ворог-друг. Перемога-поразка. А подробиці - то вже деталі… Тому дозвольте все-
таки задати питання – кому належатимуть прикордонні фортеці і суміжні землі?
ЛАМБЕРТО. Всі прикордонні фортеці лишаються у тих, хто їх завоював, все одно вони вже 
їхні. Але король Альберт запропонував виплатити деякі кошти…
ЛОРЕНЦО.  Що?! Кошти? Наші доблесні воїни, і серед них мій батько і мій брат, поклали 
свої голови, захищаючи ці фортеці і землі, а тепер ви хочете продати їх… за гроші?!
ЛАМБЕРТО. Так, це трагічно, але ж ви їх все одно не відстояли… А повернулися сюди.
ЛОРЕНЦО.  Вони напали зненацька! Я повернувся за наказом королеви! І наші воїни 
продовжують тримати оборону, щоб не пустити ворога далі, в інші землі. 
ДЖОВАННІ. Я не можу відповідати за королеву Катаріну і ваші дії до моєї коронації. Це ви 
не змогли оборонити ті фортеці, це не моя провина.  Тепер не лишається іншого варіанту.
ЛОРЕНЦО.  То ви заплющите очі на стільки жертв і честь героїв заради якихось мідяків? 
ДЖОВАННІ. Не мідяків, а коштів і коштовностей! І вони пропонують мир, оце головне. 
ЛОРЕНЦО.  Це капітуляція. То так можна і все королівство продати по частинах… А може й
усе це разом? А як же люди, живі і ті, хто віддав життя за оборону? Вам усе це байдуже? 
ДЖОВАННІ. Мені не байдуже, тому я йду на ці переговори. А що ти пропонуєш?
ЛОРЕНЦО.  Зібрати військо, знайти союзників і відбити разом нашу землю у ворогів!
ДЖОВАННІ. Ні! Я хочу зупинити кровопролиття! А твоя справа - виконувати накази. 
ЛОРЕНЦО.  А що будуть робити ці мудрі, коли вороги посунуть далі, щойно ми знімемо 
оборону? Що буде, коли відчувши слабину, скористаються і захоплять ще більше?
ДЖОВАННІ. Вони обіцяють зупинитися на тих фортецях і далі не йти. 
ЛОРЕНЦО.  Обіцянка-цяцянка… Вони вже не раз обіцяли! Це коштувало життя стільком 
нашим людям. Ви їм після цього вірите? Я – ні. Це хитрі лиси і люті вовки в одній подобі.
ЛАМБЕРТО. У тобі говорить лють, а не розум. Це наш єдиний достойний вихід. 
ЛОРЕНЦО.  Я не бачу в цьому нічого достойного. 
ДЖОВАННІ. Тобі довірили високу честь бути нашим посланцем, суть місії ти знаєш…
ЛОРЕНЦО.  Я високу ціную вашу довіру, але вимушений відмовитись. Я не зможу. Якби ви 
послали мене відрубати голову королю Альберту, я б душу і життя поклав  на це, але на те, 
щоб брати ганебну данину за смерть наших оборонців, загибель батька й брата – ні.
ДЖОВАННІ. Та як ти смієш вказувати, що мені робить?! Я твій король, ти мій слуга!
ЛОРЕНЦО.  Я воїн, а не слуга. І служу передусім своїй вітчизні, а не зрадникам і шахраям! 
Я знаю, що і сам причетний до обману… Але народжений повзати, літати не може…
ДЖОВАННІ. Досить! Як ти розмовляєш зі своїм королем?
ЛОРЕНЦО.  Хіба я говорив щось про вашу величність? Лиш про птахів та звірів… А я 
людина, і для мене кланятись убивцям батька й брата не по-людськи… Я відмовляюсь. 
ДЖОВАННІ. Ти зраджуєш короля, якщо ти відмовляєшся виконувати його накази!
ЛАМБЕРТО. Ваше високосте, дозвольте втрутитись і дати пораду. Людські емоції від втрати
Лоренцо можна зрозуміти, але не непокору королю Очевидно в цій ситуації вам потрібен 
інший посланець, а не Лоренцо Боско. 
ДЖОВАННІ. Так, ти маєш рацію. Ви більше не наш воєначальник, Лоренцо. Можливо, ви 
добрий воїн, хоча захоплені фортеці свідчать протилежне. Але в політиці – ви геть нікчема.

Лоренцо схоплюється за зброю, Ламберто перехоплює його руку і пильно дивиться. 



ЛАМБЕРТО. Лоренцо Боско, аудієнцію завершено, зрозуміло? І віддайте зброю. 
ЛОРЕНЦО.  Я вже йду. (Виймає зброю з піхов, тримає.) Але здавати зброю не збираюсь – 
отримав я її від батька і не складу її, допоки не помщуся його убивцям і ворогам.

Ламберто демонстративно відкриває двері і говорить присутнім у залі, але і поглядаючи у 
коридор, ніби і тим, хто ймовірно там причаївся.

ЛАМБЕРТО.  Але виконувати накази ваші вже ніхто не буде. Забирайтесь геть.

Лоренцо виходить зі зброєю, Ламберто пильно вдивляється у темний простір, де зник 
Лоренцо і який він бачить, а публіка - ні. Чути стукіт, звук від металу, боротьби, тиша. 
Ламберто робить знак рукою у напрямі коридору. Потім замикає двері, вертається.

ДЖОВАННІ. Це все було ризиковано, ти бачив, він ледь не накинувся на мене!
ЛАМБЕРТО. Не треба було його аж так провокувати… Для нього це відкрита рана….
ДЖОВАННІ. А для мене? Теж! Але ж я переступив через особисте заради королівства!
ЛАМБЕРТО. Все скінчено. Його арештували. Вони стояли напоготові і чекали мого знаку. І 
те, що вийшов він зі зброєю – то добре, щоб охорона бачила загрозу королю. Я замінив 
охоронців на новачків, бо попередні могли послухатися Боско. Але все одно – впоратися з 
таким лицарем непросто. А цю виставу мені вже грати непотрібно. Тепер нам час вирішити, 
що робити далі. Чи ти підготував Б’янку до одруження з Альберто? 
ДЖОВАННІ. Ні, Б’янка може сказати подібне до Лоренцо. А ще як дізнається про арешт…
ЛАМБЕРТО. До речі про Франческу. Тепер я знаю, як переконати її взяти шлюб…
ДЖОВАННІ. Ти певен? Як із тими неслухняними доньками складно… 
ЛАМБЕРТО. Тоді ти поки не кажи, нам треба вирішити справу із Франческою і Алессандро.
ДЖОВАННІ. Так, і треба якось звести їх нарешті. 
ЛАМБЕРТО. Тоді я підготую до зустрічі дочку, а ти поговори із сином. (Ідуть врізнобіч). 

СЦЕНА ВІСІМНАДЦЯТА
Франческа сама, замкнена в кімнаті. Заходить Ламберто. Вона мовчить.

ЛАМБЕРТО. Добридень, доню. (Пауза). Ти навіть не хочеш привітатися?
ФРАНЧЕСКА.  Для когось він добрий, цей день, а для когось ні, тату. То який він? 
ЛАМБЕРТО. Я думаю, що для будь-якої дівчини день напередодні весілля з молодим і 
гарним принцем мав би стати дуже добрим… 
ФРАНЧЕСКА.  Але не для мене, тату, і ти це знаєш, навіщо ти прийшов, далі мучити?
ЛАМБЕРТО. Ти й гадки не маєш, що означає слово «мучити»… Якби мама була жива, може,
вона б тебе переконала, що ти поруч зі своїм щастям… Тільки руку простягни…
ФРАНЧЕСКА. Так, якби мама була жива, вона б мене зрозуміла і підтримала… Але не ти!
ЛАМБЕРТО. Не я? Ти знаєш, чому я прийшов? Хотів попередити, що тобі принесуть 
весільну сукню, аби приміряти і доробити, якщо треба… Вона неймовірно чарівна!
ФРАНЧЕСКА. Якщо вона тобі так подобається, тату, візьми до себе й милуйся…
ЛАМБЕРТО. Біда в тому, що я був надто добрий стільки років, що дуже розбестив тебе. Ти 
виросла впертою і невдячною…
ФРАНЧЕСКА. Так, я це вже знаю. Ти мене такою виростив. Що вже поробиш?…
ЛАМБЕРТО. Доведеться виправляти  помилки…
ФРАНЧЕСКА. Тоді почни зі своєї головної помилки – приведи до мене іншого нареченого, 
якому ти мене обіцяв, Лоренцо, і тоді я радо приміряю сукню…
ЛАМБЕРТО. Ти добре знаєш, що це неможливо, але ти нікого не хочеш чути, крім себе… 
ФРАНЧЕСКА. Неможливо те, що ти задумав, тату. Я не твоя лялька, я жива!
ЛАМБЕРТО. Ти жива, це добре, а от Лоренцо може перестати жити…
ФРАНЧЕСКА. Що? Що сталося, він поранений?  
ЛАМБЕРТО. Ні, фізично він здоровий. Не хотів казати, та доведеться… Він у в’язниці…



ФРАНЧЕСКА.  Що? Чому? Це через мене?
ЛАМБЕРТО. Ні, не через тебе. Крім своєї персони ти здатна про щось думати?
ФРАНЧЕСКА.  Так, то чому? Це ти зробив?
ЛАМБЕРТО. Ні, король. Але було за що. І про тебе мова взагалі не йшла. Це все політика.
ФРАНЧЕСКА.  Я нічого не зрозуміла. Чому? За що? Поясни будь ласка.
ЛАМБЕРТО. Джова… Массиміліано хотів послати його з почесною місією, але він 
відмовився, до того ж в образливій формі для короля… Так що він сам винен.
ФРАНЧЕСКА. Куди його посилали?
ЛАМБЕРТО. До… нового короля Альберто.
ФРАНЧЕСКА. Що? Ви збожеволіли?! Не розумієте, що це принизливо для нього? 
ЛАМБЕРТО. Мова йшла про мирні перемовини. Усі втомились від війни, нам потрібен мир.
ФРАНЧЕСКА. Якою ціною? Думаєш, я не знаю, навіщо тобі потрібен мир? Щоб поновити 
свої прибутки з тих земель, бо ти маєш збитки… І ти готовий плювати на могили вбитих?
ЛАМБЕРТО. О, як ти заговорила! А те, що на ці кошти ти вдягалася в найкращі сукні? Я 
розумію, звідки вітер віє. Знов Лоренцо? Але могил може побільшати… 
ФРАНЧЕСКА. Ти про що?
ЛАМБЕРТО. Зараз Лоренцо у в’язниці. І тепер від тебе залежить, чи буде жити він чи ні. 
ФРАНЧЕСКА. Від мене? Я не розумію…
ЛАМБЕРТО. Якщо ти вийдеш заміж, то я докладу максимум зусиль, щоб порятувати його 
від страти, якщо ні – то ні. 
ФРАНЧЕСКА  Ні, тату, ти цього не зробиш…
ЛАМБЕРТО. Не я. А твоє рішення. І так ми взнаємо, що для тебе значить Лоренцо? Якщо ти 
його насправді любиш, то порятуєш. Якщо ні – то ні. Тепер це твій вибір, тільки твій. 
ФРАНЧЕСКА. Врятувати і втратити? Але це жорстоко!
ЛАМБЕРТО. Життя жорстоке, дівчинко моя, у нім багато втрат…
ФРАНЧЕСКА. Але чи буде вільний він тоді?
ЛАМБЕРТО. Із часом буде, але звільнить відразу неможливо. Ти зрозумій, що поки ти 
незаміжня, то він подвійно в небезпеці - і політично, і через тебе, а так одна з них відпаде. 
ФРАНЧЕСКА.  Коли я маю відповісти?
ЛАМБЕРТО. За годину. А щоб тебе переконати, я запросив до нас додому Алессандро, а він 
приніс дарунки… Він там очікує. То що, покликати? Не будеш кидатися в нього посудом?
ФРАНЧЕСКА. Ні, не буду.  

Ламберто виходить, Франческа тепер не стримує сліз. 

СЦЕНА ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА
Франческа замкнена на самоті, плаче. Входить Алессандро з дарунками і квітами. Дівчина 
схоплюється, швидко витирає сльози, намагається швидко опанувати себе.

АЛЕССАНДРО. Овва, що я бачу? Така чарівна пані і така сумна! Дозвольте, я спробую 
поліпшити вам настрій? Компліменти, квіти, коштовності, можна ще поезію про кохання… 
Романтичну пісню? Цікаву історію? Блазнівські жарти? Будь-який каприз!
ФРАНЧЕСКА. Це все мене не розвеселить. А те, чого я хочу, у вас немає.
АЛЕССАНДРО. Чому ви так певні, що я цього не маю? 
ФРАНЧЕСКА. Моє серце належить іншому, а ви – не можете бути ним. 
АЛЕССАНДРО. Звідки ви знаєте, ким я можу стати? Але я поки й не прошу вашого серця. 
ФРАНЧЕСКА. Тоді навіщо ви прийшли?
АЛЕССАНДРО. Я прошу вашої руки, Франческа. 
ФРАНЧЕСКА. І вам однаково, що я вас не люблю і ніколи не любитиму?
АЛЕССАНДРО. Чому ви так певні? Ви знаєте своє майбутнє? 
ФРАНЧЕСКА. Ні… Просто я певна у власних почуттях.
АЛЕССАНДРО. А я не вірю почуттям. 
ФРАНЧЕСКА. Не вірите в кохання?



АЛЕССАНДРО. Ні. Я мав бажання до жінок, мені вдавалося дарувати їм радість, навіть 
насолоду, але кохання… мені здається, це химера, ілюзія, вигадка… Я в неї не вірю, нікого 
ніколи не любив і не прошу любові від вас. 
ФРАНЧЕСКА. Тоді чого ви хочете?
АЛЕССАНДРО. Якщо всі ці романтичні витребеньки вам непотрібні – тим краще. Пропоную
відвертість. Щирість – рідкісна річ. Думаю, і з вашим коханим ви не такі вже й відверті…
ФРАНЧЕСКА. Тоді чому маю бути відвертою з вами?
АЛЕССАНДРО. Я почав першим – зізнався щиро в нелюбові…
ФРАНЧЕСКА. Взаємно. Тоді просто відпустіть мене… Заради чого це все?
АЛЕССАНДРО. Це доля. Розумієте, ні? Це наша доля. Так було задумано, що через це 
одруження ми отримуємо владу. І доля не лише у нас, а всіх у королівстві зміниться…
ФРАНЧЕСКА. Це те, що задумав ваш батько?
АЛЕССАНДРО. Ні, спершу ваш батько… Здивовані? Ви краще знаєте його ніж я, невже не 
здогадалися, що все це він задумав від початку…
ФРАНЧЕСКА. Але чому ви підкорюєтеся його волі?
АЛЕССАНДРО. Це в моїх інтересах. І це доля. Нам випали такі карти – і ми приречені.
ФРАНЧЕСКА. Якщо ви не любите, вам все одно, будемо ми разом чи ні як чоловік і жінка…
АЛЕССАНДРО. Я цього не казав. Ти мені подобаєшся…  І мені хочеться тебе завоювати.
Кого тобі зіграти? Палко закоханого? Романтика? Ловеласа? Тирана? Ти можеш вибирати…
ФРАНЧЕСКА. Я вже вибрала. І тепер він у в’язниці…
АЛЕССАНДРО. І що ти вибираєш – долю жінки в’язня? Чи бути королевою на троні? Мені 
здавалося, що така рішуча і волелюбна дівчина як ти, насправді вартує корони…
ФРАНЧЕСКА. Спокушаєш?
АЛЕССАНДРО. Звичайно. Краще подумай, що буде, якщо ти не погодишся. Тоді Лоренцо 
приречений.  А що буде з тобою? Вічно замкнена у цій кімнаті? Монастир? Чи заміжжя з 
якимось старим лисим тираном? І все це з докорами сумління, що занапастила і його, і себе.
ФРАНЧЕСКА.  Ти навмисне мене залякуєш…
АЛЕССАНДРО. Ні, Франческо, людина не може вибирати тільки те, чого бажає, вона 
вибирає варіанти, які дає їй доля. Твої варіанти саме такі. Повір, я теж не мріяв про таку 
жінку як ти. Я взагалі не мав бажання одружуватися… Але одруження з такою красунею - не
гірший варіант, і головне, що ми з тобою матимемо владу! Присягаюся, що зроблю все для 
здійснення твоїх бажань… 
ФРАНЧЕСКА.  Будь-яких?
АЛЕССАНДРО. У межах розумного і реального. 
ФРАНЧЕСКА.  І ти не будеш брати мене силою?
АЛЕССАНДРО. Кидаєш виклик? Ні, я дочекаюсь, що вмовлятимеш мене про шлюбну ніч! 
ФРАНЧЕСКА.  Не дочекаєшся, Алессандро.
АЛЕССАНДРО. Ніколи не кажи ніколи. Своєю відмовою ти лише розпалюєш моє бажання 
тебе завоювати. А я значно вправніший гравець в цих іграх, мила панно. 
ФРАНЧЕСКА.  Для мене це не гра…
АЛЕССАНДРО. Всі люди грають, особливо ті, які наближені до трону. 
ФРАНЧЕСКА.  Але поки я сама не попрошу, то ти даси мені свободу в шлюбі?
АЛЕССАНДРО. О, ми вже обговорюємо умови шлюбу? Це добре. І я це обіцяю. Але тоді ти 
маєш знати: обману і рогів від тебе я не потерплю. Байстрюк не входить в мої плани. 
Щирість вимагає чесності у відповідь. Отже, що я пропоную – порятунок твого в’язня, 
виконання більшості бажань у шлюбі і, врешті-решт, на нас чекає трон. То як? Ти згодна?
ФРАНЧЕСКА.  Вибір без вибору?
АЛЕССАНДРО. Ну, є ще монастир чи самогубство і тоді, напевне, пекло. .. І його смерть…
ФРАНЧЕСКА (пауза). Гаразд, я згодна. 
АЛЕССАНДРО.  І що тебе переконало погодитись? Коштовності, поезія чи квіти? 
ФРАНЧЕСКА. Тоді я вибираю… поезію. До речі, а кого ти нібито хотів читати?
АЛЕССАНДРО. Аль-Абу ібн Аріхазмар, арабський класик.
ФРАНЧЕСКА.  Я такого не читала…



АЛЕССАНДРО. Я теж, навіть не знаю, чи такий існує, але як звучить! Ось бачиш, ти вже 
всміхаєшся. Зі мною ти не засумуєш, повір, Франческо, я дуже багатоликий… Бувай…
ФРАНЧЕСКА.  Бувай, Алессандро. Я ціную твою щирість…
АЛЕССАНДРО. А, ледь не забув найголовніше, ось мій перстень, щоб закріпити те, про що 
домовились ми на словах. (Хоче одягнути перстень і помічає інший). Та пам’ятай, що зради 
я не потерплю, і краще тобі не бачити того мене, який прокинеться в цю мить в моєму тілі. 
Але я лишу тебе саму знімати знак твого минулого. Прощайся з ним на самоті, Франческо… 
А щоб закріпити наш союз, покличу я кравчиню – щоб ти приміряла весільну сукню. 
ФРАНЧЕСКА.  Овва, ти вже все продумав і прорахував, Алессандро.
АЛЕССАНДРО. Просто я знаю, що дарує гарний настрій жінці! Посмішка тобі личить 
більше, Франческо. Тепер уже справді бувай, але до скорої зустрічі.  
ФРАНЧЕСКА. Бувай, Алессандро. Але пам’ятай, що ти дав слово. 

Алессандро виходить, Франческа дивиться на обручки. 

СЦЕНА ДВАДЦЯТА
Фабріціо і Джакомо на тому ж самому місці зустрічі.

ДЖАКОМО. Фабріціо, ти бачиш, ми знову все проґавили… Не можна більше чекати, треба 
діяти. (Тихо.) Якщо Лоренцо загине, все пропало. 
ФАБРІЦІО. Не панікуй, Джакомо. Кожна страва вимагає ретельного приготування…
ДЖАКОМО. Ти вже дістав зі своїми рецептами і холодними закусками. Скоро ми всі 
задубнемо від холоду і відчаю. Без Лоренцо я не знаю, на кого тоді сподіватися. Тільки його 
підтримають у війську, що найважливіше, він може протистояти їм. А хто ще?
ФАБРІЦІО. Тихо-тихо… Заспокойся. Я згоден, що зараз на Лоренцо вся надія. 
ДЖАКОМО. Але його можуть стратити! Або таємно вбити.
ФАБРІЦІО. Поки ні. Він потрібен Ламберто. Той шантажує його життям Франческу, щоб 
примусити її вийти заміж за Алессандро.
ДЖАКОМО. Як це жорстоко!
ФАБРІЦІО. А чого ти від нього чекав? Він гадає, що всі пішаки в його диявольських іграх.
ДЖАКОМО. А якщо вона не погодиться, і його таки стратять?
ФАБРІЦІО. Вона погодилась – я бачив, як їй несли міряти весільну сукню. Але от чи 
залишать його живим після весілля – це питання. Тому треба встигнути до весілля.
ДЖАКОМО. Що встигнути?
ФАБРІЦІО. Звільнити Лоренцо з в’язниці і влаштувати його втечу з міста, аби він міг зібрати
військо і звільнити столицю від цього короля-шахрая і його радника-зрадника. 
ДЖАКОМО. І як ти збираєшся це робити? У тебе є ключі?
ФАБРІЦІО. Ні, але я ношу їжу для Лоренцо і знаю охоронця та де той тримає ключі. Я маю 
план і мені потрібна твоя допомога. Чи ти погодишся ризикнути? 
ДЖАКОМО. Та звісно, ми ж це вже обговорювали. 
ФАБРІЦІО. Ця справа, як розумієш, більш небезпечна. 
ДЖАКОМО. Фабріціо, я не маю чого берегти. Я пропаща людина. І мене душить 
несправедливість цього світу. Мимоволі я став зброєю у руках зла, мені і виправляти.
ФАБРІЦІО. Гаразд. Тоді слухай – я беру на себе перемовини з Лоренцо, аби підготувати його
до втечі, а ти маєш поговорити з Б’янкою – нам потрібна її допомога.
ДЖАКОМО. Б’янкою? Чому з нею, а не з Франческою?
ФАБРІЦІО. Франческу охороняють, а Б’янку – ні. І нам знадобляться її акторські здібності. 
ДЖАКОМО. Але з якого це доброго дива Б’янці допомагати Лоренцо?
ФАБРІЦІО. Ти не бачив, як вона дивилася на нього? Вона закохана в нього і до того ж вона 
має сильніший характер, аніж розніжена Франческа.  А без жінки тут не обійтись. То як?
ДЖАКОМО. І не боїшся ти, що вона нас викаже Джованні?
ФАБРІЦІО. Оце точно ні. Вона розлючена за цей арешт на батька і буде рада йти наперекір.



ДЖАКОМО. Гаразд, я спробую. Але ти маєш розповісти детальніше, яка у неї роль.
ФАБРІЦІО. Так, звісно, але й у тебе може бути роль важлива – помінятися одягом із 
Лоренцо, адже навряд чи в костюмі блазня його хтось упізнає і він вибереться з міста… 
ДЖАКОМО. Але тоді підозра впаде і на мене?
ФАБРІЦІО. Якщо ти  будеш спритним – то ні. Твоя роль в одязі і шоломі Лоренцо відвести 
можливе переслідування в інший бік, а там сховатися, перевдягнутися і теж утекти.
ДЖАКОМО. Але все одно я можу потрапити до в’язниці по-справжньому?
ФАБРІЦІО. Так, це можливо. Як і я. Але якщо ми втрапимо вдвох, тоді я не зможу витягнути
тебе звідтіля. Хтось із нас повинен бути поза підозрою, розумієш? Або я, або ти. 
ДЖАКОМО. Тоді краще це будеш ти, бо ти ближче до них, а я вже й так на смітнику. Ти ж 
не обділиш мене смачним, якщо я опинюся у в’язниці. 
ФАБРІЦІО. Оце я точно обіцяю! Заховаю за пазухою, якщо що. 
ДЖАКОМО. Тоді я ризикую. 
ФАБРІЦІО. Тоді не будемо гаяти ні хвилини, час обіду Лоренцо, деталі розповім по дорозі.
ДЖАКОМО. Гаразд, по конях… (Розходяться врізнобіч.)

                                                    СЦЕНА ДВАДЦЯТЬ ПЕРША
В’язниця. Змучений Лоренцо зі слідами побиття і в розірваному одязі. 
Входить Фабріціо з їжею, Лоренцо не обертається.  

ФАБРІЦІО. Я приніс вам поїсти. 
ЛОРЕНЦО.  Дякую, залиште. 
ФАБРІЦІО (підходить ближче). Вам треба підкріпитися, бо зовсім охлянете. (Той не 
відповідає). Вам дісталося… Може, потрібна допомога лікаря?
ЛОРЕНЦО.  Мені нічого не треба… Дайте мені спокій.
ФАБРІЦІО. Оце не дочекаєтеся. І це герой знаменитої битви? Страждаєш від пари тумаків?
ЛОРЕНЦО. До чого тут синці? Це не фізичні муки…
ФАБРІЦІО. А що? Безнадія? Чи власна дурість?
ЛОРЕНЦО. Чого ви причепилися? Так, я як останній дурень повівся на гарні очі зрадливої 
дівчини і занапастив і свою долю, і долю королівства, бо поміг шахраям – і я це знаю!
ФАБРІЦІО. Мені потрібен воїн, полководець, який виведе країну з безвиході, в яку завів.
ЛОРЕНЦО.  Полководець? Отут за гратами у підземеллі? І кому я віддаватиму накази? 
Щурам? Ви смієтесь? Якщо вам потрібен блазень, знайдіть Джакомо, він зараз без роботи…
ФАБРІЦІО. А якщо я допоможу вам звільнитися? Тоді ви спробуєте це зробити?
ЛОРЕНЦО. Звільнити? Яким чином?
ФАБРІЦІО. Повірте, у вас є друзі, які готові вам допомогти. 
ЛОРЕНЦО. І звідки я знатиму, що це не пастка?
ФАБРІЦІО. Нізвідки. Ви можете повірити мені чи ні. Так само, як і я. 
ЛОРЕНЦО. І навіщо ви це робите? Вас так бентежить доля країни?
ФАБРІЦІО. Звісно, це теж хвилює. Але зізнаюсь, що мене бентежить більше особиста рана. 
Моя сестра загинула через Ламберто і Джованні…
ЛОРЕНЦО. Джованні? 
ФАБРІЦІО. Це справжнє ім’я фальшивого Массиміліано, звичайного актора й шахрая.
ЛОРЕНЦО. Я здогадувався, що справа ця нечиста, але переконував себе, що це на краще для 
країни і заплющував очі на обман заради Франчески… І я цього собі не пробачу! 
ФАБРІЦІО. Ви ще не знаєте про весілля Франчески з Алессандро?
ЛОРЕНЦО. Клятий Ламберто! І коли весілля? Невже вона дала згоду? 
ФАБРІЦІО. Напевне Франческа погодилась, раз це оголосили. А весілля вже завтра. 
ЛОРЕНЦО. І дня не прочекала, як викинула геть із серця і життя! А я був сліпцем!
ФАБРІЦІО. Не час для посипання голови прокляттями. Краще виправляти помилки. 
ЛОРЕНЦО. То ви справді маєте серйозний план, як я зможу утекти?
ФАБРІЦІО. Та ясна річ, хіба таким жартують? То ви збираєтеся тікати чи ні?
ЛОРЕНЦО. Та звісно, я згоден, якщо план реальний. Але навіщо це вам?
ФАБРІЦІО. Сподіваюсь, що ви збираєтеся боротися за свою країну із шахраями-зрадниками?



ЛОРЕНЦО. Так. А хіба є інший вихід? Я й так згаяв багато часу…
ФАБРІЦІО. Тоді я раджу більше його не гаяти і підкріпитися, бо сили знадобляться. А ще 
приніс я мазь - знімає біль і добре гоїть. Часу в нас обмаль. Я вже маю йти…
ЛОРЕНЦО (бере все це з рук Фабріціо).  Дякую за все, а головне – за мужність.
ФАБРІЦІО. Та може то і дурість, але і віра в справедливість, яка не дає спокою. 
ЛОРЕНЦО.  Я це дуже розумію. Батько і брат.   
ФАБРІЦІО. І ще не дивуйтеся тим, хто прийде на допомогу. Вони скажуть слово «гарум».
ЛОРЕНЦО.  Чому гарум?
ФАБРІЦІО. Так називається мій улюблений соус. Старовинний рецепт.
ЛОРЕНЦО.  Добре, я запам’ятаю. І знайте – що б не сталося після – я вас не викажу.
ФАБРІЦІО. Я вірю у вашу перемогу, Лоренцо. (Виходить.)

СЦЕНА ДВАДЦЯТЬ ДРУГА
Б’янка нервово міряє кімнату кроками. Входить Джованні.

ДЖОВАННІ. Я прийшов. Про що ти хотіла поговорити наодинці? Що за секретність?
Б’ЯНКА. А я вже маю просити аудієнції?
ДЖОВАННІ. Б’янко, я завше радий тебе бачити, але не завжди можу, у мене багато справ.
Б’ЯНКА. Це правда, що Лоренцо у в’язниці?
ДЖОВАННІ. Від кого ти дізналася?
Б’ЯНКА. А що, ти хотів приховати це від мене?
ДЖОВАННІ. Не відповідай питанням на питання.
Б’ЯНКА. Ти почав так першим, тату.
ДЖОВАННІ. Гаразд, так, він у в’язниці.
Б’ЯНКА. Як ти міг?! Героя нашої армії?!
ДЖОВАННІ. Ти перебільшуєш. Якби він був таким геніальним, то ми б перемогли у війні. 
Б’ЯНКА. Справді? Якщо ти такий розумний, то чому ж ти не здобув перемогу? 
ДЖОВАННІ. Я не воїн, а король.
Б’ЯНКА. Королі цінують найкращих воїнів, а не арештовують. Звільни його!
ДЖОВАННІ. Ти мені наказуєш? Овва. Ти загралася в шляхетний гнів, дитинко. Переграєш.
Б’ЯНКА. Мій гнів природний. І якщо ти хочеш, аби я просила, я це зроблю.
ДЖОВАННІ. Б’янко, а чому ти не питаєш, за що його посадили?
Б’ЯНКА. Яка б не була причина, виграна битва і слава героя переважать.
ДЖОВАННІ.   Навіть моя загибель?
Б’ЯНКА. Твоя… що? Ти живий здоровий, тату, не кажи так. 
ДЖОВАННІ. Ти знаєш, що він хотів на мене напасти?
Б’ЯНКА. Не вірю…
ДЖОВАННІ. Не віриш, власному батьку? Отямся! І хто він тобі, цей Лоренцо? Ніхто.
Б’ЯНКА. Він герой – і не лише для мене, а для всього королівства.
ДЖОВАННІ. Але він не твій герой. Навіть якщо ти закохалася в нього, ти йому не потрібна.
Б’ЯНКА. Тату, я не про це.
ДЖОВАННІ. А я про це. Він упадав за Франческою, і ти це знаєш. Ти йому не потрібна. 
Навіщо ти його захищаєш? І нападаєш на  мене, свого батька!
Б’ЯНКА. Я не тому кажу, а через тебе, адже він допоміг і тобі зійти на трон, і вберегти все 
королівство від Альберто… Чому ж він напав на тебе? Як таке сталось? Що ти сказав?
ДЖОВАННІ.   Я хотів доручити йому почесну місію у перемовинах з Альберто…
Б’ЯНКА. Що? Альберто? Убивцею його батька й брата? Ти серйозно? Як ти міг?
ДЖОВАННІ. А кого ще я мав посилати? Ти ж сам кажеш, що він герой …
Б’ЯНКА. Але ж вороги його ненавидять, а раптом вони його уб’ють? 
ДЖОВАННІ. Це мають бути мирні переговори. 
Б’ЯНКА. Ти хочеш здатися? Без бою, без жодних спроб, а просто так? 
ДЖОВАННІ. Я хочу зупинити цю війну! І краще мати менше території, ніж… воювати.



Б’ЯНКА. Це не власність, тату, це долі людей! Гадаєш, Альберто зупиниться? Я в це не вірю.
ДЖОВАННІ. А я думаю, що зупиниться. Тим більше, він воює з братом. І взагалі, не 
втручайся в те, чого не знаєш, Б’янко, це чоловіча справа! Я серджуся на тебе за цю сцену.
Б’ЯНКА. Ти на мене? За що?
ДЖОВАННІ. Життя батька нічого не значить для тебе? Лоренцо напав, а ти його захищаєш?
Б’ЯНКА. Тату, я люблю тебе і переживаю за твоє життя. Але ти зробив велику помилку – і 
тим, що хотів послати його на перемовини, і цим арештом. Скажи, це була ідея Ламберто? 
ДЖОВАННІ. А якщо й так, то що? Він досвідчений політик, а не легковажна дівчинка. 
Б’ЯНКА. Тату, не слухай його! Він дбає лише про свої зиски і скоро згубить і тебе, і всіх нас!
ДЖОВАННІ. Доста! Не хочу слухати твою маячню. І ні слова більше про Лоренцо. Ти мене 
образила, я чекаю на твої вибачення. У твого брата завтра весілля, а ти морочиш голову!
Б’ЯНКА. Я не буду вибачатися і не хочу бути на цьому  дурному весіллі. Ти крутиш 
Алессандро, як хочеш, і він тобі піддакує, не розуміючи, що руйнує своє щастя цим шлюбом.
Він вартий кращої, жінки, яка його любитиме, як наша мама кохала тебе… 
ДЖОВАННІ. Так, мама любила нас, а тобі все байдуже, усі твої думки про чоловіка 
недостойного, якому на тебе начхати! Знаєш, я вважав тебе розумною, але помилився.  
Б’ЯНКА. Так, я дурна і невдячна. Залиш мене! У тебе є розумний син, то тішся й веселися.
ДЖОВАННІ. Подумай краще про сукню, яку ти завтра одягнеш на весілля. Кравчиня чекає.
Б’ЯНКА. Тату, мені краще не бути на весіллі – зіпсую всім настрій своєю похмурою пикою.
ДЖОВАННІ. Навіть не думай! Ти маєш бути там і край. Наказую – як батько і король!

Джованні виходить, Б’янка знову починає міряти кімнату кроками, ще нервовіше. Раптом у
кімнаті з’являється Джакомо. 

Б’ЯНКА. Джакомо? Перепрошую, не чекала. Ви повернулися до Сан-Руфіно? Ви до мене?
ДЖАКОМО. Так, звісно, раз я тут. А чому повернувся? Ні, я був у Сан-Руфіно.
Б’ЯНКА. Але я вас так давно не бачила…
ДЖАКОМО. Просто про мене всі забули, тепер я не потрібен, та я і сам намагався не 
потрапляти на очі – від гріха подалі. Бо краще жити у власній комірчині, а не тюрмі…
Б’ЯНКА.А що, вас теж хотіла арештувати?
ДЖАКОМО. Ні, Б’янко, поки ні. Але можуть, бо я був таким же свідком як і Лоренцо. 
Б’ЯНКА. Лоренцо? Що ви про це знаєте?
ДЖАКОМО. Легко скласти два і два, щоб зрозуміти причини його арешту.
Б’ЯНКА. Казали, ніби він напав на батька, але я у це чомусь не вірю…
ДЖАКОМО. І правильно робите. Справжня причина – прибирання свідків і небажаних 
претендентів на руку Франчески. Це справа рук Ламберто. 
Б’ЯНКА. То ви на стороні Лоренцо? 
ДЖАКОМО. Як і ти, Б’янко. Більше того (притишує голос), я прийшов через нього.
Б’ЯНКА. Ви маєте від нього звістку?
ДЖАКОМО. І так, і ні.
Б’ЯНКА. Не розумію.  Поясніть.
ДЖАКОМО. Спершу скажи, чи ти хотіла б його звільнення.
Б’ЯНКА. Звичайно! Це найбільше, чого я прагну! Бо це так несправедливо до нього!
ДЖАКОМО. А чи погодилась би йому допомогти?
Б’ЯНКА. Просити батька? Я намагалася, але з того нічого не вийшло. 
ДЖАКОМО. Ні, я не про це… (Підходить до дверей, прочиняє, слухає, вертається, 
говорить тихо). Я про втечу з в’язниці. 
Б’ЯНКА. Ви серйозно?
ДЖАКОМО. Дуже. Чи ви б погодилися йому допомогти? На вас уся надія. 
Б’ЯНКА. Я… спробую, але що для цього потрібно?
ДЖАКОМО. Акторські здібності і сміливість. То як?
Б’ЯНКА (через паузу). Так, заради його порятунку я готова йти на ризик. Що я маю робити?  
ДЖАКОМО. Змінити образ – перука, грим, костюм: ти маєш спокусити охоронця…



Б’ЯНКА. Всі перші пункти так, але останній – ні… 
ДЖАКОМО. Звісно, що не по-справжньому спокусити: підсиплеш снодійного, дістанеш 
ключ – я підкажу, де, відімкнемо двері в’язниці. Потім ми поміняємось костюмами, а ти 
разом із ним у блазнівському костюмі вийдеш із в’язниці. Далі він піде сам. Його чекатимуть
наші люди за південними воротами. За мурами заготовлені свіжі коні, й зброя. А я поки в 
костюмі Лоренцо буду відволікати їх в іншій стороні міста. Ти згодна? 
Б’ЯНКА. Так, заради порятунку я піду на ризик. Але ти розумієш, що ризикуєш більше, аніж
я, бо те, що можуть пробачити мені, тобі навряд чи? 
ДЖАКОМО. Я розумію. І повір, я маю причини бути відданим цій справі, але то довга 
розмова, а ми не маємо ані хвилини. 
Б’ЯНКА. Тоді почнімо просто зараз!
ДЖАКОМО. До речі, треба підготувати твою роль, а це не так і легко. 

Джакомо дістає перуку і костюм для Б’янки і для себе. 

СЦЕНА ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЯ
В’язниця. Камера Лоренцо, який дослухається до звуків зовні. Заходять Джакомо і Б’янка.

ДЖАКОМО. Гарум.
ЛОРЕНЦО. Овва, кого я точно не чекав побачити… Джакомо? А хто з тобою?
Б’ЯНКА. Гарум. Цей образ - просто маска. 
ЛОРЕНЦО. І в ролі цій вас точно не чекав. 
ДЖАКОМО. Нам треба поспішати. Міняймося костюмами. Цей блазнівський вас точно 
захистить – у ньому можна пройти крізь цілий натовп непомітним…
Б’ЯНКА. Я поки повартую поруч, подивлюся, чи все спокійно.

Чоловіки міняються одягом. Лоренцо одягає маску блазня від Джакомо. 

ЛОРЕНЦО. Ніколи не забуду вашої мужності. І я вічний ваш боржник.
Б’ЯНКА. Ми з вами не прощаємось – я поможу вам вибратися з міста. 
ЛОРЕНЦО. О, Б’янко, якби то моє серце було вільним, ніби птах, а не розбитим, як крихка 
китайська ваза, воно б летіло на ваш посвист. 
ДЖАКОМО. Так, свистуни – свистіти будете за містом, там свобода. Ви і не уявляєте, 
Лоренцо, скільки у вас прихильників і в місті, і за його межами Сотні. Підете через західні 
ворота, там вас чекають друзі і свіжі коні, і там вам передадуть усе необхідне. І знайте, на вас
у всіх надія – збирайте своїх воїнів і вертайтеся звільнити Сан-Руфіно.   
ЛОРЕНЦО. Я дякую вам, Джакомо. Але що далі буде з вами? 
ДЖАКОМО. Поблукаю у вашому костюмі, і якщо вас схопляться, то відведу   переслідувачів
в інший бік, подалі від тієї брами, в яку ти вийдеш. А далі зніму костюм і просто щезну. 
ЛОРЕНЦО. Тоді хай береже вас Бог. Б’янко, але чому ви ризикуєте для мене?
Б’ЯНКА. А ви не розумієте самі?
ЛОРЕНЦО. Хотів почути це від вас.
Б’ЯНКА. Бо ви герой для всього королівства…
ДЖАКОМО. Лоренцо, не задавай дурних питань, коли не хочеш почути відповідей теж 
дурних. І краще поспішити, раптом прокинеться той охоронець, або іще хтось прийде…
Б’ЯНКА. Тоді я гляну, чи шлях наш вільний і рушаймо.
ЛОРЕНЦО.  Джакомо, дякую, я ваш боржник навік.
ДЖАКОМО. Не сумнівайтесь, я колись це пригадаю! Удачі вам і бережи вас Бог також. 

Двоє виходять, а Джакомо загортається в плащ Лоренцо і теж виходить.  

 СЦЕНА ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА
Майже у темряві Лоренцо і Б’янка в тому ж вбранні минають палац. Але Лоренцо помічає
вікно, яке світиться і силует дівчини – це Франческа у весільному вбранні. Кажуть тихо.



Б’ЯНКА. Нам не можна зупинятися – раптом помітять.
ЛОРЕНЦО (тихо). Б’янко, гадаю, вам час вертатися додому, далі я вже сам.
Б’ЯНКА. Краще вже я проведу вас до воріт, щоб бути певною, що ви врятовані.
ЛОРЕНЦО. А раптом вас схопляться і почнуть шукати?
Б’ЯНКА. То що з того? Скажу, гуляла. Краще вас провести, ніж переживати, що вас схопили.
ЛОРЕНЦО (зітхає, дивиться на вікно). Тоді почекай мене тут. Мені потрібні п’ять хвилин. 
Б’ЯНКА. Куди ви зібралися?
ЛАМБЕРТО.  Я хочу зустрітися з Франческою і побажати їй… вдалого шлюбу.
Б’ЯНКА. Ви що, збожеволіли? А якщо вас помітять? А якщо вона вас викаже? 
ЛАМБЕРТО.  Не викаже, я певен і я не можу втратити цей шанс – поглянути їй у вічі.
Б’ЯНКА. На що ви сподіваєтесь? Вона вас зрадила і менше ніж за день!
ЛАМБЕРТО.  Я хочу просто попрощатися. Аби не шкодувати все життя.
Б’ЯНКА. Якщо життя це буде – у мене і у вас. 
ЛАМБЕРТО.  Тому краще стань осторонь і якщо що – дай знак, свисти. 
Б’ЯНКА. Але як ви видряпаєтеся на балкон?
ЛАМБЕРТО.  Якщо я штурмував фортеці – балкон для мене забавка, повір. Чекай, я швидко.

Лоренцо пірнає у пітьму. 

СЦЕНА ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА
Кімната Франчески, вона приміряє сукню, чує якийсь звук з вікна. Бачить Лоренцо в гримі.

ЛАМБЕРТО (зупиняє її крик). Тсс… Це я, Франческо, вже не пізнаєш?
ФРАНЧЕСКА. Ти? В костюмі блазня? Як ти тут опинився? Тебе відпустили?
ЛАМБЕРТО. Скоріше, випустили, але не твій батько. 
ФРАНЧЕСКА. Навіщо ти прийшов сюди?
ЛАМБЕРТО.  Та просто попрощатися з тобою… А ти мені не рада?
ФРАНЧЕСКА. Я рада, звісно, дуже. Але ж тоді тобі це небезпечно…
ЛАМБЕРТО.  І що? Хіба тобі не все одно? Я думав, ти готуєш чорну сукню – як траур по 
мені, а ти і дня не горювала – зразу білу одягла…
ФРАНЧЕСКА. Ти нічого не зрозумів. Це заради тебе, повір!
ЛАМБЕРТО.  Овва! Ти лицемірству вчилася у батька? Він теж дурив мене і використовував.
ФРАНЧЕСКА. Я не хочу заміж за Алессандро, я хочу за тебе, але вони обіцяли вбити тебе, 
якщо я не погоджуся. Повір мені, я люблю тебе, тільки тебе. 
ЛАМБЕРТО.  І з любові до мене збиралася віддатися іншому?
ФРАНЧЕСКА. Він слово дав, що не торкнеться, поки я не схочу, а я не схочу. Я лише твоя!
ЛАМБЕРТО.  Моя? То доведи ці слова. Тікаймо зі мною.
ФРАНЧЕСКА. Але як і куди? 
ЛАМБЕРТО. Я про все подбаю. Але йти треба зараз. Підеш? Зважуйся. Так чи ні? Чи зараз 
ти ідеш зі мною, чи ми прощаємось навіки, Франческо. (Пауза.) Гаразд, я зрозумів…

Лоренцо йде до вікна, Франческа в ступорі, потім кидається до нього обнімає.

ФРАНЧЕСКА. Ні, стій. Я йду з тобою. Тільки треба перевдягнути сукню…
ЛАМБЕРТО. Не треба, накинь лише на сукню плащ, найкраще чорний з каптуром, ти маєш?
ФРАНЧЕСКА. Так, я зараз, одну лиш хвильку (одягає плащ). Але як же ми поїдемо разом?..
ЛАМБЕРТО. Ми можемо обвінчатися таємно. Якщо ти вірна обітниці і зберегла обручку.
ФРАНЧЕСКА. Так, я згодна. 
ЛАМБЕРТО.  Тоді в дорогу – тримайся міцно і роби лиш те, що я кажу.

Лоренцо обнімає Франческу, обмотує і вистрибує з нею у темряву вікна. 

СЦЕНА ДВАДЦЯТЬ ШОСТА 



Б’янка вдивляється у темінь, чує звук падіння. Лоренцо підходить, Франческа на віддалі.

ЛАМБЕРТО. Б’янко, далі не треба проводжати… Я йду з Франческою, вона погодилась… 
Б’ЯНКА. Що?!!... І ти їй віриш?  Після того, як вона погодилась на шлюб з іншим?
ЛАМБЕРТО. Та то була не зрада, вона робила це для того, щоб врятувати моє життя…
Б’ЯНКА. І як ти можеш бути таким легковірним… А як же я? 
ЛАМБЕРТО. Далі я знаю, куди йти. Вертайся, поки тебе не схопилися, так буде краще…
Б’ЯНКА. Але я робила це заради тебе, розумієш!?
ЛАМБЕРТО. І я безмежно вдячний. Якби раніше не зустрів Франчески, може, у моєму серці 
була би ти… Смілива, добра, гарна, ти ще зустрінеш своє щастя… Якщо можеш, то пробач.
Він обнімає її на прощання, вона завмирає в обіймах. Він відпускає її і йде.
Б’ЯНКА. Бережи тебе Бог… І мене – від Диявола. 
Лоренцо і Франческа швидко йдуть в одну сторону, а Б’янка повільно – в іншу.   

ТРЕТЯ ДІЯ
СЦЕНА ДВАДЦЯТЬ СЬОМА

Зала у палаці короля. Врочисто вбрані Джованні, Алессандро і Фабріціо вочевидь чекають.
Входить Б’янка вся у чорному, як чорниця. Алессандро розчарований, Джованні злий.

ДЖОВАННІ. О, нарешті, Б’янко, і навіщо траур цей? Це так шануєш ти весілля брата?
Б’ЯНКА. Я що не можу носити жалобу за матінкою нашою? І вам би личило її носити.
АЛЕССАНДРО. Цей одяг не замінить матері, сестричко, я вдячний, що ти все-таки прийшла.

Б’ЯНКА. Звичайно, таке видовище я б не хотіла пропустити. А чого чекають всі?
ДЖОВАННІ. Чекаємо на наречену з батьком – вони от-от вже мають бути тут. 
АЛЕССАНДРО. І я не розумію, чому триває це так довго! 
ДЖОВАННІ. О, ти ще не знаєш, скільки витребеньок у жінок, а особливо в день весілля. 
Останні миттєвості свободи –  їх цінуй.
Б’ЯНКА. Хіба не знаєте ви, батьку, як ваш син ненавидить чекати?
ФАБРІЦІО. Можливо, принести поки вина, легкі закуски…
АЛЕССАНДРО. О, гарна ідея, Фабріціо, почнемо святкувати без них, а вони приєднаються. 
ДЖОВАННІ. Ні, поки не треба, Фабріціо. Алессандро, май трохи терпіння…

До зали різко входить Ламберто, який важко дихає, зупиняється на півдорозі, оглядає всіх.

ДЖОВАННІ. О, про вовка промовка. Нарешті! Скільки вас можна чекати? І де наречена?
ЛАМБЕРТО. Франческа пропала! Її викрали! 
ДЖОВАННІ. Хто викрав? Що сталося?
ЛАМБЕРТО. Лоренцо втік із в’язниці і викрав мою донечку… Треба відрядити загін…
Б’ЯНКА. Її не викрали – вона сама втекла з ним. 
ЛАМБЕРТО. Та як ти смієш?! Хто ти така, щоб ганити мою дівчинку?! 
Б’ЯНКА. Я принцеса. А ви наш підданий. Тому як ви смієте так звертатися до мене?
ДЖОВАННІ. Так, Ламберто, Б’янка принцеса, тож знай своє місце. Але, доню, звідки ти 
взяла, що Франческа втекла сама? 
Б’ЯНКА. Я бачила це на власні очі.
ЛАМБЕРТО. Це неправда! Ти просто ревниво ставилася до її краси, тому і обмовляєш!
ДЖОВАННІ (Ламберто). Ти забуваєшся, Ламберто. Як ти розмовляєш із принцесою? 
(Б’янці). Якщо ти бачила, чому не попередила? Чому мовчала? Не зупинила?
Б’ЯНКА. А навіщо? Я не хотіла, аби брату дісталася така дружина – невірна і брехлива. Вона
недостойна його, а він гідний кращої. Такої, яка любитиме й вважатиме за честь.
АЛЕССАНДРО. Дякую, сестричко. У твоїй любові я не сумнівався. Але могла б і 
попередити, аби я не чекав тут, як телепень!
Б’ЯНКА. Це б все одно трапилось. Я просто продовжила час для гарного настрою, брате. 



ДЖОВАННІ. Але чому ти не сказала про Лоренцо?
Б’ЯНКА. Я вже казала, що вважаю це несправедливим. Не треба слухати порад Ламберто!
ЛАМБЕРТО. Та хто ти така, дівчисько? Тільки я маю досвід у державних справах і знаю, що 
Лоренцо – то найбільша небезпека!
Б’ЯНКА. Неправда! Він був найбільшим захисником. Це ви зраджуєте державним інтересам!
ЛАМБЕРТО. Не слухайте її! Вона не сказала про Лоренцо, бо закохана в нього, і напевне, 
допомагала йому втекти! 
Б’ЯНКА. Допомагала, аби він втік із Франческою? Що за маячня!
ЛАМБЕРТО. Це не маячня, він утік, бо якась повія заморочила голову одному з охоронців і 
підсипала якесь снодійне… Це не могла бути Франческа, а от Б’янка… 
ДЖОВАННІ. Ламберто, схаменися! Б’янка в ролі повії?! Моя дочка тут, а твоя втекла як 
остання хвойда…
ЛАМБЕРТО. Її викрали! І треба послати загін, аби наздогнати їх і схопити…
АЛЕССАНДРО. Ламберто, навіть, якщо вона вернеться, одружуватися я не буду із цією…
ДЖОВАННІ. Так, загін ми вишлемо, але вашу Франческу теж чекає допит, а не весілля…
ЛАМБЕРТО. Вона жертва! Ви не смієте!
ДЖОВАННІ. А де докази, що вона не втекла сама? Усім відомо, що вона закохана в 
Лоренцо, а ви їх обіцяли одружити. Так що в тому, що сталося, і ваша провина. 
ЛАМБЕРТО. Стривайте, я не обіцяв… Це була просто розмова… І я маю докази!
АЛЕССАНДРО. Ах, справді? І які ж це?
ЛАМБЕРТО. Охорона схопила його поплічника. 
ДЖОВАННІ. І хто ж це такий?
ЛАМБЕРТО. Лоренцо втік, ховаючись у костюм блазня Джакомо! 
ДЖОВАННІ. Джакомо?! Не може бути, він наш друг! 
ЛАМБЕРТО. Овва! Щось я не помічав ознаки дружби, хоча і справді він колись допомагав…
ДЖОВАННІ. То де Джакомо, ви його схопили?
ЛАМБЕРТО. Так, він тут, поруч, але зв’язаний про всяк випадок, аби не втік.
ДЖОВАННІ. То вводь скоріше… Чом ти зразу цього не зробив?

Ламберто дає знак, аби ввели Джакомо – його, зв’язаного і побитого, штовхають в залу.

ЛАМБЕРТО. Кажи, Джакомо, як так сталося, що у твоєму костюмі опинився Лоренцо?
ДЖАКОМО. Аби почути це, не треба було розбивати мені обличчя. 
ЛАМБЕРТО. Я тобі нічого не розбивав, Джакомо. Ти винен сам, бо хотів втекти від охорони.
ДЖАКОМО. Сплутав! Охорона – ті, хто охороняють. А ті, хто нападає, то хіба не бандити?
ЛАМБЕРТО. Найбільший твій ворог – то твій язик, Джакомо.
ДЖАКОМО. Е ні, язик – то головний мій годувальник. Раніше. Бо Катаріна цінувала правду. 
ДЖОВАННІ. Я теж ціную, Джакомо. І я хочу знати, як сталося, що твій одяг був у Лоренцо?
ДЖАКОМО. Я не сторож своєму одягу, але сам я був в іншому місці, є свідки…
ЛАМБЕРТО. Так, із одягом Лоренцо у мішку! Вони обмінялися, аби збити всіх зі сліду. Ти 
розумієш, що допоміг втекти злочинцю!
ДЖАКОМО. Злочинець? Хто? Я знаю Лоренцо Боско – героя війни, який врятував країну від
наступу ворога. А що, хіба був суд? І хто довів його провину? В чому? Що він не зрадник? 
ЛАМБЕРТО. Так значить, ти все-таки йому допомагав? Раз він для тебе не злочинець…
ДЖОВАННІ. І що, ти хочеш сказати, що ми зрадники? Навпаки, ми хотіли порятувати 
королівство від війни, дарувати мир! А Лоренцо Боско думав лише про помсту за батька і 
брата. Ні, це ти зрадив свого короля, блазень, і свою країну!
ДЖАКОМО. Так, я блазень, але я маю гідність і не збирався продавати королівство і його 
честь за безцінь, як хочете зробити ви з Ламберто. 
ЛАМБЕРТО. Не твоєму вбогому блазнівському розуму судити про державні справи! Отже, 
ти зізнався у своєму злочині – допомозі арештанту? 
ДЖАКОМО. Поки суд ще не довів його злочинність, моя поміч – то також не злочин. 
ДЖОВАННІ. Твій злочин – що ти посмів назвати зрадниками нас, рятівників держави!



ДЖАКОМО. Рятівників?! Побійтесь Бога! Занепад, розбрат, бідність, страх! А ви лише про 
свої зиски дбаєте! Та у людей вже геть терпець урвався! Із Катаріною було у сто раз краще!  
ЛАМБЕРТО. Та що з ним говорити – відвести у в’язницю і потому…. Але ні, стривайте, ми 
забули головне. Скажи, хто допоміг тобі, яка з дівчат?
АЛЕССАНДРО. Зізнайся, це була Франческа?
ДЖАКОМО. Ні, вона йому не допомагала.
ЛАМБЕРТО. От! Я ж казав! То значить, він Франческу викрав!
ДЖАКОМО. Ні, я вас розчарую, йому не треба було діяти як вам колись…
ЛАМБЕРТО. На що ти натякаєш? Як ти смієш?
ДЖАКОМО.  Я смію, бо втрачати вже не маю що, я все вже втратив через вас…
ЛАМБЕРТО. Це все брехня! Обмова.
ДЖАКОМО. Ось бачиш, ти зрозумів, про що йде мова. Отже, правда… І я не натякаю, прямо
я кажу – пішла Франческа добровільно.  
ЛАМБЕРТО. Він міг її шантажувати! Це не доказ. Так хто ж тоді допомагав тобі, це Б’янка?
ДЖАКОМО (зустрічається поглядом із Б’янкою). Ні, мені ніхто не помагав, я сам підсипав 
снодійне у келих охоронця, допоки він гуляв з якоюсь шльондрою, якою, я не знаю. 
ЛАМБЕРТО. Вона могла перевдягнутися у шльондру, як актриса!
ДЖОВАННІ. Яка актриса? Ти про що? Отямся. Б’янка – принцеса і моя дочка, не смій казати
більше таких речей, інакше можеш опинитися на тому ж місці, що й Лоренцо!
ЛАМБЕРТО. Це місце для Джакомо! Він зізнався! 
ДЖОВАННІ. Так, Джакомо відведіть у камеру. Б’янко, на тебе я сердитий за мовчання. І нас 
чекає розмова, але на самоті – чекай мене в своїй кімнаті. Всі інші вільні, крім Ламберто. 

Всі виходять, крім Ламберто. Той розлючений підходить до Джованні.

ЛАМБЕРТО. Як ти міг погрожувати мені в’язницею! Ти забув, хто ти і ким я тебе зробив? 
ДЖОВАННІ. Забув. Ти знаєш, у королів така коротка пам’ять… І раджу і тобі забути день 
вчорашній, бо є сьогоднішній, де я король і завтрашній, де ти можеш бути у в’язниці. 
ЛАМБЕРТО. Ти гадаєш, я не зможу повернути все назад, де ти вернешся у ніщо?
ДЖОВАННІ. Уже не зможеш, бо ми пов’язані, Ламберто, моє падіння – це твоя загибель. А 
мій гнів не награний, а справжній. 
ЛАМБЕРТО. А мій? Хіба не розумієш моєї люті на Лоренцо за викрадення моєї дівчинки?
ДЖОВАННІ. Я можу зрозуміти це як батько, але розлючений, що ти накинувся на Б’янку.
ЛАМБЕРТО. Я справді переконаний, вона замішана в цій справі із Джакомо, якщо його 
допитати з досвідченим катом, то він…
ДЖОВАННІ. Посвідчить, що його матуся відьма. Облиш! І доказів для цього ти не маєш.
ЛАМБЕРТО. Гаразд, облишмо це, найголовніше – це вислати загін на пошуки Лоренцо!
Ти розумієш, що він може зібрати цілу армію проти нас! 
ДЖОВАННІ. А ти не перебільшуєш? Він проти нас?
ЛАМБЕРТО. А ти не знаєш, як його шанує військо? І як ті воїни поставляться до родичання з
ворогами? Повір, це дуже небезпечно.
ДЖОВАННІ. Я згоден, йди розпорядися щодо пошуків. Але знай: як я не матиму вагомих 
доказів про те, що Франческа – жертва, весілля не відбудеться. Мені не потрібно, аби син мав
дружину шльондру і онука – байстрюка Лоренцо.  Ти сам спровокував його на викрадення.
ЛАМБЕРТО. Можливо. Але твоя провина, що ти затягнув весілля. І ще найголовніше. Ми 
втратили можливість послати Лоренцо до Альберто, і він уже незадоволений, якщо ще 
затягнемо з весіллям Б’янки, все може зірватися і навпаки все погіршити. 
ДЖОВАННІ. Але ти бачив, як вона сумує – у неї траур по матусі, що я їй скажу?
ЛАМБЕРТО. Що це державна справа, а її обов’язок виконувати волю батька й короля. Ти 
кажеш, я занадто балував Франческу – то покажи, який ти гарний батько, яка слухняна є 
натомість Б’янка. Гадаєш, траур той по матері? А не по втечі Лоренцо? Ну, то доведи це!

Ламберто виходить розлючений, а Джованні зітхає і тільки тут помічає, що Фабріціо не 
пішов, а лишився стояти у тіні в кутку і все слухав.



ДЖОВАННІ. Фабріціо, ти щось казав про вино і закуски? Я не проти підкріпитися.
ФАБРІЦІО. Зараз будуть. А дозвольте запитати, а що робити з весільними стравами?
ДЖОВАННІ. Стравами?... Та що хочеш. О, влаштуй свято живота для своїх друзів. 
ФАБРІЦІО. Дякую за доброту. Обов’язково скористаюся вашою ласкою…

Фабріціо подає йому келих і виходить. Джованні випиває залпом келих. 

СЦЕНА ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА
Б’янка сама в кімнаті в тій же чорній сукні дивиться у вікно. Заходить Джованні.

ДЖОВАННІ. Виставу вже закінчено, Б’янко, можеш зняти цю чорну сукню.
Б’ЯНКА. Це не вистава, тату, це те, що я відчуваю насправді.
ДЖОВАННІ. Але не через маму, а через нього, так? Від мене не приховаєш, я ж бачу…
Б’ЯНКА. А якщо ти бачиш, то навіщо питаєш? Подобається ятрити мені рану? 
ДЖОВАННІ. Та навпаки, хотів би втішити. Я все ж таки король…
Б’ЯНКА. І чим ти можеш втішити? Вернути Лоренцо? Тепер він іще недоступніший, ніж був
колись, то що ти можеш вдіяти? І що із того, що я тепер принцеса? Все дарма… Тож краще 
дай мені побути на самоті у траурі за нездійсненним.
ДЖОВАННІ. Б’янко, ти можеш стати королевою. 
Б’ЯНКА. Не розумію, ти про що?
ДЖОВАННІ. Я не можу зробити тебе королевою у цьому королівстві, але в сусідньому…
Б’ЯНКА. Якому ще королівстві? Я нічого не розумію.
ДЖОВАННІ. Ніщо так не втішає розбите серце, як шлюбна пропозиція від іншого. 
Особливо, коли ти станеш королевою… Хіба це не гарна новина?
Б’ЯНКА. Від кого пропозиція?
ДЖОВАННІ. Від короля Альберто…
Б’ЯНКА. Що?!!! Від нашого ворога?! 
ДЖОВАННІ. Раніше ворога, але завдяки цьому шлюбу може настати мир!
Б’ЯНКА. І вони повернуть наші фортеці і землі?
ДЖОВАННІ. Ні, але твої нащадки можуть їх успадкувати…
Б’ЯНКА. А вони повернуть із могил убитих, кінцівки покаліченим?
ДЖОВАННІ. Але ж це зупинить подальші вбивства…
Б’ЯНКА Нащадки від того, від чиїх рук загинула наша мама?
ДЖОВАННІ. Не кажи дурниць, не він же особисто!
Б’ЯНКА. Але від його наказів, тату! Ти себе чуєш? Ти заплющуєш очі на смерті стількох 
людей, а головне – своєї дружини!
ДЖОВАННІ. Бо я тепер король і маю заплющувати очі на особисті речі заради держави.
Б’ЯНКА. Це тебе Ламберто так навчив? Заради держави? Чи кишені твого радника, який має 
збитки, бо не може торгувати з ворогами? 
ДЖОВАННІ. Від війни потерпають багато людей, і заради них це теж потрібно…
Б’ЯНКА. Знаєш, тату, мені не треба розігрувати цей спектакль, я все одно не вірю в твою 
щирість. Гаразд, ти король – одружуйся на кому хочеш, а мені дай спокій. 
ДЖОВАННІ. Ти моя дочка і принцеса, ти маєш коритися моїй волі батька і короля. 
Б’ЯНКА. Он як ти заговорив… Тату, для мене Альберто – ворог, який вбивав і катував, 
грабував і руйнував, і мамина кров на його руках, що б ти не казав. Тому я не піду за нього 
заміж і край. І я вважаю оцю вашу змову ганебною зрадою, а не миром.
ДЖОВАННІ. Б’янко, ти ще дурне дівчисько і не розумієшся на державних справах. 
Б’ЯНКА. То і не вплутуй мене у ці справи! Тату, ти думаєш, що ти робиш?
ДЖОВАННІ. Я хотів вилікувати твоє розбите серце, доню. 
Б’ЯНКА. То ти розбив його ще більше. Учора мене зрадив коханий, сьогодні – батько.
ДЖОВАННІ. Зрадив? Тим, що зробив принцесою? Що хотів зробити королевою?  
Б’ЯНКА. І що мені з того, яка радість? Тільки смуток. А раптом він буде зі мною таким же 
жорстоким, як із полоненими? Ти бачив, що вони робили з деякими нашими жінками?



ДЖОВАННІ. Припини! Чого б це йому бути жорстоким із власною дружиною? 
Б’ЯНКА. А чом би й ні, якщо я трофей із завойованого королівства? 
ДЖОВАННІ. Всі воїни такі. І твій Лоренцо певне не святий!
Б’ЯНКА. Так… Ні слова більше про Лоренцо!
ДЖОВАННІ. Гаразд, ні слова про Лоренцо. Але твій шлюб з Альберто – вирішена справа.
Б’ЯНКА. Тату… Ні! Для мене краще смерть!
ДЖОВАННІ. Тепер вже ти загралась, Б’янко. Граєш ти фальшиво, я не вірю…
Б’ЯНКА. Ти хочеш перевірити, чи щира я? А не боїшся, що тоді буде запізно?
ДЖОВАННІ. Мене такими витребеньками ти не візьмеш. І поки не вирішиш підкоритись, то 
будеш під арештом в цій кімнаті. Я все сказав.
Б’ЯНКА. Тату! А може, давай кинемо все і поїдемо мандрувати, як колись, а?
ДЖОВАННІ. Це вже неможливо. Повір, я хочу твого щастя, і ти ще будеш дякувати, як 
станеш королевою. І думаю, що й мама радітиме з небес. Пригадуєш, вона тобі казала… 
Б’ЯНКА. Вона казала, що на мене чекає велика доля, або рання смерть…
ДЖОВАННІ. Тоді ти вибереш велику долю. Бо ти розумна дівчинка у мене, Б’янко.
Б’ЯНКА. Ні, тату, ти ж сам сказав, що я дурна.
ДЖОВАННІ. Тоді я сподіваюсь, що заспокоїшся і ще порозумнієш. 
Б’ЯНКА. Шкода, що ти живеш з чужого розуму, а він тебе погубить, тату…

Джованні хоче обняти її на прощання, але вона ухиляється. Він іде. 

СЦЕНА ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА
В’язниця. На місці Лоренцо сидить Джакомо – вже не зв’язаний. Входить Фабріціо з їжею.

ФАБРІЦІО. Вітаю тебе, бідолашний друже. Як твої кістки, хоч цілі?
ДЖАКОМО. Та цілі, нібито, а от шлунок потерпає… З учора й риски в роті я не мав.
ФАБРІЦІО. Вибачай, бо мав там дочекатися кінця розмови і добре, що я встиг почути.
ДЖАКОМО.  Сподіваюсь, що годуватимеш мене не лише новинами?
ФАБРІЦІО. Оце якраз нам підфартило – приніс з весільного бенкету страви – розкошуй.
ДЖАКОМО (розглядає страви). О, з такими стравами то можна й у в’язниці жити.
ФАБРІЦІО. Я сподіваюся, що ненадовго. Ну, ти герой, Джакомо, і дякую тобі, що нас не 
видав, та все ж таки волів би бачити тебе десь за містом…
ДЖАКОМО. Та перевдягнутися я встиг, але мене більше видав одяг блазня на Лоренцо.
ФАБРІЦІО. Ну так може сказав би, що той одяг просто вкрали…
ДЖАКОМО. І тоді б шукали когось іншого? А так я взяв усе на себе.
ФАБРІЦІО. Ти знаєш, що Ламберто хотів віддати тебе кату? Але Джованні не дозволив.
ДЖАКОМО. От падлюка той Ламберто. Та й Джованні коли по-щирому… не краще.
ФАБРІЦІО. Нічого, ти бачив, як вони вже почали сваритись? А далі іще більше. Стривай, 
може, вони самі ще одне одного повбивають. У кожнім разі  Джованні показав уже зубки і 
погрожував Ламберто арештом. Якщо він сюди потрапить, то живим може не вийти…
ДЖАКОМО. Але чи потрапить? І скільки лишилося жити мені? 
ФАБРІЦІО. Тобі поки нічого не загрожує, мені теж.
ДЖАКОМО. Я сподіваюсь, що й Лоренцо теж – у нього спільників, мов тих зірок на небі. А 
от за кого я тривожусь – це за Б’янку. Ти бачив, як вона трималась? 
ФАБРІЦІО. Вона ж актриса! Але є погана новина – її хочуть віддати заміж… за Альберто.
ДЖАКОМО. А йой! От ідіоти. Вона ж за нього не піде, бо має справжню гордість і мужність.
Боюся, якби не задумала вкоротити собі віку… Такий удар від Лоренцо, тепер ще це...
ФАБРІЦІО. Ти знаєш, маю я одну ідею, як її порятувати і зупинити цей ганебний шлюб…
ДЖАКОМО. Тоді ти поспіши, Фабріціо, а мене лиши на самоті з оцим бенкетом. Шкода, 
Лоренцо із Франческою не зможуть скуштувати ці страви. 
ФАБРІЦІО. Я б радше погуляв на весіллі у Лоренцо й Б’янки…
ДЖАКОМО. Якщо по правді, то я теж, але ж то неможливо, знаєш сам. Біжи й рятуй 
принцесу, аби ці страви не перейшли на поминки...



ФАБРІЦІО. Не дай то Бог.

Фабріціо йде, а Джакомо хапає і вгризається з насолодою в якусь страву. 

СЦЕНА ТРИДЦЯТА
Б’янка сама у себе в кімнаті, обстежує вікно, чи можна з нього спуститися, потім 
оглядається у пошуках чогось гострого, пробує. Стук у двері, вона кладе цей предмет.
Входить Фабріціо зі стравою у руках.

ФАБРІЦІО. Принцесо, перепрошую, що потривожив вашу милість, але маю дещо для вашої 
розради, бо несила бачити, як ви сумуєте.
Б’ЯНКА. О, дякую, Фабріціо, це так мило з вашого боку, але боюся, це неможливо…
ФАБРІЦІО. О, у світі немає нічого неможливого, повірте. Щойно була буря, а там раптом раз
– і визирає сонце.  Щойно дівчина ковтала солоні сльози, а тут раптом раз – і тортик! 

Знімає зі страви те, що її вкривало і демонструє тортик.

Б’ЯНКА. О, дякую, але я направду не хочу їсти… 
ФАБРІЦІО. Спробуйте хоч трішки! Це просто чудо, а не тортик. Мій новий рецепт, просто 
тане у роті. Я ж знаю, що дівчата люблять солоденьке. А воно піднімає настрій.
Б’ЯНКА. Я вірю, що він чудовий, ви справжній майстер, але… я просто не можу…
ФАБРІЦІО.  Б’янко, це з весільного бенкету. Король велів віддати його тим, кому я схочу. А 
я хочу пригостити саме вас. І не тому що ви принцеса, а чудова дівчина, яка гідна 
найкращого у цьому світі, а не ковтати сльози на самоті…
Б’ЯНКА. Так, я така чудова! Тільки мені зовсім не хочеться жити в цьому чудовому світі!
ФАБРІЦІО. Ви приголомшені, що Лоренцо втік не сам? (Тихо.) Я знаю, як ви йому 
допомогли ! І думаю, що він повівся як останній йолоп і свиня. Він не вартує ваших сліз…
Б’ЯНКА. Якби ще тільки це… Я трималася, ви ж бачили…
ФАБРІЦІО. Так, ви трималися блискуче. Але що такого ще трапилось? (Пауза.) Я розумію, 
що я чужа вам людина, але не байдужа до вас. І часом зі стороннім поділитись легше. 
Б’ЯНКА. Батько хоче видати мене за Альберто, щоб я стала королевою. А я його ненавиджу!
Моя мама загинула там, на кордоні. Він ворог нам! Я так не можу, розумієте?
ФАБРІЦІО. О, я розумію, Б’янко, що таке втрачати близьку людину і ненависть до ворогів. 
Дозвольте, я вам дам пораду… Запропоную вам я особливі ліки…
Б’ЯНКА. Ліки? Хіба є ліки від страждань душевних?
ФАБРІЦІО. І так, і ні. Послухайте уважно, що вам дам. Ось ця пігулка – заспокійливе й 
снодійне – одну приймете й відпочинете ви ніч. Вам треба відпочити і набратись сил і 
глянути на все під інших кутом зору. Але будьте обережні, бо 3 пігулки – і заснете ви 
надовго, 5 - вас розбудити просто так не зможуть, і навіть можуть думати, що вже не 
розбудять вас вовік, лиш інші ліки допоможуть. А от якщо ви 10 вип’єте, то тільки ангели 
розбудять вас у тій дорозі, що веде до Бога. Ви добре зрозуміли суть?
Б’ЯНКА. Так, я зрозуміла. Ви праві, мені потрібно відпочити від усього й всіх. 
ФАБРІЦІО. Але вам треба бути дуже обережною. І я б вам радив сподіватися на краще.
Б’ЯНКА. Стривайте… Маю до вас одне прохання… (Пише записку). Ось, я прошу, передайте
це йому… Раз ви дізналися про мою роль, то знаєте і де його шукати. І якщо я виберу ту 
дорогу… до ангелів… (зупиняє його заперечення) то попросіть його прийти і попрощатися.

Б’янка простягає йому записку, він бере і ховає її. Залишає тортик.

ФАБРІЦІО. Я все зроблю, не хвилюйтесь. Але не заходьте далеко на тім шляху. І з’їжте 
тортика, принцесо. Вам треба підкріпитися на цій дорозі. 
Б’ЯНКА. Я вдячна вам за все, Фабріціо, ви справжній друг.
ФАБРІЦІО. Дякую, слова багато значать ці. І пам’ятайте: найтемніша ніч перед світанком. 



Фабріціо виходить. Б’янка підходить до вікна. 

Б’ЯНКА. Коли пішла з цього світу мама, здалося, ніби все навколо потемніло – забракло 
світла… Коли пішов Лоренцо, ніби затемнення очам. А шлюб оцей - ніби провалля чорне…

Б’янка рахує пігулки, відкладає певну кількість, а потім сідає писати листа.

СЦЕНА ТРИДЯТЬ ПЕРША
Лоренцо і Франческа у полі за містом, у врочистому одязі.

ЛОРЕНЦО. От це і сталося – тепер ми вінчані і нас ніхто не розлучить, Франческо.
ФРАНЧЕСКА. Так, але мені не так це уявлялося колись…
ЛОРЕНЦО. Поглянь, яка краса навколо, тиша, і дзвін удалині! Ну, посміхнися, люба.
ФРАНЧЕСКА (всміхається через силу). Так, я рада, звісно… Але ж зробили ми це все 
таємно, і без благословення батька… Чи змириться він із цим весіллям? Я не знаю…
ЛОРЕНЦО. Не думай про сумне. Ми маємо чималу підтримку, збираються загони...
ФРАНЧЕСКА. Загони… І з ким ти будеш воювати? Із моїм батьком?
ЛОРЕНЦО.  Із шахраєм і зрадником Джованні, а твій батько зможе вибирати: з нами чи з 
ним. Я не буду мстити заради тебе, присягаюсь… Я сподіваюся заради тебе й він простить…
ФРАНЧЕСКА. Я опинилася між двох вогнів, Лоренцо. 
ЛОРЕНЦО. Ми опинилися, Франческо. Тепер ми разом, допоки смерть не розлучить нас.
ФРАНЧЕСКА. Ой, тільки не кажи про смерть, бо й так тривожно…
ЛОРЕНЦО. Час іти - сідлати коней. Гадаю, нас уже шукають... 

Повертають в інший бік і раптом щось помічають удалині.

ФРАНЧЕСКА. Стривай, Лоренцо, що там, на обрії, ти бачиш? 
ЛОРЕНЦО. Бачу… 
ФРАНЧЕСКА. Їх так багато… Хто це, невже твої загони…
ЛОРЕНЦО. Ні, Франческо, мої ще не зібралися… Це армія ворожа… 
ФРАНЧЕСКА. О Боже, невже це воїни Альберто?
ЛОРЕНЦО. А кого ще? Воюємо ми з ними. А я попереджав. Альберто розуміє тільки силу… 
ФРАНЧЕСКА. О Господи, вбережи нас від біди. Але що тепер робити?
ЛОРЕНЦО. Варіантів два. Або тікати і збирати нашу армію спротиву…
ФРАНЧЕСКА. Але що тоді буде з містом? Що буде з татом, з ними усіма?
ЛОРЕНЦО. Мені треба повернутися, Франческо, і попередити своїх людей про оборону... 
ФРАНЧЕСКА. Але ж тебе там можуть знов схопити!
ЛОРЕНЦО. Доведеться ризикувати чи дивитися, як Альберто захопить місто. Я бачив, що 
він робить із захопленим форпостом - краще тобі того не знати… Я лишу тебе в селищі…
ФРАНЧЕСКА. Ні! Тоді і я з тобою – попередити батька. Я хвилююся за нього, ти розумієш? 
І я собі ніколи не пробачу, якщо він загине, а я могла його порятувати…
ЛОРЕНЦО.  Гаразд. Тоді не будем гаяти ні хвилини. Я знаю таємний хід до замку…   
ФРАНЧЕСКА. Лишень одягнемо оці плащі ченців – я попросила у священика (Одягає).
ЛОРЕНЦО (одягає). Розумна дівчинка. Рушаймо.  (Обоє виходять.)  
 

СЦЕНА ТРИДЦЯТЬ ДРУГА
У залі палацу зустрічаються Джованні й Алессандро. Позаду лежить нерухома Б’янка.

ДЖОВАННІ. О Боже, я не можу в це повірити! Вона не могла цього зробити! Ні…
АЛЕССАНДРО. Мені теж здається, ніби це якийсь поганий сон, і я от-от прокинусь. Б’янко, 
навіщо ти це зробила?! Моя сестричка люба, ти могла ще жити і жити…
ДЖОВАННІ. А може все ж той лікар помилився, покликати іншого? Вона іще жива?



АЛЕССАНДРО. Я б радий був повірити у диво. Але ти уже кликав двох… не рви собі 
даремно серце.  Нам треба це прийняти, тату… І поті ця записка… 
ДЖОВАННІ. Так… А може це підробка? Її убили вороги? А це підклали…
АЛЕССАНДРО. Тату, я добре знаю її почерк, це писала Б’янка.
ДЖОВАННІ. Так, записка ця прощальна – це нам обом вердикт… Це ми її не вберегли!
АЛЕССАНДРО. Ми? Але ж це ти запропонував цей божевільний шлюб! Послухай, що вона 
пише: «Мої любі тато й братик Алессандро! Одруження з Альберто для мене неможливе, він 
ворог, і він також винен у смерті мами. Пробачити я це не можу, як і зрозуміти, навіщо було 
штовхати мене на цей протиприродний шлюб. Тому я обираю піти до матері і там зустріти 
втіху й розуміння, яких я не зустріла на землі. Люблю і обнімаю, ваша Б’янка».  
ДЖОВАННІ. О, не ятри мені ті свіжі рани! Але ж я хотів як краще, зрозумій! Щоб втішити її
після тої дурної втечі Лоренцо Боско, щоб зробити її королевою! Вона ж так мріяла про це!
Їй мама це колись наворожила – висока доля чи то рання смерть…
АЛЕССАНДРО. Тату, невже ти досі ще не зрозумів, що амбіції для Б’янки - то було не 
головне. Вона жила душею, серцем. Не така як ми… Але нас любила. 
ДЖОВАННІ. А ми її не вберегли…
АЛЕССАНДРО. Ти, тату! Ну чому ти не порадився зі мною, ну може я б знайшов слова, як 
би її підготувати. Навіщо ти виконуєш тільки те, що тобі каже Ламберто?
ДЖОВАННІ. Ламберто! Точно. Він це зробив навмисне. Він злився на Б’янку, що була 
замішана у втечі Боско, що виставила зрадницею його Франческу, от і підбив мене на цю 
розмову з нею… А вона ж іще сказала на останок: не слухайся Ламберто, він тебе згубить. 
АЛЕССАНДРО.  І чого ж ти слухав? Ні мене, ні Б’янку. Лишень його! Це він у всьому винен.

Входить Ламберто, а за ним слідом Фабріціо.

ЛАМБЕРТО. Ваше високосте король Массиміліано, ваша світлість принц Алессандро, 
дозвольте висловити співчуття у вашому невимовному горі. Готовий прийти на допомогу…
ДЖОВАННІ. О, ти вже допоміг! Порадив! Вона загинула від цих твоїх порад! І її кров – це 
на твоїх руках, Ламберто. 
ЛАМБЕРТО. Я можу зрозуміти ваше горе, але ви перейшли межі. До того тут я? По-перше, 
принцеса отруїлась. По-друге, я знаю про записку, вона зробила це сама.
ДЖОВАННІ. О, як зручно! І ти знову непричетний, як і тоді? 
ЛАМБЕРТО (тихо, натякаючи що тут Фабріціо). Фабріціо, принеси щось заспокійливе, 
хоча б вина… (Фабріціо виходить, Джованні). Слідкуй за тим, що кажеш. Фабріціо був тут і 
міг би зрозуміти натяк.
ДЖОВАННІ. А я не натякаю, а кажу – твоя провина була тоді, і тепер не менша. 
ЛАМБЕРТО. Але твоя також! І зараз вона більша, ніж моя. Так, я радив, але тільки ти знаєш 
краще свою дочку і міг би здогадатися, де та межа, яку не можна вже переступати. 
ДЖОВАННІ. Це ти її переступив, Ламберто, тільки ти…
ЛАМБЕРТО. Я розумію, в тобі говорять горе й гнів. Але подумай зараз про насущне!
ДЖОВАННІ. Про що вже думати? Коли сталося найгірше?
ЛАМБЕРТО. Хоча б про те, аби її достойно поховати – у фамільному склепі, а не за містом, 
поза цвинтарем, без служби божої, як самогубцю. Ти розумієш, що це треба приховати? 
АЛЕССАНДРО. Так, тату, він має рацію. І що ви пропонуєте, Ламберто?
ЛАМБЕРТО. Поки тримати все у таємниці, чутки подати як хворобу і ти підготувати звістку 
про летальний цей кінець. Я можу це все організувати як належить: лікаря, чутки, таємне 
перенесення тіла Б’янки до склепу. А потім церковну церемонію  належну. 
ДЖОВАННІ. Щоб потім всім оцим мене шантажувати?
ЛАМБЕРТО. Навіщо? Ми всі зацікавлені, аби принцеса була похована достойно. Але це був 
вибір її, а не наш – ми всі хотіли їй добра і миру для країни, тож наші наміри були шляхетні.
АЛЕССАНДРО. У батька так, але ти хотів помститися за ті її слова про твою дочку-хвойду!
ЛАМБЕРТО. Тоді я умиваю руки! Але вість про самогубство дійде до краю королівства!



ДЖОВАННІ. Стривай! Алессандро, тепер ти не гарячкуй. Ламберто тут правий, нам треба 
поміж нами перемир’я, аби достойно поховати Б’янку. Але і ти подякуй нам, Ламберто, що 
ми приховуєм ганьбу твоєї донечки, Ламберто. Адже слова про неї Алессандро – правда. 

Ламберто тільки хоче щось сказать, але входить Фабріціо і він замовкає.
ФАБРІЦІО. Вино барбареско і легкі закуски – овечий сир і риба по-неаполітанськи. 
ДЖОВАННІ. Дякую, Фабріціо. Ламберто?
ЛАМБЕРТО. Я з вашого дозволу відкланяюсь – багато клопотів у зв’язку з цією новиною.
ДЖОВАННІ. Гаразд, я сподіваюся на вашу допомогу. Ти можеш іти, Фабріціо, також… 

Ламберто і Фабріціо виходять. Джованні прислухається, визирає, чи ніхто не слухає.

ДЖОВАННІ. А тепер послухай, сину. (Наливає вина). Нам треба бути напоготові. Розумієш, 
він може організувати таку ж «хворобу» нам із тобою. Треба замінити охорону. А поки 
стежити за ним. Ти розумієш, синку? Тепер ми вдвох, а навколо – суцільні вороги. 
АЛЕССАНДРО. Розумію тату. Можеш розраховувати на мене. Я спостерігатиму за ним. 

П’ють вино. Алессандро виходить. Джованні підходить до Б’янки, цілує, встає і йде.  

СЦЕНА ТРИДЦЯТЬ ТРЕТЯ
Франческа у плащі з опущеним каптуром і Лоренцо у костюмі охоронця з опущеним 
забралом шолома тихо прощаються в коридорі палацу.  

ЛОРЕНЦО.  То ми домовилися, Франческо, зустрічаємося біля входу. Але ти тільки 
попереджаєш батька і зразу тікаєш. Якщо раптом тебе спробують затримати – свистиш. 
ФРАНЧЕСКА. А ти почуєш? Де ти будеш?
ЛОРЕНЦО.  Знайду своїх найвірніших кондотьєрів і Фабріціо, щоб попередити…
ФРАНЧЕСКА. Фабріціо? А він нас не видасть? 
ЛОРЕНЦО.  Ні, це він організував мою… нашу втечу. Він найшвидше усіх повідомить.
ФРАНЧЕСКА. Але ти теж не барися і будь обережним! Я так боюся…
ЛОРЕНЦО.  Іще не пізно повернути, Франческо.
ФРАНЧЕСКА. Ні, я вернулася заради батька… Я мушу йти. І бережи нас Бог (Обнімає). 

Лоренцо швидко йде зі сцени, а Франческа, опустивши каптур і перехрестившись, рушає у 
зворотній бік. Але її перетинає Алессандро. Він різким рухом знімає з неї каптур.

АЛЕССАНДРО. Овва, кого я бачу! Наречену! Вернулася? Яке щастя! Що, побавився і кинув,
то ти вирішила вернутися? Ощасливити  мене? 
ФРАНЧЕСКА.  Ні, пусти… Я йшла до батька, не до тебе…
АЛЕССАНДРО. А, навіть так? То просто пропусти? Ніби я тут випадковий служка?
ФРАНЧЕСКА.  Я не це… Пробач, я справді повелася некрасиво… Але зараз я не маю часу…
АЛЕССАНДРО. А я маю! І просто вибач – цього мало. Нікуди я тебе не пропущу, поки не 
почую я твоїх пояснень – в обмані, зраді і ганебній втечі!
ФРАНЧЕСКА. Послухай, Алессандро, я не хотіла, правда… Це все вийшло випадково. Я 
просто його побачила і зрозуміла, що не зможу без нього жити… 
АЛЕССАНДРО. І що, чому тепер не з ним? Чому вернулася до мене? Гадала я прийму? О, ні!
ФРАНЧЕСКА.  Я не до тебе, а до батька! Пропусти! Не можна гаяти часу!
АЛЕССАНДРО. Чого ти раптом поспішаєш так? І чого тоді вернулась?
ФРАНЧЕСКА.  Тут зовсім поруч армія Альберта, вони ідуть до міста, брати штурмом! І це 
біда для нас усіх, а я хотіла попередити батька, щоб він міг захистити Сан-Руфіно.
АЛЕССАНДРО. І ти гадаєш, я повірю у всю цю маячню? Альберто пропонував мир…
ФРАНЧЕСКА. І ви повірили? Хіба не знаєш, скільки разів вони нам брехали?
АЛЕССАНДРО. А ти? Хіба ти не збрехала? А я довірився тобі, повірив у надійність твого 



слова… Шахрайка! Ти знаєш, що зламала життя усій родині! Бо через тебе померла Б’янка!
ФРАНЧЕСКА. Але я… не винна в тім, не розумію, до чого тут я…
АЛЕССАНДРО. Ти все чудово розумієш, і я зроблю усе, щоб заплатила ти за все – обман, 
ганьбу, а головне, за смерть сестри. Вона закохана була в Лоренцо, а ти їй поламала долю.
ФРАНЧЕСКА. Алессандро, але в чому моя провина? У любові? 
АЛЕССАНДРО. Ах, тобі любові бракувало? Ну гаразд, ти її отримаєш… Дружиною тебе уже
не кличу. Якщо ти повелася, як хвойда, я теж поведуся так, як ти заслуговуєш... 

Алессандро накидається на Франческу, намагаючись її обійняти, вона пручається.

ФРАНЧЕСКА. Ні! Не смій мене чіпати! Я не хвойда! Я вінчана дружина Лоренцо Боско!
АЛЕССАНДРО. Що? Ти дружина? Ти вибрала арештанта замість принца? Достойний вибір. 
Тоді і твоє місце там, у камері! Ти арештована – за пособництво злочинцю. І я не відпущу!

Алессандро дістає ніж і виставляє перед собою, погрожуючи Франчесці. Вона відступає.

ФРАНЧЕСКА.  Ні, ти цього не зробиш! За що? Одруження – не злочин. Він не злочинець…  
АЛЕССАНДРО. Злочинець! І він, напевне, теж десь поруч? Кажи, куди пішов? Зізнавайся…
ФРАНЧЕСКА.  Я не знаю, де він. Правда… Але послухай, Алессандро, я казала правду – на 
Сан-Руфіно суне армія Альберто. Негайно треба організувати оборону, ти, як принц…
АЛЕССАНДРО. Як принц наказую тобі виконувати те, що я кажу. А я тебе попереджав, що 
не терплю обману, і зради і ганьби не потерплю. І що краще тобі не знати, який я у гніві!

Алессандро не пускає, погрожуючи ножем, коли вона намагається обійти то тут, то там.

ФРАНЧЕСКА.  Алессандро! Ти мене не чуєш! Вороги вже близько! Скоро вони будуть піл 
стінами міста… (за спиною Алессандра вона помічає Ламберто і кидається до нього).
ФРАНЧЕСКА. Тату, це я! Допоможи, захисти мене від Алессандро…

Франческа кидається до батька, сподіваючись проскочити, але Алессандро повів у той бік 
рукою з ножем, і жінка натикається на ніж, падає зі скриком. Алессандро шокований.

АЛЕССАНДРО. Франческо, що ти… навіщо… Я ж насправді не хотів…

Алессандро схиляється до Франчески, виймає ніж і помічає кров. Підбігає Ламберто.

ЛАМБЕРТО. О Боже, що ти зробив?! Дівчинко моя, ти тільки потерпи, зараз буде лікар… 
ФРАНЧЕСКА.  Тату, я хотіла попередити тебе – там армія Альберто, рятуйтеся… Прости…

Франческа закриває очі. Ламберто намагається привести її до тями, безуспішно, тоді 
піднімає голову до Алессандро.

ЛАМБЕРТО. Тварюко! Це ти її убив! Та ти мізинчика її не вартий… (Піднімається.)
АЛЕССАНДРО. Я не хотів, насправді… Вона сама накинулась на ніж. А я хотів лиш не 
пустити її, арештувати, вона пособниця злочинця… 
ЛАМБЕРТО (бере ножа, насувається). Арештувати? Це ти злочинець! Ти убивця, ти!

Алессандро відступає від Ламберта з ножем, той насувається, замахується.

АЛЕССАНДРО. Це випадково сталося… Направду… Облиште ніж! Наказую, як принц!
ЛАМБЕРТО. Який із тебе принц? Шматком лайна як був – ним і лишився! А я - останній 
дурень – хотів віддати тобі мій скарб, занапастив своє дитя… Але й тебе я жити не залишу!
АЛЕССАНДРО (відступає і кричить). Рятуйте! Напад на принца! Охорона!



З-за спини Ламберто вибігає Джованні, хапає Ламберто ззаду, скручує руки. Спільними 
зусиллями з Алессандро вони обеззброюють Ламберто, б’ють і зв’язують його. 

ЛАМБЕРТО. Твій син убивця! Він убив мою дитину! Ваші руки у крові!
ДЖОВАННІ. Як і твої, Ламберто. Тепер ми розплатилися за давній гріх – і ти, і я… 
ЛАМБЕРТО. Ти збожеволів! Я не винний! Вона сама… 
АЛЕССАНДРО. І Франческа! Вона сама накинулась на ніж. Ти мені віриш, батьку?
ДЖОВАННІ. Вірю. (Гукає.) Фабріціо! 

З’являється Фабріціо, оглядає труп Франчески і зв’язаного Ламберто, але не коментує.

ДЖОВАННІ. Фабріціо, виклич охорону – хай заберуть оцього злочинця, який напав на 
принца. І тепер я вибиратиму охоронців особисто, бо з цими бовдурами нас могли вже вбити 
раз двадцять, а вони й досі не з’явилися! 
ФАБРІЦІО. Буде зроблено. 
ЛАМБЕРТО. Фабріціо, благаю за Франческу! Їй потрібна допомога! Алессандро її вдарив…
ФАБРІЦІО (до Джованні, ігноруючи Ламберто). А що із дівчиною? Потрібен лікар?

Джованні нахиляється над нею, слухає, чи є дихання, підводиться.

ДЖОВАННІ. Я думаю, вже не потрібен…
ЛАМБЕРТО. О ні, ні, ні! Боже, завіщо?! Ні… (Фабріціо витягує його з зали.)
АЛЕССАНДРО. Батьку, я думаю, якщо з’явилася Франческа, Лоренцо теж десь тут. Вона 
сказала, що вони десь обвінчалися… Може й бреше…
ДЖОВАННІ. Брехала, може й ні. Тоді навіщо вона тут з’явилась?
АЛЕССАНДРО. Щоб попередити про армію Альберто. Але мені, здається, маячня…
ДЖОВАННІ. Так, оце вже  точно, що брехня, такого бути не може. Тоді ходімо попередимо, 
аби шукали, чи не вернувся десь Лоренцо…

Всі виходять із зали. 

СЦЕНА  ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА
В’язниця.У камері – Джакомо. Туди заштовхують Ламберто. Блазень помічає гостя.

ДЖАКОМО. О, Ламберто! Які гості! Прошу-прошу, колесо фортуни зробило коло, друже?
ЛАМБЕРТО. Стривайте! Не зачиняйте двері! Переведіть мене в іншу камеру!
ДЖАКОМО. Та чого ти злякався? Бити тебе не буду. А в іншій камері, хтозна, що там чекає.

Входить Фабріціо зі стравами і напоями.

ФАБРІЦІО. Я знаю, що чекає. У сусідній одноокий Вільям, який зарізав всю свою родину.
ЛАМБЕРТО. Ні, туди не треба!
ФАБРІЦІО. А ще тут поруч Федеріко, він лагідний до всіх чоловіків, бо він їх любить…
ЛАМБЕРТО. Все, я зрозумів, тут вишукане товариство, я лишаюсь тут… Тим більше, ти 
приніс вина, якщо не помилився я, Фабріціо?
ФАБРІЦІО. Так, це ваше улюблене… І навіть страва із бичачих хвостів…
ЛАМБЕРТО. О, дякую, мій друже, один ти можеш пожаліти старого герцога, який втратив 
дочку. То що, шановне товариство? Давайте пом’янемо Франческу… Прошу, наливай!

Фабріціо розливає вино по келихах і робить знак Джакомо за спиною Ламберто, аби той не 
їв ту страву, яку він приготував герцогу. Блазень робить знак, що зрозумів. Мовчки п’ють.

ЛАМБЕРТО. Царство небесне моїй дівчинці… Але Фабріціо, скажи, ти стільки років служив



мені! Чому ти не покликав охорону, аби схопити вбивцю Франчески?! 
ФАБРІЦІО. Бо ви не принц, і не король, а я поки що їм служу. Частуйтесь, прошу…

Ламберто смакує страву, приготовлену Фабріціо. Кухар обмінюється поглядом із блазнем.

ЛАМБЕРТО. Але ж ти знаєш, він насправді не король! А просто блазень!
ДЖАКОМО. Я попрошу не ганьбити блазнів!
ЛАМБЕРТО. Та я й не хочу їх ганьбити, але ж то різні речі – акторство і державні справи…
ФАБРІЦІО. Але ж ви самі затіяли цю гру – тепер претензії лишень до себе майте…
ЛАМБЕРТО. Але ти розумієш, адже я думав, він буде слухати мої поради! Що моя дівчинка 
стане королевою, а мій онучок - королем… Але вона не зрозуміла… І цей мужлан її убив…
ДЖАКОМО. Ти знаєш що, Ламберто?… Ти сам не зрозумів, у що ти втрапив. Театр – 
акторська справа. А коли ти починаєш грати у житті чужими долями, то будь готовий, що 
хтось може зіграти долею твоєю, або твоїх дітей…
ЛАМБЕРТО. І хто ж цей розумник? Джованні?! Він без мене нуль! Алессандро? Теж!
ФАБРІЦІО. Чому Джованні, може, ми з Джакомо?
ЛАМБЕРТО. Ви? Ну насмішили! Ну, жартівники… (Сміється сам, замовкає, з підозрою). До
речі, дивний смак цієї страви… А ви чого нічого не їсте?...
ФАБРІЦІО. Я просто нову спецію додав. Частуйся, ми недавно їли…
ДЖАКОМО. А це не жарт, Ламберто. Можливо, ми, а може вища сила вела нас по шляху… 
Тому ми вдвох з Джакомо допомогли втекти Лоренцо…  Аби зламати ваші плани…
ЛАМБЕРТО. Стривайте, ви серйозно? Але це маячня! Чому? Заради чого?
ФАБРІЦІО. Коротка пам’ять, бачу, в тебе. Але ми нагадаємо з Джакомо. Давайте по одній, за
іншу дівчину, яка загинула від рук негідника… За Беатріче…
ЛАМБЕРТО (відставляє келих). До чого тут Беатріче?…
ФАБРІЦІО. До справедливості, Ламберто… Колись загинула Беатріче, і ти був нібито 
непричетний. Тепер загинула Франческа – теж ніби випадково… 
ЛАМБЕРТО. Я не вбивав її, що це за дикі підозри?!
ДЖАКОМО. Ти її викрав і зґвалтував, і цим убив її, і покалічив мене й Фабріціо назавжди.
ЛАМБЕРТО. Це вам Джованні розповів цю маячню? Не слухайте…
ФАБРІЦІО. Ламберто, я чув вашу розмову і твоє зізнання. І клятву дав я цей борг повернути.
ДЖАКОМО. Ми вдвох присягнулися, Ламберто. Тож випий з нами келих за Беатріче. І ще 
скажи, де поховав її з Джованні. Покайся, поки маєш час. Його лишилось зовсім трішки…
ЛАМБЕРТО. Ви про що? Джованні наказав мене убити?
ДЖАКОМО. Ні, Джованні ні до чого, його черга ще прийде. Та є хороша новина для тебе – 
зустрінешся ти скоро із Франческою…
ЛАМБЕРТО. Як, невже вона жива?
ФАБРІЦІО. Ти досі ще не зрозумів? Ти вже на півшляху до неї. І Беатріче теж наш привіт. 
ЛАМБЕРТО. Ви… Це не спеція, так?
ФАБРІЦІО. Довго ж ти здогадувався, Ламберто. Так, це отрута.
ЛАМБЕРТО. І скільки мені лишилось?
ФАБРІЦІО. Я думаю, десь 5 хвилин. Тож випий келих за Беатріче і скажи нам, де її могила.
ЛАМБЕРТО (випиває келих залпом). Царство небесне, Беатріче. Під столітнім дубом у лісі, з 
того боку, де зламалась віть. Але надовго не прощаюсь, друзі. Бо скоро зустріч буде й вам.
ДЖАКОМО. Ти про що?
ЛАМБЕРТО. Франческа перед смертю сказала, що армія Альберто йде сюди. Я думав 
спершу, це неправда, але тепер у сумнівах. Тому вони вернулися з Лоренцо… 
ФАБРІЦІО. Овва, занапастив себе, свій рід, а виявляється, і всю країну!
ЛАМБЕРТО. Самі казали, що то Божа гра – тоді і я лише зброя рук господніх…
ФАБРІЦІО. Тоді я поспішу всіх попередити про наступ і знайти Лоренцо. Я зможу 
випустити і тебе, бо зараз  усю охорону кинуть на захист міста.  
ДЖАКОМО. І я з тобою, справді, тепер їм буде не до арештантів.
ФАБРІЦІО. І може зброя рук господніх ми з Джакомо, а ти - диявола слуга…



Ламберто хапається за живіт, падає на підлогу і починає корчитися в судомах. Двоє 
спостерігають мовчки, а потім виходять із камери.

СЦЕНА ТРИДЦЯТЬ П’ЯТА
Коридор у палаці. Фабріціо і Джакомо наштовхуються на Лоренцо. 

ФАБРІЦІО. О, нарешті ми тебе знайшли!
ЛОРЕНЦО.  А звідки знали, що я вернувся?
ФАБРІЦІО. Від Ламберто. Він у в’язниці, потім поясню… Скажи, це правда про Альберто?
ЛОРЕНЦО.  Так, сюди йде армія – я думаю, вже зовсім скоро наступ.
ДЖАКОМО. Ти попередив охорону на воротах?
ЛОРЕНЦО.  Ні, нікого не знайшов із наших – їх всіх замінили! І Франческа десь пропала…
ФАБРІЦІО. Я знаю, де всі наші, попереджу… А Франческа… ти ще не знаєш?
ЛОРЕНЦО.  Чого не знаю? Не мовчи…
ДЖАКОМО. Її убили… Алессандро…
ЛОРЕНЦО.  Де він?! Тварюка… Де?!
ФАБРІЦІО. Стривай, він ніби ненавмисне… Куди ти сам? А воїни твої…
ЛОРЕНЦО.  Гукайте всіх на оборону і захист воріт, а я розквитаюсь з Алессандро…
ФАБРІЦІО (Джакомо). Іди розшукай вірних кондотьєрів Лоренцо, а я за ним. 

Лоренцо біжить, Фабріціо рвонувся за ним, а Джакомо пішов в інший бік. 

СЦЕНА ТРИДЦЯТЬ ШОСТА
На майданчику біля стіни стоять Алессандро і Джованні, оглядаючи простір навколо.

ДЖОВАННІ. І з цього боку теж немає війська. А мали б бути з цього боку, якщо зі сходу…
АЛЕССАНДРО. Вони могли піти в обхід. Ще варто перевірити і західну частину стіни…

З’являється Лоренцо зі зброєю у руках. 

ЛОРЕНЦО. Алессандро, я викликаю тебе на двобій за вбивство моєї дружини Франчески!
ДЖОВАННІ. Охорона! Покличте охорону! Це злочинець! Принц у небезпеці!
ФАБРІЦІО. Ні! Є закони лицарства! Це справа честі – вступитись за дружину. Лоренцо має 
право діяти за цим законом. Ніхто не може оминути! Чули? Є виклик на двобій!
ДЖОВАННІ. Фабріціо! Як ти смієш? Я король Массиміліано, а Алессандро – принц.
ФАБРІЦІО. Досить комедії, Джованні. Я знаю, хто ти, й можу це довести. Якщо твій син – то
лицар, а не блазень, нехай вступає у двобій! 
АЛЕССАНДРО. Я не вбивав її, вона сама напоролася на ніж…
ЛОРЕНЦО.  І ніж в руках у тебе теж з’явився випадково?.
ФАБРІЦІО. Хай буде Божий суд – на чиєму боці правда – нехай покаже цей двобій!
ДЖОВАННІ. Це буде вбивство, а не суд!
ЛОРЕНЦО.  Чому? Ось тобі зброя! (Кидає). Я можу стати проти сонця. Чи ти сміливий лише 
з беззбройними жінками, а з чоловіком-воїном боїшся? Бо ти не лицар, а шахрай і блазень…
АЛЕССАНДРО. Досить! Добре, я погоджуюсь на бій!
ФАБРІЦІО (Джованні). Інакше його судитимуть, як вбивцю! І я посвідчу, що це так!

Лоренцо і Алессандро вступають у двобій. Подальший діалог – у процесі бою.

ЛОРЕНЦО. Овва, уже відступаєш? Це тобі не беззахисна дівчина… Тримай удар!
АЛЕССАНДРО. Ти винен у її смерті не менше – якби не ти, вона була б жива!
ЛОРЕНЦО. Неправда! Ти її згубив – я знаю! Ти вбивця і брехун!
ДЖОВАННІ. Зупиніть їх! Це убивство! Охорона!
ФАБРІЦІО. Не втручайся! Це все одно, що зупинити лавину – неможливо. 



АЛЕССАНДРО. Правда в тому, що вона добровільно погодилась на шлюб зі мною! 
ФАБРІЦІО. Обережно, Лоренцо! 
ДЖОВАННІ. Тоді і ти не втручайся! 
ЛОРЕНЦО. Ти брешеш – вона погодилася тільки, щоб мене порятувати!
АЛЕССАНДРО. Франческа обманювала і тебе, і мене! Вона б і далі наставляла тобі роги!
ЛОРЕНЦО. Не смій безчестити її ім’я, мерзотник!
ДЖОВАННІ. О Боже, Алессандро, тримайся! 
ФАБРІЦІО. Джованні, ти тільки заважаєш тими криками, мовчи!
ДЖОВАННІ. Я втратив донечку, і ризикую сином!
ФАБРІЦІО. Тоді молися. Цей поєдинок - Божий суд, Джованні. 
АЛЕССАНДРО. А як тобі такий удар? 
ЛОРЕНЦО. Саме такий чекав, щоб ти розкрився… А тепер тримай! За смерть Франчески!

Лоренцо б’є Алессандро, той падає, як підкошений. 

ДЖОВАННІ (кидається до сина). Синку… Ти поранений?... (Бачить, що той 
непритомний). Тільки не вмирай… Я більше не переживу іще й твоєї смерті… Завіщо, Боже!
ФАБРІЦІО (підходить до них). За Беатріче… Ти ще пам’ятаєш давній гріх?
ДЖОВАННІ. Ти знаєш?
ФАБРІЦІО. Знаю, під столітнім дубом…
ДЖОВАННІ. Я правда, не хотів… Покличте лікаря, може, його ще можна врятувати…
ФАБРІЦІО. Пізно… Суд Божий здійснено, Джованні – ми всі в його руках… 

З’являється Джакомо, кричить.

ДЖАКОМО. Альберто підходить до західних брами! Військо Альберто! Величезне!
ДЖОВАННІ. Це неможливо! Боже, це все нереально! Господи! За що ти так караєш нас? 
Щойно я оплакав улюблену доньку, ти забираєш в мене сина? А перед тим дружину 
поховав… Як можна винести усі оці удари? Це кляте місто! Винне лиш воно! Навіщо я сюди 
вернувся? Навіщо спокусив мене ти троном, Боже? Пекельна ця спокуса! Але я покаюсь! Я 
піду! На волю – геть із цього міста! Нехай його зруйнують вороги! Дощенту!

Джованні біжить у напрямку до західних воріт, за якими бачать наступ ворога.
Лоренцо оговтується від поєдинку і починає віддавати накази. 

ЛОРЕНЦО.  Так, загін на західну браму. Готуйте камені. Де лучники? Вздовж стін 
поставте… Джакомо, клич усіх сюди. Відкрийте  склади зброї. Всіх чоловіків – озброїти! 
Священики – калатайте в дзвони. 
ФАБРІЦІО. І що багато ворогів, Джакомо?
ДЖАКОМО. Здається, ніби обрій почорнів від тої сили.
ФАБРІЦІО. Молімося. Тепер урятувати може нас лиш чудо.
ДЖАКОМО. Або Лоренцо.  Головне, він знову з нами і на чолі нашого війська.

Починається калатання дзвонів,крики, метушня, Лоренцо бігає по периметру, керує. 
Джованні підходить до воріт, проривається на вихід із них, відкриваючи ворота ворогу.  

ФАБРІЦІО. О Боже, ти поглянь, он що він робить!
ДЖАКОМО. Хто?
ФАБРІЦІО. Джованні! Він відкриває ту браму!
ДЖАКОМО. От падлюка! Стій! Ні!
ФАБРІЦІО. Пізно… Тепер нас не врятує і Лоренцо…
ДЖАКОМО. Піду хоч попереджу… 

Джакомо біжить, раптом починає темнішати. Джакомо вертається з Лоренцо. 



ЛОРЕНЦО.  От чорт! Він опустив той міст! Устиг! Чи встигнемо закрити?! Я не знаю…
І чому так потемніло? Чому раптом ці зірки на небі?
ФАБРІЦІО. Сонце стало чорним! Ти бачиш?! 
ДЖАКОМО. О Боже, ні! Це поганий знак! Катаріна говорила, а я не вірив, що таке буває…
ФАБРІЦІО. Це знак нам на загибель?
ЛОРЕНЦО.  Яким би то не був той знак, я йду обороняти місто…

Лоренцо біжить у сторону відкритих воріт. Фабріціо і Джакомо спостерігають. 

ФАБРІЦІО. Ти бачиш? Вони, здається, зупинились…
ДЖАКОМО. Ти про що?
ФАБРІЦІО. Про ворожу армію! Он, поглянь! 
ДЖАКОМО. Удар мене, грім, якщо вони не повертають назад!… 

Прибігає Лоренцо. 

ЛОРЕНЦО.  Я не розумію, що відбувається… Чи це якийсь маневр?
ФАБРІЦІО. Це знак. Затемнення – це знак невдачі. Вони бояться наступати…
ДЖАКОМО. Ти думаєш?
ФАБРІЦІО. Ти ж бачиш – вони все розвертають – значить, отримали наказ про відступ.
ДЖАКОМО. Але це якесь чудо…
ФАБРІЦІО. Чи провидіння… Ми зброя у його руках…
ЛОРЕНЦО.  Ворота, що відкрив Джованні – майже закриті… Невже врятовані?
ДЖАКОМО. Чудо! (Бігає по стіні). Це чудо! Люди! Чудо! Це боже провидіння! 
ФАБРІЦІО. А він лишився з того боку, бачиш?  
ЛОРЕНЦО.  І нехай. Бо тут його готові розірвати… 
ФАБРІЦІО. Боже, що він робить? Намагається їх зупинити! 
ДЖАКОМО. Він геть збожеволів…
ФАБРІЦІО. Один повертається! Навіщо він це робить?! Ідіот!
ДЖАКОМО. Здається, він хоче загинути…
ФАБРІЦІО. О, Боже! І він таки своє отримав… Він просто зніс Джованні голову!… 
ДЖАКОМО. Відкривати браму ворогам – небезпечно…
ЛОРЕНЦО. Я нікому не побажав такої смерті…
ФАБРІЦІО. Але тепер це королівство лишилося… без голови. Чи ти готовий до цієї ролі?
ДЖАКОМО. І ти єдиний, хто може нас усіх порятувати! Вони пішли, але чи на довго? 
ФАБРІЦІО. На тебе вся надія – на твоїх кондотьєрів і твою доблесть і честь!
ЛОРЕНЦО. Ви це серйозно?
ФАБРІЦІО. Так Лоренцо, ти найдостойніший із нас.
ЛОРЕНЦО. Дякую за довіру… та все ж я незаконний правитель. 
ФАБРІЦІО. Тоді послухай уважно. Є одна можливість стати законним – це Б’янка… Тепер 
вона єдина принцеса і спадкоємиця трону…
ЛОРЕНЦО. Ви що? Я тільки-но пережив смерть Франчески, вона ще навіть не похована…
ФАБРІЦІО. Але ж її вже не вернеш із того світу. Така воля Божа… 
ДЖАКОМО. А Б’янка – хіба вона не померла?
ЛОРЕНЦО. Б’янка? Ви про що? Так вона жива чи мертва? 
ФАБРІЦІО. А, ти ж іще нічого не знаєш… Ось лист – на тебе він чекав з учора.
ЛОРЕНЦО.  Від кого?
ФАБРІЦІО. Від Б’янки. Вона покликала тебе до себе.
ЛОРЕНЦО.  Куди? І де вона?
ФАБРІЦІО. У труні у родовому склепі…
ЛОРЕНЦО.  Що?! Так вона все-таки померла? Хто її убив?
ФАБРІЦІО. Вона наклала на себе руки. 
ЛОРЕНЦО.  Через мене?



ФАБРІЦІО. І через тебе, і через батька, який хотів її віддати за Альберто…
ЛОРЕНЦО.  О, тільки не це! Бідолашна Б’янка. Це моя провина, мені нема прощення…
ФАБРІЦІО. Можливо, є. Бо я не знаю, чи вона померла, чи просто в летаргії. Тримай цей 
еліксир – і капни пару крапель їй на губи. Або вона отямиться, або померла. 
ЛОРЕНЦО. Але цей еліксир не оживить Франчески?
ФАБРІЦІО. Ні, на жаль. Я пропоную і тобі, і нам усім довіритися Божій волі. Якщо Б’янка не
оживе, то значить тобі судилося сумувати за ними і бути узурпатором, бо іншого шляху не 
буде. Але як оживе, це буде вірний знак божественного благословення і твого правління, і 
шлюбу із воскреслою принцесою… 
ЛОРЕНЦО. У моїм серці – рана й попіл.
ДЖАКОМО. Але ти подумай і про те, хто зможе гоїти ту рану? Лиш тільки та, хто любить 
тебе віддано і щиро. А там із часом і ти відтанеш до життя… 
ФАБРІЦІО. І одружившись, ти законно отримаєш трон і врятуєш королівство. І всіх нас.
ДЖАКОМО. Чи хочеш, аби правив тут Альберто? Могили батька й брата топтали його коні?
ЛОРЕНЦО. Ні, я не віддам їх на поталу ворогам!
ФАБРІЦІО. Тоді довірся волі Божій. Якщо вона жива, це знак на воскресіння королівства.   
ЛОРЕНЦО. Це все так дивно… Доля? Я спробую, але не дуже вірю у два дива водночас… 
ФАБРІЦІО. Ніхто не знає. Іди і перевір, це буде зустріч чи прощання. Я обіцяв це передати. 

Фабріціо передає йому записку Б’янки. Лоренцо йде. До Фабріціо підходить Джакомо. 

ДЖАКОМО. Скажи, а Б’янку справді можна оживити?
ФАБРІЦІО. Невідомо. Я дав пігулки їй, але не знаю, скільки вона насправді прийняла…
ДЖАКОМО. Тоді лишається молитися про друге чудо.
ФАБРІЦІО. Це чудо треба готувати і для народу. Якщо побачиш їх удвох, кричи «Хай живе 
король Лоренцо і королева Б’янка!». Зрозумів?
ДЖАКОМО. А якщо ні? 
ФАБРІЦІО. Тоді затемнення – поганий знак саме для нас, Джакомо. 

На задньому плані з’являються Лоренцо за руку з Б’янкою.

ДЖАКОМО. Ідуть! Вони йдуть, Фабріціо! Ми вижили, ти чуєш?! (обнімаються). 
ФАБРІЦІО (кричить). Хай живе король Лоренцо!
ДЖАКОМО (кричить). І королева Б’янка!
ФАБРІЦІО. Хай живе король Лоренцо!
ДЖАКОМО. І королева Б’янка!
ФАБРІЦІО. Хай живе король Лоренцо!
ДЖАКОМО. І королева Б’янка!

Лоренцо і Б’янка підходять до краю сцени. Джакомо і Фабріціо обсипають їх квітами. Всі 
четверо стають на авансцені. Чути голос натовпу, який вторить їх голосам. Затемнення. 

ЕПІЛОГ
Коло світла висвітлює на авансцені Фабріціо. За ним – силует дерева і сонце. 

ФАБРІЦІО. Що з нами буде далі? Це шлях угору чи вниз? У простір світла чи у темінь? Не 
відаю… Я не знаю рецептів долі, але знаю, що кожна страва – це магія з вогню й води. І коли
готуєш гостру страву, то головне - розрахувати в ній отруту… І все одно ти тільки зброя у 
руках небесних - кінцевий смак, живильний чи смертельний, лишається за тим, хто нас 
створив. Завжди вертайте всі борги – і за добро і зло, і за байдужість… І ще – тримайте ключі
від свого серця і від своєї долі при собі, не довіряйте їх тому, хто побіжить відкрити браму 
ворогам. Бо з того, що ви любите, зостанеться лиш попіл… Але є одне питання. Який такий 
міцний напій зробити, аби нам з Джакомо вистачило мужності піти під той дуб? Щоб 



поховати вже по-людськи Беатріче… Бо єдине, що дарує спокій серцю – справедливість...  
                                                                       

ЗАВІСА


