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Серія заснована у 2014 році та регу-
лярно доповнюється новинками. Усі 
книжки серії є бест селерами. Книжки 
серії здобули номінацію у всеукраїн-
ському рейтингу «Книжка року 2017»

8+

Серія «Видатні особистості. Біографічні нариси 
для дітей» — це унікальний проект, який спри-
яє набагато якіснішому дозвіллю батьків і дітей. 
Книги серії написані в захоплюючій і доступній 
формі, що робить сам процес читання ненудним 
і корисним. Діти поринають у неймовірні при-
годи персонажів та відкривають для себе життя 
головних героїв — видатних людей усіх часів. 
Із цих історій дитина дізнається, що завдяки на-
полегливій праці, вірі у себе та бажанню прине-
сти щось корисне у світ, можливо досягти будь-
якої мети. В кінці кожного розділу — завчасно 
підготовлені запитання, які допоможуть дитині 
зрозуміти і запам’ятати найважливіше. Історії 
навчать дитину досягати цілей, не боятися труд-
нощів, ніколи не здаватися та до кінця вірити 
у свій успіх!

Вільям Шекспір

«Все добре,  
що добре
закінчується»

Вільям  
Шекспір

В�лен�ин� Вздул�ськ�

ВИДАТНІ 
ОСОБИСТОСТІ

БІОГРАФІЧНІ  
НАРИСИ  
ДЛЯ ДІТЕЙ

Завдяки серії книг «Видатні 
особистості. Біографічні 
нариси для дітей» ви змо-

жете дати дитині те, що їй справ-
ді потрібно. Ваш час, вашу ува-
гу, вашу любов. Читання таких 
книжок разом – чудовий спосіб 
якісно попіклуватися про своїх 
дітей. Любов – це вчинки. Тому 
читайте разом зі  своїми дітьми, 
нехай вони відчувають, як ви їх 
любите. Для дитини важлива 
особиста участь батьків, а  з  та-
кими книжками це буде просто 
зробити. Навіть дорослим цікаво 
читати та дізнаватись щось нове 
про легендарних особистостей. 
А для дитини це чудова мандрів-
ка по життю хлопчика чи дівчин-
ки, котрі в кінці розповіді стають 
людьми, які увійшли в  історію. 
Справді, дуже вдала ідея!

Дмитро Карпачов,  
практикуючий психолог, 

телеведучий

Я   раджу цю дитячу серію 
всім СВІДОМИМ бать-
кам! Я  сам читав книж-

ки цієї серії своїм дітям. Вона 
дивовижна! Вона вчить дітей 
правильно жити. Допомагає їм 
зрозуміти складний для них світ. 
Підказує, як можна робити і  як 
не  варто. Дає приклади, як до-
сягати поставлених цілей. Для 
цього в  кожному розділі є під-
готовлені запитання, відповіда-
ючи на  які дитина запам’ятовує 
найголовніше та  робить власні 
висновки. Обов’язково читай-
те своїм дітям! Читайте разом 
з ними. Читання – це найкращий 
процес для розвитку та  основа 
для великих досягнень у  житті! 
Я Знаю – Ти Можеш! 

Іцхак Пінтосевич,  
батько трьох дітей, експерт 

з системного розвитку 
особистості та бізнесу, 
автор бестселера «Дій! 

10 заповідей успіху»
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Серія заснована у 2014 році та регу-
лярно доповнюється новинками. Усі 
книжки серії є бест селерами. Книжки 
серії здобули номінацію у всеукраїн-
ському рейтингу «Книжка року 2017»
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ВИДАТНІ
ОСОБИСТОСТІ

БІОГРАФІЧНІ НАРИСИ 
ДЛЯ ДІТЕЙ

Одрі  Хепберн Одрі 
Хепберн

Серія «Видатні особистості. Біографічні нариси для 
дітей» — це унікальний проект, який сприяє набагато 
якіснішому дозвіллю батьків і дітей. Книги серії написані 
в захоплюючій і доступній формі, що робить сам процес чи-
тання не нудним і корисним. Діти поринають у неймовірні 
пригоди персонажів та відкривають для себе життя голо-
вних героїв — видатних людей усіх часів. Із цих історій ди-
тина дізнається, що завдяки наполегливій праці, вірі у себе 
та бажанню принести щось корисне у світ, можливо досягти 
будь-якої мети. В кінці кожного розділу — завчасно під-
готовлені запитання, які допоможуть дитині зрозуміти 
і запам’ятати найважливіше. Історії навчать дити-
ну досягати цілей, не боятися труднощів, ніколи 
не здаватися та до кінця вірити у свій успіх!

«Якщо тобі знадобиться рука 
допомоги, знай — вона у тебе є — 
твоя власна. Коли ти станеш старше, 
ти зрозумієш, що у тебе дві руки: 
одна, щоб допомагати собі, інша, 
щоб допомагати іншим.»

Наталія Павліщєва

О
др

і  
Х

еп
бе

рн

8+

ВИДАТНІ
ОСОБИСТОСТІ

БІОГРАФІЧНІ НАРИСИ 
ДЛЯ ДІТЕЙ

Марія Сердюк

Коко Шанель
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ВИДАТНІ
ОСОБИСТОСТІ

БІОГРАФІЧНІ НАРИСИ 
ДЛЯ ДІТЕЙ

Ольга Опанасенко

Блез 
Паскаль

ь

Ольга Опанасенко
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ВИДАТНІ
ОСОБИСТОСТІ

БІОГРАФІЧНІ НАРИСИ 
ДЛЯ ДІТЕЙ

Ірина Костюченко

Маргарет 
Тетчер
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ВИДАТНІ
ОСОБИСТОСТІ

БІОГРАФІЧНІ НАРИСИ 
ДЛЯ ДІТЕЙ

Марія Сердюк

Стів 
Джобс
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ВИДАТНІ
ОСОБИСТОСТІ

БІОГРАФІЧНІ НАРИСИ 
ДЛЯ ДІТЕЙ

Ольга Опанасенко

    Нікола Тесла

Юлія Потерянко

Альберт 
Ейнштейн

ВИДАТНІ
ОСОБИСТОСТІ

БІОГРАФІЧНІ НАРИСИ 
ДЛЯ ДІТЕЙ

Особливості 
книг в серії
Запитання-завдання
В кожному розділі – добірка 
запитань,  які допомагають 
дитині запам’ятати найголовніше 
та зробити власні висновки.

Змістовні ілюстрації
Оригінальні ілюстрації 
зацікавлять дитину та 
допоможуть візуалізувати 
історію.

Дітям та дорослим
Цікаво читати дитині та 
дорослому.

Реальні біографії
Цікаві історії, що грунтуються 
на фактах та подіях із життя 
особистості.  

Завдяки серії книг «Ви-
датні особистості. Біогра-
фічні нариси для дітей» 

ви зможете дати дитині те, що їй 
справді потрібно. Ваш час, вашу 
увагу, вашу любов. Читання та-
ких книжок разом – чудовий 
спосіб якісно попіклуватися про 
своїх дітей. Любов – це вчинки. 
Тому читайте разом зі своїми ді-
тьми, нехай вони відчувають як 
ви їх любите. Для дитини важ-
лива особиста участь батьків, 
а  з  такими книжками це буде 
просто зробити. Навіть дорос-
лим цікаво читати та дізнаватись 
щось нове про легендарних осо-
бистостей. А для дитини це чудо-
ва мандрівка по життю хлопчика 
чи дівчинки, котрі в кінці розпо-
віді стають людьми, які увійшли 
в історію людства. Справді, дуже 
вдала ідея!

Дмитро Карпачов, 
практикуючий психолог, 

телеведучий.

Я  раджу цю дитячу серію 
всім СВІДОМИМ бать-
кам! Я сам читав книжки 

цієї серії своїм дітям. Це диво-
вижна серія! Вона вчить дітей 
правильно жити. Допомагає їм 
зрозуміти складний для них світ. 
Підказує, як можна робити і  як 
не  варто. Дає приклади, як до-
сягати поставлених цілей. Для 
цього в  кожному розділі є під-
готовлені запитання, відповіда-
ючи на які, дитина запам’ятовує 
найголовніше та  робить власні 
висновки. Обов’язково читай-
те своїм дітям! Читайте разом 
з ними. Читання – це найкращий 
процес для розвитку та  основа 
для великих досягнень у  житті! 
Я Знаю – Ти Можеш! 

Іцхак Пінтосевич, 
батько трьох дітей, експерт 

з системного розвитку 
особистості та бізнесу, 
автор бестселера «Дій! 

10 заповідей успіху»
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«Свобода — 
це завжди 
стильно»

Серія «Видатні особистості. Біографічні нариси 
для дітей» — це унікальний проект, який спри-
яє набагато якіснішому дозвіллю батьків і дітей. 
Книги серії написані в захоплюючій і доступній 
формі, що робить сам процес читання не нудним 
і корисним. Діти поринають у неймовірні при-
годи персонажів та відкривають для себе життя 
головних героїв — видатних людей усіх часів. 
Із цих історій дитина дізнається, що завдяки на-
полегливій праці, вірі у себе та бажанню прине-
сти щось корисне у світ, можливо досягти будь-
якої мети. В кінці кожного розділу — завчасно 
підготовлені запитання, які допоможуть дитині 
зрозуміти і запам’ятати найважливіше. Історії 
навчать дитину досягати цілей, не боятися труд-
нощів, ніколи не здаватися та до кінця вірити у 
свій успіх!

Коко Шанель

ВИДАТНІ
ОСОБИСТОСТІ

БІОГРАФІЧНІ НАРИСИ 
ДЛЯ ДІТЕЙ

Марія Сердюк
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Особливості 
книг в серії
Питання-завдання
В кожній главі – добірка 
питань,  які допомагають дитині 
запам’ятати найголовніше та 
зробити власні висновки.

Змістовні ілюстрації
Оригінальні ілюстрації 
зацікавлять дитину та 
допоможуть візуалізувати 
історію

Дітям та дорослим
Цікаво читати дитині та 
дорослому.

Реальні біографії
Цікаві історії, в основі 
яких факти та події з життя 
особистості. 

Завдяки серії книг «Видат-
ні особистості. Біогра-
фічні нариси для дітей» 

ви зможете дати дитині те, що їй 
дійсно потрібно. Ваш час, вашу 
увагу, вашу любов. Читання 
таких книжок разом – чудовий 
спосіб якісно попіклуватися про 
своїх дітей. Любов – це вчинки. 
Тому читайте разом зі своїми 
дітьми, нехай вони відчувають 
як ви їх любите. Для дитини 
важлива особиста участь бать-
ків, а з такими книжками це буде 
просто зробити. Навіть дорос-
лим цікаво читати та дізнаватись 
щось нове про легендарних 
особистостей. А для дитини 
це чудова мандрівка по життю 
хлопчика чи дівчинки, котрі 
в кінці розповіді стають людьми, 
які увійшли до історії людства. 
Справді, дуже вдала ідея!

Дмитро Карпачов, 
практикуючий психолог, 

телеведучий.

Я раджу цю дитячу 
серію всім СВІДОМИМ 
батькам! Я сам читав 

книжки цієї серії своїм дітям. Це 
дивовижна серія! Вона вчить ді-
тей правильно жити. Допомагає 
їм зрозуміти складний для них 
світ. Підказує, як можна робити 
і як не варто. Дає приклади як 
досягати поставлених цілей. Для 
цього в кожній главі є підготов-
лені запитання, відповідаючи 
на які, дитина запам’ятовує 
найголовніше та робить власні 
висновки. Обов’язково читай-
те своїм дітям! Читайте разом 
з ними. Читання – це найкра-
щий процес для розвитку та 
основа для великих досягнень 
у житті! Я Знаю – Ти Можеш! 

Іцхак Пінтосевич, 
батько трьох дітей, експерт 

з системного розвитку 
особистості та бізнесу, 
автор бестселера «Дій! 

10 заповідей успіху»

9 7 8 6 1 7 7 4 5 3 2 2 1

ISBN 978-617-7453-22-1

www.ipio-books.com

8+

8+

«Людина, яка ніколи 
не робила помилок, 
не пробувала нічого 
нового»

Блез Паскаль

Серія «Видатні особистості. Біографічні нариси 
для дітей» — це унікальний проект, який спри-
яє набагато якіснішому дозвіллю батьків і дітей. 
Книги серії написані в захоплюючій і до-
ступній формі, що робить сам процес чи-
тання не нудним і корисним. Діти порина-
ють у неймовірні пригоди персонажів та 
відкривають для себе життя головних ге-
роїв — видатних людей усіх часів. Із цих іс-
торій дитина дізнається, що завдяки наполегли-
вій праці, вірі у себе та бажанню принести щось 
корисне у світ, можливо досягти будь-якої мети. 
В кінці кожного розділу — завчасно підготовле-
ні запитання, які допоможуть дитині зрозуміти 
і запам’ятати найважливіше. Історії навчать ди-
тину досягати цілей, не боятися труднощів, ні-
коли не здаватися та до кінця вірити у свій успіх!

ВИДАТНІ
ОСОБИСТОСТІ

БІОГРАФІЧНІ НАРИСИ 
ДЛЯ ДІТЕЙ

Ольга Опанасенко
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Завдяки серії книг «Видат-
ні особистості. Біогра-
фічні нариси для дітей» 

ви зможете дати дитині те, що їй 
дійсно потрібно. Ваш час, вашу 
увагу, вашу любов. Читання 
таких книжок разом – чудовий 
спосіб якісно попіклуватися про 
своїх дітей. Любов – це вчинки. 
Тому читайте разом зі своїми 
дітьми, нехай вони відчувають як 
ви їх любите. Для дитини важ-
лива особиста участь батьків, 
а з такими книжками це буде 
просто зробити. Навіть дорос-
лим цікаво читати та дізнаватись 
щось нове про легендарних 
особистостей. А для дитини 
це чудова мандрівка по життю 
хлопчика чи дівчинки, котрі в 
кінці розповіді стають людьми, 
які увійшли до історії людства. 
Справді, дуже вдала ідея!

Дмитро Карпачов, 
практикуючий психолог, 

телеведучий.

Я раджу цю дитячу 
серію всім СВІДОМИМ 
батькам! Я сам читав 

книжки цієї серії своїм дітям. Це 
дивовижна серія! Вона вчить ді-
тей правильно жити. Допомагає 
їм зрозуміти складний для них 
світ. Підказує, як можна робити 
і як не варто. Дає приклади як 
досягати поставлених цілей. Для 
цього в кожній главі є підготов-
лені запитання, відповідаючи 
на які, дитина запам’ятовує 
найголовніше та робить власні 
висновки. Обов’язково читайте 
своїм дітям! Читайте разом з 
ними. Читання – це найкращий 
процес для розвитку та основа 
для великих досягнень у житті! 
Я Знаю – Ти Можеш! 

Іцхак Пінтосевич, 
батько трьох дітей, експерт 

з системного розвитку 
особистості та бізнесу, 
автор бестселера «Дій! 

10 заповідей успіху»

Особливості 
книг в серії
Питання-завдання
В кожній главі – добірка 
питань,  які допомагають дитині 
запам’ятати найголовніше та 
зробити власні висновки.

Змістовні ілюстрації
Оригінальні ілюстрації 
зацікавлять дитину та 
допоможуть візуалізувати 
історію

Дітям та дорослим
Цікаво читати дитині та 
дорослому.

Реальні біографії
Цікаві історії, в основі 
яких факти та події з життя 
особистості. 
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«Людина, яка ніколи 
не робила помилок, 
не пробувала нічого 
нового»

Маргарет Тетчер

Серія «Видатні особистості. Біографічні на-
риси для дітей» — це унікальний проект, 
який сприяє набагато якіснішому дозвіллю 
батьків і дітей. Книги серії написані в за-
хоплюючій і доступній формі, що робить 
сам процес читання не нудним і корис-
ним. Діти поринають у неймовірні при-
годи персонажів та відкривають для себе 
життя головних героїв — видатних людей 
усіх часів. Із цих історій дитина дізнаєть-
ся, що завдяки наполегливій праці, вірі у 
себе та бажанню принести щось корисне у 
світ, можливо досягти будь-якої мети. В кін-
ці кожного розділу — завчасно підготовлені 
запитання, які допоможуть дитині зрозуміти 
і запам’ятати найважливіше. Історії навчать 
дитину досягати цілей, не боятися труднощів, 
ніколи не здаватися та до кінця вірити у свій 
успіх!

ВИДАТНІ
ОСОБИСТОСТІ

БІОГРАФІЧНІ НАРИСИ 
ДЛЯ ДІТЕЙ

Ірина Костюченко

Маргарет 
Тетчер
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Завдяки серії книг «Видат-
ні особистості. Біогра-
фічні нариси для дітей» 

ви зможете дати дитині те, що їй 
дійсно потрібно. Ваш час, вашу 
увагу, вашу любов. Читання 
таких книжок разом – чудовий 
спосіб якісно попіклуватися про 
своїх дітей. Любов – це вчинки. 
Тому читайте разом зі своїми 
дітьми, нехай вони відчувають як 
ви їх любите. Для дитини важ-
лива особиста участь батьків, 
а з такими книжками це буде 
просто зробити. Навіть дорос-
лим цікаво читати та дізнаватись 
щось нове про легендарних 
особистостей. А для дитини 
це чудова мандрівка по життю 
хлопчика чи дівчинки, котрі в 
кінці розповіді стають людьми, 
які увійшли до історії людства. 
Справді, дуже вдала ідея!

Дмитро Карпачов, 
практикуючий психолог, 

телеведучий.

Я раджу цю дитячу 
серію всім СВІДОМИМ 
батькам! Я сам читав 

книжки цієї серії своїм дітям. Це 
дивовижна серія! Вона вчить ді-
тей правильно жити. Допомагає 
їм зрозуміти складний для них 
світ. Підказує, як можна робити 
і як не варто. Дає приклади як 
досягати поставлених цілей. Для 
цього в кожній главі є підготов-
лені запитання, відповідаючи 
на які, дитина запам’ятовує 
найголовніше та робить власні 
висновки. Обов’язково читайте 
своїм дітям! Читайте разом з 
ними. Читання – це найкращий 
процес для розвитку та основа 
для великих досягнень у житті! 
Я Знаю – Ти Можеш! 

Іцхак Пінтосевич, 
батько трьох дітей, експерт 

з системного розвитку 
особистості та бізнесу, 
автор бестселера «Дій! 

10 заповідей успіху»

Особливості 
книг в серії
Питання-завдання
В кожній главі – добірка 
питань,  які допомагають дитині 
запам’ятати найголовніше та 
зробити власні висновки.

Змістовні ілюстрації
Оригінальні ілюстрації 
зацікавлять дитину та 
допоможуть візуалізувати 
історію

Дітям та дорослим
Цікаво читати дитині та 
дорослому.

Реальні біографії
Цікаві історії, в основі 
яких факти та події з життя 
особистості. 

www.ipio-books.com
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Нікола Тесла

Серія «Видатні особистості. Біографічні нариси 
для дітей» — це унікальний проект, який спри-
яє набагато якіснішому дозвіллю батьків і дітей. 
Книги серії написані в захоплюючій і доступній 
формі, що робить сам процес читання не нудним 
і корисним. Діти поринають у неймовірні при-
годи персонажів та відкривають для себе життя 
головних героїв — видатних людей усіх часів. 
Із цих історій дитина дізнається, що завдяки на-
полегливій праці, вірі у себе та бажанню прине-
сти щось корисне у світ, можливо досягти будь-
якої мети. В кінці кожного розділу — завчасно 
підготовлені запитання, які допоможуть дитині 
зрозуміти і запам’ятати найважливіше. Історії 
навчать дитину досягати цілей, не боятися труд-
нощів, ніколи не здаватися та до кінця вірити 
у свій успіх!

ВИДАТНІ
ОСОБИСТОСТІ

БІОГРАФІЧНІ НАРИСИ 
ДЛЯ ДІТЕЙ

Ольга Опанасенко

    Нікола Тесла
Те

«Вам знайомий 
вираз «Вище голови 
не стрибнеш»? 
Це омана. Людина 
може все»
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Особливості 
книг в серії
Питання-завдання
В кожній главі – добірка 
питань,  які допомагають дитині 
запам’ятати найголовніше та 
зробити власні висновки.

Змістовні ілюстрації
Оригінальні ілюстрації 
зацікавлять дитину та 
допоможуть візуалізувати 
історію

Дітям та дорослим
Цікаво читати дитині та 
дорослому.

Реальні біографії
Цікаві історії, в основі 
яких факти та події з життя 
особистості. 

Завдяки серії книг «Видат-
ні особистості. Біогра-
фічні нариси для дітей» 

ви зможете дати дитині те, що їй 
дійсно потрібно. Ваш час, вашу 
увагу, вашу любов. Читання 
таких книжок разом – чудовий 
спосіб якісно попіклуватися про 
своїх дітей. Любов – це вчинки. 
Тому читайте разом зі своїми 
дітьми, нехай вони відчувають як 
ви їх любите. Для дитини важ-
лива особиста участь батьків, 
а з такими книжками це буде 
просто зробити. Навіть дорос-
лим цікаво читати та дізнаватись 
щось нове про легендарних 
особистостей. А для дитини 
це чудова мандрівка по життю 
хлопчика чи дівчинки, котрі в 
кінці розповіді стають людьми, 
які увійшли до історії людства. 
Справді, дуже вдала ідея!

Дмитро Карпачов, 
практикуючий психолог, 

телеведучий.

Я раджу цю дитячу 
серію всім СВІДОМИМ 
батькам! Я сам читав 

книжки цієї серії своїм дітям. Це 
дивовижна серія! Вона вчить ді-
тей правильно жити. Допомагає 
їм зрозуміти складний для них 
світ. Підказує, як можна робити 
і як не варто. Дає приклади як 
досягати поставлених цілей. Для 
цього в кожній главі є підготов-
лені запитання, відповідаючи 
на які, дитина запам’ятовує 
найголовніше та робить власні 
висновки. Обов’язково читайте 
своїм дітям! Читайте разом з 
ними. Читання – це найкращий 
процес для розвитку та основа 
для великих досягнень у житті! 
Я Знаю – Ти Можеш! 

Іцхак Пінтосевич, 
батько трьох дітей, експерт 

з системного розвитку 
особистості та бізнесу, 
автор бестселера «Дій! 

10 заповідей успіху»

www.ipio-books.com
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Серія «Видатні особистості. Біографічні нариси 
для дітей» — це унікальний проект, який спри-
яє набагато якіснішому дозвіллю батьків і дітей. 
Книги серії написані в захоплюючій і доступній 
формі, що робить сам процес читання не нудним 
і корисним. Діти поринають у неймовірні при-
годи персонажів та відкривають для себе життя 
головних героїв — видатних людей усіх часів. 
Із цих історій дитина дізнається, що завдяки на-
полегливій праці, вірі у себе та бажанню прине-
сти щось корисне у світ, можливо досягти будь-
якої мети. В кінці кожного розділу — завчасно 
підготовлені запитання, які допоможуть дитині 
зрозуміти і запам’ятати найважливіше. Історії 
навчать дитину досягати цілей, не боятися труд-
нощів, ніколи не здаватися та до кінця вірити у 
свій успіх!

«Майте сміливість 
дослухатись до свого 
серця. В глибині душі 
ви точно знаєте ким 
ви хочете стати»

Стів Джобс

ВИДАТНІ
ОСОБИСТОСТІ

БІОГРАФІЧНІ НАРИСИ 
ДЛЯ ДІТЕЙ

Марія Сердюк

Стів 
Джобс
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Завдяки серії книг «Видат-
ні особистості. Біогра-
фічні нариси для дітей» 

ви зможете дати дитині те, що їй 
дійсно потрібно. Ваш час, вашу 
увагу, вашу любов. Читання 
таких книжок разом – чудовий 
спосіб якісно попіклуватися про 
своїх дітей. Любов – це вчинки. 
Тому читайте разом зі своїми 
дітьми, нехай вони відчувають як 
ви їх любите. Для дитини важ-
лива особиста участь батьків, 
а з такими книжками це буде 
просто зробити. Навіть дорос-
лим цікаво читати та дізнаватись 
щось нове про легендарних 
особистостей. А для дитини 
це чудова мандрівка по життю 
хлопчика чи дівчинки, котрі в 
кінці розповіді стають людьми, 
які увійшли до історії людства. 
Справді, дуже вдала ідея!

Дмитро Карпачов, 
практикуючий психолог, 

телеведучий.

Я раджу цю дитячу 
серію всім СВІДОМИМ 
батькам! Я сам читав 

книжки цієї серії своїм дітям. Це 
дивовижна серія! Вона вчить ді-
тей правильно жити. Допомагає 
їм зрозуміти складний для них 
світ. Підказує, як можна робити 
і як не варто. Дає приклади як 
досягати поставлених цілей. Для 
цього в кожній главі є підготов-
лені запитання, відповідаючи 
на які, дитина запам’ятовує 
найголовніше та робить власні 
висновки. Обов’язково читай-
те своїм дітям! Читайте разом 
з ними. Читання – це найкра-
щий процес для розвитку та 
основа для великих досягнень 
у житті! Я Знаю – Ти Можеш! 

Іцхак Пінтосевич, 
батько трьох дітей, експерт 

з системного розвитку 
особистості та бізнесу, 
автор бестселера «Дій! 

10 заповідей успіху»

Особливості 
книг в серії
Питання-завдання
В кожній главі – добірка 
питань,  які допомагають дитині 
запам’ятати найголовніше та 
зробити власні висновки.

Змістовні ілюстрації
Оригінальні ілюстрації 
зацікавлять дитину та 
допоможуть візуалізувати 
історію

Дітям та дорослим
Цікаво читати дитині та 
дорослому.

Реальні біографії
Цікаві історії, в основі 
яких факти та події з життя 
особистості. 
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ISBN 978-617-7453-22-1

www.ipio-books.com

Альберт Ейнштейн

Серія «Видатні особистості. 
Біографічні нариси для ді-
тей» — це унікальний проект, 
який сприяє набагато якісні-
шому дозвіллю батьків і дітей. 
Книги серії написані в захоплюю-
чій і доступній формі, що робить сам 
процес читання не нудним і корисним. 
Діти поринають у неймовірні пригоди персо-
нажів та відкривають для себе життя головних 
героїв — видатних людей усіх часів. Із цих іс-
торій дитина дізнається, що завдяки наполегли-
вій праці, вірі у себе та бажанню принести щось 
корисне у світ, можливо досягти будь-якої мети. 
В кінці кожного розділу — завчасно підготовле-
ні запитання, які допоможуть дитині зрозуміти 
і запам’ятати найважливіше. Історії навчать ди-
тину досягати цілей, не боятися труднощів, ні-
коли не здаватися та до кінця вірити у свій успіх!

8+

Юлія Потерянко

Альберт 
Ейнштейн

ВИДАТНІ
ОСОБИСТОСТІ

БІОГРАФІЧНІ НАРИСИ 
ДЛЯ ДІТЕЙ

«Людина, яка 
ніколи не робила 
помилок, не 
пробувала нічого 
нового»

А
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Завдяки серії книг «Видат-
ні особистості. Біогра-
фічні нариси для дітей» 

ви зможете дати дитині те, що їй 
дійсно потрібно. Ваш час, вашу 
увагу, вашу любов. Читання 
таких книжок разом – чудовий 
спосіб якісно попіклуватися про 
своїх дітей. Любов – це вчинки. 
Тому читайте разом зі своїми 
дітьми, нехай вони відчувають як 
ви їх любите. Для дитини важ-
лива особиста участь батьків, 
а з такими книжками це буде 
просто зробити. Навіть дорос-
лим цікаво читати та дізнаватись 
щось нове про легендарних 
особистостей. А для дитини 
це чудова мандрівка по життю 
хлопчика чи дівчинки, котрі в 
кінці розповіді стають людьми, 
які увійшли до історії людства. 
Справді, дуже вдала ідея!

Дмитро Карпачов, 
практикуючий психолог, 

телеведучий.

Я раджу цю дитячу 
серію всім СВІДОМИМ 
батькам! Я сам читав 

книжки цієї серії своїм дітям. Це 
дивовижна серія! Вона вчить ді-
тей правильно жити. Допомагає 
їм зрозуміти складний для них 
світ. Підказує, як можна робити 
і як не варто. Дає приклади як 
досягати поставлених цілей. Для 
цього в кожній главі є підготов-
лені запитання, відповідаючи 
на які, дитина запам’ятовує 
найголовніше та робить власні 
висновки. Обов’язково читайте 
своїм дітям! Читайте разом з 
ними. Читання – це найкращий 
процес для розвитку та основа 
для великих досягнень у житті! 
Я Знаю – Ти Можеш! 

Іцхак Пінтосевич, 
батько трьох дітей, експерт 

з системного розвитку 
особистості та бізнесу, 
автор бестселера «Дій! 

10 заповідей успіху»

Особливості 
книг в серії
Питання-завдання
В кожній главі – добірка 
питань,  які допомагають дитині 
запам’ятати найголовніше та 
зробити власні висновки.

Змістовні ілюстрації
Оригінальні ілюстрації 
зацікавлять дитину та 
допоможуть візуалізувати 
історію

Дітям та дорослим
Цікаво читати дитині та 
дорослому.

Реальні біографії
Цікаві історії, в основі 
яких факти та події з життя 
особистості. 

Особливості 
книжок в серії
Запитання-завдання
В кожному розділі – добірка за-
питань,  які допомагають дитині 
запам’ятати найголовніше та зро-
бити власні висновки.

Змістовні ілюстрації
Оригінальні ілюстрації зацікав-
лять дитину та допоможуть візу-
алізувати історію.

Дітям та дорослим
Цікаво читати дитині та дорос-
лому.

Реальні біографії
Цікаві історії, що грунтуються на 
фактах та подіях із життя особис-
тості.  
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ДОРОГІ ЧИТАЧІ!

Перед� вами� книжка� із� серії� мотивувальних� біографій�
найуспішніших�людей.�Її�можуть�читати�як�діти,�так�і�до-
рослі.�Це�незвичайна�серія.�Вона�написана�в�захопливій�
і� доступній� формі.� Головні� герої� книжок� –� відомі� особи-
стості,�які�досягли�видатних�результатів�завдяки�наполег-
ливій�праці�та�невичерпній� вірі�у� свої�сили.�Наприкінці�
кожного�розділу�–�запитання,�які�допоможуть�дитині�зро-
зуміти�й�запам’ятати�найважливіше.

Книжки� серії� «Видатні� особистості.� Біографічні� нари-
си�для�дітей»�навчать�дитину�досягати�цілей,�не�боятися�
труднощів,�ніколи�не�здаватися�та�завжди�вірити�в�успіх!

Вільям� Шекспір� великий� і� талановитий.� З� його� ім’ям�
знайомий�кожен.�На�його�прикладі�ваша�дитина�дізнаєть-
ся� дивовижну� історію� про� шлях� від� маленького� хлопчи-
ка�до�великого�поета.�Та�як�завдяки�своїй�наполегливості�
стати�справжнім�майстром�своєї�справи.

Пам’ятайте:� батьківське� читання� –� один� із� найбільш�
емоційних�та�пам’ятних�моментів�для�дітей.�Коли�ви�чи-
таєте�дитині�–�вона�відчуває�ваші�турботу�й�любов.

Любіть�своїх�дітей!�Говоріть�їм�про�це!�Вони�дуже�цього�
потребують...
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СЕРІЯ «ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ. 

БІОГРАФІЧНІ НАРИСИ ДЛЯ ДІТЕЙ»

Мудрість� багатьох� поколінь� доводить,� що� найголовніше�
завдання� батьків� –� допомогти� дитині� піднятися� на� її� власну�
гору,�реалізувати�її�власне�життєве�завдання.�Книжкова�серія�
«Видатні�особистості.�Біографічні�нариси�для�дітей»�допоможе�
дитині�підкорити�будь-які�вершини.

Видано� чимало� біографій� про� життя� відомих� людей.� Але�
наші�історії�особливі�тим,�що�написані�«мовою�дитини»�та�від-
повідають� потребам� сучасного� покоління.� Кожен� із� батьків�
мріє�виростити�свою�дитину�щасливою�й�успішною.�Освіта�по-
сідає� в� цьому� процесі� чи� не� найважливіше� місце.� Проте� вар-
то�пам’ятати,�що�дитині�дуже�важливо�отримувати�позитивні�
емоції�в�процесі�навчання.�Саме�тоді�вона�по-справжньому�за-
хопиться�знаннями�і�зможе�запам’ятати�необхідне.

Зазвичай�дітям�не�надто�подобається�вчитися,�щось�зубри-
ти.�Вони�люблять�поринати�у�світ�пригод�із�новими�героями,�
співпереживати�їм,�учитися�разом�із�ними�й�долати�перешко-
ди.�То�запросіть�ваших�дітей�у�таку�пригоду!

Книжки� серії� «Видатні� особистості.� Біографічні� нариси�
для� дітей»� –� це� найкращий� спосіб� познайомитися� з� наукою,�
історією,� досягненнями� людства� та� світовими� відкриттями.�
На� прикладі� великих� особистостей� та� відомих� вчених� книж-
ки� дають� зрозуміти,� що� визначний� успіх� не� приходить� сам�
по�собі,�він�підвладний�лише�тим,�хто�багато�та�плідно�працює.�
Не�варто�кожну�невдачу�розцінювати�як�провал,�адже�будь-яка�
невдала�спроба�–�це�ще�один�крок,�який�наближає�до�мрії.

У�дорослому�віці�ми�приймаємо�обставини�такими,�якими�
вони�є.�Частіше�змінюємо�ставлення�до�ситуації.�Та�не�всі�здат-
ні�змінити�себе�або�саму�ситуацію.�Унікальні�книги-біографії�
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допоможуть� дитині� зростати� впевненим� лідером� із� власною�
думкою�і�поглядами�на�світ.�А�батьків�надихнуть�на�нові�ідеї,�
досягнення�та�втілення�цілей.�І�головне�–�допоможуть�бути�для�
своєї�дитини�найкращим�батьком�чи�матір’ю.

У�кінці�кожного�розділу�є�вправи-запитання.�Вони�допо-
можуть�запам’ятати�все�головне�й�цікаве.�А�також�наштовх-
нуть� на� роздуми,� як� стати� першим� у� своїй� справі,� так� як� це�
зробили�Коко�Шанель,�Стів�Джобс,�Альберт�Ейнштейн,�Блез�
Паскаль,�Нікола�Тесла,�Маргарет�Тетчер.

Крім� того,� книжки� серії� «Видатні� особистості.� Біографіч-
ні�нариси�для�дітей»�надихають�проводити�вільний�час�разом�
із�усією�родиною.�Адже�спільне�читання�дає�змогу�щиро�гово-
рити�з�дитиною�про�важливе,�зміцнює�стосунки�із�нею�і�додає�
любові�до�книг.�Читайте�та�надихайтеся!
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РОЗДІЛ ПЕРШИЙ
Місто на животі дракона



… але, Гораціо, на небі та в землі 
є значно більше дивного й такого, 
про що не знають знаючі суб’єкти.

В.Шекспір. Гамлет*

Погляньте�на�карту�Великої�Британії.�
Якщо� трошки� пофантазувати,� можна� побачити�
обриси� дракона� або� товстої� ящірки,� яка� стоїть�
на� задніх� лапах.� У� нижньому� лівому� кутку� –�

хвіст,� у� верхньому� правому� –� роззявлена� паща.� На� зги-
ні� лап� справа� внизу� опиниться� Лондон,� столиця� країни.�
А�якщо�ткнути�пальцем�трохи�вище�й�лівіше�в�«живіт»�–�
потрапите�в�Бірмінгем.�Недалеко�від�нього�розташувалося�
маленьке�містечко�Стретфорд-на-Ейвоні,�куди�ми�з�вами�
й�вирушаємо.

1564� року,� де� починається� наша� подорож,� Стретфорд�
не�налічував�і�двох�тисяч�жителів.�Дерев’яні�будинки�тут�
покривати�не�черепицею,�а�соломою�й�очеретом.�У�загонах�
городян�паслися�гуси�й�свині.

Стретфорд�мав�усього�дві�пам’ятки.�Першою�була�кра-
сива�стародавня�церква�Святої�Трійці.�Її�високий�шпиль�
немов�прошивав�небо.�Друга�–�грубий�кам’яний�міст�через�
річку�Ейвон.�Збоку�до�міста�підступав�легендарний�Арден-
ський�ліс,�що�пам’ятав�історії�про�ельфів.�До�речі,�Арден�
уельською�мовою�означає�просто�«ліс»,�а�Ейвон�–�«річка».

� *� Переклад�Юрія�Андруховича.
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Жителі� Стретфорда� були� ремісниками� й� торговцями.�
Про�їхні�заняття�розповідали�назви�вулиць:�Скотна,�Сви-
няча,� Овеча,� Зернова,� провулок� Мідників...� У� місті� про-
цвітали�шкіряні�промисли,�тут�торгували�вовною,�зерном,�
солодом�і�не�лише.

Через�Стретфорд�пролягала�дорога�з�Бірмінгема�до�Лон-
дона.�Вельможі�й�злидарі,�купці,�мандрівні�співаки�й�ак-
тори�нескінченним�потоком�тягнулися�з�північного�заходу�
на�південний�схід�і�навпаки,�часом�зупиняючись�у�місце-
вих� пабах.� Тихе� скромне� містечко� оживало� в� ярмаркові�
дні,�а�у�свята�на�площі�перед�міською�ратушею�йшла�теа-
тральна�хода.

Ось�у�такій�скромній�місцині�й�народився�на�світ�хлоп-
чик,�який�стане�одним�із�найбільших�драматургів�і�поетів�
усіх� часів.� Теплого� квітневого� дня� 1564� року...� Гм,� стри-
вайте-но!�Може,�день�народження�хлопчика�був�прохолод-
ним�і�дощовим?�Адже�квітень�у�цьому�краї�нерідко�саме�
такий.� Або� й� зовсім� не� квітневим?� Адже� точної� дати� на-
родження�дитини�ніхто�не�знає...

Учені�переконані�тільки�в�тому,�що�Вільям�Шекспір�за-
лишив�нам�безліч�білих�плям�у�своїй�біографії.�Над�цими�
таємницями�шекспірознавці�б’ються�й�досі.

У�ті�далекі�часи�люди�не�дуже�вміли�писати.�Коли�щось�
і� записували,� то� тільки� найголовніші� дати.� Такими� вва-
жали�день�хрещення,�весілля�та�смерті.�Ще�на�папері�фік-
сували�великі�торгові�угоди� і�штрафи.�Ось,�мабуть,� і�всі�
свідчення�про�більшість�жителів�тих�часів.

Але� дещо� про� народження� Шекспіра� ми� знаємо.� Як�
щодо�романтичної�історії�кохання�його�батьків?
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Запитання і завдання
1. Знайди на мапі Велику Британію, міста Лондон 

і Стретфорд-на-Ейвоні.

2. Яким був Стретфорд у 16 столітті?

3. Чому про життя простих англійців того часу відомо 
так мало?
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РОЗДІЛ ДРУГИЙ
Шекспір народжується 
на світ



Десниця, що створила вас прекрасною,  
зробила вас і доброчесною.  
Краса без доброчесності швидко в’яне.  
Але якщо ваша душа сповнена благодаті,  
то ви завжди залишитесь прекрасною.

В.Шекспір. Міра за міру*

Прізвище� Шекспір� ��було� досить� поширеним� у� той�
час.� Походить� воно� від� слів� «шейк»� –� трясти�
і�«спіар»�–�спис.�Шекспір�–�це�людина,�що�«тря-
се�списом».�Напевно,�колись�давно�предками�всіх�

Шекспірів�були�безстрашні�воїни,�що�носили�цю�зброю.
Але�ті�часи�давно�канули�в�Лету.�Більшість�родичів�Ві-

льяма� по� батьківській� лінії� були� простими� і� скромними�
фермерами.�А�потім�з’явився�його�дід,�Річард.

Неподалік�від�Стретфорда�Річард�Шекспір�набачив�не-
погану� ферму,� щоб� сіяти� зерно� й� розводити� худобу� –� пе-
реважно�корів�і�свиней.�Він�орендував�її�й�переїхав�туди�
з� родиною.� Річард� умів� працювати,� тож� справи� в� нього�
йшли� добре,� ферма� процвітала.� Та� й� дружині� із� синами�
тут�подобалося.

Джон,� його� старший� син� і� спадкоємець,� ріс� тямущим�
хлопцем.�Він�вивчав�секрети�батьківської�справи,�а�у�віль-
ний�час�тікав�погратися�до�дівчат�із�родини�Арденів.�Саме�

� *� Переклад�Дмитра�Білоуса.
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Ардени�володіли�всією�землею�в�окрузі�і�здавали�її�части-
ну�в�оренду�Річардові.

Дівчат,�до�речі,�було�аж�вісім.�Але�найбільше�Джонові�
подобалася�одна,�наймолодша.�Звали�її�Мері.

За� кілька� років� Джон� став� зовсім� дорослим.� Він� вирі-
шив,�що�не�піде�батьковими�стопами.

–�Бути� фермером?� Нехай� брат� Генрі� працює� на� землі,�
якщо�йому�подобається,�а�я�хочу�чогось�іншого!

І�Джон�переселився�у�Стретфорд,�де�для�початку�став�
підмайстром� у� рукавичника.� Носити� рукавички� на� той�
час�було�не�просто�правилом�хорошого�тону,�а�й�ознакою�
статусу.� Городянам� потрібно� було� багато� рукавичок,� тож�
клієнтів�рукавичникам�не�бракувало.

Закінчивши� навчання,� хлопець� відкрив� свою� власну�
справу�з�виготовлення�рукавичок.�Він�твердо�став�на�ноги�
й�навіть�отримав�важливу�в�місті�посаду�–�став�контроле-
ром� елю.� Джон� повинен� був� перевіряти,� чи� добре� варять�
в�місті�це�традиційне�англійське�пиво.

Молодий�чоловік�відчув�упевненість�у�своїх�силах�і�за-
думався� про� шлюб.� Насамперед� Джон� купив� будинок�
на�Генлі-стріт�–�цілу�садибу�із�садом�і�городом.

–�Мері�тут�сподобається,�–�думав�він.�–�Та�чи�віддадуть�
її�за�мене?

У�цьому�Джон�не�був�упевнений.�Батько�Мері,�Роберт�
Арден,�не�дуже�прихильно�позирав�у�його�бік.�Ардени�на-
лежали�до�стародавнього�роду.�Один�їхній�предок�просла-
вився�у�війні�Червоної�та�Білої�троянд,�інший�служив�при�
дворі�короля�Генріха�Сьомого.

–�Забула�про�своє�походження?�–�сердився�на�дівчину�
Роберт.�–�Ти�–�Арден.�Син�простого�фермера�тобі�не�рівня!
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–�Але�Джон�–�дуже�хороший.�Погляньте,�таточку,�якого�
успіху�він�досягнув�у�справах!�–�могла�б�заперечити�Мері.

–�Цього�не�буде,�поки�я�живий!�–�мабуть,�не�раз�відпо-
відав�він.

Але� незабаром� Роберт� Арден� і� справді� помер.� Перече-
кавши,�як�годиться,�рік�жалоби,�Джон�примчав�до�Арде-
нів.

–�Мері,� ти� станеш� моєю� дружиною?!� –� прокричав� він�
із�порога.

–�Я� вже� думала,� ти� ніколи� не� запитаєш!� –� відповіла�
Мері.

Невдовзі� зіграли� весілля.� А� через� рік� у� молодої� пари�
народилася�дочка�Джоан.�Ще�через�чотири�–�друга,�Мар-
гарет.� А� потім,� через� два� роки,� народився� перший� син,�
Вільям.

26� квітня� 1564� року� маленького� Вільяма� Шекспіра�
охрестили� в� тій� самій� церкві� Святої� Трійці,� шпиль� якої�
прошиває� небо� над� Стретфордом-на-Ейвоні.� Церковний�
обряд�хрещення�було�прийнято�проводити�не�відкладаю-
чи�–�на�другий�або�третій�день�після�народження�дитини.�
Тож� днем� народження� Вільяма� Шекспіра� прийнято� вва-
жати�23�квітня.

Це�дуже�особлива�дата:�23�квітня�відзначають�ще�й�День�
святого�Георгія.�Його�малюють�верхи�на�коні.�У�руці�–�меч�
або�спис,�а�під�копитами�скакуна�–�повержений�дракон.�
У� святого� Георгія� та� Вільяма� Шекспіра� є� дещо� спільне.�
Вони�обидва�«трясуть�списом».�Святий�Георгій�–�покрови-
тель�Англії,�Шекспір�–�один�із�її�символів.

А�ще� точнісінько�в�цей�самий�день�через� багато�років�
обірветься�земне�життя�видатного�драматурга.�Але�поки�
краще�розповімо�про�його�дитинство.
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Запитання й завдання
1. Що означає прізвище Шекспір?

2. Ким були батьки Вільяма? Як вони познайомилися?

3. Відшукай в Інтернеті фотографії Стретфорда 
й церкви Святої Трійці. Розкажи, що на знімках 
привертає твою увагу?

19



РОЗДІЛ ТРЕТІЙ
Шекспір іде в школу



…школяр зарюмсаний із ранцем, 
чистенько вмитий, що повзе, мов равлик, 
до школи знехотя.

В.Шекспір. Як вам це сподобається*

Вільям� Шекспір� ��народився� в� рік� випробувань� –�
у�Стретфорді�спалахнула�чума.�Заразна�смертель-
на�хвороба�забрала�життя�понад�двохсот�городян.

Джон�і�Мері�вже�поховали�двох�дітей�–�обидві�
старші�сестри�Вільяма�померли�в�дитинстві.�Батьки�не�хо-
тіли�втратити�ще�й�третю�дитину.�Мама�відвезла�малюка�
в�село�подалі�від�епідемії.

Джон� тим� часом� продовжував� робити� карколомну�
кар’єру.� Він� уже� побував� констеблем,� збирачем� податків�
і�міським�скарбником.�У�рік�народження�Вільяма�Джон�
став� олдерменом,� тобто� членом� міської� ради,� старостою.�
А�коли�хлопчикові�минуло�чотири�роки,�його�батько�до-
сяг�вершини�кар’єрної�драбини�і�став�бейліфом.�У�наш�час�
обов’язки�бейліфа�виконує�мер.

Одягнений�у�хутряну�мантію,�Джон�походжав�у�супро-
воді�охорони.�Його�вважали�найбільш�шанованою�люди-
ною�в�Стретфорді.�Він�навіть�написав�прохання�про�при-
своєння�Шекспірам�родового�герба�і�статусу�дворян.

Одним� із� обов’язків� бейліфа� було� домовлятися� з� ман-
дрівними� акторами.� Коли� якась� трупа� приїжджала�

� *� Переклад�Олександра�Мокровольського.
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в� місто,� вона� спершу� виступала� перед� міським� головою�
та�його�родиною.�Якщо�спектакль�подобався,�бейліф�доз-
воляв� акторам� виступити� перед� жителями� Стретфорда.�
Напевно,� під� час� таких� «оглядів»� чотирирічний� Вільям�
сидів� на� колінах� у� батька� з� відкритим� ротом� і� стежив�
за�магією�на�сцені.

Незабаром�у�сім’ї�знову�народилися�діти�–�молодші�бра-
ти�й�сестри�Вільяма.

А�коли�хлопчикові�минуло�сім�років,�він�пішов�у�місь-
ку�школу.

Шкільний�день�у�нього�починався�коли�о�шостій,�коли�
о�сьомій�ранку.�Школярі�промовляли�молитву,�потім�пов-
торювали� вивчене� напередодні.� О� дев’ятій� їм� дозволяли�
поснідати.� Після� сніданку� починалося� зубріння� нового�
матеріалу.�З�перервою�на�обід�заняття�тривали�до�п’ятої,�
а�то�й�сьомої�вечора.

На�уроки�потрібно�було�ходити�шість�днів�на�тиждень�
взимку�і�влітку.�Так-так,�і�влітку�теж.�У�році�було�всього�
сорок�днів�канікул.�Вони�припадали�на�Різдво,�Великдень�
і�Трійцю.

Школа�називалася�граматичною.�У�ній�не�навчали�гео-
графії,�фізики�чи�ботаніки.�Головним�предметом�була�ла-
тина.� У� старших� класах� до� неї� додавалися� грека,� логіка�
й�риторика.�Більшість�шкіл�в�Англії�того�часу�були�саме�
такими.

Щойно� школярі� засвоювали� латинську� мову� на� по-
чатковому� рівні,� їм� забороняли� розмовляти� англійською�
навіть�між�собою.�І�на�уроках,�і�на�перерві�мала�звучати�
тільки�латина!

Сучасники�Шекспіра�вчилися�сім�років.�Методи�викла-
дання�були�далекі�від�теперішніх.�Від�учня�не�вимагали�
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розуміти� вивчене.� Головне� –� запам’ятати.� Якщо� пам’ять�
у� дитини� була� не� дуже� гарна,� учитель� вважав� своїм�
обов’язком�«вбити»�в�нього�знання�за�допомогою�різок.

Визубрене�в�такій�школі�залишалося�в�голові�на�все�жит-
тя.�Ось�і�Шекспір���деякі�свої�сюжети�почерпнув�зі�шкіль-
них� книжок.� Поеми� «Венера� й� Адоніс»� або� комедії� «Сон�
літньої�ночі»�не�було�би�без�«Метаморфоз»�Овідія*.�Якби�
не�Теренцій,�Плавт,�Сенека,�Вергілій�або�Цицерон**,�бага-
то�творів�Шекспіра�були�б�іншими�або�їх�не�було�б�узагалі.

У�комедії�«Віндзорські�жартівниці»�33-річний�Шекспір���
висміє�й�одночасно�увічнить�свого�шкільного�вчителя�То-
маса�Дженкінса.�Він�покаже�його�в�образі�кумедного�Г’ю�
Еванса,�«який�так�калічить�рідну�мову».

Дженкінс,�як�і�найкращі�вчителі�того�часу,�володів�ла-
тиною�не�згірше�від�стародавніх�римлян.�Але�варто�було�
вчителеві�перейти�на�рідну�мову,�як�він�одразу�перетворю-
вався�на�необтесаного�селюка.�Адже�правила�англійської�
мови�тоді�ніхто�не�вивчав�як�слід.�Їх,�власне�кажучи,�поки�
навіть�не�існувало.�Саме�Вільям�Шекспір���своїми�творами�
«створить»�ту�англійську�мову,�яку�ми�вивчаємо�сьогодні.

� *� Овідій� –� давньоримський� поет,� представник� «золотої� доби»� рим-
ської�літератури.

�**� Теренцій,� Плавт� –� давньоримські� драматурги,� автори� комедій.�
Сенека� –� давньоримський� філософ� і� поет.� Вергілій� –� давньорим-
ський� поет,� автор� «Енеїди».� Цицерон� –� давньоримський� філософ�
і�політик.
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Запитання й завдання
1. Тато Вільяма Джон став у місті дуже впливовою 

людиною. Ким саме?

2. Які предмети вивчав Вільям у школі? Яким був його 
шкільний день?

3. Дітей за часів Шекспіра навчали по-іншому. Як 
саме? Подумай, як змінилися відтоді шкільні уроки.
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РОЗДІЛ 
ЧЕТВЕРТИЙ
Шекспір наставляє 
нам носа



Ти десь позаду вже, моя надіє, 
А біль тупий попереду стоїть*.

В.Шекспір. Сонет 50

Коли�Вільям�був�підлітком,�у�його�батька�почалися�
великі�неприємності.�Точно�не�відомо,�що�стало-
ся.�Це�–�одна�із�загадок�у�біографії�Шекспіра.

Сім’я� Шекспірів� була� заможною.� Джон� вів�
справи�добре�й�непогано�заробляв.�Недавно�він�купив�іще�
два� будинки,� щоб� здавати� їх� в� оренду.� Джон� навіть� став�
лихварем�–�людиною,�яка�дає�гроші�в�борг�з�умовою,�що�
йому�їх�повернуть�із�хорошими�відсотками.�Тобто�коштів�
у�нього�якийсь�час�було�немало.

І� раптом,� мов� на� помах� чарівної� палички,� усе� пішло�
шкереберть.�Джона�більше�не�обирали�бейліфом.�Він�за-
лишився�членом�міської�ради,�але�перестав�бувати�на�за-
сіданнях.

Один�за�одним�на�нього�посипалися�штрафи�за�несплату�
податків.�Потім�штрафи�за�несплату�штрафів.�А�відтак�–�
величезні�штрафи�за�те,�що�не�з’явився�в�суд�у�справі�про�
несплату�штрафів.�Це�замкнене�коло�висмоктувало�з�ро-
дини�останні�заощадження.

Джон� почав� заставляти� й� продавати� майно,� іноді� –�
за�безцінь!�Довелося�розпрощатися�й�зі�спадщиною�коха-
ної�Мері�–�землями,�які�їй�заповів�батько,�Роберт�Арден.

� *� Переклад�Дмитра�Паламарчука.
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Тато� Вільяма� був� людиною� честолюбною.� Ще� б� пак,�
адже�він�сам�себе�створив.�Пройшов�шлях�від�сільського�
хлопчиська�до�міського�бейліфа!�А�тепер�він�був�банкру-
том.� Усвідомивши� це,� голова� родини� на� довгі� роки� впав�
у�відчай.

Але�найболючішим�цей�удар�був�для�юного�Вілла.
–�Тобі� доведеться� залишити� школу,� сину.� Нам� не� за-

вадить�іще�один�працівник,�–�певно,�так�сказав�хлопцеві�
засмучений�Джон.�Чи�ж�про�таку�долю�для�свого�спадко-
ємця�він�мріяв?!

–�Пусте,�тату,�я�все�розумію.
Якби�не�розорення,�Вільям�вирушив�би�до�університе-

ту.�Він�міг�стати�вченим,�юристом,�священиком�або�ким�
забажає.�Тепер�же�юний�Шекспір� ��змушений�був�шукати�
роботу,�щоб�підтримати�сім’ю.

Є�цікава�версія�про�причини�всіх�цих�прикрощів�Джо-
на.�Деякі�вчені�вважають,�що�річ�була�в�релігії.

Свого� часу� англійський� король� Генріх� Восьмий,� який�
помер�за�сімнадцять�років�до�народження�Шекспіра,�ро-
зірвав�усі�зв’язки�з�католицькою�церквою.�Він�створив�ан-
гліканську�церкву,�яка�не�залежала�від�Папи�Римського�
й� була� сама� по� собі.� Таку� «перебудову»� назвали� англій-
ською�Реформацією.

Дочка� Генріха� Восьмого,� королева� Єлизавета� Перша,�
продовжила�починання�батька.�Тих�англійців,�які�не�зре-
клися�католицизму�й�не�перейшли�в�англіканство,�пере-
слідували,�відбирали�майно�та�навіть�страчували�за�зви-
нуваченням�у�змові.

Якщо� Джон� Шекспір� ��залишався� таємним� католиком,�
тоді� його� втрати� зрозумілі.� Він� міг� віддати� всі� свої� за-
ощадження� для� підтримки� переслідуваних� побратимів,�
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а� землі� –� переписати� на� родичів� і� друзів,� щоб� їх� у� нього�
не� забрали.� Але� пам’ятаймо,� що� це� лише� одна� з� версій.�
Поки�що�її�ніхто�не�довів�і�не�спростував.

Тим�часом�нас�чекає�чергова�загадка�в�біографії�Шекспі-
ра.�Ніхто�насправді�не�знає,�чим�займався�Вільям�у�Стрет-
форді�після�того,�як�залишив�школу.�Усі�шекспірознавці�
тільки�те�й�роблять,�що�роблять�припущення.

Одні� кажуть,� що� Вільям� допомагав� батькові� робити�
рукавички.� Другі� –� що� він� підробляв� учителем.� Треті�
впевнені,�що�Шекспір���став�клерком�у�суді.�Четверті�–�що�
браконьєром.�П’яті�–�що�Вільям�переховувався�від�пере-
слідувань�як�таємний�католик.

Плутанина�виникла�через�його�численних�однофаміль-
ців.�Ви�ж�пам’ятаєте,�що�прізвище�Шекспір���було�дуже�по-
ширеним?� Щобільше,� писали� його� як� до� душі� припаде:�
і� Шигспір,� і� Сакспір,� і� Шукспер.� Просто� знущалися� над�
англійською�мовою!

Але� ще� більшої� плутанини� в� це� розслідування� додає�
сам� письменник.� Якщо� почитати� його� драми� й� комедії,�
поеми�й�сонети,�то�здається,�що�Шекспір���міг�бути�не�тіль-
ки�рукавичником,�учителем�або�клерком,�але�й�моряком,�
солдатом,�кухарем,�мандрівником�або�навіть�суддею.

Учені�ламають�списи,�а�хитрун�Шекспір���тим�часом�по-
зирає�на�них�із�портрета�й�підсміхується�у�вуса.

Та�от-от�йому�стане�не�до�сміху.�Адже�наступного�разу�
ми� зустрінемо� Вільяма� схвильованим� і� розчервонілим.�
Його�руки�тремтітимуть,�а�серце�калататиме�у�грудях�як�
навіжене.�Простіше�кажучи,�ми�побачимо�Шекспіра�точ-
нісінько�на�його�несподіваному�весіллі.
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Запитання й завдання
1. У житті Шекспірів раптово настала чорна смуга. Що 

саме сталося?

2. Вільям залишив школу, щоб допомагати батькам. Чи 
правильно він, на твою думку, вчинив?

3. Учені намагаються дізнатися, ким працював Шекспір   
у юності. Які в них виникли версії?
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РОЗДІЛ П’ЯТИЙ
Шекспір   одружується



Шалена молодість – це заєць, 
що плигає через пастки, 
які ставить йому каліка-розсудливість*.

В.Шекспір. Венеціанський купець

Коли� Вільямові� не� було� й� двох� років,� його� батько�
Джон�дуже�допоміг�одному�чоловікові�на�ім’я�Рі-
чард�Гетевей,�запоручившись�за�нього�у�важливій�
справі.�Річард�був�фермером�і�жив�у�селі�за�милю�

від�Стретфорда.�А�ще�він�мав�доньку�Енн.
Про�дружбу�між�Вільямом�і�Енн�мови�не�йшло.�Дівчин-

ка�була�старшою�від�нього�на�вісім�років.�Коли�п’ятнадця-
тирічна� Енн� почала� задивлятися� на� сусідських� хлопців,�
маленький�Вільям�тільки�пішов�у�школу.�Коли�хлопчико-
ві�минуло�десять,�вісімнадцятирічна�Енн�уже�була�готова�
вийти�заміж�і�порядкувати�у�своєму�власному�домі.

Але�роки�злітали,�а�до�Енн�ніхто�не�сватався.�Принайм-
ні� той,� хто� припав� би� їй� до� душі.� У� двадцять� шість� Енн�
залишалася�незаміжньою.�У�16�столітті�таких�дівчат�вва-
жали�перестарками�й�невдахами.

Батько� Енн� помер,� залишивши� їй� крихітний� спадок.�
Шансів� вийти� заміж� практично� не� залишалося.� І� тут�
на�горизонті�знову�з’явився�Вільям�Шекспір.�Малюк,�яко-
го�Енн�дівчинкою�гойдала�на�колінах,�обернувся�чарівним�

� *� Переклад�Ірини�Стешенко.
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хлопцем� із� добре� вигостреним� язиком.� Дуже� шкода,� що�
йому�лише�вісімнадцять!

Що�відбувалося�далі�між�хлопцем�і�дівчиною,�невідомо.�
Але�ось�що�можна�сказати�напевно:�різниця�у�віці�не�за-
вадила� парі� влаштувати� собі� романтичне� побачення� під�
серпневим�місяцем.�Вже�наприкінці�осені�схвильований�
Вільям� мчав� у� Вустер,� місто� за� двадцять� п’ять� миль� від�
Стретфорда.�Там�він�звернувся�до�церковної�влади�по�спе-
ціальний�дозвіл�на�шлюб�із�Енн.

Зазвичай�для�вінчання�ніякого�дозволу�не�було�потріб-
но.�Досить�було�почекати�три�тижні�від�заручин�до�весіл-
ля.�За�цей�час�священик�тричі�під�час�недільної�служби�
оголошував�про�наміри�пари�одружитися.�Якщо�причин�
для�скасування�весілля�не�знаходилося,�після�триразово-
го�оголошення�молодята�нарешті�вінчалися.

Спеціального� дозволу� потребували,� якщо� одружува-
тися�слід�було�негайно.�Коштував�він�дуже�дорого.�Вілл,�
сім’я�якого�була�на�межі�розорення,�грошей�не�пошкоду-
вав.�Адже�Енн,�як�виявилося,�була�при�надії.�Зволікати�
з�весіллям�було�не�можна.�І�за�кілька�днів�до�початку�різд-
вяного�посту�Вільям�із�Енн�повінчалися.

До�шлюбу�Енн�ішла�з�розпущеним�волоссям,�а�на�поясі�
в�дівчини,�згідно�з�традицією,�красувався�кинджал.�Піс-
ля�церкви�наречені�вирушили�додому,�де�на�гостей�чекав�
святковий�стіл.�Молодятам�подарували�хто�гроші,�хто�срі-
бло,�хто�їжу.�А�Енн�і�Вільям�вручили�всім�по�парі�рукави-
чок.�Але�зробили�це�зовсім�не�тому,�що�батько�нареченого�
був�рукавичником.�Просто�такий�був�весільний�звичай.

У�травні�наступного�року�дружина�народила�Шекспіро-
ві�доньку.�Дівчинку�назвали�гарним�ім’ям�С’юзен.�А�ще�че-
рез�два�роки�в�сім’ї�народилася�відразу�двійня�–�хлопчик�
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Гамнет� і� дівчинка� Джудіт.� Так� до� двадцяти� одного� року�
Вільям�став�батьком�трьох�дітей.

На� жаль,� маленький� Гамнет� помре,� коли� йому� буде�
одинадцять.�А�пізніше�його�батько�напише�трагедію�про�
принца� Гамлета,� яка� стане� одним� із� його� найкращих�
і�найвідоміших�творів.

У�родині�Вільяма�й�Енн�щось�не�ладналося�від�самого�
початку.�Принаймні�так�вважає�чимало�шекспірознавців.

Може,� літня� закоханість� невдовзі� розвіялась� як� дим,�
не�встигнувши�зміцніти.�А�може,�життєві�негаразди�зро-
били� поспішний� шлюб� нестерпним.� Адже� Вільям� був�
дуже�юний.�Він�не�встиг�як�слід�освоїти�жодної�професії,�
а� сім’я� потребувала� грошей.� Енн� із� трьома� дітьми� тули-
лася� в� одному� будинку� з� батьками,� молодшими� братами�
й�сестрами�Шекспіра.�Про�свій�дім�і�статус�господині�вона�
могла�тільки�мріяти.

Друзі�Вільяма�до�цього�часу�вже�знайшли�своє�покли-
кання�й�улаштувалися�в�житті.�Дехто�з�них�навіть�пере-
їхав�у�столицю�Англії,�Лондон.�Прийшла�пора�і�йому�на-
важитися�на�щось,�вирішив�Вільям.

Але�ким�він�хотів�стати?
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Запитання й завдання
1. Скільки років було Шекспірові, коли він одружився?

2. Ким була обраниця Вільяма?

3. Скільки в пари народилося дітей?
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РОЗДІЛ ШОСТИЙ
Шекспір, королева 
і злочин



І, що найважливіше, – вірним будь собі 
самому…*

В.Шекспір. Гамлет

За� дванадцять� миль� від� Стретфорда� стоїть� велич-
ний� і� грізний� замок� Кенілворт,� один� із� найпре-
красніших�в�Англії.�Сьогодні�його�може�відвідати�
кожен�турист.

Із� замком� пов’язано� багато� переказів� і� легенд.� Одна�
з�них�особливо�врізалася�в�пам’ять�англійців.�Це�історія�
кохання�королеви�Єлизавети,�в�якій�переплетено�інтриги,�
пристрасть�і�смерть.

Єлизавета�Тюдор,�дочка�Генріха�Восьмого,�стала�коро-
левою� Англії� в� двадцять� п’ять� років.� Це� відбулося� після�
того,�як�померла�її�старша�сестра,�королева�Марія,�прозва-
на�Кривавою.

Нова� правителька� виявилася� розумною� та� сильною.�
Їй� вдалося� уникнути� громадянської� війни,� перехитри-
ти�багатьох�ворогів�і�розгромити�Непереможну�армаду�–�
величезний� іспанський� флот,� зібраний� для� вторгнення�
в� Англію.� Єлизавета� була� покровителькою� мореплавців�
і�митців.�Її�правління�називають�«золотим�віком�Англії».

Королева� була� омріяною� нареченою� для� багатьох� єв-
ропейських�монархів.�Але�Єлизавета�так�ніколи�й�не�ви-
йшла� заміж.� Так� вирішила� вона� сама.� Проте� Єлизавета�

� *� Переклад�Юрія�Андруховича.
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закохувалася�кілька�разів.�Її�першим�коханням�був�друг�
дитинства� Роберт� Дадлі.� Королева� не� збиралася� виходи-
ти� за� нього� заміж� і� ділитися� королівською� владою.� Але�
як�же�вона�розгнівалася,�коли�Дадлі�одружився�з�іншою!

Бідолаха� Емі� Робсарт,� юна� дружина� Роберта,� животі-
ла�в�провінції.�Вона�майже�не�бачила�чоловіка,�який�по-
стійно�перебував�у�королівському�палаці.�Ходили�чутки,�
що� Роберт� наважився� розлучитися� з� нею,� щоб� одружи-
тися�з�королевою.�А�потім,�одного�недільного�ранку,�Емі�
знайшли�мертвою�біля�підніжжя�сходів�з�її�будинку.�Вона�
впала�й�скрутила�собі�в’язи.

Смерть� дружини� Дадлі� визнали� нещасним� випадком.�
Але�версія�про�те,�що�їй�«допомогли»�загинути�за�наказом�
чоловіка� або� навіть� самої� Єлизавети,� ще� довго� розбурху-
вала�Англію.�Ця�похмура�історія�сталася�за�чотири�роки�
до�народження�Вільяма�Шекспіра.

Незабаром�королева�подарувала�Робертові�замок�Кені-
лворт.�Пізніше�вона�надала�коханому�титул�барона�Денбі�
і� графа� Лестера.� Щоб� потішити� королеву,� Роберт� зробив�
із�замку�справжній�палац,�а�потім�влаштував�свято�на�її�
честь.�Це�був�найграндіозніший�прийом�з�усіх,�які�дово-
дилося�бачити�англійцям�на�той�час.

Коли� Єлизавета� зі� своїм� величезним� почтом� під’їхала�
до�замку,�її�зустріли�цілою�виставою.�Спершу�до�короле-
ви�вийшов�оракул�у�білих�шовкових�шатах.�У�віршах�він�
провістив� їй� довге� і� щасливе� правління.� Потім� сурмачі�
привітали� гостей� звуками� фанфар� і� піднесли� Єлизаветі�
ключі� від� Кенілворту.� На� човні� назустріч� королеві� при-
пливла�Леді�Озера�–�славнозвісна�фея�з�легенд�про�короля�
Артура.� Пізніше� розпочався� феєрверк.� Його� гуркіт� було�
чути�на�двадцять�миль�навколо.

40



41



Вистави,�феєрверки,�танці�та�інші�видовища�тривали�
цілих�дев’ятнадцять�днів.�Люди�з�усієї�округи�приходи-
ли� до� замку,� щоб� поглянути� хоча� б� іздалеку� на� ці� роз-
коші.� Ще� багато� років� після� прийому� стретфордці� зга-
дували�про�нього�як�про�найвеличнішу�подію�за�їхньої�
пам’яті.

Коли� Єлизавета� відвідала� Кенілворт,� Вільямові� Шек-
спіру�було�одинадцять�років.�Він�міг�бути�одним�із�хлопча-
ків,�які�втікали�з�дому,�щоб�подивитися�на�свято.�А�якщо�
й�не�був,�то�однак�немало�про�нього�чув.�Адже�двадцять�
років�по�тому�Вільям�описав�одну�з�тих�вистав�у�комедії�
«Сон�літньої�ночі».

Мандрівні� театральні� трупи� частенько� приїздили�
в�Стрет�форд.�У�дитинстві�та�юності�Шекспір���бачив�чимало�
вистав.� Він� і� сам� мав� невеличкий� «театральний»� досвід.�
Адже� всіх� учнів� граматичних� шкіл� вчили� декламувати�
поезію,� виступати� перед� публікою� із� промовою� та� грати�
сценки�з�комедій�і�трагедій.�До�того�ж,�у�школярів�тих�ча-
сів�була�дуже�тренована�пам’ять.�Тому�чимало�випускни-
ків�потім�конкурували�із�професійними�акторами.

Ще�школярів�навчали�писати�вірші.�А�Шекспір���по�сло-
во�до�батька�не�бігав.�Дотепна,�творча,�артистична�натура,�
він�любив�грати�й�вигадувати.

Але�що,�скажіть,�будь�ласка,�робити�з�такими�навичка-
ми�в�Стретфорді?

Акторів� у� рідному� місті� Шекспіра� шанували� тільки�
на� свята.� Поки�йшла� вистава,�артисти� панували� над� на-
товпом,� змушуючи� людей� плакати,� сміятися� й� перено-
ситися� в� інший� світ.� Та� вистава� добігала� кінця,� і� в� очах�
городян� мандрівна� трупа� миттю� оберталася� на� підозрі-
лих�волоцюг.�Здавалося,�їм�тільки�й�треба�напитися�елю�
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й� улаштувати� добрячу� бійку.� Виступили?� А� тепер� нехай�
забираються,�поки�зуби�цілі!

Вірші� й� поеми� потрібні� були� в� Стретфорді� ще� менше.�
Якщо�Вільям�збирався�стати�актором�або�письменником,�
йому� потрібно� було� поїхати� де-інде.� До� того� ж,� постійні�
сварки�й�безгрошів’я�робили�його�тутешнє�життя�нестерп-
ним.

Незабаром� чергова� театральна� трупа� відвідала� Стрет-
форд.�І�в�ній�якраз�бракувало�актора,�незадовго�до�цього�
загиблого�в�бійці.�За�однією�з�версій,�Шекспір���став�на�за-
міну,�щоб�виступ�не�зірвався.�Непогано�зігравши,�він�от-
римав�пропозицію�попрацювати�з�трупою�ще�трохи.�Саме�
в�цей�момент�Шекспір,�мабуть,�зібрав�свої�скромні�пожит-
ки�у�вузлик,�попрощався�з�рідними,�пообіцявши�надсила-
ти�їм�гроші,�і�вирушив�починати�нове�життя.

Запитання й завдання
1. Розкажи, що ти знаєш про королеву Єлизавету І?

2. Як і коли Вільям вперше побачив театральні 
вистави?

3. Чому Шекспір вирішив, що повинен поїхати 
зі Стретфорда?
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РОЗДІЛ СЬОМИЙ
Шекспір   кидає виклик



Якщо ти годен сам собі допомогти, 
навіщо небеса святі благаєш ти? 
Дають свободу дій нам доля і талан,  
і тільки той слабкий, хто сам собі 
не пан*.

В.Шекспір. Кінець діло хвалить

Перш�ніж�ми�знову�почуємо�про�Вільяма�Шекспі-
ра,�мине�сім�років.�Хтозна,�чим�він�займався�весь�
цей� час.� Можливо,� мандрував� країною� з� однією�
з� театральних� труп,� вивчаючи� акторське� мисте-

цтво.�А�ще�допомагав�придумувати�сценки�і�спектаклі,�пе-
реробляв�й�освіжав�сценарії.�Адже�людиною�він�був�осві-
ченою,�начитаною,�з�фантазією.

Але�все�це,�звичайно,�лише�непогані�здогадки.�Жодних�
документів�про�те,�де�тоді�був�і�що�робив�Шекспір,�не�збе-
реглося.�Тож�ці�роки�в�біографії�драматурга�вчені�назива-
ють�«утраченими».

Коли� невловимий� Шекспір� ��з’явиться� знову,� він� уже�
буде�добре�знаною�людиною.�А�житиме�Вільям�у�столиці�
Англії�–�Лондоні.�Спробуймо�уявити,�що�побачив�молодий�
чоловік,�коли�потрапив�сюди�вперше.

Новачків� Лондон� одночасно� і� лякав,� і� зачаровував.�
Він� гуркотів� возами,� лаявся,� кудись� поспішав,� забивав�
горло� димом� із� пічок,� шибав� у� ніс� стічними� канавами�

� *� Переклад�Леся�Танюка.
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і�пахнув�квітковими�крамницями.�Пригнічував�нетрями�
і� вражав� палацами,� височів� сотнями� дзвіниць,� майорів�
вбраннями,�лякав�місцями�страти,�вабив�ятками�крама-
рів� і� трактирами,� жахав� величезними� натовпами,� роз-
чаровував�кишеньковими�злодіями,�захоплював�красою�
церков�і�садів.

Мешканцеві� провінційного� містечка,� яким� був� моло-
дий�Шекспір,�столиця�Англії�здалася�величезною�і�неймо-
вірною.�Якихось�сто�миль�від�Стретфорда,�а�така�різниця.�
Чотири�дні�пішки,�а�немов�потрапив�до�іншого�світу!

Головною�артерією�міста,�його�пульсом,�була�річка�Тем-
за.�Вона�ділила�Лондон�навпіл.�Потрапити�з�одного�берега�
на�інший�можна�було�по�Лондонському�мосту.�Він�у�місті�
був�єдиним�–�інших�тоді�ще�не�побудували.

У�багатіїв�були�власні�судна,�щоб�плавати�річкою.�Вони�
швартувалися�прямо�біля�міських�особняків,�що�простя-
галися� вздовж� Темзи.� Навіть� у� королеви� була� своя� позо-
лочена�барка.�Єлизавета�плавала�в�ній�під�звуки�музики�
й�гуркіт�феєрверків.�А�прості�городяни�наймали�для�пере-
прави�звичайні�човни.

Над� загостреними� дахами� Лондона� височів� величний�
Собор�святого�Павла.�Він�був�одним�із�найбільших�в�Єв-
ропі�й�досягав�ста�п’ятдесяти�метрів�заввишки.�Сьогодні�
цього�храму�вже�не�побачити�–�Старий�Сент-Пол�згорів�під�
час�Великої�лондонської�пожежі�1666�року.�Замість�згорі-
лого�собору�збудували�новий.�Це�він�нині�пишніє�на�вер-
шині�пагорба�Ладгейт-Гілл.

Одним� із� найбільш� жахливих,� але� водночас� і� одним�
із�найважливіших�місць�у�Лондоні�був�Тауер�–�стародав-
ня� фортеця� на� північному� березі� Темзи.� Це� самісінький�
центр�історичного�міста,�його�серце.
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Спочатку� Тауер� призначався� для� оборони.� Він� був� по-
тужною� й� неприступною� фортецею� з� могутніми� вежами�
й�глибоким�ровом.�Потім�–�перетворився�на�в’язницю�для�
злочинців�шляхетного�походження.�Тисячі�в’язнів�тужи-
ли�тут,�чекаючи�на�свою�долю.�У�Тауері�тривалий�час�роз-
ташовувалися�монетний�двір,�королівський�арсенал�і�на-
віть�зоопарк!

Коли�Шекспір���уперше�побачив�Тауер,�стіни�фортеці�ще�
зберігали� пам’ять� про� криваві� страти� трьох� королев.� Од-
нією�з�них�була�Анна�Болейн,�мати�королеви�Єлизавети.�
Їй�відрубали�голову�за�наказом�чоловіка,�короля�Генріха�
Восьмого,�звинувативши�в�державній�зраді.

Сам�Генріх�одружувався�шість�разів.�Коли�одна�дружи-
на�ставала�йому�невгодною,�жорстокий�король�позбавляв-
ся�її�в�той�чи�той�спосіб�і�знаходив�нову.

Історія� Англії,� долі� її� королів� і� королев� будуть� дуже�
важливі� для� Шекспіра.� Він� напише� багато� історичних�
п’єс,�так�званих�хронік,�про�великі�битви�минулого�й�бо-
ротьбу� за� англійський� трон.� В� одній� із� них� через� багато�
років�Вільям�опише�й�Генріха�Восьмого�з�Анною�Болейн.

Але�поки�Шекспір�тільки�приїхав�у�Лондон.�Він�–�про-
вінціал,�не�знайомий�з�місцевими�звичаями.�Десятки�та-
ких,�як�він,�прибували�до�столиці�щодня�в�пошуках�кра-
щого�життя.�І�щастило�далеко�не�всім.�Місто-монстр�могло�
завиграшки�пережувати�й�проковтнути�наївну,�беззахис-
ну�людину.

На�щастя,�Вільям,�як�і�його�батько�Джон,�був�хлопцем�
рішучим,�готовим�пробивати�собі�дорогу.�Він�вирішив�ки-
нути�містові-монстру�виклик.

–�Я�повинен�добре�постаратися,�бо�тепер�усе�залежить�
тільки�від�мене.
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Удома,� у� Стретфорді,� дружина� Енн,� діти� й� старень-
кі� батьки� чекали� на� його� допомогу.� Але� ще� більше� Лон-
дон� був� потрібен� самому� Вільямові.� Щоб� зрозуміти,� хто�
він�і�на�що�здатний.�Щоб�зайнятися�улюбленою�справою�
на�повну�силу�й�знайти�своє�покликання.

Чи�вдалося�йому?
Ще�б�пак!

Запитання й завдання
1. Сім років у житті Вільяма Шекспіра вважають 

«втраченими». Що це означає?

2. Яким був Лондон за часів Шекспіра? Знайди 
в Інтернеті малюнки Лондона в 16 столітті. Подумай, 
як відтоді змінилися міста.

3. Чому Вільям не злякався великого міста?
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РОЗДІЛ ВОСЬМИЙ
Шекспір   стрясає сцену



Злі язики ганьблять твій кожен крок…*

В.Шекспір. Сонет 95

У вересні� 1592� року� чимало� освічених� лондонців�
подалося�до�книжкових�крамниць.�Там�з’явив-
ся�щойно�опублікований�твір�Роберта�Ґріна�під�
назвою�«На�гріш�розуму,�купленого�за�мільйон�

каяття».
Ґрін� був� популярним� і� талановитим� драматургом,� що�

належав,�сказали�б�згодом,�до�лондонської�богеми.�А�ще�
він�був�непутящою�людиною.�Роберт�кинув�дружину�з�ди-
тиною,� пропив� усе� майно,� зв’язався� із� сестрою� шахрая�
й�урешті-решт�помер�у�злиднях�від�хвороби,�викликаної�
його�поганими�звичками.

«На�гріш�розуму�...»�опублікували�вже�після�його�смер-
ті.�У�ньому�читачі�сподівалися�знайти�пікантні�подробиці�
із� життя� «гулящого� писаки».� Але� твір� виявився� чимось�
на�зразок�передсмертного�каяття�й�попередження.

Ґрін�перепросив�свою�дружину.�Також�він�розповів�про�
те,�як�став�писати�для�театру.�Одного�разу�вже�зубожілий�
письменник� зустрів� старого� знайомого.� Той� був� пишно�
й� багато� вбраний.� Ґрін� поцікавився,� чим� його� знайомий�
займається.�Виявилося,�він�був�актором.

–�Пишіть�п’єси.�Якщо�старатиметеся,�вам�за�них�добре�
заплатять,�–�порадив�знайомий.

� *� Переклад�Дмитра�Паламарчука.
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Ґрін�послухався,�став�драматургом�і�навіть�прославив-
ся.�Але�перед�смертю�він�розкаявся�в�цьому�рішенні.�Не-
щасний� чоловік� звинувачував� у� всіх� своїх� бідах� акторів�
і�театр,�але�зовсім�не�власні�погані�вчинки�і�звички.�Ґрін�
звернувся� до� колег-драматургів� із� порадою.� Він� побажав�
їм� знайти� собі� краще� застосування,� ніж� писати� для� теа-
тральних�труп.

В� одному� особливо� гіркому� випаді� Ґрін� пише:� «Не� до-
віряйте� їм,� бо� серед� них� завелася� одна� ворона-вискочка,�
прикрашена� нашим� пір’ям.� Це� людина� із� серцем� тигра�
в�машкарі�актора,�і�він�думає,�що�так�само�здатний�гри-
міти�білими�віршами,�як�найкращий�серед�вас,�тоді�ж�як�
він�всього-на-всього�майстер�на�всі�руки,�який�уявив�себе�
єдиним�потрясувачем�сцени�в�країні».

Прочитавши�ці�рядки,�лондонці�відразу�ж�зрозуміли,�
на�кого�визвірився�Ґрін.�«Потрясувач�сцени»�в�оригіналі�
звучить�як�«шейк-сцейн».�Дуже�прямий�і�прозорий�натяк�
на�актора�й�драматурга�(«майстра�на�всі�руки»)�Шекспіра.�
А�щоб�не�лишилося�сумнівів,�Ґрін�підкріпив�свою�вказів-
ку�ще�одним�каламбуром.�«Людина�із�серцем�тигра�в�маш-
карі�актора»�–�це�спародійований�рядок�із�п’єси�Шекспіра�
«Генріх� VI».� «О� серце� тигра� в� машкарі� жіночій!»*� –� так�
звертається�герцог�Йоркський�до�королеви�Маргарити,�до-
рікаючи�їй�жорстокістю.

Ось� так,� завдяки� Робертові� Ґріну,� ми� знову� чуємо� про�
нашого� героя.� Сім� років� тому� Шекспір� ��ще� жив� у� Стрет-
форді.�У�нього�щойно�народилися�близнюки.�Вільям�на-
магався� прогодувати� сім’ю� і� мріяв� про� краще� життя.�
Він� виїхав� з� міста� в� пошуках� заробітку� й� кілька� років�

� *� Переклад�Івана�Драча.
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навчався� акторської� майстерності.� Але� виявилося,� що�
по-справжньому� добре� йому� вдається� не� стільки� грати,�
скільки� придумувати� п’єси.� Тож� тепер� він� не� тільки� ак-
тор,�але�й�драматург,�що�подає�великі�надії.�Йому�вже�за-
здрять�конкуренти,�називаючи�вискочкою.�А�«Генріх�VI»�
стрясає�сцену,�зачаровуючи�й�захоплюючи�глядачів.

У�цій�п’єсі�Шекспір���звертається�до�англійської�історії.�
Помирає�король�Генріх�П’ятий,�і�трон�успадковує�його�ма-
лолітній� син.� Але� між� англійськими� вельможами� панує�
розбрат,�він�породжує�війну�Червоної�та�Білої�троянд,�яка�
триває�цілих�тридцять�років.

Війна� Ланкастерів� і� Йорків� закінчилася� за� сто� років�
до� народження� Шекспіра.� Але� в� пам’яті� англійців� вона�
була� досі� свіжою.� Герої� й� лиходії� тих� часів,� яскраво� від-
творені� на� сцені,� збуджували� натовп.� П’єсу� Вільяма� ста-
вили�багато�разів�–�вона�була�неймовірно�популярною.

Одним�із�найбільш�незабутніх�«негідників»�у�Шекспіра�
став�Річард�Третій.�Йому�драматург�незабаром�присвятив�
окрему�п’єсу.

Коли�публіка�в�залі�завмирала�й�починалася�вистава,�
на�сцену�виходив�потворний�горбань.�Його�очі�палахкоті-
ли�вогнем�ненависті,�а�промови�були�сповнені�жовчі�й�об-
раз�на�долю.�Це�був�Річард,�герцог�Глостер.�Він�зізнавався,�
що�має�намір�обманом,�хитрістю�й�інтригами�занапастити�
короля�й�захопити�трон.�Про�те,�як�йому�це�вдалося�й�чим�
усе�закінчилося,�і�розповідає�«Річард�III».

Справжній� Річард� Третій� зовсім� не� був� ані� запеклим�
лиходієм,�ані�виродком.�Цей�розумний�і�доволі�симпатич-
ний�правитель�свого�часу�приніс�Англії�чималу�користь.�
Але�в�боротьбі�за�владу�він�був�суперником�Тюдорів�–�ди-
настії,� до� якої� належали� королева� Єлизавета,� її� покійні�
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батько�й�дід.�Тому�людський�поголос�легко�перетворив�Рі-
чарда�на�негідника.

Драматурги�до�Шекспіра�зображували�історичних�осо-
бистостей� великими� й...� далекими.� Занадто� грандіозни-
ми,�щоби�проста�людина�могла�побачити�в�них�щось�жит-
тєве,�щось�знайоме.

Вільямові�вдалося�щось�особливе.�Він�створив�Річарда�
Третього� людиною� із� суперечливими� емоціями,� живими�
почуттями,�зрозумілими,�нехай�і�негідними,�бажаннями.�
Цей�персонаж�здавався�реальним,�відчутним.

Так,�він�викликав�огиду.�Але�сила�характеру�й�харизма�
цієї� людини� заворожували� глядачів.� Якби� Вільям� Шек-
спір� ��був� нашим� сучасником� і� малював� комікси,� Річард�
Третій�став�би�його�суперзлодієм.

Запитання й завдання
1. Чому драматург Роберт Ґрін назвав Шекспіра 

«майстром на всі руки»?

2. На які теми Шекспір написав свої перші п’єси?

3. Чому персонаж Шекспіра Річард Третій так 
сподобався глядачам?
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РОЗДІЛ 
ДЕВ’ЯТИЙ  
Шекспір   стає поетом



Тепер ніяк не вигребеш у водичці сонетів 
Петрарки*.

В.Шекспір. Ромео і Джульєтта

Окрилений�успіхом�«Генріха�VI»,�Вільям�став�удо-
сконалювати�свою�майстерність.�Драматург-но-
вачок� багато� читав� у� пошуках� ідей.� Шекспір���
хотів,� щоб� діалоги� в� його� п’єсах� виблискували�

дотепністю,�персонажі�запам’ятовувалися,�від�несподіва-
них� поворотів� сюжету� завмирало� серце,� а� від� зворушли-
вих�сцен�на�шкірі�виступали�сироти.�Він�готувався�знову�
струснути�театр�як�слід.

Але�раптом�усім�стало�не�до�вистав.�1592�року�в�Лондон�
прийшла� чума.� Переносниками� цієї� жахливої� смертель-
ної� хвороби� були� блохи,� які� живуть� на� щурах.� А� щурів�
у�містах�водилося�дуже�багато.

Хвороба� поповзла� Лондоном� й� обернулася� епідемією.�
За�рік�вона�забрала�життя�десяти�з�половиною�тисяч�меш-
канців.

Театри�та�інші�розважальні�заклади�закрилися.�Акто-
ри�склали�костюми�в�торби�й�вирушили�на�гастролі�пода-
лі�від�столиці.�Розгублені�драматурги�стали�думати,�як�їм�
тепер�заробляти�на�життя.

Для�письменника�був�один�старий,�перевірений�спосіб�
не� померти� з� голоду� у� важкі� часи.� Потрібно� було� знайти�

� *� Переклад�Юрія�Андруховича.
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мецената�–�заможну�людину,�яка�любить�мистецтво�й�під-
тримує� артистів.� У� палацах� або� замках� у� таких� людей�
знаходили� прихисток� актори,� художники� й� поети.� Вони�
розігрували� вистави,� писали� картини� і� писали� вірші,�
присвячуючи�їх�покровителеві�й�розважаючи�його�гостей.�
Але�як�привернути�увагу�такого�багатія?

Шекспірові�пощастило�–�доля�звела�його�з�юним�Генрі�
Різлі,� графом� Саутгемптоном.� Різлі� любив� мистецтво.�
Найбільше�він�цінував�театр�і�поезію.�Знаючи�це,�Вілл�ви-
рішив�присвятити�графові�свою�першу�поему.�Якщо�його�
творіння� сподобається,� пообіцяв� Шекспір,� він� напише�
нове,�ще�краще.

Своєю�героїнею�Шекспір���обрав�Венеру�–�богиню�любо-
ві�у�древніх�римлян.�А�героєм�–�земного�юнака�Адоніса,�
який� понад� усе� на� світі� любив� полювання.� Ще� в� школі�
Шекспір� ��прочитав� про� цю� парочку� в� Овідія� й� добре� за-
пам’ятав�древній�міф.

Шекспір���зобразив�Венеру�звабливою�красунею,�яка�хоче�
домогтися�любові�юного�Адоніса.�Та,�мов�на�лихо,�хлопець�
зовсім� до� неї� байдужий.� Адоніс� просить� залишити� його�
у�спокої,�але�настирлива�Венера�й�далі�переслідує�юнака.�
І�тут�трапляється�лихо�–�Адоніс�гине�на�полюванні�від�ікл�
дикого�кабана.�Не�в�змозі�пережити�втрати,�Венера�летить�
геть�і�більше�не�повертається.

Поема�«Венера�і�Адоніс»�дуже�сподобалася�графові.�Хоч�
це�був�зовсім�ранній�твір,�у�ньому�вже�відчувався�потенці-
ал�майбутнього�майстра.�Поема�вийшла�пікантною,�та�ще�
й�Адоніс�нагадав�Генрі�його�самого.�Графа�теж�пересліду-
вали�через�жінку.

Це� була� серйозна� халепа.� Різлі� втратив� батька,� коли�
йому�було�вісім.�Маленькому�графові�призначили�опікуна,�
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лорда� Берлі.� Одним� із� обов’язків� Берлі� було� підшукати�
Генрі�наречену,�коли�той�підросте.�Опікун�запропонував�
юнакові�за�дружину�свою�внучку�Елізабет.

Хлопець�рішуче�відмовився�одружитися.�Можливо,�на-
речена�йому�не�сподобалася.�Могли�знайтися�й�інші�при-
чини.� Хай� там� що� робив� опікун,� Різлі� не� погоджувався�
на�шлюб.�Краще�вже�він�виплатить�стариганеві�величез-
ний�штраф!

Шекспір���був�старшим�від�графа�на�дев’ять�років.�За�ві-
ком� покровитель� міг� бути� його� молодшим� братом.� Вілл,�
напевно,�перейнявся�співчуттям�до�юнака.�Адже�він�і�сам�
дуже�рано�одружився.�Швидше�за�все,�Шекспір���оженився�
вимушено,�щоб�не�залишити�свою�дитину�без�батька.�Він�
добре�розумів�Різлі.�Тож�незабаром�вони�стали�друзями.

Вілл�дотримав�слова�й�написав�для�мецената�ще�одну�
поему.�В�ній�ішлося�про�сміливу�Лукрецію,�завдяки�якій�
у�Стародавньому�Римі�скинули�царя-тирана.�Обидва�тво-
ри�незабаром�надрукували,�вони�стали�дуже�популярні.

Під�покровительством�графа�Вілл�почав�писати�сонети.�
Це� був� модний� поетичний� жанр,� який� з’явився� в� Англії�
не�так�давно.�Поети�часів�короля�Генріха�Восьмого�почули�
про�італійця�Петрарку,�автора�чудових�віршів�про�любов�
до�Лаури,�і�стали�його�наслідувати.

У� багатьох� сонетах� Шекспір� ��звертається� до� білявого�
юнака,�оспівуючи�силу�дружби.�Деякі�вважають,�що�Генрі�
Різлі�й�був�цим�юнаком.�Зберігся�портрет�графа�у�віці�двад-
цяти�одного�року.�На�ньому�в�Генрі�довге,�біляве,�кучеряве�
волосся.�Він�і�справді�нагадує�Адоніса�або�красеня�Нарци-
са.�У�стародавньому�міфі�говориться,�що�юнак�Нарцис�по-
бачив�у�струмку�своє�відображення�й�так�закохався�в�нього,�
що�помер�від�туги.�На�його�могилі�виросли�квіти�нарциси.
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Вілл� і� далі� писав� сонети.� Його� майстерність� зростала�
з�кожним�новим�віршем.�Усього�їх�знайдено�сто�п’ятдесят�
чотири,�але�могло�бути�набагато�більше.�Шекспір���не�зби-
рався�друкувати�сонетів,�але�охоче�показував�друзям.

Вільям�писав�про�швидкоплинність�життя,�зраду,�розлу-
ку,�ревнощі�й�радість�кохання.�Він�чимало�запозичив�у�своїх�
попередників.�Але�писав�він�так�майстерно,�з�такою�глиби-
ною,�дотепністю�й�так�блискуче,�що�за�кілька�століть�по�тому�
його�визнали�одним�із�найкращих�сонетистів�Англії.�«Солод-
козвучний�і�медоточивий»,�–�так�назвали�Вілла�сучасники.

Поети�до�нього�оспівували�неземну�й�недоступну�красу.�
Шекспір� ��оспівував�звичайну�жінку,�земне�кохання�й�ра-
дість�життя.�Саме�тому�його�вірші�близькі�кожному�з�нас.

Сонети�Шекспіра�ввійшли�у�світову�культуру.�Складно�
уявити�собі�людину,�яка�не�чула�хоча�б�одного�з�них.�На-
приклад,�ось�цього,�під�номером�сто�тридцять.

Її�очей�до�сонця�не�рівняли,�
Корал�ніжніший�за�її�уста,�
Не�білосніжні�пліч�її�овали,�
Мов�з�дроту�чорного�коса�густа.�
�
Троянд�багато�зустрічав�я�всюди,�
Та�на�її�обличчі�не�стрічав,�
І�дише�так�вона,�як�дишуть�люди,�–�
А�не�конвалії�між�диких�трав.�
�
І�голосу�її�рівнять�не�треба�
До�музики,�милішої�мені,�
Не�знаю�про�ходу�богинь�із�неба,�
А�кроки�милої�—�цілком�земні.�
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І�все�ж�вона�—�найкраща�поміж�тими,�
Що�славлені�похвалами�пустими*.�

Запитання й завдання
1. Чому в Лондоні раптово закрилися театри?

2. Що означає слово «меценат»? Хто був меценатом 
Вільяма Шекспіра? Що ми знаємо про цю людину?

3. Як сонети Шекспіра відрізнялися від сонетів його 
попередників? Що він зробив не так, як інші поети?

� *� Переклад�Дмитра�Паламарчука.
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РОЗДІЛ ДЕСЯТИЙ
Шекспір   сміється



…тонка розмова не для грубого вуха*.

В.Шекспір. Гамлет

У1594�році�чума�відступила,�і�Лондон�потроху�по-
чав� оживати.� Актори� з� нетерпінням� чекали� по-
чатку�театрального�сезону.�Але�їх�спіткало�вели-
ке�розчарування.

Влада�Лондона�не�любила�театри�–�вона�вважала�такі�
розваги�нечестивими.�Мер� і�раніше�намагався�заборони-
ти�акторам�виступати,�але�вистави�були�надто�популярні.�
Та� тепер,� після� епідемії� чуми,� прогнати� артистів� з� міста�
виявилося�простіше.

–�Це�розплідники�зарази�і�гріха!�–�буркотіли�пуритани�
у�владі.�Ці�релігійні�люди�вирізнялися�суворою�мораллю.

Геть�заборонити�театри�не�вдавалося.�Королева�Єлиза-
вета�любила�спектаклі�й�часто�запрошувала�акторів�до�па-
лацу.� Хто� ж� буде� розважати� її� величність,� якщо� в� місті�
не�знайдеться�жодного�актора?

Залишитися� в� Лондоні� дозволили� двом� найкращим�
трупам�із�дуже�впливовими�покровителями.�Перша�нази-
валася�«Слуги�лорда-адмірала»,�друга�–�«Слуги�лорда-ка-
мергера».

Колективи�мали�дивні�назви,�але�на�те�було�пояснен-
ня.�Років�двадцять�тому�в�країні�видали�наказ�проти�во-
лоцюг�і�жебраків.�Мандрівних�акторів�стали�карати�як�

� *� Переклад�Юрія�Андруховича.
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безпритульних.�Але�якщо�трупа�знаходила�собі�впливо-
вого� покровителя,� її� не� чіпали.� Такі� артисти� мали� пра-
во�носити�лівреї�з�кольорами�аристократа�й�називалися�
його�слугами.�Були,�наприклад,�«Слуги�графа�Лестера»,�
«Слуги�графа�Вустера»�й�навіть�«Слуги�Її�Величності�ко-
ролеви».

На� Різдво� 1594� року� «Слуги� лорда-камергера»� дали�
кілька� вистав� при� дворі.� Королівський� скарбник� склав�
список�акторів,�щоб�виплатити�їм�гонорар.�У�ньому�серед�
інших� стояло� ім’я� Вільяма� Шекспіра.� Він� став� актором�
в�одній�із�найкращих�труп�країни�і�виступав�тепер�перед�
самою�королевою.

За� кілька� днів� трупу� запросили� до� юридичної� школи�
Грейз-Інн.� Гостей� прийшло� так� багато,� що� людям� забра-
кло�місця.�Почалася�бійка,�юні�забіяки�видерлися�на�сце-
ну�й�стали�хуліганити.�Впливові�гості�обурилися�й�поїха-
ли�геть.�Частину�розваг�довелося�скасувати.

Але� спектакль� усе� ж� відбувся.� «Слуги� лорда-камерге-
ра»� зіграли� в� переповненому� залі� «Комедію� помилок»,�
написану�Вільямом.�У�ній�розповідалося�про�смішну�плу-
танину�через�братів-близнюків.�Це�була�коротка�п’єса,�на-
писана�спеціально�для�таких�закритих�виступів.�Жарти�
Вілла�мали�великий�успіх.

–�Послухай,�друже,�–�звернулися�до�Шекспіра�його�ко-
леги-актори.�–�А�можеш�написати�що-небудь�таке�ж�сміш-
не�для�великої�сцени?�Покажемо�цей�спектакль�у�Лондо-
ні.�І�нехай�усі�порвуть�боки�з�реготу!

Шекспір� ��узявся� до� роботи.� Незабаром� його� трупа� вже�
смішила�місто�новими�комедіями.

–�Ви�лишень�подивіться,�що�витворяє�цей�хлопець!�–�ре-
готали�до�сліз�глядачі,�поки�хитрун�Петруччо�намагався�
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порозумітися� зі� своєю� новоспеченою� нареченою� у� «При-
борканні�норовливої».�–�Ну�й�гостра�на�язик�ця�дівчина!�
Наскочив�чорт�на�біса!

–�Сюди�я�рушив�–�свататись�до�тебе,�–�заявляв�Петруччо.
–�Ах,�рушив!�Ну,�як�ви�такий�рухливий,�то�можете�ру-

шати�й�звідси.�Видно,�що�ви�–�майно�рухоме,�–�говорила�
із�презирством�Катеріна.

–�Цебто�як?�–�удавав�здивованого�її�наречений.
–�Ну,�як�стілець,�–�пирхала�дівчина.
–�Вгадала!� Сядь� на� мене!� –� не� залишався� в� боргу� Пе-

труччо.
–�Сідають� на� ослів:� адже� вони� на� спині� носять� нас� —�

такі,�як�ти,�–�відказувала�Катеріна*.
Роль�Катеріни�й�усіх�інших�жіночих�персонажів�у�спек-

таклях�грали�юнаки.�Жінки-актриси�на�сцені�не�виступа-
ли.�Так�було�заведено�в�англійському�театрі�того�часу.�Іс-
нував�навіть�жарт�із�цього�приводу.

–�Чому�спектакль�іще�не�почався?�–�запитували�в�акто-
рів.

–�Королева�голиться,�–�звучала�відповідь.
Років�через�п’ять-шість�Шекспір� ��напише�одну�зі�своїх�

найпопулярніших� комедій� «Дванадцята� ніч».� У� ній� він�
віртуозно�обіграє�плутанину�через�перевдягання.

Головні� герої� цієї� п’єси� –� Віола� та� її� брат-близнюк� Се-
бастьян.� Корабель,� на� якому� вони� пливуть,� потрапляє�
в�шторм.�Дівчина�опиняється�в�чужій�країні.�Віола�думає,�
що�її�брат�загинув.�Вона�перевдягається�юнаком�і�найма-
ється�на�службу�до�герцога�Орсіно.

� *� Переклад�Юрія�Лісняка.
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Герцог� закоханий� до� нестями� в� красуню� Олівію,� але�
та�не�звертає�уваги�на�його�залицяння.�Вона�закохується�
в�переодягнену�Віолу,�думаючи,�що�це�чоловік.�Сама�ж�Ві-
ола� закохується� в� герцога,� але� шансів� у� неї� немає,� адже�
Орсіно�любить�Олівію�і�вважає�Віолу�хлопцем.�Плутанина�
неймовірна!�Але�щасливий�фінал�не�забариться.

Вдає�із�себе�чоловіка�й�Розалінда,�героїня�комедії�«Як�
вам� це� сподобається».� Це� чудова� дівчина� з� яскравим� ха-
рактером.�Вона�вийшла�дотепнішою�не�тільки�за�Катері-
ну,�але�й�розумницю�Беатріче�із�п’єси�«Багато�галасу�з�ні-
чого».

Перевдягання,� смішні� випадковості,� безглузді� помил-
ки,�веселі�витівки,�каламбури,�словесні�битви�й�фарс�па-
нували�на�сцені.�Глядачі�переживали�за�долю�закоханих�
і� реготали� до� нестями� над� жартами� шахраюватих� слуг.�
Театр�охоплювала�атмосфера�нестримних�веселощів�і�ра-
дості.�Любов�до�життя�вирувала�в�комедіях�Шекспіра.

Із�кожною�новою�п’єсою�комедійні�персонажі�Шекспі-
ра�ставали�все�кращими�й�глибшими.�Особливе�місце�се-
ред�них�належить�товстунові�Фальстафу.�Цей�пройдисвіт,�
брехун,�ненажера�й�боягуз�з’являється�в�історичній�п’єсі�
«Генріх�ІV».�Ось�як�його�там�описують:

–�Ну� чого� ти� водишся� з� отим� бурдюком� слизу,� з� тією�
скринею�гидоти,�з�тією�розпухлою�водянкою,�з�тим�бари-
лом�хересу,�з�тим�лантухом,�начиненим�кишками,�з�тим�
засмаженим� менінгтрійським� биком,� черево� якого� трі-
щить� од� пудингу,� з� тим� поштивим� гріхом,� з� тією� сивою�
негіддю,� з� тією� старою� поганню?� До� чого� він� здатний?�
Наливати� й� жлуктити� херес.� До� чого� він� ласий,� у� чому�
кмітливий?�Шматувати�й�тлити�каплунів.�У�чому�вправ-
ний?�У�брехнях.�До�чого�має�хист?�До�шахрайства.�В�чому�
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гідний� зневаги?� Геть� у� всьому.� В� чому� вартий� шани?� Ні�
в�чому*.

Пліткували,� що� королева� Єлизавета� дуже� реготала,�
коли� бачила� Фальстафа� на� сцені.� Їй� так� сподобався� цей�
персонаж,� що� вона� попросила� Шекспіра� написати� про�
нього� що-небудь� іще.� Нібито� у� відповідь� на� це� прохання�
Вільям�написав�комедію�«Віндзорські�жартівниці».�У�ній�
пройдисвіт�Фальстаф�вдає�кавалера�відразу�двох�дам.

Але� Фальстаф� не� такий� простий,� як� здається.� Це�
не�тільки�комічний�персонаж.�Сумного�в�ньому�стільки�ж,�
скільки�і�смішного.�Джек�Фальстаф�з�усіма�його�недолі-
ками�втілює�в�собі�саме�життя.�Він�просить�не�проганяти�
його�зі�словами:�«Прогнати�пухкенького�Джека�–�це�озна-
чає�прогнати�увесь�світ»**.

За�це�ми�й�цінуємо�Шекспіра.�Він�любить�життя,�нікого�
не�засуджує,�а�приймає�людей�такими,�якими�вони�є.�Усі�
люди�на�світі�заслуговують�доброти,�радості�й�сміху.

� *� Переклад�Дмитра�Паламарчука.
�**� Там�само.�
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Запитання й завдання
1. Чому лондонська влада виступала проти акторів 

і театрів?

2. Як називалася трупа, у якій грав Вільям? Чому трупи 
мали такі назви?

3. Знайди в Інтернеті кілька уривків із вистав або 
фільмів «Приборкання норовливої», «Багато 
галасу з нічого», «Дванадцята ніч», «Як вам це 
сподобається». Подивися їх на дозвіллі й подумай, 
що тобі сподобалося, а що ні.
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РОЗДІЛ 
ОДИНАДЦЯТИЙ
Шекспір   розбиває серце



Майстерності то найпевніший доказ — 
не визнавати власного таланту*.

В.Шекспір. Багато галасу з нічого

Бути таким чи іншим –  
залежить тільки від нас.  
Наше тіло – це наш сад,  
а наша воля – садівник у ньому**.

В.Шекспір. Отелло

Вільям�міг�вдавати,�що�слова�Роберта�Ґріна�про�во-
рону-вискочку�його�не�зачепили.�Але�якій�людині�
сподобається�прочитати�про�себе�таке?

Коли�Шекспір���тільки�почав�писати�свої�п’єси,�
в� Англії� прославилися� інші� драматурги.� Одним� із� най-
кращих� вважали� Томаса� Кіда.� Величезну� популярність�
йому�принесла�«кривава»�п’єса�про�помсту�–�«Іспанська�
трагедія».

Справжньою� зіркою� серед� драматургів� був� Крісто-
фер�Марло,�який�народився�із�Шекспіром�в�один�рік.�Він�
прославився� п’єсами� «Тамерлан»,� «Мальтійський� єврей»�

� *� Переклад�Ірини�Стешенко.
�**� Переклад�Ірини�Стешенко.
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і� «Доктор� Фауст».� До� Марло� письменники� просто� нагро-
маджували�у�п’єсах�жарти�або�криваві�епізоди,�звалюючи�
все�докупи.�Марло�не�подобалася�ця�«каша».�Він�став�пи-
сати�так,�щоб�його�п’єси�були�стрункими�й�продуманими.�
Усе�в�них�було�до�ладу.

Завдяки�Марло�в�Англії�набув�популярності�білий�вірш.�
У� нього� є� ритм,� але� немає� рими.� Шекспір� ��узяв� приклад�
із� Марло� й� теж� почав� писати� білими� віршами.� Ось� чому�
Роберт�Ґрін�ображено�писав�про�Вільяма:�«Він�думає,�що�
так�само�здатний�гриміти�білими�віршами,�як�найкращий�
серед�вас».

Своїми�героями�Марло�робив�особливих�людей,�не�схо-
жих�на�інших.�«Тамерлан»,�наприклад,�розповідає�про�ве-
ликого�завойовника�Тимура,�який�жив�у�14�столітті�в�Се-
редній�Азії.

Марло� й� сам� був� цікавою,� загадковою� особистістю� –�
не� тільки� письменником,� але� й� справжнім� шпигуном.�
На�жаль,�його�вбили�в�двадцять�дев’ять�років.

Один� американський� професор� написав,� що� якби� за-
мість�Марло�в�1593�році�помер�Шекспір,�Крістофера�вва-
жали�б�кращим�письменником�із�двох*.

Вільям�знав,�що�його�п’єси�хороші.�Але�цього�було�недо-
статньо.�Він�розпачливо�кидав�перо,�але�відразу�ж�хапав�
його�знову.�Потрібно�було�навчитися�писати�краще!

Шекспір���багато�працював.�Він�читав�усе�підряд,�нашу-
куючи�цікаві�сюжети�для�своїх�п’єс.�Вільям�добре�вивчив�
театр,�закони�сцени�і�смаки�глядачів,�адже�він�сам�був�ак-
тором.�Блукаючи�містом�або�роз’їжджаючи�з�трупою,�він�
спостерігав� за� людьми,� запам’ятовував� їхні� характери,�

� *� Це�був�Гарольд�Блум�у�книжці�«Західний�канон».
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поведінку,�жарти�і�слівця,�щоб�потім�використовувати�це�
все�в�текстах.�Власні�поеми�й�ранні�сонети�тепер�здавали-
ся�Віллу�трохи�штучними�й�наївними.�Хіба�так�треба�пи-
сати�про�кохання?

Вільям� почав� працювати� над� новою� п’єсою� для� своєї�
трупи.�Коли�її�було�закінчено�й�поставлено,�по�місту�роз-
клеїли�афіші,�і�лондонці�потяглися�в�театр.

Зал�завмер,�і�вистава�почалася.
Жили� в� італійському� місті� Вероні� дві� знатні� заможні�

родини:� Монтеккі� й� Капулетті.� Вони� ворогували� з� дав-
ніх-давен,�і�вже�ніхто�не�пам’ятав,�чому.�Варто�було�Мон-
теккі�й�Капулетті�зустрітися�в�місті,�як�починалася�супе-
речка�й�бійка.

Спадкоємцем�Монтеккі�був�юнак�Ромео.�Йому�не�було�
ще�й�шістнадцяти�років.�Хлопець�вирішив,�що�закохався�
в�дівчину�Розаліну.�А�їй�до�нього�було�байдуже.

Якось�раз�Капулетті�влаштували�велике�свято.�На�ньо-
го�повинна�була�прийти�й�Розаліна.�Ромео�надів�маску�(їх�
тоді�носили�не�тільки�на�маскараді,�але�й�щоразу,�коли�хо-
тіли�сховати�обличчя)�і�вирушив�у�будинок�до�ворога.�Але�
замість�Розаліни�юнак�побачив�іншу�дівчину,�таку�гарну�
й�тендітну,�що�серце�його�завмерло.�Він�встиг�поговорити�
з�нею�й�навіть�зірвати�поцілунок�з�її�вуст.�Дівчині�не�було�
ще�й�чотирнадцяти*,�її�звали�Джульєтта,�і�вона�була�Ка-
пулетті.

Того�ж�вечора�Ромео�прокрався�в�чужий�сад�із�надією�
побачити� Джульєтту� у� вікні.� Дівчина� справді� вийшла�
на� балкон.� Вона� була� сумна:� Ромео� їй� дуже� сподобався,�
але�він�був�Монтеккі.

� *� У�ті�часи�13-14-літні�дівчата�вже�вважалися�нареченими.
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Єдиний�ворог�мій�–�твоє�ім’я,
Не�ти,�бо�ти�–�це�ти,�а�не�Монтеккі.
Монтеккі?�Ні�рука,�ані�нога
Не�зветься�так;�плече,�лице,�ні�жоден
У�тілі�м’яз.�Тож�назовись�інакше!
Бо�що�таке�ім’я?�Назви�троянду
Як�хочеш�–�буде�пахнути�так�само.
Ромео�теж�–�хоч�як�його�назви,
Залишиться�у�всьому�він�найкращим,
Нехай�хоч�безіменним.�Геть�із�себе
Зніми�цей�звук�порожній,�а�натомість.
Мене�візьми*.

Почувши�такі�слова,�юнак�перестав�ховатися.�Він�вий-
шов�до�Джульєтти,�вони�освідчилися�одне�одному�і�змови-
лися�таємно�обвінчатися�наступного�ж�дня.

Закохані�одружилися�в�келії�брата�Лоренцо�й�відразу�
розійшлися,�щоб�знову�зустрітися�вночі.�Але�тут�сталося�
нещастя.�Племінник�сеньйори�Капулетті�Тибальт�зустрів�
на�вулиці�друга�Ромео�на�ім’я�Меркуціо.�Він�розпочав�бій-
ку,� і� Меркуціо� загинув.� Побачивши� кінець� сутички,� Ро-
мео�кинувся�на�Тибальта�й�заколов�його.�Міська�влада�за-
судила�юнака�до�вигнання.

Тим� часом� батьки� Джульєтти,� не� знаючи� про� таєм-
ний�шлюб,�засватали�її�за�юнака�Паріса.�Вони�не�хотіли�
й� чути� про� відмову.� Нещасна� дівчина� звернулася� за� до-
помогою�до�брата�Лоренцо.�Той�дав�їй�випити�зілля:�«Ти�
заснеш� міцним� сном.� Усі� вирішать,� що� ти� померла.� Тебе�

� *� Переклад�Юрія�Андруховича.

76



77



покладуть� до� склепу,� а� коли� ти� прокинешся,� твій� Ромео�
чекатиме�тебе�поруч».

Так� Джульєтта� й� учинила.� Брат� Лоренцо� відправив�
до�Ромео�гінця.�Через�прикрі�обставини�той�не�встиг�вчас-
но�розповісти�Ромео�правди.�Замість�цього�юнак�почув�від�
інших� людей� про� смерть� Джульєтти.� У� відчаї� він� купив�
отруту�й�помчав�до�Верони.

Перед� склепом� Ромео� зустрів� засмученого� Паріса.� Два�
закоханих� у� Джульєтту� юнаки� побилися� на� дуелі,� і� Па-
ріс�помер.�Ромео�кинувся�до�тіла�коханої�й�випив�отруту.�
За� кілька� хвилин� Джульєтта� прокинулася.� Побачивши�
мертвого�Ромео,�вона�в�розпачі�схопила�кинджал�і�встро-
мила�собі�в�серце.

Монтеккі�й�Капулетті�дізналися�про�страшну�трагедію,�
яка� трапилася� через� їхню� ворожнечу.� Над� тілами� юної�
пари�вони�заприсяглися�забути�старі�образи�й�жити�мир-
но.�Останніми�на�сцені�звучали�слова:

Печальніших�історій�не�знайдете,
Ніж�про�любов�Ромео�і�Джульєтти*.

Залишаючи� театр� після� вистави,� глядачі� плакали�
й� усміхалися.� Трагедія� «Ромео� і� Джульєтта»� краяла� їм�
серце.�Так�шкода�було�бідних�закоханих!

Сама�вистава�була�дивовижно�зворушливою.�У�ній�було�
все�–�ворожнеча�й�кохання,�танці�й�бійки,�жарти�і�сльо-
зи,�життя�і�смерть.�Слова,�які�Шекспір���вклав�в�уста�сво-
їх�героїв,�заворожували.�Дівчата�й�хлопці,�які�побачили�

� *� Переклад�Юрія�Андруховича.
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виставу,�одразу�ж�хотіли�закохатися,�а�літні�люди�згаду-
вали�свою�молодість.

П’єсу�ставили�без�перерви�багато-багато�років.�Спершу�
вона�завоювала�любов�англійців,�а�потім�і�жителів�інших�
країн.� Досі� ця� велика� трагедія� змушує� людей� плакати,�
сміятися�і�мріяти�про�справжнє�кохання.�«Ромео�і�Джу-
льєтту»�ставлять�на�всіх�великих�сценах,�за�її�мотивами�
написано�опери,�симфонії,�мюзикли�й�балети,�знято�понад�
півсотню�фільмів,�навіть�створено�комп’ютерні�ігри.

Якщо�людину�просять�назвати�найвідоміший�твір�про�
кохання,�вона�найчастіше�називає�«Ромео�і�Джульєтту».�
Навіть�ті�люди,�які�ще�не�встигли�прочитати�цього�твору,�
знають�його�сюжет.

Це�була�перша�велика�трагедія�Шекспіра.�Після�«Ромео�
і�Джульєтти»�вже�ніхто�не�посмів�би�назвати�Вільяма�во-
роною-вискочкою.

Запитання й завдання
1. Шекспір   постійно удосконалював свою 

майстерність. Що він робив для цього?

2. У чому була трагедія закоханих Ромео і Джульєтти?

3. Яку пораду можна було б дати сім’ям Монтеккі 
й Капулетті?
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РОЗДІЛ 
ДВАНАДЦЯТИЙ
Шекспір   втрачає 
і знаходить



Хай ніч і довга, день її здолає*.

В.Шекспір. Макбет

Як�це�часто�трапляється�в�житті,�після�декількох�
хороших�років�настають�роки�випробувань.

1596�рік�виявився�непростим�для�трупи�Шек-
спіра.� У� липні� камергер� королеви� –� лорд� Ганс-

дон�–�раптово�помер.�Актори�на�якийсь�час�залишилися�
без�впливового�покровителя.

Міська�влада�нарешті�домоглася�заборони�театральних�
вистав.� Акторам� довелося� переїхати� на� південний� берег�
Темзи�в�передмістя.�Городянам�стало�складніше�дістава-
тися�туди,�щоб�подивитися�спектаклі.

У�спеку�в�місто�знову�прийшла�чума.�Крім�того,�в�краї-
ні�ось�уже�кілька�років�був�неврожай.�Ціни�на�продукти�
стрімко� зросли.� Навіть� заможні� сім’ї� недоїдали.� Бідно-
та�ж�нерідко�гинула�голодною�смертю.�Незадоволений�на-
род�починав�бунтувати.

У�серпні�Вільяма�спіткало�лихо.�В�Стретфорді�раптово�
помер�його�син�Гамнет.�Хлопчикові�було�одинадцять�із�по-
ловиною�років.

Жодних�записів�про�те,�чому�загинув�Гамнет,�не�зберег-
лося.�Але�діти�за�часів�Шекспіра�вмирали�нерідко�–�від�за-
разних�хвороб,�апендициту,�запалення�легенів�чи�інших�

� *� Переклад�Бориса�Тена�з�участю�Віктора�Гуменюка.
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недуг.�Усі�головні�досягнення�медицини�ще�належало�зро-
бити.�Вільям�дуже�важко�переживав�цю�трагедію.

Наприкінці�цього�ж�року�помер�юний�двоюрідний�брат�
Шекспіра,�а�слідом�за�ним�і�дядько�Генрі,�брат�Джона.

Смерті�на�цьому�не�закінчилися.�У�лютому�1597�року�
пішла�із�життя�дуже�важлива�для�всієї�трупи�людина�–�
Джеймс�Бербедж.

Родина� Бербеджів� була� душею� й� серцем� «Слуг� лор-
да-камергера».�Джеймс�заснував�акторську�династію.�Ро-
ків�йому�було�стільки�ж,�скільки�батькові�Вільяма.

Джеймс�був�родом�із�Кента.�Він�переїхав�у�Лондон�і�став�
столяром.�Напевно,�спочатку�хлопець�брав�участь�у�виста-
вах,�які�влаштовували�ремісники�на�свята.�А�потім�вирі-
шив�повністю�присвятити�себе�театру.

Бербедж�прославився,�коли�виступав�із�трупою�графа�
Лестера� –� того� самого� фаворита� королеви� Роберта� Дад-
лі.� Граф� називав� Джеймса� красивою,� чесною,� дотепною�
й�тактовною�людиною�із�чарівними�манерами.

У� Бербеджа� народилося� двоє� синів.� Обидва� продов-
жили� справу� батька.� Старший,� Катберт,� став� кимось�
на�кшталт�театрального�менеджера.�Він�заправляв�спра-
вами�трупи,�домовлявся�й�організовував�вистави.

Молодшого�сина�звали�Річардом.�Він�став�першим�ви-
датним�актором-трагіком�в�Англії.�Річард�був�справжнім�
королем� сцени.� Усіх� своїх� найкращих� і� найскладніших�
персонажів� Шекспір� ��придумав� для� нього.� Тільки� Річар-
дові�Бербеджу�не�бракувало�таланту�й�майстерності�їх�зі-
грати.

Після� смерті� старого� Бербеджа� у� трупи� почалися� сер-
йозні� клопоти.� Раніше� актори� давали� вистави� в� театрі,�
який� так� і� називався� –� «Театр».� Саме� приміщення� було�
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власністю�трупи.�Та,�на�лихо,�воно�було�збудоване�на�орен-
дованій�землі.�Строк�оренди�добіг�кінця,�і�господар�землі�
не�захотів�його�продовжувати.�Бідолашні�актори�не�зна-
ли,�що�їм�тепер�робити.

Сам�Шекспір���розривався�між�проблемами�в�театрі�й�ро-
динними�справами.�На�той�час�Вільям�уже�не�був�бідня-
ком,� як� на� початку.� Вистави� за� його� творами� приносили�
трупі� чимало� грошей.� Шекспірові� вдалося� зібрати� при-
стойну�суму.

Вілл�нечасто�провідував�сім’ю�–�тільки�тоді,�коли�театр�
закривався�на�перерву.�Але�він�завжди�підтримував�рід-
них�грошима,�забезпечуючи�всім�необхідним.�Настав�час�
зробити�щось�більше.

Вільям�звернувся�до�геральдичної�палати�–�він�попро-
сив�визнати�його�дворянином.�Восени�1596�року�Шекспі-
рів�було�визнано�дворянами.�Старий�Джон�Шекспір���усе�ж�
дочекався�здійснення�своєї�мрії.�Відтепер�і�до�смерті�1601�
року�його�величали�джентльменом.

Сім’я�Вільяма�отримала�право�на�родовий�герб.�На�ньо-
му�з�натяком�на�прізвище�було�зображено�два�списи,�а�та-
кож� щит� і� блискучий� шолом.� На� шоломі,� розправивши�
крила,�красувався�сокіл.�Під�щитом�латиною�було�виве-
дено�девіз�«Non�Sans�Droict»,�що�означає�«Не�без�права».

Ці� слова� виявилися� чудовим� жартом.� Благородне� по-
ходження� Шекспірів� було� вельми� сумнівним.� Батько� Ві-
льяма�колись�витратив�чимало�зусиль,�доводячи,�що�гід-
ний�стати�дворянином.�Докази�благородного�походження�
були� притягнуті� за� вуха,� і� Джонові� у� проханні� відмови-
ли:�«У�вас�немає�такого�права».�Тепер�же,�коли�син�Джона�
став� багатою� і� впливовою� людиною,� виявилося,� що� таке�
право�є.
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Титулом,�звичайно,�ситий�не�будеш,�і�від�негоди�він�теж�
не�прихистить.�Вільям�вирішив�підшукати�для�дружини�
й�дівчаток�нове�житло.�У�травні�1597�року�Шекспір���купив�
другий�за�розмірами�будинок�у�Стретфорді.�Він�називав-
ся�Нью-Плейс,�мав�три�поверхи�й�був�цегляним.�Останнє�
дуже� важливо,� адже� майже� всі� споруди� в� місті� були� де-
рев’яними.�Часто�траплялися�пожежі,�і�вони�згорали�до-
щенту.

Сім’я� переселилася� до� нового� великого� будинку.� На-
решті�Енн�відчула�себе�повноправною�господинею.

А�незабаром�трупа�Шекспіра�придумала,�як�вирішити�
проблему�з�«Театром».�Це�було�щось�неймовірне.

Запитання й завдання
1. Чому у «Слуг лорда-камергера» настали непрості 

часи? Що саме сталося?

2. Що зробив Шекспір   для своєї сім’ї?

3. Знайди в Інтернеті зображення герба Вільяма 
Шекспіра. Перемалюй його, якщо хочеш.
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РОЗДІЛ 
ТРИНАДЦЯТИЙ
Шекспір   будує театр



… світ – театр, 
де всі чоловіки й жінки – актори*.

В.Шекспір. Як вам це сподобається

Нині� кажуть� «ми� були� в� театрі»� або� «ходімо� в� те-
атр».�До�1576�року�ці�фрази�в�Англії�не�мали�жод-
ного� сенсу.� Спеціальних� приміщень� для� вистав,�
зі� сценою,� лаштунками� й� сидіннями� для� гляда-

чів,�просто�не�існувало.�Вистави�давали�на�міській�площі�
або�в�корчмі.

Як�не�дивно,�усе�змінилося�завдяки�ворогам�театраль-
ного�мистецтва.�1572�року�лондонська�влада�на�деякий�час�
заборонила�в�місті�всі�вистави.�За�три�роки�вона�прогнала�
з�Лондона�всіх�акторів.

Артисти�переїхали�в�передмістя�й�стали�давати�вистави�
в�місцевих�заїжджих�дворах.�Щоб�дістатися�туди,�гляда-
чам�доводилося�переходити�поле�й�канави.�Заможні�горо-
дяни�й�аристократи�приїжджали�верхи�на�конях.

Сьогодні� столиця� Великої� Британії� дуже� розрослася.�
Колишній�район�із�пабами,�гральними�домами�й�театра-
ми� тепер� майже� в� центрі� міста.� Це� знаменитий� Гакні,�
який�межує�із�Сіті�на�півночі.

Щоб� виступати� перед� глядачами,� актори� орендували�
таверни.� Частину� заробітку� вони� віддавали� власникові�
закладу.�Ось�тоді�ще�молодий�Джеймс�Бербедж�і�збагнув:�

� *� Переклад�Олександра�Мокровольського.
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навіщо�платити�за�оренду,�якщо�можна�побудувати�своє�
приміщення?�Він�поділився�ідеєю�із�шваґром,�і�1576�року�
вони� разом� побудували� перший� в� Англії� театр.� Назвали�
його�просто�«Театр»,�що�по-грецьки�означає�«місце�для�ви-
довищ».�Пізніше�ця�назва�позначить�цілий�вид�мистецтва.�
Такого�родичі�і�припустити�не�могли.

«Театр»�побудували�за�зразком�внутрішнього�майдан-
чика�готелю,�звичного�акторам.�Це�була�багатокутна�де-
рев’яна�будівля,�що�нагадувала�букву�О.�По�периметру�–�
триповерхові� стіни� з� галереями.� Усередині� –� майданчик�
під�відкритим�небом.�З�одного�боку�двору�спорудили�сце-
ну.�Це�був�звичайний�поміст�без�лаштунків.

Глядачі�могли�дивитися�спектакль,�стоячи�на�подвір’ї�
перед�сценою.�Нині�так�дивляться�концерт�на�міській�пло-
щі.�За�вхід�потрібно�було�заплатити�пенні.�Якщо�глядачі�
хотіли�сховатися�від�дощу�або�краще�бачити,�то�підніма-
лися�на�галереї,�як�ми�піднімаємося�в�театрі�на�балкони.�
Це� коштувало� два� пенні.� А� тим,� хто� хотів� отримати� ще�
й�стілець,�доводилося�викласти�три�пенні.

Під� час� вистави� рознощики� продавали� їжу� й� напої.�
Якщо�вистава�не�подобалася�глядачам,�ель,�яблука�й�горі-
хи�могли�полетіти�в�акторів-невдах.

Вірою�й�правдою�«Театр»�служив�різним�трупам�понад�
двадцять�років.�А�тепер�власник�землі,�на�якій�він�стояв,�
прогнав�акторів,�а�саму�будівлю�погрожував�зруйнувати.

Наприкінці� грудня� 1598� року� трупа� Шекспіра� най-
няла� столярів� і� теслярів,� та� й� сама� озброїлася� сокирами�
й�пилами.�Коли�стемніло,�вони�підійшли�до�спорожніло-
го�«Театру»�й�за�ніч�дбайливо�розібрали�його�до�останньої�
дощечки.� Повантаживши� колоди� на� човни,� робітники�
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переправили�розібраний�театр�на�нове�місце,�щоб�зібрати�
його�знову,�зробивши�ще�кращим.

Тож�1599�року�в�Лондоні�відкрився�новий�театр�під�наз-
вою�«Глобус».�Він�увійде�в�історію�як�приміщення,�в�яко-
му�вперше�поставили�всі�великі�п’єси�Шекспіра.�«Глобус»�
стане�театром-легендою.

Новий�театр�належав�акторам�трупи�«Слуги�лорда-ка-
мергера»,�зокрема�й�Шекспірові.�Тепер�увесь�прибуток�від�
вистав�вони�ділили�тільки�між�собою�й�незабаром�стали�
заможними�людьми.

«Глобус»� нагадував� колишній� «Театр»,� але� став� біль-
шим� і� кращим.� Він� уміщував� до� трьох� тисяч� глядачів.�
Більшість�стояла�у�дворі�–�в�«ямі».�Заможні�городяни�ди-
вилися�спектаклі�на�галереях,�для�аристократів�побудува-
ли�окремі�ложі.�Іноді�почесні�гості�сиділи�прямо�на�сцені.

Сцена-поміст�була�півтора�метра�заввишки.�Лаштунків�
досі� не� винайшли,� тож� актори� з’являлися� з� дверей� у� за-
дній�стіні.�У�підлозі�вирізали�люк,�щоб�«спускатися�в�пе-
кло»�або�з’являтися�з�нього.�А�ось�«небеса»�розташовува-
лися�над�сценою.�Це�був�невеликий�навіс,�розмальований�
хмарками.�Звідти�«боги»�спускалися�з�допомогою�канатів.�
Ще�вище�був�балкон�для�музик�або�почесних�гостей.

У�«Ромео�і�Джульєтті»�є�легендарна�сцена�з�балконом,�
в� якій� герої� освідчуються� одне� одному� в� коханні.� На-
справді�у�п’єсі�Шекспіра�немає�жодної�згадки�про�балкон�
Джульєтти.�Хтозна,�як�уявляв�собі�цю�сцену�автор.�Мож-
ливо,�Джульєтта�мала�показатися�у�вікні.�Але�будова�єли-
заветинського�театру�передбачала�балкон�над�сценою.�Там�
і�з’являлася�Джульєтта,�а�Ромео�стояв�на�сцені�внизу.�Від-
тоді�балкон�у�цьому�фрагменті�став�традицією.
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Звична�нам�назва�театру�«Глобус»�не�зовсім�точна.�На-
зиваючи� свій� новий� будинок� The Globe,� трупа� Шекспіра�
мала�на�увазі�«Земну�кулю».�Вони�хотіли�сказати,�що�по-
казуватимуть�вистави�про�весь�світ.

Трупа�дійсно�поставила�в�«Глобусі»�багато�різних�п’єс,�
написаних� Шекспіром� та� іншими� драматургами.� Нехай�
і�не�про�весь�світ,�а�тільки�про�його�частину.�Але�їхні�ви-
стави�говорили�про�те,�що�хвилює�всіх�людей�на�світі,�–�
про�любов�і�ненависть,�сенс�життя�й�людську�природу.

Запитання й завдання
1. Якими були перші театри в Англії?

2. Як «Слугам лорда-камергера» вдалося врятувати 
свій театр? Що вони для цього зробили?

3. Як трупа Шекспіра назвала свій новий театр? Що це 
означає?

4. Знайди в Мережі зображення театрів кінця 
16 століття. Роздивися їх гарненько. Чим вони 
відрізняються від сучасних театрів?
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РОЗДІЛ 
ЧОТИРНАДЦЯТИЙ
Шекспір   створює вічного 
персонажа



Мене ти змусив заглянути углиб 
душі моєї…*

В.Шекспір. Гамлет

Першою�п’єсою,�зіграною�в�«Глобусі»,�була�трагедія�
Шекспіра�про�Юлія�Цезаря.�У�ній�розповідалося�
про�змову,�через�яку�вбили�великого�давньорим-
ського�полководця.�Талант�Вільяма�в�ній�розкри-

вався�з�новою�силою.
Незабаром� Вілл� підійшов� до� свого� друга� Річарда� Бер-

беджа�з�новою�пачкою�списаних�аркушів.
–�Трагедія?�–�зрадів�актор.
–�Так,�про�принца�Гамлета,�–�кивнув�Вілл.�–�Накидав�

спеціально�для�тебе.
–�Ти,�мабуть,�жартуєш!�«Гамлета»�вже�ставили�всі�кому�

не�ліньки!
–�Але�ти�зіграєш�його�як�ніхто!�–�відповів�Шекспір.
І�справді,�сюжет�про�данського�принца�Гамлета,�який�

мститься� за� смерть� батька,� був� дуже� популярний.� Спер-
шу� англійці� прочитали� давню� ютландську� легенду� про�
принца�Амлета.�Потім�кілька�драматургів�написали�п’є-
си�на�цей�сюжет.�Найпопулярнішим�був�«Гамлет»�Томаса�
Кіда.�На�жаль,�цей�текст�не�зберігся.

Річард� усе� ж� погодився� на� ідею� Вілла.� А� прочитавши�
п’єсу,�занепокоївся.�Як�же�йому�зіграти�такого�персонажа?�

� *� Переклад�Юрія�Андруховича.
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Це�був�справжній�виклик.�Але�грати�слід�було�неодмінно.�
Якщо�йому�вдасться,�вони�завоюють�Лондон�на�весь�теа-
тральний�сезон.

Виставу� відрепетирували.� Нарешті� настав� день� пре-
м’єри.�Актори�за�сценою�тремтіли�й�стискали�від�хвилю-
вання� кулаки.� Але� варто� було� спектаклю� початися,� як�
вони�забули�про�страх�і�глядачів,�і�повністю�перевтілили-
ся�у�своїх�персонажів.

Дія� розгорталася� в� королівському� замку� Ельсінор.�
Ось� на� сцену� вийшла� нічна� сторожа.� Опівночі� біля�
замку�почалася�якась�чортівня.�Явилася�тінь,�що�на-
гадувала� покійного� короля.� Привид� проплив� перед�
вартовими,� і� вони� застигли,� охоплені� жахом.� Перед�
світанком,�з�першим�криком�півня,�страшна�тінь�без-
слідно�розтанула.

Так� повторювалося� кілька� разів.� Сторожа� вирішила�
розповісти� про� все� принцеві� Гамлету,� синові� покійно-
го� короля.� Гамлет� був� студентом.� Він� повернувся� з� уні-
верситету,�коли�його�батько�помер�у�саду�від�укусу�змії.�
Принц� дуже� любив� свого� батька� й� сильно� тужив� після�
його�смерті.

Знову� настала� ніч.� Гамлет� вийшов� вартувати� разом�
із� вояками.� Він� дочекався� появи� примари� й� заговорив�
із�нею.�Тінь�поманила�юнака�за�собою.

Це�справді�був�привид�покійного�короля.�Він�розповів�
Гамлету,� що� помер� зовсім� не� через� змію.� Короля� отруїв�
його� рідний� брат� Клавдій.� Лиходій� влив� отруту� у� вухо,�
доки�правитель�спав,�і�той�помер�у�страшних�муках.�Від-
так� Клавдій� сам� став� королем.� Він� одразу� ж� побрався�
із�удовою�–�матір’ю�Гамлета�Гертрудою.�Привид�наказав�
Гамлетові�помститися�за�ці�лиходійства.
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–�Прощай�навік!�І�пам’ятай�мене*,�–�сказала�тінь�і�зни-
кла.

Дізнавшись� таємницю� смерті� короля,� Гамлет� залед-
ве� стримувався.� Його� охопили� гіркота,� відраза� до� вбив-
ці,�засмучувала�зрада�матері,�не�давали�спати�думки�про�
кривди�й�жахіття,�що�трапляються�з�людської�вини.�На-
віщо�взагалі�жити�у�світі,�де�коїться�таке�лихо,�питав�він�
себе.�Річард�Бербедж�в�образі�згорьованого,�саркастичного�
принца�читав�такий�монолог:

І�от�питання�–�бути�чи�не�бути.
У�чому�більше�гідності:�скоритись
Ударам�долі�і�лягти�під�стріли
Чи�опором�зустріти�чорні�хвилі
Нещасть�–�і�тим�спинити�їх?�Заснути,
Померти�–�і�нічого,�лиш�зазнати,
Як�сон�позбавить�болю,�нервів,�тіла,�
А�з�ними�і�страждань.�Така�розв’язка
Цілком�годиться.�Так,�заснути,�спати�–�
І�що,�і�сни�дивитися?�Проблема
Одна:�які�нам�сни�насняться,�мертвим,
Коли�земні�марноти�відшумлять?
І�тут�сидить�вагання:�ще�хоч�трохи
Побути,�вік�добути�свій,�а�звідси�–�
Примноження�нещасть.�Якби�не�це,
То�хто�із�нас�терпів�би�ці�знущання:
Ці�утиски�верхів,�апломб�нікчем,
Зневажене�кохання,�беззаконня,
Нахабство�влади,�напади�на�честь,
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Якими�послуговується�підлість,
Хто�став�би�це�терпіти,�адже�можна
Звичайним�лезом�зупинити�хід
Усіх�страждань?*

Не�розуміючи�його�страждань,�глузувань�і�двозначних�
фраз,� придворні� почали� вважати� принца� божевільним.�
Він,�щоб�не�виказати�себе,�вирішив�їм�підіграти.

У� Гамлета� була� кохана� дівчина� –� дочка� придворного�
радника�Полонія.�Звали�її�Офелія.�Полоній�вирішив,�що�
принц�збожеволів�від�кохання,�і�розповів�про�все�королю.�
Але� Клавдій� не� повірив� цьому� до� кінця.� Він� із� підозрою�
спостерігав�за�племінником.

Незабаром�до�замку�приїхали�актори.�Принц�попросив�
їх�зіграти�п’єсу,�в�якій�вбивають�короля,�вливаючи�отруту�
йому�у�вухо.�Побачивши�цю�сцену,�Клавдій�зблід�і,�похи-
туючись,�вийшов�із�зали.�Тепер�він�не�мав�більше�сумні-
вів,�що�Гамлетові�відомо�про�злочин.

Королева�Гертруда�покликала�принца�до�себе,�щоб�на-
сварити�його.�Принц�більше�не�міг�стримуватися�й�висло-
вив� усе,� що� думав,� про� короля-злочинця� і� зраду� матері.�
Цієї�миті�за�завісою�почувся�звук,�неначе� їх�підслухову-
вали.� Думаючи,� що� це� король� Клавдій,� Гамлет� вихопив�
зброю�й�заколов�«шпигуна».�Але�це�виявився�старий�По-
лоній,�який�підслуховував�для�короля.

Дізнавшись� про� вбивство� Полонія,� Клавдій� відіслав�
Гамлета� в� Англію.� Разом� із� послами� він� передав� листа,�
в� якому� наказав� англійцям� убити� принца,� щойно� той�
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ступить�на�їхню�землю.�Але�Гамлетові�вдалося�покинути�
корабель�і�таємно�повернутися�в�Данію.

Настав�час�для�вирішальної�сцени.�У�ній�глядачів�че-
кали�новий�злочин�Клавдія,�дуель�і�приголомшлива�роз-
в’я�зка.�

Спектакль� завершився� гарматним� залпом.� Відтак� на-
стала� гробова� тиша.� Актори� напружено� застигли,� чека-
ючи� реакції� глядачів.� І� наступної� миті� тиша� вибухнула�
оплесками.

Річард� Бербедж� та� інші� актори� вийшли� вклонитися�
глядачам.�Вільям�теж�мав�вийти�разом�із�ними.�У�«Гам-
леті»�він�грав�одночасно�і�привида,�і�Клавдія.

Геніальний� трагік� Бербедж� був� дуже� переконливий.�
Його�гра�вражала�тонкістю�і�глибиною.�Він�просто�зако-
хав� у� себе� глядачів.� Незабаром� про� нового� «Гамлета»� за-
говорив� увесь� Лондон.� «Слуги� лорда-камергера»� справді�
завоювали�місто.�Не�тільки�на�цей�сезон,�а�й�на�наступні.

Сама�ж�п’єса�Шекспіра�почала�потихеньку�завойовува-
ти�й�увесь�західний�світ,�поки�не�стала�однією�з�найвідомі-
ших�у�драматургії�взагалі.

Нині�«Гамлетові»�належать�перші�місця�в�репертуарах�
найбільших� театрів� Європи� й� Америки.� Зіграти� принца�
данського,� цього� неймовірно� складного,� розумного,� іро-
нічного�і�глибокого�персонажа,�–�мрія�кожного�великого�
актора.

У�чому�секрет�популярності�«Гамлета»?�Цим�питанням�
переймається� багато� дослідників.� Більшість� із� них� поді-
ляє�думку,�що�Шекспір���створив�абсолютно�новий�тип�ге-
роя.

Через�нещастя,�які�звалилися�йому�на�голову,�принца�
вибило�з�колії.�Гамлета�раптом�перестали�хвилювати�речі,�
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які�були�важливими�для�нього�раніше.�Наприклад,�любов�
Офелії�або�навчання.�Він�задумався�про�зовсім�інші�речі.�
Замислився�про�найголовніше�–�сенс�людського�життя.

Думаючи�про�це,�принц�не�моралізував,�не�лицемірив,�
не�діяв�за�тим�чи�тим�шаблоном.�Він�хотів�передусім�розі-
братися�сам�для�себе.�Гамлет�зазирав�собі�в�душу,�думав�
і�міркував.�Він�змінювався�й�мислив,�як�жива�людина.

Раніше�драматурги�ще�не�створювали�таких�рухливих,�
мінливих�героїв.�Шекспір���першим�зробив�це�відкриття.

Цими� своїми� рисами,� вважають� учені,� Гамлет� утілив�
цінності� західного� світу.� Шекспірові� вдалося� створити�
«вічного»� персонажа,� який� доступився,� доступається�
й�доступатиметься�до�сердець�багатьох�людей.

Запитання й завдання
1. Хто такий Гамлет? Чому він удав із себе 

божевільного?

2. Спробуй прочитати вголос уривок із монологу 
Гамлета, наведений у цьому розділі. Уяви, що ти – 
актор і стоїш на сцені.

3. Разом із батьками знайди в Мережі фільм або 
спектакль «Гамлет». Перегляньте його у вихідний 
день. Обговоріть, що вам сподобалося, а що ні.
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РОЗДІЛ 
П’ЯТНАДЦЯТИЙ
Шекспір   стає слугою 
короля



Укупі з божевіллям глухота. 
І сліпота укупі з мудрагельством*.

В.Шекспір. Ромео і Джульєтта

У вересні�1602�року�королеві�Єлизаветі�виповнило-
ся� шістдесят� дев’ять.� Вона� вважалася� вже� дуже�
старою�жінкою,�адже�люди�на�той�час�жили�в�се-
редньому�сорок�–�сорок�п’ять�років.

В�юності�Єлизавета�була�прославленою�красунею.�І�хоч�
старіти� –� природно,� чим� старшою� вона� ставала,� тим� бо-
лючіше�їй�було�помічати�ознаки�часу�на�своєму�обличчі.�
Королева�стала�використовувати�дуже�багато�косметики,�
і� її� обличчя� тепер� нагадувало� венеціанську� маску.� Коли�
прекрасне�руде�волосся�Єлизавети�посивіло,�вона�надягла�
перуку.

Вбрання� Єлизавети� ставало� дедалі� пишнішим.� Воно�
відволікало�увагу�від�її�зів’ялого�обличчя.�Королева�була�
ласункою,�тож�на�старість�у�неї�майже�не�залишилося�здо-
рових� зубів.� Але� загалом� здоров’я� Єлизавету� не� зраджу-
вало.

Та� потім� майже� одночасно� почали� вмирати� близь-
кі� друзі� й� родичі� королеви.� Багато� з� них� теж� уже� були�
не� молоді.� Найбільше� Єлизавета� горювала,� коли� помер-
ла�її�найближча�подруга�Кетрін�Говард,�графиня�Ноттін-
гем.�Королева�впала�в�меланхолію.�Вона�довго�сиділа�або�
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стояла� на� одному� місці� без� руху,� посмоктуючи� палець,�
і�відмовлялася�лягати�в�ліжко.�Незабаром�Єлизаветі�ста-
ло�зовсім�зле,�і�наприкінці�березня�1603�року�посеред�ночі�
вона�померла.

Як� полюбляли� казати� французи,� король� помер,� хай�
живе� король!� Наступником� Єлизавети� й� новим� правите-
лем�Англії�став�Яків�І.�От�іронія,�його�матір’ю�була�шот-
ландська�королева�Марія�Стюарт.�Колись�давно�вона�дуже�
хотіла� стати� ще� й� королевою� Англії� й� запланувала� усу-
нути�Єлизавету�від�влади.�Змову�розкрили,�а�самій�Марії�
Стюарт�відрубали�голову.�Стати�королем�Англії�судилося�
її�синові.

На�момент�коронації�Якову�виповнилося�тридцять�сім�
років.� Він� був� дуже� освіченою� людиною,� читав� латиною�
і� грекою,� писав� вірші� й� наукові� трактати.� Наприклад,�
Яків�одним�із�перших�написав�про�шкоду�тютюну.

Ще� король� дуже� любив� театральне� мистецтво.� Яків�
спеціально�запрошував�артистів�з�Англії�до�Шотландії,�
де�він�правив�після�своєї�матері.�Коли�Яків�став�англій-
ським�королем,�він�відразу�ж�заопікувався�театрами.�Усі�
вони�перейшли�під�особистий�контроль�правителя.�Біль-
ше� ніхто� не� міг� бути� покровителем� театральних� труп,�
крім�короля.

Яків� обрав� найпопулярнішу� в� країні� трупу� і� видав� їй�
королівський�патент.�Це�був�дозвіл�давати�всілякі�виста-
ви�для�англійських�підданих�і�його�самого.�Звичайно�ж,�
мова� йшла� про� «Слуг� лорда-камергера».� Відтепер� вони�
стали�називатися�«Слугами�короля».

У�патенті�ім’я�Шекспіра�стояло�на�другому�місці�–�ві-
дразу�після�улюбленого�коміка�короля�Лоренса�Флетче-
ра.�Він�приїхав�із�Шотландії�разом�із�Яковом�І�і�влився�
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в� нову� королівську� трупу.� Навіть� геніальний� трагік� Рі-
чард� Бербедж� був� зазначений� у� патенті� тільки� третім.�
Акторам�трупи�наказали�пошити�пурпурні�лівреї�–�кам-
зол,�штани�і�плащ�–�і�запросили�взяти�участь�у�корона-
ційній�процесії.

Відтепер� «Слуги� короля»� стали� дуже� часто� виступати�
при�дворі.�За�часів�Єлизавети�їх�запрошували�до�палацу�
разів�три-чотири�на�рік.�Тепер�вони�бували�там�у�чотири,�
а�то�й�у�п’ять�разів�більше.�Шекспір���почав�писати�з�подво-
єною�силою.

У�цей�час�він�створив�свої�найсильніші�комедії�й�траге-
дії.

Однією� з� найкращих� була� п’єса� «Отелло».� Дуже� часто�
Вільям� знаходив� цікавий� сюжет� в� іншого� письменника�
і�створював�на�його�основі�власну�п’єсу.�У�наш�час�таке�за-
позичення� могли� б� назвати� плагіатом,� тобто� крадіжкою.�
Але�за�часів�Шекспіра�«позичання»�було�нормою.�Так�пра-
цювали�всі�драматурги.�Часто�вони�брали�старі�п’єси� ін-
ших� авторів� і� переробляли� їх� по-своєму.� Вільям� нерідко�
переписував�і�свої�власні�твори,�освіжаючи�й�покращую-
чи�їх.

Драматургів�часів�Шекспіра�можна�порівняти�із�сучас-
ними�режисерами,�які�знімають�свіжі�версії�старих�філь-
мів.�Кожне�нове�покоління�дивиться�свого�«Супермена»,�
«Бетмена»�або�«Людину-павука».�Театр�стали�вважати�ви-
соким�мистецтвом�набагато�пізніше.�А�за�часів�Шекспіра�
він�був�масовою�розвагою.�На�спектаклі�ходили�так�само,�
як�сьогодні�ходять�у�кіно.

Про�Отелло�йшлося�в�одному�італійському�оповіданні�
того�часу.�Ще�Шекспір���міг�почути�страшну�історію,�що�тра-
пилася�не�так�давно�при�іспанському�дворі.�Подейкували,�
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що�іспанський�король�був�дуже�ревнивий.�Він�запідозрив�
дружину�в�зраді�й�задушив�її.

Отелло�жив�у�Венеції.�Він�був�прославленим�полковод-
цем.�Юна�красуня�Дездемона�слухала�його�розповіді�про�
далекі�країни�та�випробування,�які�випали�на�його�долю.�
Вона�закохалася�в�хороброго�воїна,�він�відповів�їй�взаєм-
ністю.

Закохані�одружилися�потай�від�батька�Дездемони.�Той�
вважав,�що�Отелло�–�не�пара�для�його�дочки.�Адже�пол-
ководець� був� мавром.� Так� називали� арабів� або� берберів,�
вихідців� із� Північно-Західної� Африки,� які� колись� давно�
переселилися� в� Європу.� Для� вистави� Річарда� Бербеджа�
гримували�чорною�фарбою,�хоча�шкіра�Отелло�була�рад-
ше�оливковою.

Всупереч� забобонам� молодята� були� дуже� щасливі�
разом.� Дездемона� готова� була� поїхати� з� чоловіком� хоч�
на�край�світу,�аби�не�розлучатися�з�ним.�І�все�було�б�добре,�
якби�не�зіпсований�і�злий�Яго,�який�служив�під�керівниц-
твом�Отелло.�Яго�ненавидів�свого�начальника�й�надумав�
знищити�його,�обмовивши�Дездемону.�Він�сплів�майстер-
ну�павутину�з�брехні,�і�довірливий,�прямодушний�Отелло�
в�неї�попався.�У�фіналі�п’єси�на�очі�глядачів�наверталися�
сльози.

«Отелло»� показував� природу� заздрості� та� інших� люд-
ських� вад.� Але� водночас� спектакль� дарував� дивовижне�
відчуття�співпереживання�і�звільнення.

Характери� Отелло,� Дездемони,� Яго� та� інших� персо-
нажів� Шекспір� ��виписав� дуже� тонко.� Вони� були� складні�
й� багатогранні.� Раніше� Шекспір� ��змушував� героїв� своїх�
трагедій�страждати�від�примх�долі�чи�несподіваних�пово-
ротів�історії.�У�«Гамлеті»�й�«Отелло»�він�переніс�конфлікт�
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у�серця�своїх�персонажів.�Саме�там,�всередині,�розгорта-
лося�основне�дійство.

Вийшовши�на�новий�рівень�майстерності,�Вільям�захо-
тів�знову�написати�про�королів.�Тепер�–�по-новому.�Тема�
влади�завжди�хвилювала�його�як�письменника.

Король�Яків�був�шотландцем.�До�того�ж�він�був�вели-
ким� противником� усіляких� забобонів.� Особливо� король�
не�любив�«відьом»�і�навіть�написав�про�них�книжку�під�
назвою�«Демонологія».�За�п’ятнадцять�років�до�цього�від-
бувся�навіть�судовий�процес�над�шотландськими�«відьма-
ми»,�які�нібито�намагалися�нашкодити�й�самому�Якову.

Це� й� підказало� Вільямові,� де� шукати� новий� сюжет.�
Так� з’явився� «Макбет»� –� п’єса� про� шотландського� коро-
ля,�якого�зіпсувала�й�погубила�надмірна�жага�влади.�Це�
по-чарівному�похмурий�твір,�у�якому�повно�темної�магії,�
таємничих� передбачень,� привидів,� кривавих� злочинів�
і�невідворотності�долі.

Макбет� був� хоробрим� генералом,� дуже� енергійним�
і� сповненим� життя.� Разом� зі� своїм� союзником� Банко� він�
здобув�перемогу�над�ворогом.�Повертаючись�із�битви,�вої-
ни�несподівано�зустріли�трьох�відьом,�і�ті�передбачили�їм�
долю.� Макбетові� вони� пообіцяли� царську� корону,� а� Бан-
ко�–�що�він�стане�предком�династії�королів.

Макбет� став� мріяти� про� шотландський� трон.� Разом�
із� дружиною,� леді� Макбет,� він� вирішив� погубити� закон-
ного� короля� Дункана.� Їм� вдалося� скоїти� підлий� злочин�
і� вийти� сухими� з� води.� Підозра� лягла� на� синів� убитого�
правителя.�Макбет�став�королем.�Але�ціна�злодіяння�була�
занадто�висока.�Шекспір���показав,�як�поступово�воно�змі-
нює�внутрішній�світ�Макбета�та�його�дружини,�як�боже-
вілля�й�хаос�охоплюють�душі�злочинців.
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Пророцтво� для� Банко� теж� здійснилося,� адже� король�
Яків�І�вважався�його�нащадком.

У�«Макбеті»�виникало�моторошне�відчуття�світу,�охо-
пленого�хаосом.�У�трагедії�«Король�Лір»�Шекспір� ��розви-
нув�цю�тему�й�надав�їй�нової�глибини.

Вільям�узяв�за�основу�стародавній�переказ�про�короля,�
який� хотів� розділити� королівство� між� трьома� дочками,�
а�сам�спокійно�доживати�в�мирі�і�спокої.�Він�запитав�Гоне-
рілью,�Регану�і�Корделію,�хто�з�них�любить�його�найбіль-
ше.�Гонерілья�і�Регана�полестили�батькові,�і�Лір�віддав�їм�
по� третині� королівства.� Але� наймолодша,� Корделія,� від-
мовилася�лестити�й�прикидатися.�Вона�відповіла�королю�
дуже�просто�–�що�любить�його�так,�як�доньці�слід�любити�
батька.�Розгніваний�Лір�прогнав�улюблену�дочку�й�позба-
вив�її�спадщини.

Але�незабаром�Лірові�стало�зрозуміло,�хто�любив�його�
по-справжньому,� а� хто� тільки� прикидався.� Отримав-
ши�що�хотіли,�старші�сестри�перестали�поважати�бать-
ка�й�піклуватися�про�нього.�Старий�не�витримав�удару�
і� збожеволів.� І� тільки� щира� Корделія� кинулася� йому�
на�допомогу.

Майстерність� Шекспіра� в� цій� трагедії� досягла� верши-
ни.�Як�і�багато�драматургів,�він�показав�моральну�пробле-
му�егоїзму�й�підступності.�Але�не�тільки�це.

Вільям�розглянув�питання�ширше�й�глибше,�як�справж-
ній�філософ.�Він�зобразив�трагедію�окремої�людини,�яка�
раніше�поважала�тільки�свій�статус.�Утративши�його,�Лір�
не�знав,�як�жити�далі.�Поступово,�багато�вистраждавши,�
старий� король� знайшов� себе� самого,� незалежно� від� соці-
ального�стану.�І�хоча�все�навколо�полетіло�під�три�чорти,�
старий�нарешті�здобув�душевний�спокій.
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Крім� трагедії� окремої� особистості,� Шекспір� ��зобразив�
і�трагедію�охопленого�хаосом�світу.�На�наших�очах�у�п’єсі�
зруйнувався�світовий�порядок,�у�війні�не�жаліли�нікого,�
збунтувалася�навіть�природа.�І�в�цьому�похмурому,�жор-
стокому,� нестійкому� світі� належало� відтепер� жити� всім�
людям.
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Запитання й завдання
1. Хто став правити Англією після Єлизавети? Що 

тобі про нього відомо? Знайди портрети згаданих 
короля й королеви в енциклопедії або в Інтернеті. 
Що на них привернуло твою увагу?

2. У перші роки 17 століття Шекспір   створив свої 
найкращі трагедії. Назви їх. Про що вони?

3. Де Шекспір брав сюжети для своїх творів?
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РОЗДІЛ 
ШІСНАДЦЯТИЙ
Шекспір іде



Життя — рухлива тінь, актор на сцені.  
Пограв, побігав, погаласував  
свою часину — та й пропав*.

В.Шекспір. Макбет

Справи�у�«Слуг�короля»�йшли�дуже�добре.�Навіть�
коли� влітку� 1608� року� лондонські� театри� знову�
закрилися� через� чуму,� трупа� не� сиділа� склав-
ши� руки.� Шекспір� ��із� товаришами� взяв� в� оренду�

на�двадцять�один�рік�театр�«Блекфраєрз».�Ця�назва�озна-
чає�«чорні�ченці».�«Блекфраєрз»�був�занедбаним�монасти-
рем.�Раніше�там�виступали�дитячі�театральні�трупи.

«Слуги�короля»�вклали�в�ремонт�театру�великі�гроші.�
Але�такі�витрати�себе�виправдали.�Театр,�на�відміну�від�
«Глобуса»,�мав�дах,�тож�давати�спектаклі�в�ньому�можна�
було�й�у�розпал�зими.�А�ще�постановки�тут�виходили�дуже�
видовищними.

Актори� скористалися� всіма� перевагами� приміщення�
й�навіть�підвищили�плату�за�вхід.�Якщо�на�галереї�в�«Гло-
бусі»�можна�було�потрапити�за�два�пенси,�то�в�«Блекфраєр-
зі»� просили� цілих� шість.� До� театру� стала� приходити� за-
можна�публіка.�Він�приносив�чимало�грошей.

Шекспір���і�далі�писав�п’єси�для�своєї�трупи.�Він�був�уже�
зрілим�майстром.�Вільям�вирішив�об’єднати�два��своїх�та-
ланти�–�вигадувати�комедії�й�трагедії�–�в�один.�Він�написав�

� *� Переклад�Бориса�Тена�з�участю�Віктора�Гуменюка.
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кілька�трагікомедій.�Це�твори�з�трагічними�подіями,�але�
щасливим�кінцем.

Публіці�такий�жанр�виявився�до�душі.�Найвідомішою�
трагікомедією�Шекспіра�вважається�«Буря».�У�ній�розпо-
відається� історія� чарівника� Просперо� та� його� дочки� Мі-
ранди,�які�потрапили�на�загадковий�острів�посеред�моря.

Вільям�став�відчувати,�що�старіє.�Він�почав�наїжджати�
да�Стретфорда�частіше.�Доньки�виросли,�тож�слід�було�по-
дбати�про�їхній�посаг.

На�початку�червня�1607�року�у�стретфордській�церкві�
Святої�Трійці�відбулося�вінчання.�Старша�дочка�Шекспі-
ра� С’юзен� побралася� із� поважним� лікарем� Джоном� Гол-
лом.� Дівчині� було� двадцять� чотири� роки,� а� її� обранцеві�
тридцять�два.�С’юзен�отримала�від�батька�дуже�великий�
посаг�–�цілих�сто�п’ять�акрів�землі�в�Старому�Стретфорді.�
Шекспір���придбав�їх�кілька�років�тому.

Наприкінці�лютого�1608�року�в�молодої�пари�народила-
ся�донька�Елізабет.�Вільям�Шекспір� ��і�його�дружина�Енн�
стали�дідусем�і�бабусею.

Побачила�правнучку�й�Мері�Шекспір.�Вона�мирно�по-
мерла� через� півроку,� знаючи,� що� її� старший� син� досяг�
успіху�й�поваги.�Шекспір� ��якраз�працював�над�трагедією�
«Коріолан»�про�долю�легендарного�давньоримського�вож-
дя.� Мати� Коріолана,� Волумнія,� зображена� в� п’єсі� дуже�
сильною�й�мудрою�жінкою.�Учені�вважають,�що�в�її�образі�
Шекспір���увічнив�риси�Мері.

Незадовго�до�народження�онуки,�Шекспіра�та�його�рід-
них� чекав� важкий� удар.� Наприкінці� грудня� 1607� помер�
молодший�брат�Вільяма�–�Едмунд.�Він�теж�був�актором.�
Колись�юнак�узяв�приклад�із�Вілла�й�подався�до�Лондона.�
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На� момент� смерті� Едмунд� був� зовсім� молодий.� Йому� ви-
повнилося�всього�двадцять�сім�років.

Ховали�Едмунда�Шекспіра�31�грудня�під�ранковий�по-
дзвін.�Усі�церемонії�Вільям�щедро�оплатив�зі�своєї�кишені.�
У�Лондоні�стояв�сильний�мороз.�Темза,�яка�майже�ніколи�
не� замерзає,� покрилася� товстим� шаром� льоду.� Городяни�
переходили�по�ньому�з�одного�берега�на�інший.

Вільям�мовчки�йшов�за�труною�молодшого�брата�і�з�ту-
гою�думав�про�втрачене�молоде�життя�й�талант.

Після� 1610� року� більшу� частину� часу� Шекспір� ��про-
водив� у� Стретфорді.� Він� не� порвав� зв’язків� із� Лондоном�
і� продовжував� писати� п’єси.� Тепер� уже� в� співавторстві�
з� Джоном� Флетчером� –� новим� постійним� драматургом�
«Слуг�короля».

Вільям�наїжджав�до�столиці�у�справах.�Наприклад,�од-
ного�разу�він�виступав�у�суді�як�свідок.�А�через�рік�вклав�
свої�гроші,�придбавши�будинок�у�Лондоні.

Але�що�далі,�то�більше�Шекспір���мріяв�відійти�від�справ.�
Йому� хотілося� швидше� передати� свої� обов’язки� новому�
поколінню�в�трупі�й�мирно�зустріти�старість�у�сімейному�
колі.

Та�потім�із�«Глобусом»�трапилося�лихо.�29�липня�1613�
року�в�театрі�давали�спектакль�«Генріх�VIII»�про�батька�
королеви� Єлизавети.� Під� час� вистави� мала� вистрілити�
гармата,�але�вона�дала�осічку.�Полетіла�іскра,�солома�за-
горілася,�і�незабаром�вогонь�охопив�дерев’яні�балки.

Глядачі�в�паніці�кинулися�до�виходу.�Когось�ледь�не�за-
топтали,�але�в�підсумку�обійшлося�без�жертв.�Лише�на�од-
ному�з�відвідувачів�загорілися�штани,�але�він�устиг�пога-
сити�їх,�виливши�пляшку�елю.
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За�якихось�дві�години�театр�згорів.�У�ньому,�вважають�
науковці,� згоріли� й� усі� рукописи� Шекспіра.� «Слуги� ко-
роля»�втратили�свій�улюблений�«дім».�Вони�не�могли�пе-
режити�такої�втрати�й�вирішили�відбудувати�театр.�Тож�
уже�за�рік�у�Лондоні�відкрився�другий�«Глобус».�Але�се-
ред�власників�нового�приміщення�Вільяма�Шекспіра�вже�
не� було.� Вважають,� що� він� продав� свою� частку,� а� гроші�
віддав�на�будівництво.

Другий�«Глобус»�простояв�понад�тридцять�років.�А�по-
тім�суворі�пуритани,�які�прийшли�до�влади,�закрили�в�мі-
сті� всі� театри.� «Глобус»� знесли,� щоб� побудувати� на� його�
місці�прибуткові�будинки.

1989�року�під�однією�з�лондонських�автостоянок�знайш-
ли�руїни�цього�театру.�А�в�1997�році�за�двісті�п’ять�метрів�
від�них�відкрився�сучасний�«Глобус»,�відтворений�за�ма-
люнками�єлизаветинської�епохи.

Із�травня�по�жовтень�у�сучасному�«Глобусі»�йдуть�ви-
стави� за� творами� Вільяма� Шекспіра.� Побачити� їх� може�
кожен,�хто�купить�квиток.�Як�і�в�давнину,�глядачі�можуть�
стояти�перед�сценою�під�відкритим�небом,�а�можуть�сиді-
ти�на�галереях,�але�місця�в�амфітеатр�коштують�дорожче.

Як� і� хотів,� Вільям� провів� останні� роки� свого� життя�
в�Стретфорді�в�колі�рідних�і�близьких.�Він�більше�не�пи-
сав�п’єс,�але�досі�дивився�їх.�До�Стретфорда�нерідко�при-
їжджали�актори.�«Слуги�короля»�теж�виступали�в�цьому�
містечку�під�час�гастролей.

У�березні�1616�року�Вільям,�відчувши�близьку�смерть,�
написав� заповіт.� А� через� місяць,� 23� квітня,� тихо� помер.�
Його�поховали�у�тій�самій�церкві�Святої�Трійці,�де�колись�
охрестили.
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За�кілька�років�у�церкві�спорудили�розфарбований�бюст�
Шекспіра�з�пером�і�аркушем�паперу�в�руці.�На�надгробку�
написали�епітафію:

О�друже,�я�Христом�прошу:�
Тут�не�копай,�де�я�лежу.�
Блажен�будь,�як�прийшов�без�злості,�
й�будь�проклят,�хто�б�чіпав�ці�кості.
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Запитання й завдання
1. Як згорів «Глобус»? Хто-небудь постраждав при 

цьому?

2. Як і де Шекспір   провів останні роки свого життя?

3. Знайди в Мережі фотографію сучасного «Глобуса» 
в Лондоні. Тобі хотілося б відвідати такий театр?
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РОЗДІЛ 
СІМНАДЦЯТИЙ
Шекспір   ставить 
запитання

?



Бо що таке ім’я? Назви троянду 
як хочеш – буде пахнути так само*.

В.Шекспір. Ромео і Джульєтта

Для� вчених� життя� Вільяма� Шекспіра� –� це� ве-
ликий�захопливий�детектив.�У�ньому�легенди�
переплетено�з�правдою,�а�вигадки�з�припущен-
нями.� І� часом� неможливо� відокремити� одне��

від�іншого.
У�цьому�хитросплетінні�народилося�чимало�кумедних�

версій�про�те,�що�Шекспір�–�і�не�Шекспір���зовсім.�Можли-
во,�це�зовсім�інша�людина,�що�ховається�під�чужим�ім’ям.�
Адже�даних�про�життя�Вільяма�дуже�мало,�і�майже�нічо-
го�не�можна�сказати�напевно.

Почалося�все�1747�року,�коли�архіваріус�Джордж�Ґрін�
знайшов� заповіт� Вільяма� Шекспіра.� Він� був� вражений�
тим,�яка�особистість�вимальовувалася�з�цього�документа.�
У�заповіті�Вільям�був�заклопотаний�дрібними�матеріаль-
ними�питаннями.�Він�і�словом�не�згадував�про�свої�п’єси.�
Як�повірити,�що�ця�педантична,�дріб’язкова�й�приземлена�
людина�–�той�самий�геніальний�автор�«Гамлета»�й�«Коро-
ля�Ліра»?

Можна�заперечити:�так�це�ж�заповіт!�Він�для�того�й�при-
значений,� щоб� розпорядитися� своїми� грішми,� будинком�

� *� Переклад�Юрія�Андруховича.
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та� іншими� цінностями.� І,� швидше� за� все,� ми� матимемо�
�рацію.

Але� питання� порушили.� Багато� дослідників� жит-
тя� і� творчості� драматурга� не� на� жарт� захвилювалися:�
а� якщо� під� ім’ям� Вільяма� Шекспіра� справді� ховався�
хтось�інший?

У�тих,�хто�сумнівався,�було�багато�аргументів,�але�го-
ловний� серед� них� один.� Як� міг,� стверджували� вони,� син�
простого�ремісника�із�Стретфорда,�не�закінчивши�універ-
ситету,�так�оволодіти�мистецтвом�слова?�Може,�варто�кра-
ще�придивитися�до�мудрагелів�того�часу?

Любителі�всіляких�таємниць�і�викриттів�подалися�в�бі-
бліотеки�та�архіви.�Незабаром�з’явилися�й�перші�теорії.

Однією� з� найпопулярніших� стала� «беконіанська»� вер-
сія.� Її� прихильники� вважають,� що� під� ім’ям� Вільяма�
Шекспіра� писав� англійський� філософ� і� політик� Френсіс�
Бекон.�Він�народився�1561�року,�а�помер�у�1626.�Дослідни-
ки�знайшли�чимало�збігів�між�думками�Бекона�та�ідеями�
у�п’єсах�Шекспіра.

Противники�заперечують:�хіба�могла�така�холодна,�ра-
ціональна�людина,�як�Бекон,�писати�такі�пристрасні�тек-
сти?�До�того�ж,�Френсіс�був�знаний�своїм�честолюбством.�
Він�не�став�би�ховатися�під�чужим�ім’ям�–�надто�вже�лю-
бив�успіх.

На�початку�20�століття�з’явилася�нова�гіпотеза.�Її�при-
хильники�висловили�припущення,�що�під�ім’ям�Шекспіра�
писав�Роджер�Меннерс,�граф�Ратленд.�Нібито�цей�чоловік�
уклав�угоду�з�актором�Вільямом�Шекспіром�із�Стретфор-
да.�Він�використовував�ім’я�Вільяма�як�маску,�щоб�писа-
ти�п’єси.�Адже�таке�заняття�вважали�непристойним�для�
аристократа.
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Роджер,� на� відміну� від� Вільяма,� здобув� блискучу�
освіту.� Щобільше,� він� навчався� з� данськими� студен-
тами�Розенкранцом�і�Гільденстерном.�Саме�так�звуть�
двох� студентів� у� «Гамлеті».� У� студентські� роки� пріз-
виськом�Меннерса�було�«той,�що�трясе�списом».�Пізні-
ше�він�разом�із�посольством�їздив�у�Данію�й�побував�
у�замку�Ельсінор,�де�розгортаються�події�згаданої�тра-
гедії.�Є�й�інші�збіги.

Супротивникам� цієї� гіпотези� теж� є� що� сказати:�
Меннерс�і�Шекспір���були�знайомі�через�спільного�дру-
га,�Генрі�Різлі.� Історії�про�Данію�й�навіть� імена�дру-
зів-студентів� Шекспір� ��міг� почути� в� дружній� бесіді�
й� підхопити� як� чудовий� матеріал� для� своїх� текстів.�
Письменники� зазвичай� так� і� роблять� –� збирають�
з�миру�по�крихті.

Потім� з’явилася� «оксфордіанська»� версія.� Її� при-
хильники�наполягали:�під� ім’ям�Шекспіра�свої�п’єси�
писав�Едуард�де�Вер,�граф�Оксфорд.�Де�Вер�був�меце-
натом�театрів.�Він�і�сам�писав�дуже�гарні�вірші.�У�них�
повно�перегуків�із�текстами�Шекспіра.�Але�найголов-
ніше,� ходили� чутки� про� те,� що� у� де� Вера� й� королеви�
Єлизавети� був� таємний� роман.� Генрі� Різлі� ж� нібито�
не�хто�інший�як�їхній�поза�шлюбний�син,�вихований�
як�граф�Саутгемптон.

Але� найцікавішою� з� усіх� є� гіпотеза� про� те,� що� під�
ім’ям�Шекспіра�переховувався�не�хто�інший�як�Крісто-
фер� Марло.� Нібито� цей� талановитий� драматург� зовсім�
не�загинув�у�бійці.�Усе�це�було�лише�оманою,�щоб�уник-
нути�переслідувачів�і�суду.�Марло�був�шпигуном�і�з�лег-
кістю�влаштував�своє�«зникнення».�А�потім�продовжив�
писати�п’єси�від�імені�актора�Вільяма�Шекспіра.
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Шекспірівське� питання� продовжує� непокоїти� людей.�
Кандидатами� в� Шекспіри� названо� вже� понад� вісімдесят�
осіб.� Шекспірознавці� сперечаються� між� собою,� публіку-
ють� дослідження,� риються� в� документах� і� висловлюють�
різні�припущення.�Усі�вони�хочуть�краще�взнати�Вільяма�
Шекспіра,� стати� до� нього� ближчими,� розгадати� загадку�
цього�неймовірного�таланту.
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Запитання й завдання
1. Чому деякі шекспірознавці сумніваються, що автор 

«Гамлета», «Отелло» й «Короля Ліра» – це син 
рукавичника із Стретфорда?

2. Знайди в Мережі портрети Генрі Різлі, Роджера 
Меннерса, Едуарда де Вера, Крістофера Марло 
й Френсіса Бекона. Чи мають вони щось спільне?

3. Чому людей непокоять таємниці життя Шекспіра?
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РОЗДІЛ 
ВІСІМНАДЦЯТИЙ
Шекспір   передає привіт



…Хоч воєн крок 
Зруйнує все – і статуї, і трони,  
Каменярами тесаний граніт,  
Але твоєї із пісень корони 
В тисячоліттях не забуде світ*.

В.Шекспір. Сонет 55

Поет�і�драматург�Вільям�Шекспір���жив�понад�чоти-
ри�століття�тому.�Але�часом�здається,�що�він�досі�
серед�нас.

Вілл� передає� нам� привіт� із� телевізора,� де� по-
казують� «Короля� Ліра».� Махає� з-за� лаштунків� у� теа-
трі�–�там�саме�йде�«Багато�галасу�з�нічого».�Заманює�ту-
ристів�до�Верони,�де�він�оселив�своїх�вічно�живих�Ромео�
і� Джу�льєтту.� Підбиває� режисерів� поставити� свою� версію�
«Макбета».� Надихає� акторів� зважитися� на� роль� Гамлета�
й�зіграти�її�як�ніколи.�Запрошує�композиторів�написати�
оперу� «Коріолан».� Підморгує� нам� із� космосу� –� адже� там�
іменами� персонажів� «Бурі»� названо� супутники� планети�
Уран.�Погляньте-но,�цей�шибеник�уліз�навіть�до�комп’ю-
терних�ігор!

Шекспір�жив�за�інших�часів�і�належав�до�іншої�куль-
тури.�Але�він�направду�близький�кожному�з�нас!�Іноді�ми�
навіть�не�уявляємо�наскільки.

� *� Переклад�Дмитра�Паламарчука.
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Вивчаєте� англійську� мову?� Вільям� збагатив� –� двома�
тисячами� нових� слів� і� незліченною� кількістю� крилатих�
фраз.�Англійські�словники�складалися�за�допомогою�тво-
рів�Шекспіра.

Любите� читати?� Шекспір� ��змусив� людство� по-новому�
поглянути� на� можливості� мови.� Він� відкрив� її� небувале�
багатство� й� пластичність.� Вільям� був� геніально� красно-
мовний.�Замість�формальних�фраз� із�книжок�він�вбирав�
і� відтворював� живе� звучання� вулиць.� Його� майстерність�
змушує�завмирати�серця�письменників�і�поетів.�Вона�за-
чаровує�кожного�читача�незалежно�від�того,�наскільки�він�
освічений.�Адже�Шекспір���ще�й�дуже�демократичний.�Він�
писав�близьке�й�зрозуміле�кожній�людині�–�про�найголов-
ніше.

Були�в�театрі?�Якби�не�Вільям,�він�міг�би�бути�зовсім�
іншим.�Зазвичай�кажуть�про�театр�«до�Шекспіра»�і�«піс-
ля� Шекспіра».� Вільям� зробив� дещо� дуже� важливе.� Він�
винайшов� персонажів� із� живим,� мінливим� внутрішнім�
світом.�Шекспір���першим�показав�на�сцені�психологічний�
розвиток� героїв.� Він� зробив� своїх� персонажів� живими�
й�реалістичними.�Немов�поставив�дзеркало,�в�якому�відо-
бразилися�наші�серця.

Полюбляєте�кіно?�Театр�«Глобус»�–�це�попередник�су-
часної�кіноіндустрії�з�її�конвеєром�видовищних�і�жалісли-
вих�стрічок.

Шекспір� ��став� частиною� нашої� культури.� Але� най-
менше�він�хотів�би�бути�кам’яним�ідолом�на�постаменті.�
На� кшталт� того,� який� можна� побачити� в� церкві� Святої�
Трійці�у�Стретфорді.

Напевно,� тому� Вільямові,� якого� помітно� між� ряд-
ків,� сподобалося� б,� якби� ми� запам’ятали� його� чарівним�
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хлопаком�зі�стильною�борідкою�й�сережкою�у�вусі.�Жар-
тівником,� який� однаково� глузував� із� королів� і� міських�
п’яниць.�Поетом,�який�трохи�знався�на�коханні.�Чолові-
ком,�який�поважав�людей�незалежно�від�їхньої�статі�чи�
кольору� шкіри.� А� ще� другом,� який� завжди� поруч.� Де?�
Та�ж�от,�на�книжковій�полиці.
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Запитання й завдання
1. Пошукай в Інтернеті крилаті вирази, які придумав 

Вільям Шекспір. Запам’ятай той із них, який тобі 
сподобався найбільше.

2. Творчість Шекспіра вплинула на літературу, театр, 
кіно, музику, балет та інші сфери. А як щодо 
астрономії?
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ВАЖЛИВІ ДАТИ

26� квітня� 1564� –� Вільяма� Шекспіра� ��охрестили� в� місті�
Стретфорд-на-Ейвоні,�Англія.

1576�–�у�Лондоні�побудовано�перший�театр.
27� листопада� 1582� –� Шекспір� ��отримав� дозвіл� на� шлюб�

з�Енн�Гетевей.
26�травня�1583�–�охрещено�доньку�С’юзен,�Шекспірового�

первістка.
2� лютого� 1585� –� хрещення� близнюків:� сина� Гамнета�

й�доньки�Джудіт.
1585-1592�–�«утрачені�роки»�Шекспіра:�не�збереглося�жод-

ного�свідчення�про�те,�де�був�і�що�робив�Вільям.
Березень�1592�–�перша�згадка�про�хроніку�Шекспіра�«Ген-

ріх�VI».�Протягом�весни�п’єсу�поставили�15�разів,�
що�означало�великий�успіх.

Червень�1592�–�театральний�сезон�у�Лондоні�перервав-
ся� через� чуму.� Шекспір� ��починає� писати� сонети�
й�поеми.

1594�–�Шекспір���стає�членом�трупи�«Слуги�лорда-камерге-
ра».�На�сцені�поставлено�його�ранні�твори,�зокрема�
комедію�«Приборкання�норовливої».

1595�–�написано�трагедію�«Ромео�і�Джульєтта»,�комедію�
«Сон�літньої�ночі».

1596�–�помирає�син�Шекспіра,�Гамнет.
1597� –� Шекспір� ��купує� один� із� найкращих� будинків�

у�Стретфорді.
1598�–�написано�комедію�«Багато�галасу�з�нічого».
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1599�–�збудовано�театр�«Глобус».
1600-1601� –� написано� трагедію� «Гамлет»,� комедію� «Два-

надцята�ніч».
1601�–�помирає�Джон�Шекспір,�батько�Вільяма.
1602�–�Шекспір���купує�землю�в�Стретфорді.
1603�–�помирає�королева�Єлизавета.�Королем�стає�Яків�І.�

Він� –� новий� покровитель� трупи� Шекспіра.� Відте-
пер�вона�називається�«Слуги�Його�Величності�ко-
роля».�Написано�трагедію�«Отелло».

1605�–�написано�«Короля�Ліра».
1606�–�написано�«Макбета».
1607�–�старша�донька�Шекспіра�С’юзен�виходить�заміж.�

Помирає�молодший�брат�Вільяма,�Едмунд,�актор.
1608�–�закінчено�трагедію�«Коріолан».�Народилася�внуч-

ка� Шекспіра,� Елізабет.� Помирає� мати� Вільяма,�
Мері.

1609�–�вперше�опубліковано�«Сонети»�Шекспіра.
1611�–�написано�трагікомедію�«Буря».
1613� –� згорів� театр� «Глобус».� У� ньому� зникли� рукописи�

Шекспіра.�Вільям�остаточно�переїжджає�до�Стрет-
форда.

Лютий� 1616� –� виходить� заміж� Джудіт,� друга� дочка�
Шекспіра.

23�квітня�1616�–�Вільям�Шекспір�помирає.
1623�–�друзі�Шекспіра�видають�перше�зібрання�його�тво-

рів.
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РОЗДІЛ ПЕРШИЙ,
в якому розповідається 
про народження 
Леонардо да Вінчі 
та про його батьків



На півночі сонячної Італії, на захід від Флоренції, 
є невеличке містечко Вінчі. Воно затишно роз-
ташувалося серед засніжених гірських вершин, 
оточене лісами, садами та виноградниками.

П’ятсот років тому однією з найбагатших і найзнатні-
ших родин у ньому була сім’я нотаріуса Антоніо да Він-
чі. «Да Вінчі» означає «із Вінчі». Старший син Антоніо, 
П’єро, теж був нотаріусом і служив правителю Флоренції. 
В ті часи кожне італійське місто було окремою державою. 
Неаполь, Рим, Флоренція, Мілан та інші міста були так 
само незалежними державами, як Франція чи Англія. 
Міста-держави між собою торгували, дружили або воюва-
ли. Вони об’єднувалися тільки для спільного військового 
походу або для якихось святкувань.

Якось улітку 1451 року молодий флорентійський нота-
ріус П’єро да Вінчі вирішив відпочити у володіннях сво-
го батька. У селі Анкіано, неподалік од Вінчі, він разом 
із друзями завітав до місцевої таверни. Їм прислуговувала 
струнка смаглява дівчина. П’єро не міг відірвати погляд 
від граціозної служниці з пронизливими чорними очима 
й чарівною плавністю рухів. Незвичайна краса дівчини 
зачарувала його.

Її звали Катерина. Колишня рабиня родом із Близько-
го Сходу, тепер – служниця в сільській таверні полони-
ла серце П’єро да Вінчі. Він почав проводити з Катериною 
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увесь свій вільний час. Дівчина теж закохалася в молодо-
го життєрадісного нотаріуса.

Через рік у Катерини народився син. Хлопчика назва-
ли Леонардо. Леонардо да Вінчі. П’єро визнав сина, проте 
з його мамою так і не одружився. Вона – проста селянка. 
Він – із багатої і знатної сім’ї. Дитина народилася поза 
шлюбом. Хоча тоді це було звичайним явищем. Таких ді-
тей визнавали та виховували нарівні з іншими.

Леонардо народився теплого весняного вечора 15 квітня 
1452 року. Його батько П’єро да Вінчі того року одружився 
з дівчиною зі свого кола, 16-річною Альбієрою Ангієрі. Ді-
тей у них не було, тому маленького Леонардо досить швид-
ко забрали на виховання в сім’ю батька.

Катерину видали заміж за місцевого селянина. Вона 
ще довго жила у Вінчі та пооддаль мовчки спостерігала, 
як росте її любий синочок.

Альбієра стала для хлопчика доброю мачухою. Вона пі-
клувалася про Леонардо, виховувала його, навчила чита-
ти й писати. П’єро ж був постійно зайнятий, часто довго 
не бував удома. У Флоренції на молодого нотаріуса чекало 
чимало важливих справ. Тому хлопчиком займалися його 
юна дружина та молодший брат Франческо да Вінчі.

У будинку діда маленького Леонардо всі обожнювали. 
Міцний, красивий, добрий, кмітливий і веселий малюк, 
схожий на золотоволосого ангела з картини, був загаль-
ним улюбленцем.

Хлопчик сумував за мамою, тому іноді втікав від сво-
їх дбайливих родичів і няньок. Він бігав до Катерини, що 
жила зовсім близько. Вона лагідно обіймала сина та ці-
лувала його золоті кучері. Потім довго гладила по го-
лові та дивилася, усміхаючись, у широко розплющені, 
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блакитні, блискучі від цікавості оченята. Аж доки малюк 
не біг назад або ж по нього не приходив дядечко.

Найбільше від усіх часу з хлопчиком проводив його 
дядечко Франческо. Антоніо да Вінчі називав молодшого 
сина ледарем, бо той не хотів бути нотаріусом, як П’єро. 
Але для Леонардо дядько Франческо був найкращим у сві-
ті – адже він любив малого. Цей юнак першим пробудив 
таланти Леонардо. Він розповідав племінникові про все: 
про життя, людей, природу, про рослини та про тварин. Він 
першим показав хлопчикові, як влаштований світ. Навчив 
спостерігати та бачити прекрасне у всьому, що їх оточува-
ло. Франческо підтримував і розпалював в юному Леонар-
до цікавість, пристрасне бажання дізнаватися, як же все 
навколо працює, з чого складається: квітка, коник, дерево.

Леонардо любив дядька. Але понад усе він любив са-
мотність, яку дарувала йому природа. Хлопчика цікавило 
все. Дитинство майбутнього великого вченого і художни-
ка минуло серед дивовижної тосканської природи. Міс-
течко Вінчі причаїлося в гірській ущелині Апеннін, біля 
гори Монте Альбано. Все довкола буяло зеленню. Тільки 
найвищі гребені гір залишалися голими. Високо в горах 
можна було милуватися водночас і містом удалині, і сні-
говими вершинами. Було видно навіть море. Леонардо 
любив блукати околицями Вінчі на самоті. Він залазив 
на дерева і в печери, спостерігав за природою, тваринами 
і все запам’ятовував. Однаково розвивалися і його розум, 
і почуття.

Леонардо дуже любив тварин, особливо птахів. Він їм 
щиро заздрив, адже птахи могли літати! Ширяти високо 
в небі та бачити все навкруги. Ця любов залишилася на все 
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життя. Дорослий Леонардо купував на базарі птахів, ви-
пускав їх із кліток, а потім спостерігав за польотом.

Да Вінчі згадував, що якось, коли він був ще зовсім 
немовлям, до нього прилетів яструб. Птах сів у колиску 
та своїм хвостом провів малюкові по обличчю, ніби погла-
див. Леонардо добре запам’ятав цей випадок і казав, що 
ще з тієї миті дуже полюбив птахів. Згодом він зайнявся 
серйозним вивченням їхнього оперення, будови та пове-
дінки. Він мріяв літати так само вільно й легко, мов пта-
хи, та все життя до цього прагнув. А доти просто вивчав, 
як вони це роблять.

Є одна цікава особливість околиць гори Монте Альбано, 
яка ніде більше не трапляється. Це – білий колір багатьох 
рослин і тварин. Точніше, відсутність якогось забарвлен-
ня. Це звучить неймовірно, але в тих місцях трапляються 
білі фіалки, білі суниці, білі горобці чи навіть білі пташе-
нята в гніздах чорних дроздів. Ось чому гору з прадавніх 
часів називають Білою («Монте Альбано» означає «Біла 
Гора»).

Маленький Леонардо був одним із чудес Білої Гори – бі-
лим пташеням у гнізді чорних дроздів, винятком у пере-
січній сім’ї флорентійських нотаріусів.

Леонардо було 12 років, коли батько забрав його до Фло-
ренції. П’єро вирішив, що синові вже час чомусь учитися. 
Спочатку це були домашні заняття. До хлопчика прихо-
дили вчителі. Вони допомогли Леонардо опанувати гра-
моту, основи латини, арифметику (це йому вдавалося осо-
бливо добре), спів та музику. Хлопчик дивував усіх своїми 
здібностями. Він схоплював усе неначе на льоту і досить 
швидко випередив у деяких уміннях своїх наставників.
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Дід Леонардо, старий Антоніо да Вінчі, невдоволено 
бурчав: «Хлопчиську вже 14 років, а він нічого не вміє. 
Що з того, що він добре грає та співає, адже з цього не про-
живеш. Потрібно навчитися якогось ремесла».

Якраз у цей час сталася подія, що визначила майбутнє 
хлопчика.

ЗАПИТАННЯ:
 В якому місті народився Леонардо да Вінчі?

 Як звали тата й маму Леонардо?

 Чому вони не могли одружитися?

 Хто першим розбудив у Леонардо цікавість 
до пізнання світу?

 Чому гору назвали «Монте Альбано»?

Далі буде...

Цю та інші книжки серії можна придбати 
на сайті www.ipio-books.com



Валентина��Вздульська

ВІЛЬЯМ  ШЕКСПІР

Керівник�проекту�О. Іванова

Дизайн�обкладинки�Д. Растворцев

Ілюстрації�М. Мороз

Верстка�В. Мартиновський

Підписано�до�друку�06.11.18.�Формат�70×90/16

Друк�офсетний.�Бумага�книжкова

Ум.�друк.�л.�10,53.�Гарнітура�Шкільна

Додатковий�тираж�3000.�Замовлення�№�164

Видавництво�ТОВ�«Агенція�«IPIO»

01042,�м.�Київ,�вул.�Академіка�Філатова,�10-А,�оф.�2/47

Свідоцтво�суб’єкта�видавничої�справи�ДК�5142

www.ipio-books.com

Віддруковано�в�ТОВ�«БІ�ТУ�БІ�ГРУП»

01033,�м.�Київ,�вул.�Володимирська,�69,�оф.�428


	_GoBack
	Розділ перший.
	Місто на животі дракона

	Розділ други.
	Шекспір народжується на світ

	Розділ третій.
	Шекспір іде в школу

	Розділ четвертий.
	Шекспір наставляє нам носа

	Розділ п’ятий.
	Шекспір одружується

	Розділ шостий.
	Шекспір, королева і злочин

	Розділ сьомий.
	Шекспір кидає виклик

	Розділ восьмий.
	Шекспір стрясає сцену

	Розділ дев’ятий. 
	Шекспір стає поетом

	Розділ десятий.
	Шекспір сміється

	Розділ одинадцятий.
	Шекспір розбиває серце

	Розділ дванадцятий.
	Шекспір втрачає і знаходить

	Розділ тринадцятий.
	Шекспір будує театр

	Розділ чотирнадцятий.
	Шекспір створює вічного персонажа

	Розділ п’ятнадцятий.
	Шекспір стає слугою короля

	Розділ шестнадцятий.
	Шекспір йде

	Розділ сімнадцятий.
	Шекспір ставить запитання

	Розділ вісімнадцятий.
	Шекспір передає привіт

	Важливі дати
	Література
	Дітям про Шекспіра
	Пустая страница

