
Борис Тен і його переклад «Балу-маскараду» 
 
Борис Тен (1897 – 1983) назавжди увійшов до історії української 

літератури класичними перекладами гомерових поем, які з’явилися друком уже 
на схилку його життя. Проте розпочав свою літературну діяльність Микола 
Хомичевський (таке справжнє ім’я перекладача) ще в 1920-ті, і тоді ж обрав для 
себе літературний псевдонім, що відтворював грецьку назву Дніпра – Бористен. 
А псевдонім був конче потрібен, бо саме тоді літератор служив ще й 
священником УАПЦ (спершу в Софіївському соборі, потім у церкві Петра й 
Павла, що на київському Подолі, зруйнованій у 1930-ті).  

На відміну від більшості кліру УАПЦ, у 1930-ті письменник вижив, і 
навіть відносно «дешевою» ціною. Він «усього-навсього» мусив упродовж 
1930-36 років поневірятися на засланні на Далекому Сході - але зате не 
потрапив під криваві жорна, які саме тоді змололи в Україні майже всіх 
священників і весь єпископат автокефальної церкви. Відбувши заслання, 
М.Хомичевський повернувся в Україну, - але відразу знову виїхав до Росії, де 
перебув репресії 1937-38 років на скромній посаді методиста обласного 
будинку народної творчості в Калініні. Коли почалася війна, вже 44-річного 
культпрацівника забрали на фронт, де він потрапив у німецький полон. У 
моторошному Новгород-Сіверському таборі військовополонених колишній 
письменник і священник мав бути розстріляний (належав до підпільної групи 
працівників місцевого театру, який дозволили відкрити окупанти), - але 
випадково вцілів.  

А по війні Борис Тен (після ретельної перевірки – адже над ним тяжіли 
полон і перебування під окупацією!) дістав від партії і уряду можливість жити в 
провінційному Житомирі, - у столиці людям з такою біографією було не місце, 
- і мирно працювати на благо української радянської літератури. 

 Дебютував Борис Тен ще в 1920-ті роки, починав перекладати з різних 
мов, був представлений у третьому (єдиному, який побачив світ!) томі 
«Хрестоматії з історії західних літератур» за редакцією Олександра Білецького 
та Миколи Плевака (1931), брав участь у підготовці антології французької 
поезії Миколи Зерова та Стефана Савченка, яка світу так і не побачила через 
настання періоду тотальних репресій. У Бориса Тена є переклади і з німецької 
(драми Шіллера), і з польської (поезії Міцкевича і драми Словацького), і з 
англійської (драми Шекспіра), і з російської («Домик у Коломні» Пушкіна та 
лібрето «Бориса Годунова» Мусоргського), і з італійської (ще кілька оперних 
лібрето, про які йтиметься далі). Всі ці переклади  фахові та якісні. 

Але справою  життя Бориса Тена стала класична давньогрецька 
література - трагедії Есхіла і Софокла, комедії Арістофана, і, звісно, 
«канонічні» на сьогодні переклади «Іліади» і «Одісеї» Гомера. 
Повномасштабний перекладачів дебют – повний текст «Прометея закутого» 
Есхіла з великою передмовою О.Білецького – відбувся 1949 року, коли 
Борисові Тену (на той час – завідувачу літературної частини Житомирського 
обласного театру) виповнилося вже 52. Цей вельми запізнілий (з волі лихих 
обставин) дебют мав плідне й тривале продовження. Вже 1956 року в 
перекладах Бориса Тена виходить том комедій Арістофана («Хмари», 
«Лісістрата», «Жаби»). 



Далі прийшов час Гомера. Спершу в перекладі Бориса Тена вийшла 
«Одіссея» (1963), а через 15 років і «Іліада» (1978). Літній перекладач дуже 
боявся не дожити до завершення своєї праці - але йому судилося отримати за 
неї за життя навіть належне вшанування: літературну премію ім.М.Рильського 
за досягнення в галузі художнього перекладу (1979). За гнучкістю українського 
гекзаметру, за його ритмікою переклади Бориса Тена можна вважати 
взірцевими.  

Свої перші переклади текстів вокальної класики Борис Тен зробив ще у 
1920-ті для редагованої Дмитром Ревуцьким серії «Вокальна бібліотека» 
видавництва «Книгоспілка». У цій серії в перекладах поета вийшли, зокрема, 
аріозо Ланчотто з «Франчески да Ріміні» Рахманінова, «Менует» французького 
композитора XVIII століття Ексоде, «Дівочий жаль» Шуберта, написаний на 
слова відомої поезії Шіллера. 

Вже по війні, перебуваючи в скромному статусі завліта Житомирського 
обласного театру й не маючи змоги повернутися до Києва, Микола 
Хомичевський намагався відновити старі літературні контакти. Максим 
Рильський, який до 1950 року офіційно виконував обов’язки завліта Київської 
опери, ще з 1946 року намагався контрактувати опального перекладача в 
«Держлітвидаві» на переклад «Іліади» Гомера, а трохи згодом – і на переклад 
лібрето «Балу-маскараду» Верді. Цей переклад було ухвалено реперткомом 
театру ще наприкінці 1947 року, але київська прем’єра відбулася тільки в сезоні 
1955/56 років (ще перед тим оперу в перекладі Бориса Тена було поставлено і в 
Харкові – це була одна з останніх тамтешніх україномовних прем’єр перед тим, 
як театр було русифіковано).  

У 1956 році в київській виставі під батутою Веніаміна Тольби взяв участь 
славетний гастролер, тенор Жан Пірс, виконавець партії Рікардо в знаменитому 
спектаклі «Метрополітен Опера», поставленому Артуро Тосканіні. Пірс 
надзвичайно високо оцінив україномовну постановку, яка не сходила зі сцени 
впродовж кількох десятиліть (у «ютубі» можна знайти два її повні трансляційні 
записи – 1956 і 1962 року; другий – на каналі Віктора Остафійчука 
https://www.youtube.com/watch?v=h3e1heyhHaQ&list=PL6vbUg9NjrqBjqr8Qf0Wz
bRWq04zg7hFC&index=23 з Василем Третяком, Сергієм Козаком, Вірою 
Любимовою, Галиною Туфтіною та Єлизаветою Чавдар у головних партіях). 
Пізніше Борис Тен переклав для київського театру «Орфея та Еврідіку» Глюка, 
«Бориса Годунова» Мусоргського і «Норму» Белліні. На жаль, цю виставу було 
поставлено на київській сцені вже значно пізніше, коли українська мова зі 
сцени Національної опери вже зникла. 

Для Львівського театру було перекладено й лібрето «Тангейзера» Вагнера. 
На схилку літ переклав Борис Тен і низку номерів із ораторії Йозефа Гайдна 
«Пори року» – наче змагаючись із надрукованим 1977 року (хоч виконаним, 
очевидно, на півстоліття раніше) перекладом Максима Рильського. 
Надруковано ці переклади Бориса Тена було лише в 2017 році у фаховому 
науковому збірнику. 

Автор цього дослідження реконструював текст перекладу «Балу-
маскараду» (ніколи не друкований в автентичному вигляді раніше), спираючись 
на вже згадані вище трансляційні записи знаменитої київської постановки 1956 
року, спотворене невмотивованим редагуванням (особливо прикрим – бо 



автори публікації безсумнівно мали доступ до автентичного рукопису чи 
машинопису перекладу) видання в програмці НОУ 2008 року, і знов-таки, 
власну пам’ять про різні вистави цієї опери, - насамперед із Василем Третяком, 
Сергієм Козаком, Євдокією Колесник, Галиною Туфтіною та Клавдією 
Радченко в головних партіях (виступом у першій картині третьої дії 14 березня 
1981 року в день власного 60-річчя Сергій Козак – незрівнянний Ріголетто, 
Ренато та Скарпіа - і завершив свою оперну кар’єру).  

Переклад «Балу-маскараду», виконаний Борисом Теном – фаховим 
поетом, концертмейстером і хормейстером, напевно, що й з допомогою 
дружини Аполінарії, фахової оперної співачки, - є в певному сенсі взірцевим 
(так само, як взірцевими є переклади Максима Рильського і Миколи Лукаша). У 
ньому поетично й зворушливо перекладено численні романтичні уривки. В 
автора дослідження досі в пам’яті звучать слова Амелії з відомого терцету в 
сцені на кладовищі: 

 
Чуєш, в пітьмі там голос лунає? 
В чорних скелях то зрадників зграя 
На життя твоє вже зазіхає, 
І вони всі розлючені вкрай. 
Дишуть груди їх помстою злою... 
Під полою у кожного зброя... 
Всюди стежать вони за тобою... 
О, тікай, я благаю, тікай! 
 
Тільки дуже добрий поет, і водночас – музикант, міг відтворити ці рядки 

настільки виразно й пружно, в ідеальній єдності з музикою Верді. Знайшли 
адекватне відображення в перекладі й численні складні хорові партії (з якими 
людині без хормейстерської підготовки впоратися було б дуже непросто).  

Важливо відзначити ще одну обставину. У своїй роботі український 
перекладач відтворив (за першою версією лібрето, базованою на драмі Ежена 
Скріба) атмосферу пишного й блискучого двору свавільного, але любленого 
простолюдом шведського короля Густава ІІІ, справді вбитого внаслідок змови 
позбавлених влади аристократів під час балу-маскараду в 1792 році. Як відомо, 
через причіпки римської цензури, яка не хотіла допускати вбивства на сцені 
коронованої особи, Верді та його лібретист Сомма мусили перенести для 
прем’єри 1859 року дію опери в Америку доби ще до проголошення 
незалежності США, а короля Густава ІІІ перетворити на губернатора 
англійської колонії Массачусетс графа Річарда (в італійській версії – Рікардо) 
Воріка.  

При цьому і композитор, і лібретист діяли не надто послідовно, наче й не 
намагаючись змусити слухача до кінця повірити в нав’язану йому зміну 
декорацій і персонажів. Так, у першій картині третьої дії один зі змовників 
заявляє Ренато, що мусить сам убити Рікардо, бо той відібрав його замок. 
Зрозуміло, що цей замок примандрував у Массачусетс прямісінько зі Швеції – в 
тодішній Америці ніяких замків не було й близько. Ці деталі оригінального 
лібрето український перекладач старанно відтворив – і водночас  (напевно, 
свідомо) послідовно вилучив із тексту кілька таки наявних там епізодичних 



згадувань про Америку й Англію. І був правий: адже дія опери Верді потребує 
масштабів саме європейського королівського палацу, а не скромного 
губернаторського дому в Бостоні середини 18 століття. 

Варто відзначити ще одну цікаву для нас сьогодні обставину. Арія 
Ренато, репліки Оскара та Сільвано, хор «народу» з фіналу другої картини 
першої дії і в оригіналі звучать дуже по-вірнопідданському. Але в українському 
перекладі тут легко почути нотки, притаманні для поезії «доби культу особи». 
Можливо, що наведені нижче слова Ренато в 1946 році мали для перекладача й 
виразно інший, сучасний політичний підтекст: 

 
Гордий світлою судьбою, 
Ти живеш в ясній надії, 
І одним чуттям з тобою 
Незліченний люд радіє! 
Ти загинеш, ти загинеш, а вітчизну 
Ти загинеш, а вітчизну хто до щастя поведе? 
Всенародної любові  
Щит тебе охороняє, 
Але знай: ворожі змови 
Навіть він не зупиняє! 
 
Адже оперний Густав ІІІ – Рікардо безсумнівно набуває в них рис «Вождя 

народів», а його відданий секретар (і майбутній вбивця) говорить фактично 
словами поета-лауреата сталінської доби. Чи насправді намагався дивом 
зацілілий перекладач відплатити хоч на такий спосіб системі, чи просто доба 
наклала на нього надто глибокий відбиток – назавжди залишиться в царині 
здогадів і припущень.  

Безсумнівне одне: засобами української поезії Борис Тен блискуче 
відтворив пристрасті, сумніви й страждання героїв Верді. Навіть для вбивчого 
сарказму він знайшов бездоганні відповідні барви: слова змовників на 
кладовищі, які опівночі застали там Ренато із власною дружиною (щойно 
залишеною графом) і в оригіналі констатують: трагедія перетворилася на 
комедію, перекладено: «Ось так пригода! Ну й сміх, та й годі». Хочеться 
вірити, що цей переклад ще знадобиться нашим співакам, режисерам і 
диригентам, і ним ще насолоджуватиметься колись знову наша публіка. 

Адже відомий музикознавець Григорій Ганзбург, основоположник нової 
наукової дисципліни – лібретології, висловив нещодавно єретичну для багатьох 
його колег, але очевидну для автора цієї статті тезу: оперне мистецтво 
перебуває сьогодні в найглибшій упродовж своєї історії кризі, гіршій від тих, із 
яких вивели свого часу жанр своїми реформаторськими зусиллями спершу 
Глюк, а згодом - Вагнер.  

Музикознавець слушно стверджує: «фатальна жанровбивча практика 
виконання опер без еквіритмічного вокального перекладу, що набула 
розповсюдження, шкодить синтезу мистецтв і блокує можливість 
сприйняття опери як синтетичного твору. Навіть дуже добрий оперний спів 
не дійде: не торкнеться «струн душі», бо туди, де містяться струни душі, не 
може проникнути жодна мова, окрім рідної. Тому нинішня криза – тяжча від 



попередніх. Щоб вивести жанр із чергового глухого кута, потрібен новий 
реформатор, який перш за все усвідомить проблему, який зазирне в корінь і 
побачить, що цей корінь гниє». 

І коли цей реформатор таки з’явиться, нікому вже не треба буде 
пояснювати значення оперного доробку Бориса Тена (та інших видатних 
майстрів українського слова) для всієї системи національної культури. 

 
Максим Стріха 

 
 
 
Джузеппе Верді 
 
Бал-маскарад 
Опера на 3 дії  
 
Лібрето Антоніо Сомми.  
 
Український переклад Бориса Тена. Літературна редакція Максима 
Стріхи 
 
Рікардо, граф Ворік, губернатор Бостону – тенор 
Ренато, креол, офіцер – баритон 
Амелія, його дружина – сопрано 
Ульріка, ворожка – контральто 
Оскар, паж – сопрано 
Сільвано, моряк – баритон 
Семюел, придворний, змовник – бас 
Том, придворний, змовник – бас 
Суддя – тенор 
Слуга Амелії – тенор 
Депутати, придворні, матроси, варта, простолюд 
 
Дія перша 
Картина перша 
 
Палац Рікардо. Депутати, вельможі, офіцери, простолюд, Семюел, Том та їхні 
прибічники очікують на появу Рікардо. 
 
Хор (офіцери та вельможі) 
Спи спокійно, наш граф благордний, 
Сон нехай твої сили міцнить. 
Щит в любові ти маєш народній, 
Що оселю твою захистить. 
 
Семюел, Том та їхні прибічники 
Та ненависть не вміє прощати, 



І палає відомстою гнів. 
 
Хор (офіцери та вельможі) 
Спи спокійно. 
 
Семюел, Том та їхні прибічники 
Знай, настане година відплати 
За нещасних, що ти погубив. 
 
Хор (офіцери і вельможі) 
Щит в любові ти маєш народній, 
Що оселю твою захистить.   
Хай сон тебе міцнить! 
 
Семюел, Том та їхні прибічники 
Так, так, знай, настане година, година відплати 
За тих, що ти згубив. 
Знай, настане, знай, настане година відплати 
За нещасних, яких ти погубив, 
Що ти погубив, що ти погубив. 
 
З покоїв графа виходить Оскар, а за ним сам Рікардо. 
 
Оскар 
Вітайте графа! 
 
Рікардо 
Моє вітання усім вам! 
Який сьогодні гарний день! 
(приймає прохання від депутатів) 
Подайте мені прохання ваші. 
Людей потреби мушу знать і вдовольняти, 
Це є наша повинність. 
Той володар недобрий, 
Що підлеглим сльози не витирає; 
Вся для нього слава – 
Лиш непідкупність. 
 
Оскар (до Рікардо) 
Для вас запрошених на бал ось повний список! 
 
Рікардо 
Чи не забув ти кого із дам прекрасних? 
 
Оскар (подаючи список) 
Ось імена їх! 
 



Рікардо (читаючи, до себе) 
Амелія! 
Ах, тільки б раз, раз іще... 
Душа моя належить їй, 
І все я забуваю... 
О, спалахне мені вона, 
Ясна зоря світання, 
Займе в душі кохання, 
Вона моя зоря, зоря світання! 
О ніч прекрасна, сяєш ти 
У зоряному гроні; 
Та лиш одна в їх лоні 
Горить зоря мого кохання! 
Ах, займе в душі кохання, 
Вона моя зоря, зоря світання! 
Вона моя зоря! Вона моя зоря! 
Зоря світання, зоря світання, 
Вона моя зоря! 
 
Оскар, хор 
В задумі величавій 
Поринув він у справи, 
Турбується ласкаво 
Про кожного із нас! 
Турбується ласкаво 
Про кожного із нас, 
Про кожного із нас, 
Ласкаво про кожного із нас! 
Ласкаво про всіх він нас! 
Про всіх він нас! 
 
Семюел, Том та їхні прибічники (поміж собою) 
Ще не пора! Ще не пора! 
Багато маємо ще зробити, 
Щоб ворог був убитий, 
Як виб’є слушний час. 
Щоб ворог був убитий, 
Як виб’є слушний час, 
Як виб’є врешті слушний час. 
О ні, ще не пора, 
Ні, іще не пора, 
О ні, ще не пора, 
Ні, іще не пора, 
О ні, ще не пора, 
О ні, ще не пора, 
Ні, ні! 
 



Рікардо 
Усі ви вільні! 
(до Оскара) 
А ти ж дивись за ними. 
 
Всі йдуть. Оскар, виходячи, зіштовхується з Ренато. 
 
Оскар (до Ренато) 
Вам радий він завжди! 
 
Ренато (до себе) 
Що, знову він смутний? 
 
Рікардо (до себе) 
Амелія! 
 
Ренато (вклоняючись) 
Графе! 
 
Рікардо (до себе) 
Це муж її! О небо! 
 
Ренато 
Чому печальні ви, 
В той час, як всюди імення ваше 
В славі лунає? 
 
Рікардо 
Що мені та слава, 
Як в серці біль; 
Воно гіркого сповнилось смутку... 
 
Ренато 
Що сталось? 
 
Рікардо 
Та ні, дарма... 
 
Ренато 
Дозвольте, я вам скажу! 
 
Рікардо (про себе) 
О Боже! 
 
Ренато 
Я знаю... 
 



Рікардо 
Про що? 
 
Ренато 
Я знаю, 
Що навіть цей палац для вас 
Не є безпечний захист... 
 
Рікардо 
Продовжуй! 
 
Ренато 
Готують змову вороги з кривавою метою, 
Загрожують вам смертю! 
 
Рікардо (з полегкістю) 
Ах, ти про це вже знаєш! 
А що ж іще? 
 
Ренато 
Я всіх злочинців знаю! 
 
Рікардо 
Навіщо мені їх знати? 
 
Ренато 
Я викажу усіх! 
 
Рікардо 
Мовчи! 
Не хочу багрити руки я в крові! 
Не треба лить кров! 
Любов народу і ласка Неба 
Мене охороняє! 
 
Ренато 
Гордий світлою судьбою, 
Ти живеш в ясній надії, 
І одним чуттям з тобою 
Незліченний люд радіє! 
Ти загинеш, ти загинеш, а вітчизну 
Ти загинеш, а вітчизну хто до щастя поведе? 
Всенародної любові  
Щит тебе охороняє, 
Але знай: ворожі змови 
Навіть він не зупиняє! 
Меч ненависті кривавий 



Жертву обрану знайде. 
Ти загинеш, ти загинеш, а до слави, 
Ти загинеш, а до слави 
Хто вітчизну поведе? 
Меч ненависті кривавий, 
Меч кривавий жертву обрану знайде. 
Ти загинеш, а до слави, 
Ах, ти загинеш, а хто ж до слави, 
До слави, до слави 
Нам вітчизну хто до слави поведе? 
 
Оскар  
Суддя прийшов до вас! 
 
Рікардо 
Чекаю! 
 
Суддя (подає на затвердження вирок) 
Графе! 
 
Рікардо 
Вигнання – для жінки ось ваш вирок? 
За віщо? Як її звати? В чім провина? 
 
Суддя 
Ім’я – Ульріка! 
Це злочинна чарівниця. 
 
Оскар 
До неї ворожить іде 
Люд всього краю; 
Зна майбутнє вона, як та богиня! 
 
Суддя 
На таємні наради в темнім вертепі 
Всіх злочинців скликає вона щодня. 
Належить їй вигнання, 
Мій вирок є незмінний! 
 
Рікардо (до Оскара) 
Що скажеш ти, що скажеш ти? 
 
Оскар 
Я стану їй на захист! 
Їй зорі шепотять  
У пітьмі ночі,  
То їй вони вістять  



Слова пророчі. 
Раду в коханні і в сумуванні 
Всім без вагання дає вона, 
Всім без вагання дає вона! 
Бо із нею дружить сатана! 
Бо із нею дружить сатана! 
Їй любий друг - сам сатана! 
Так, так, так, так, 
Бо із нею дружить сатана! 
Сатана! 
 
Рікардо 
Вийшла промова презапальна,  
Презапальна, презапальна! 
 
Оскар 
Чи буде в нас війна,  
Чи буйні хвилі, 
Всім відповідь вона  
Дає по силі. 
Раду в коханні і в сумуванні 
Всім без вагання дає вона, 
Всім без вагання дає вона! 
Бо із нею дружить сатана! 
Ах! Бо із нею дружить сатана! 
Їй любий друг - сам сатана! Сам сатана! 
Так, так, так, так, 
Бо із нею дружить сатана! 
Сатана! 
 
Суддя 
Вирок свій дав я! 
 
Оскар 
А я прошу пощади! 
 
Суддя 
Ні, вигнання! 
 
Рікардо 
Сюди всіх покличте: 
Скажу я вирок сам! 
Оскар та Ренато кличуть тих, хто пішов 
Сьогодні до Ульріки 
В убранні маскараднім  
Усіх прийти я прошу. 



Я буду там! 
 
Ренато 
Невже, невже? 
 
Рікардо 
Розважимося трохи! 
 
Ренато 
Розвага небезпечна. 
 
Оскар 
А я її вважаю 
Найкращою з пригод! 
 
Ренато 
То вас, напевно, можуть там пізнати. 
 
Рікардо 
Байдуже! 
 
Семюел, Том та їхні прибічники (поміж собою, знущально) 
Усього цей порадник боятися почав! 
 
Рікардо (до Оскара) 
Рибацьке убрання мені здобудеш ти! 
 
Семюел, Том та їхні прибічники 
Хто знає, може помсті нашій 
Вже надходить слушний час! 
 
Рікардо 
Готуватися час до розваги 
У суворій оселі пророчій; 
В легковірній юрбі я охоче 
Розважатися буду і сам! 
Серед них посміюся 
З марновірства я сам! 
 
Ренато 
Понад міру відваги він має, 
Не боїться ворожої змови, 
Та його захищати готовий, 
Я його боронитиму там. 
Понад міру відваги граф наш має. 
 
Оскар 



Що з ким буде – ворожка все знає. 
Тож у неї і я запитаю, 
Чи зоря мого щастя засяє 
Над прийдешнім юначим життям! 
 
Рікардо 
Там розвага весела жде нас! 
Отож, о третій жду я вас, о третій жду я вас, 
О третій жду інкогніто, інкогніто будем там, 
До чарівниці ми підем, до чарівниці ми підем, 
У неї ми зберемся рівно в визначений час. 
Рівно в три  
До чарівниці ми підем, до чарівниці ми підем. 
 
Оскар, хор 
Всі разом там зійдемось ми, так, там зійдемось ми 
Інкогніто, інкогніто, інкогніто, 
Рівно в три до чарівниці ми підем, 
До чарівниці ми підем, 
У неї ми зберемся рівно в визначений час! 
Так, так, так! 
 
Ренато 
Понад міру відваги він має, 
Не боїться ворожої змови, 
Та його захищати готовий, 
Я його боронитиму там. 
Я його боронитиму там. 
 
Семюел, Том та їхні прибічники 
Пильнувати всі разом ми станем, 
Як зійдемось в оселю віщунки, 
В масці зробиться всяк невпізнанним, 
Це фортуна всміхається нам! 
 
Рікардо 
Готуватися час до розваги 
У суворій оселі пророчій; 
В легковірній юрбі я охоче 
Розпитаю про долю і сам! 
Про долю розпитаю майбутню я сам! 
Про долю розпитаю майбутню я сам! 
Так, я й сам! Так, я й сам! Так, я й сам! 
 
Оскар 
Хочу знать, що мені провістять, 
Хочу знать, що мені провістять в небі зорі, 



Що керують юначим життям! 
Хочу знать, що мені провістять в небі зорі, 
Що керують юначим життям! 
Ведуть мене життям! 
 
Ренато 
Від лихої підступної змови 
Захищать його буду, так, буду я там! 
Від лихої підступної змови 
Захищать його буду, так, буду я там! 
Я там! Я там! Я там! 
 
Семюел, Том та їхні прибічники 
Як знайдем слушну ми помсти мить, то за кривди 
Пощастить поквитатися нам! 
Як знайдем слушну ми помсти мить, то за кривди 
Пощастить поквитатися нам! 
Пощастить нам! Пощастить нам! Пощастить нам! 
 
Хор 
Буде час розпитать, що жде нас у майбутнім, 
Повернемося мудрі звідтам, 
Буде час розпитать, що жде нас у майбутнім, 
Повернемося мудрі звідтам, 
Звідтам, звідтам, звідтам! 
 
Рікардо 
Рівно в три! Рівно в три! 
 
Оскар, Ренато, Семюел, Том, хор 
Рівно в три! Рівно в три! 
 
Рікардо 
Отож, панове, кличу вас, панове, кличу вас, 
У масках всіх рівно в три, інкогніто будем там, 
До чарівниці ми підем, до чарівниці ми підем, 
До неї ми підем у рівно визначений час. 
Так, так, до неї ми підем у рівно визначений час! 
 
Ренато, Оскар, Семюел, Том, хор 
Отож всі разом підемо, всі разом підемо, 
У масках всі рівно в три інкогніто будем там, 
До чарівниці ми підем, до чарівниці ми підем, 
До неї ми підем у рівно визначений час. 
Так, так, до неї ми підем у рівно визначений час! 
 
Завіса 



 
Картина друга 
 
Оселя чаклунки. Палає вогонь. Над ним схилилася Ульріка і ворожить. Поодаль 
стоять люди 
 
Хор (жінки й діти) 
Тихше! Не слід заважать ворожінню! 
Ми побачимо скоро пекла створіння. 
 
Ульріка (натхненно) 
Царю безодні, прилети 
Із темряви до мене! 
Тільки громи шалені 
В мою оселю не допусти. 
Три рази крикнула сова 
У чорній вишині, 
І саламандра ожива 
В гарячому вогні. 
Он стогін знов доноситься 
До мене із могил: 
То на розмову проситься 
Юрба пекельних сил, 
Юрба пекельних, 
Пекельних сил! 
 
З’являється перевдягнений Рікардо 
 
Рікардо 
Прийшов я перший! 
 
Хор (жінки та діти) 
Мужлане, куди ти? Мужлане, куди ти? 
Ах, що за світло в цій темній оселі! 
 
Ульріка 
Це він, це він! Вже чую  
Я пломінь його дихання, 
Вже палить він мої вуста 
В жагучому жаданні! 
Ось факел, що не гасне, 
Він подає мені!  
І в пітьмі іще неясній 
Майбутні бачу дні. 
Бачу усе я, бачу я демона, 
Що вас чекає, про все я вам, я все вам розкажу, 
Бачу усе я, бачу я демона, 



Про все я вам, я вам скажу тепер, 
Все скажу я вам, 
Зі мною демон сам! 
 
Ульріка зникає 
 
Хор (жінки і діти) 
Віват чарівниці, віват ворожці! 
 
Ульріка (з-під землі) 
Замовкніть, замовкніть! 
 
Сільвано розштовхує натовп 
 
Сільвано 
Пустіть! Я хотів би свою долю знати. 
У графа служу я в морському дозорі; 
Зі смертю не раз я стрічався на морі, 
Стрічався на морі. 
Пора вже відплати якоїсь діждати, 
За віддану службу нічого нема, 
І грошей в кишені у мене чортма! 
 
Ульріка (з’являючись) 
Що ж хочеш? 
 
Сільвано 
За віддану службу чого ж мені ждати? 
 
Рікардо 
Одверта ця мова солдата! 
 
Ульріка (до Сільвано) 
Дай руку! 
 
Сільвано 
Дивися! 
 
Ульріка (дивлячись на руку) 
Моряче, радій! 
До кращого зміна у долі твоїй. 
 
Сільвано 
Жартуєш? 
 
Ульріка 
Побачиш! 



 
Рікардо (опускаючи згорток до кишені Сільвано) 
Не збреше нехай! 
 
Сільвано 
За слово щасливе подяку приймай, 
За слово щасливе подяку приймай! 
Нишпорить у кишені, дістає папір, розгортає і читає: 
«Рікардо офіцером Сільвано призначає...» 
Ну й диво! Не сплю я! Подяка тут від графа! 
Славімо, славімо! 
 
Хор (жінки й діти) 
Хай славиться наша Сивілла довіку 
За щастя й багатство, даровані нам! 
 
Стукіт у двері 
 
Сільвано, хор 
Хто стука? 
 
Ульріка відчиняє двері, входить слуга Амелії 
 
Рікардо 
Що бачу? 
Крізь двері таємні прислужник Амелії! 
 
Слуга (до Амелії, тихо, але так, що це чує Рікардо) 
Послухай,  
Там пані моя дожидає надворі. 
Сказать тобі дещо хотіла б таємно вона... 
 
Слуга йде 
 
Рікардо 
Амелія! 
 
Ульріка 
Саму мене прошу лишити! 
 
Рікардо 
О, ні! 
(Ховається) 
 
Ульріка 
Перше, ніж віщування почать, 
Побачитись треба мені з сатаною. 



Всі вийдіть! Ви згодом почуєте все. 
 
Хор 
Виходьмо! Ми згодом почуємо все. 
 
Ульріка 
Всі вийдіть! Всі вийдіть! 
 
Сільвано, хор 
Ходім! Ходім! 
 
Заходить Амелія з лицем, закритим серпанком 
 
Ульріка 
Що вас тривожить так? 
 
Амелія 
Таємного кохання нестерпний біль. 
 
Річард 
Що чую! 
 
Ульріка 
Чого ж вам треба? 
 
Амелія 
Миру! Хочу я вирвать з свого серця 
Недозволене кохання. 
Я покохала того, що й мовить не смію! 
 
Рікардо 
Що чую? Моя ти радість! 
 
Ульріка 
Я дам вам ліки! 
Знаю я таємне зілля, 
Вам воно поможе загоїть серця біль. 
Тільки вам треба своєю рукою зірвать його у пітьмі ночі 
В жахливому місці. 
 
Амелія 
А де? 
 
Ульріка 
А ви підете? 
 
Амелія 



Я на все готова! 
 
Ульріка 
То я скажу вам! 
В темних ярах за містом, 
Де в пітьмі день згасає, 
Поміж камінням диким там 
Лише бур’ян зростає 
Із тліну тих, що мертві 
Там полягли як жертви! 
Там уночі зірвете ви 
Одне стебло трави, 
Там уночі зірвете ви 
Одне стебло трави, 
Одне стебло трави! 
 
Амелія 
Мій Бог, як страшно! 
 
Ульріка 
Жахаєтесь! Ви навіть затремтіли. 
 
Рікардо 
Бідна вона... 
 
Ульріка 
Чи сил нема? 
 
Амелія 
Як страшно! 
 
Ульріка 
Ви все ж підете? 
 
Амелія 
Стеблину чародійну 
Там я зірвати мушу! 
 
Ульріка 
У пітьмі? 
 
Амелія 
Так! 
 
Рікардо 
Не бійся! З тобою буду я. 
 



Амелія 
О зглянься, Боже милий,  
Зміцни мої ти сили, 
Ти трепетному серцю дай 
Здолати свій відчай! 
Ах, о зглянься, мій Боже милий, 
Ти дай здолать мій відчай, 
Здолать відчай. 
Бо мушу квітку чарівну 
Зірвати в пітьмі я. 
Милий Боже мій, відваги серцю дай!  
 
Ульріка 
Тепер іди спокійно, 
Чари ці надійні, 
Не тремти, не тремти, не тремти! 
У путь вирушай ти спокійно, 
Не тремти, не тремти,  
Так, не тремти, не тремти! 
Собі на горе ліки там 
Здобудеш певні ти, 
Собі на горе ліки там 
Здобудеш певні ти, 
Собі на горе ліки там 
Здобудеш певні ти, 
Здобудеш ти! 
Йди, не тремти! 
Йди, не страхайся! 
 
Рікардо 
А я піду з тобою 
В пекельний морок ночі, 
Амеліє, прагну тебе, Амеліє, 
Надія ти моя! 
Прагну тебе, Амеліє, надія ти моя, 
Надія ти ясна моя! 
Ах, як вкрила б тебе могила,  
Тебе могила, 
Тебе могила, 
Якби взяла могила, 
То і тоді б щосили 
За край незнаний, Амеліє, 
Рвався б до тебе, люба, я! 
За край незнаний, Амеліє, 
Рвався б до тебе, люба, я! 
За край незнаний, Амеліє, 
Рвався б до тебе, люба, я! 



Рвався б до тебе я! 
 
Хор (за дверима) 
Доки, пекельна дочко завзята, 
Ми за дверима будем стояти? 
 
Ульріка 
Треба іти вам! Прощайте! 
Виходьте швидше, виходьте! 
 
Амелія 
Зроблю все. Прощайте! 
 
Рікардо 
Не бійся! З тобою буду я! 
 
Амелія йде крізь потаємний вихід. Ульріка відчиняє двері. Входять люди, що 
зібралися на ворожіння, а з ними Семюел із Томом та їхніми прибічниками, 
Оскар, вельможі та офіцери. До них приєднується Ренато. 
 
Семюел, Том та їхні прибічники 
Сядь, чарівнице, і погадай, 
Що з нами буде, все відгадай. 
 
Оскар 
Графа нема? 
 
Рікардо (до Оскара) 
Не називай мене, щоб не впізнали! 
(до Ульріки) 
А ти, Сивілло, все про майбутню 
Долю мою в зірок прочитай! 
 
Семюел, Том та їхні прибічники 
Що з нами буде, все розкажи нам. 
 
Рікардо 
Чи хвиля не зрадить мене в океані, 
Чи вірити можу я діві коханій, 
Чи все вже забула, всі смутки й ридання, 
І щире те слово в хвилину прощання? 
Хай буря лютує, зриває вітрила, 
І хвилі до неба здіймає, мов крила, 
Гнів Неба і пекла мене не страшить, 
Гнів Неба і пекла мене не страшить! 
Змінити майбутнє несила нікому, 
Ні вітру буянню, ні блискавці грому, 



Їм шлях мореплавцю не зупинить! 
Ні! Ні! Ні! Ні! 
Їм шлях мореплавцю не зупинить! 
Їм шлях мореплавцю не зупинить! 
 
Оскар, Семюел, Том, хор 
Так, бурі та громи матросу знайомі, 
Шляхів його в морі не можна спинить! 
 
Рікардо 
Чи мліє наш човен у лоні морському, 
Чи хмари тріпочуть від лютого грому, 
Я пісню співаю далекого краю, 
Я пісню співаю далекого краю! 
Чи вчується серцю в далекому співі 
Цілунок прощальний коханої діви? 
Із ним не страшний мені сам океан, 
Із ним не страшний мені сам океан! 
Скажи нам, ворожко, пророчисте слово, 
Душа стріти радість і горе готова, 
Життя не страшніше, ніж буря й туман, 
Ніж буря й туман, 
Життя не страшніше, ніж буря й туман, 
Життя не страшніше, ніж буря й туман! 
 
Оскар, Семюел, Том, хор 
Життя не страшніше, ніж буря й туман! 
Ніж буря, ніж буря й туман! 
 
Ульріка 
Хто не є ви, та сміливе слово 
Може й вам обернуться сльозами! 
Таємниць, що зорять перед нами, 
Ще ніхто зневажати не смів; 
Стережіться, щоб доля над вами 
Не явила свій праведний гнів. 
 
Рікардо 
Починаймо! 
 
Семюел 
Хто ж перший ворожить? 
 
Оскар 
Ось я! 
 
Рікардо (показуючи руку Ульріці) 



Хай стану я першим! 
 
Оскар 
Не перечу! 
 
Ульріка (дивлячись на руку Рікардо) 
Це – правиця вельможі, 
Позначеного зіркою Марса! 
 
Оскар 
А правду сказала! 
 
Рікардо 
Замовкни! 
 
Ульріка 
О нещасний! 
Я нічого більш не скажу. 
 
Рікардо 
Ні, продовжуй! 
 
Ульріка 
О, не питай! 
 
Рікардо 
Далі! 
 
Ульріка 
Ні! 
 
Рікардо 
Далі! 
 
Ульріка 
Не розпитуй! 
 
Оскар, Семюел, Том, хор 
Докажи до кінця! 
 
Рікардо 
Це наказ мій! 
 
Ульріка 
То знай: скоро умреш. 
 
Рікардо 



Вмерти з честю в бою я готовий! 
 
Ульріка 
Від руки свого друга! 
 
Оскар 
О Боже! 
 
Семюел, Том, хор 
Жах який! Жах який! 
 
Ульріка 
Так написано там. 
 
Семюел, Том, хор 
Жах який! 
 
Рікардо 
Це жарт чи божевілля – 
Слова пророкувань, 
Чи вірить ця Сивілла  
У силу віщувань? 
Але яка не є мені 
Призначена судьба, 
Сміюся з того, весело сміюся, 
Що шанує так юрба! 
 
Ульріка (підійшовши до Тома і Самуеля) 
А ви, мої панове, 
Сміятись не готові? 
У вас не те, що тут у всіх, 
У вас в душі не сміх. 
 
Семюел (дивлячись на Ульріку) 
Її слова - мов криця, 
Мов грізна блискавиця! 
Її слова – мов грізна блискавиця. 
 
Том 
Її слова – мов криця, 
Мов грізна блискавиця! 
 
Оскар, хор 
Ах, невже нам слід чекати 
Печальної утрати? 
Яка жорстока і сумна  
Жахлива новина! 



Яка жахлива, яка жахлива, 
Яка жорстока і сумна новина! 
Яка жорстока, 
Яка жорстока жахлива новина. 
Треба нам чекати 
Тепер утрати, тепер утрати, 
Нам печальної утрати? 
Жахлива новина! 
О жахлива жорстока новина! 
Утрати слід чекати нині нам, 
Жорстока новина! 
Жорстока новина! 
Жорстока новина! 
 
Рікардо 
Це жарт чи божевілля, 
Слова пророкування... 
Це жарт чи божевілля, 
Слова пророкування... 
Але із того я сміюсь, 
Шанує що юрба, 
Але із того я сміюсь, так, я сміюсь, 
Шанує що юрба! 
Це жарти чи божевілля, 
Це жарт чи божевілля, 
Слова пророкування, 
Але із того я сміюсь, з того я сміюсь, 
Але із того я сміюсь, шанує що юрба! 
Але із того я сміюсь, шанує що юрба! 
З того сміюсь, шанує що юрба! Проста юрба! 
Але із того я сміюсь, шанує що юрба! 
Шанує що юрба. 
 
Семюел, Том 
Її слова – мов криця, 
Мов грізна блискавиця, 
Допомагає пекло їй, 
Довірниці своїй, довірниці своїй, 
Допомагає пекло їй, 
Довірниці своїй, довірниці своїй, 
Допомагає пекло їй, 
Довірниці, довірниці своїй, 
Допомагає пекло їй, 
Допомагає пекло їй, 
Довірниці любій своїй, 
Довірниці любій своїй, 
Довірниці любій своїй, 



Довірниці своїй. 
Її слова – мов криця, 
Мов грізна блискавиця, 
Її слова – мов криця, 
Грізна блискавиця, 
Допомагає пекло їй, 
Довірниці своїй,  
Так, пекло їй допомага, 
Так, пекло їй допомага, допомага, 
Довірниці своїй, своїй. 
 
 
 
 
Ульріка 
А ви, мої панове, 
Сміятись не готові? 
У вас не те, що тут у всіх, 
У вас в душі не сміх, 
У душах у вас не сміх, 
У вас в душі не сміх. 
У вас в душі чогось не сміх, 
У вас в душі не сміх. 
А ви, мої панове, 
Сміятись не готові? 
У вас не те, що тут у всіх, 
Для вас це все не сміх, 
Це все не сміх, це все не сміх, 
Для вас це все не сміх, 
У вас в душі не сміх, 
У вас в душі не сміх, 
О ні, не сміх, 
У вас не те, що тут у всіх, 
У вас в душі не сміх, не сміх. 
 
Хор 
Біди нам треба/потрібно чекати, 
Печальної утрати? 
О, жахлива і смутна, 
Яка жахлива і смутна 
Жорстока новина. 
О жах! 
 
Рікардо 
Закінчуй віщування! 
Хто буде вбивця мій, скажи! 
 



Ульріка 
Хто перший тобі сьогодні руку дасть. 
 
Рікардо 
Чудово як! 
(Намагається подати кожному руку, але всі ухиляються) 
Ну хто ж довести хоче, 
Що віщування марне? 
Ніхто з вас? 
(Входить Ренато) 
Мабуть, він! 
(Простягає і тисне Ренато руку) 
 
Семюел, Том та їхні прибічники 
Невже він? О щастя! Це врятувало нас! 
 
Оскар, хор 
Невже він? Оракул помилився! 
 
Рікардо 
Я тому потиснув руку, 
Хто є мій друг найкращий в світі! 
 
Ренато 
Рікардо! 
 
Ульріка 
Сам граф це! 
 
Рікардо 
Не вгадала ні хто я, а ні того, 
Що мала сьогодні піти сама ти в вигнання! 
 
Ульріка 
Як? 
 
Рікардо 
Не бійся, візьми ось! 
(дає Ульріці гроші) 
 
Ульріка 
Великодушний ти, 
Та знай, що твій убивця тут, 
І не один він. 
 
Семюел, Том 
О Боже! 



 
Рікардо  
Облиш! 
 
Сільвано, хор (за дверима) 
Слава Рікардо! 
 
Оскар, Ульріка, Рікардо, Ренато, Семюел, Том 
А це хто? 
 
Сільвано, хор (заходячи) 
Слава! 
 
Сільвано 
Він тут! Заходьте швидше!  
Він тут! Заходьте! 
Це ж він наш друг і батько! 
Станьмо усі ми перед ним уклінно, 
Гімни співаймо всі на честь його! 
 
Сільвано, хор 
О, благородний графе, 
Щедрість твою сьогодні 
Ми прославляти раді всі, 
Слава і дяка тобі луна! 
 
Оскар 
Вінок гучної слави 
Плетуть вам нелукаво; 
Любові всенародної 
Найвища є ціна! 
Ах, вінок гучної слави 
Плетуть вам нелукаво; 
Любові всенародної 
Найвища є ціна! О, так! 
Найвища є ціна! 
Найвища є ціна, о, так! 
Найвища є ціна! 
Найвища є ціна! 
Найвища є ціна! 
Найвища є ціна, о, так, ціна! 
 
 
Рікардо 
Підозрам цим огидним 
Груди труїть не слід нам, 
Коли любов оточує, 



То зрада не страшна. 
Підозрам цим огидним 
Груди труїть не слід нам, 
Коли любов оточує, 
То зрада не страшна, о так! 
То зрада не страшна, 
То зрада не страшна, о, так! 
То зрада не страшна, 
То зрада не страшна, 
То зрада не страшна, 
То зрада не страшна, вже не страшна! 
 
Ренато 
Злоба лиха й таємна, 
Хай і слабка, й нікчемна,  
Змови свої однак плете, 
Заздрісна і брудна. 
Злоба лиха й таємна, 
Хай і слабка, й нікчемна,  
Змови свої однак плете, 
Заздрісна і брудна. 
Злоба лиха й таємна, 
Хай і слабка, й нікчемна,  
Змови свої однак плете, 
Заздрісна і брудна, о так! 
Змови свої однак плете, 
Заздрісна і брудна, гидка й брудна, 
Змови свої однак плете, 
Заздрісна і брудна, о так! 
Змови свої однак плете, 
Заздрісна і брудна, гидка й брудна, 
Змови свої однак плете, 
Заздрісна і брудна, гидка й брудна, 
Гидка й брудна, гидка й брудна! 
 
Семюел, Том та їхні прибічники 
Нам на заваді стане 
Черні сліпої шана, 
Він їй зробився ідолом, 
Захист йому вона. 
Нам на заваді стане 
Черні сліпої шана, 
Він їй зробився, зробився богом, 
Бо чернь дурна. 
Нам на заваді стане 
Черні сліпої шана, 
Він їй зробився ідолом, 



Захист йому вона; 
Черні сліпої шана, 
Він їй зробився ідолом, 
Захист йому вона, 
Щит йому вона. 
Він їй зробився ідолом, 
Тож захист йому вона, 
О так, він їй зробився ідолом, 
Бо чернь дурна, 
Він їй зробився ідолом, 
Тож захист йому вона, 
О так, він їй зробився ідолом, 
Бо чернь дурна; 
Щит йому вона, 
Щит йому вона, 
Бо чернь дурна. 
 
Ульріка 
Він не вірить віщуванню, 
Але умре, умре він скоро, 
Із мене він сміявся, 
Але чека його труна.  
Він не вірить віщуванню, 
Але умре він скоро, 
Із мене він сміявся, 
Але чекає його уже труна, о так, 
Жде його вже труна. 
Так, дожидає вже його труна, о так, 
Жде його вже труна.  
Так, дожидає вже його труна,  
Так, жде його труна, 
Так, жде його труна, 
Так, жде труна. 
 
Сільвано, хор 
О, благородний графе, 
Щедрість твою сьогодні 
Ми прославляти раді всі, 
Слава і дяка тобі луна! 
Ми прославляти раді всі, 
Слава і дяка тобі луна! 
Ми прославляти раді всі, 
Слава і дяка тобі луна! 
Так, слава, так, слава,  
Слава й дяка тобі луна; 
Ми прославляти раді всі, 
Слава і дяка тобі луна, тобі луна! 



Слава, слава й дяка тобі луна! 
Тобі луна! Тобі луна! Тобі луна! 
 
Завіса 
 
Друга дія 
 
Відлюдне пустище. Ніч. З’являється Амелія. 
 
Амелія 
О, це поле, де смерть сама з’єдналась 
Із злочинством жахливим! 
Там бачу каміння... 
А поміж ним росте трава. 
Сміліше! 
Ах, захололо серце... 
Звук навіть власних кроків тут 
Трепетом дивним і жахом душу обіймає. 
Невже загинуть маю? Загинуть? 
Нехай... Випала вже напевно 
Така мені судьба... 
Готова на все я! 
У бадиллі сухім між каміння 
Цю траву відшукавши зелену, 
Я про того забути повинна, 
Хто був щастям небесним для мене. 
Як минеться навіки любов, 
Чим це серце, чим це серце наповниться знов? 
Ох, я плачу... Ізвідки ці сльози? 
Що спиняє мене у знемозі? 
Сміливіше! Хай уламки каміння 
Не ховають від мене трави. 
Чом ти б’єшся так, серце моє? 
Ах, замри, заспокойся, навіки замри. 
Рівно північ... Ах, що бачу? 
Хтось виходить із могили і плаче... і зітхає! 
Очі палають, і пронизливий погляд 
Зазирає так пильно у душу мені! 
Ах, зазирає... зазирає він у душу... 
О жах! 
Всемогутній наш Боже святий, 
Бідне серце моє захисти! 
О Боже мій, мене захисти. 
Милосердя, милосердя. 
Ах, бідне серце моє захисти! 
 
З’являється Рікардо. 



 
Рікардо 
Я прийшов! 
 
Амелія 
О Боже! 
 
Рікардо 
Не бійся... 
 
Амелія 
Ах! 
 
Рікардо 
Ти зі мною! 
 
Амелія 
Ах, відійдіть же... 
Хай я жертва, що страждає, 
Але ім’я спасти благаю! 
Вся горю і паленію 
Я від сорому і ганьби. 
 
Рікардо 
Залишити? Ні, ніколи! 
Я не можу, бо все життя я 
Лиш одну тебе кохаю! 
 
Амелія 
Графе, ви майте жаль, молю,  
Майте жаль, вам кажу. 
 
Рікардо 
В мене просиш ти пощади? 
Все віддать тобі я радий! 
І твоїм ім’ям та честю, 
Вір мені, я дорожу. 
 
Амелія 
Я ж бо іншому належу, 
Він тобі є вірним другом... 
 
Рікардо 
О, Амеліє... 
 
Амелія 
Тому належу, життя хто готовий  



За тебе віддать... 
 
Рікардо 
О жорстока, нащо згадуєш 
Те, що мучить так мене? 
Вір мені, я всю душу готовий 
Для твоєї віддати любові, 
Все, і розум і совісті голос, 
Заглушило шалене чуття. 
Коли б серце твоє захололо, 
Чим би стало для мене життя? 
Довгі ночі без сну і спокою 
Я невтомно боровся з собою, 
Я бажав забуття лиш одного, 
Та мені вже його не знайти! 
Вся відрада для серця мойого 
І весь спокій його – тільки ти. 
 
Амелія 
Ах, зглянься, небо, на мене ласкаво; 
Краще смерть від лихої неслави. 
Двері дому чекають святого, 
Де б я мала душею спочить. 
Пригадай: я не вільна, дружина я того, 
Хто всю кров радий буде за тебе пролить. 
 
Рікардо 
Все життя, весь світ прекрасний 
За одне-єдине слово... 
 
Амелія 
Зглянься, небо! 
 
Рікардо 
Ти кохаєш? 
 
Амелія 
Йди, Рікардо! 
 
Рікардо 
Тільки слово, тільки слово... 
 
Амелія 
О так... Люблю я... 
 
Рікардо 
Ти кохаєш! Ти кохаєш! 



 
Амелія 
Та здолати я хочу серця почуття! 
Хочу серця почуття. 
 
Рікардо 
Любиш! Любиш! 
Нехай же змовкне в цьому серці 
Голос совісті і дружби; 
Віднині буде, віднині буде 
В ньому лиш одна любов, 
Лише любов, лише любов. 
Яким солодким полум’ям 
Душа вся запалала! 
Ах, те, що ти сказала, 
Ще раз мені промов! 
Немов зоря опівночі, 
Ти шлях мій осіяла, 
Тебе так серце довго, довго ждало, 
Даруй йому любов! 
Тебе так серце довго ждало, 
Даруй любов, 
Даруй йому свою любов! 
 
Амелія 
Ах, там, де я жадала 
Навіки поховать любов, 
Там нею запалало 
У грудях серце знов! 
Коли б йому віддати 
Все, чим душа палала, 
І коло нього тут навіки 
Смертним сном спочить. 
І коло нього, і коло нього навіки 
Смертним сном спочить! 
 
Рікардо 
Амеліє! Ти любиш? 
Амеліє! Ти любиш? 
 
Амелія 
Так... Я люблю. 
 
Рікардо 
О радосте моя! Ти мене любиш? 
 
Амелія 



Та здолати я хочу серця почуття, 
Здолати серця почуття. 
 
Рікардо 
Яким солодким полум’ям 
Душа вся запалала! 
Ах, те, що ти сказала, 
Ще раз мені промов! 
Немов зоря опівночі, 
Ти шлях мій осіяла; 
Серце ждало, і час прийшов: 
Даруй йому любов! 
Так серце довго ждало, 
Подаруй любов, 
Даруй йому любов! 
Бо час уже прийшов! 
Так довго ждало, подаруй йому любов! 
Даруй йому любов, даруй любов! 
 
Амелія 
Ах, там, де я жадала 
Навіки поховать любов, 
Там нею запалало 
У грудях серце знов! 
Коли б йому віддати 
Все, чим душа палала, 
І коло нього тут навіки 
Смертним сном спочить.  
І коло нього, і коло нього навіки 
Смертним сном спочить. 
Спочити смертним сном. 
Спочити смертним довічним сном. 
О так, спочити смертним сном. 
Так, смертним сном, 
Так, смертним сном спочить. 
Стривай, сюди ідуть! 
 
Рікардо 
Хто б міг сюди завітать в оселю смерті? 
Ах, невже це... (побачивши Ренато) Ренато! 
 
Амелія 
Мій чоловік це! 
(закриває обличчя серпанком) 
 
Рікардо 
Ти тут? 



 
Ренато 
Я прийшов сповістить, 
Що на вас тут убивці чекають. 
 
Рікардо 
Це хто? 
 
Ренато 
Їх багато. 
 
Амелія 
О небо! 
 
Ренато 
Я ішов, закутаний в плащ, 
І мене за свого ті злочинці вважали. 
І чув я таку їх розмову. 
Казав хтось: «Тут граф був, 
З ним була якась незнайомка». 
А другий промовив: «Минеться їх щастя. 
Обійми могили його тут чекають. 
Лиш один удар мій – і йому кінець». 
 
Амелія 
Вмираю! 
 
Рікардо (до Амелії) 
Тримайся! 
 
Ренато (простягаючи графу свій плащ) 
Мій плащ одягніть, і швидше тікайте. 
Ще можна пройти. 
 
Рікардо (беручи Амелію за руку) 
Рятуймося разом! 
 
Амелія 
Загинула! (до Рікардо) Йди! 
 
Ренато (до Амелії) 
Не можна іти вдвох із графом, 
Бо це небезпечно для нього! 
 
Амелія (до Рікардо) 
Рятуйся без мене! 
 



Рікардо 
Тебе тут залишить? 
 
Амелія 
Там стежка ще вільна, 
Рятуйся... скоріше... 
 
Рікардо 
Як тебе саму з ним покину? Як покину? 
Ні, ні, скоріше умру! 
 
Амелія 
Тікай, а як ні – то вуаль заберу! 
 
Рікардо 
Що кажеш? 
 
Амелія 
Рятуйся! 
 
Рікардо 
Не можу... 
 
Амелія 
Велю! (до себе) 
Готова я жертвувать іменем чистим, 
Готова життя я своє віддать, 
Щоб долю від нього відвести, 
Його врятувать, його врятувать, 
Його, так, його урятувать. 
 
Рікардо (урочисто, до Ренато) 
Мій друже, тобі я її довіряю; 
Порукою є твоя вірна любов. 
 
Ренато 
Довіртеся сміло. 
 
Рікардо 
Клянись, що до міста її проведеш, 
Не знявши вуаль... 
І з нею ніяких розмов не почнеш. 
 
Ренато 
Клянуся. 
 
Рікардо 



А, ввійшовши до міста,  
Услід за нею не підеш. 
 
Ренато 
Клянуся, буде так. 
 
Амелія (до Рікардо) 
Чуєш, в пітьмі там голос лунає? 
В чорних скелях то зрадників зграя 
На життя твоє вже зазіхає, 
І вони всі розлючені вкрай. 
Дишуть груди їх помстою злою... 
Під полою у кожного зброя... 
Всюди стежать вони за тобою... 
О, тікай, я благаю, тікай! 
Так, так, так, так, скоріше тікай, 
Так, так, так, так, скоріше тікай. 
 
Ренато 
Утікайте, я чую сигнали, 
Навіть кроки їх близько вже чути, 
І виблискують гострі кинджали, 
І слова їхні повні проклять. 
Утікайте, бо вражі застави 
Ще не всі перекрили дороги; 
Для народу свого і держави 
Ви повинні себе врятувать! 
Так, так, так, так, Рікардо, рятуйтесь, 
Так, так, так, так, рятуйтесь, рятуйтесь! 
 
Амелія 
На життя твоє вже зазіхають, 
І вони всі розлючені вкрай. 
Так, так, так, так, скоріш тікай!  
 
Рікардо 
Лиш од ворога злої наруги 
Сподівався неждано зазнати. 
Я ж, лукавий, власному другу 
Прямо в серце удар завдаю. 
Міг безвинним я кликать на бій, 
А тепер я втікати повинен, 
О молю тебе, Боже святий, 
Захистити кохану мою! 
 
Амелія 
Тікай же! Рятуйся! Тікай же! 



 
Ренато 
Тікайте! Рятуйтесь! Тікайте! 
 
Амелія (до Рікардо) 
Чуєш, в пітьмі там голос лунає? 
В чорних скелях то зрадників зграя 
На життя твоє вже зазіхає, 
І вони всі розлючені вкрай. 
Дишуть груди їх помстою злою... 
Під полою у кожного зброя... 
Всюди стежать вони за тобою... 
О, тікай, я благаю, тікай! 
Так, так, так, так, скоріше тікай, 
Так, так, так, так, скоріше тікай. 
О, скоріше тікай, утікай, утікай, 
О, скоріше тікай, 
Утікай якнайшвидше, скоріше тікай, 
Утікай якнайшвидше, скоріше тікай, 
Так, так, скоріш тікай! 
 
Ренато 
Утікайте, я чую сигнали, 
Навіть кроки їх близько вже чути, 
І виблискують гострі кинджали, 
І слова їхні повні проклять. 
Утікайте, бо вражі застави 
Ще не всі перекрили дороги; 
Для народу свого і держави 
Задля них ви повинні, 
Задля них ви повинні себе врятувать! 
Задля них ви повинні себе врятувать! 
Так, так, урятувать! 
 
Рікардо 
Міг безвинним я кликать до бою, 
А тепер я втікати повинен, 
О молю, Боже, міццю святою 
Захистити кохану мою! 
Захисти, милий Боже, кохану мою! 
Захисти, милий Боже, кохану мою! 
Ти її захисти! 
О молю тебе, Боже святий, 
Захистити кохану мою! 
Захисти, милий Боже, кохану мою! 
Боже мій, захисти кохану мою! 
(Вибігає) 



 
Ренато  
За мною йдіть! 
 
Амелія 
О Боже! 
 
Ренато 
Невже вам страшно? 
Не лякайтеся їх! 
Вас оборонить надійний вірний друг. 
 
Хор (з-за сцени, наближаючись) 
Близько мить його остання! 
Серце сповнене відваги, 
Серце сповнене відваги, 
Так, відваги, 
І за всі свої зневаги 
Він знайде розплату тут. 
 
Семюел і Том 
Близько мить його остання! 
Серце сповнене відваги, 
І за всі свої зневаги 
Він знайде розплату тут. 
 
Семюел 
Бачиш он серпанок білий? 
То вона, його богиня. 
 
Том 
З неба скинемо у пекло ми обох! 
 
Ренато 
Гей, хто там? 
 
Семюел 
Ні, не граф це! 
 
Том 
О, прокляття! 
 
Хор 
Ні, не граф це! 
 
Ренато 
Ні, це я, покірний ваш слуга і друг. 



 
Том (глузуючи) 
Вірний друг то! 
 
Семюел 
Ви щасливі: шукали і знайшли ви! 
Ждали й ми на поклик діви, 
Та діждатись не могли. 
 
Том 
Ми на вашу хоч поглянем, 
Як своєї не знайшли! 
 
Ренато 
Ані кроку! При мені моя тут зброя! 
 
Семюел 
Це погроза? 
 
Том 
Не боюся! 
 
Амелія 
О Боже, зглянься! 
 
Хор (до Ренато) 
Киньте зброю! 
 
Ренато 
О мерзенні! 
 
Том (намагаючись зірвати з Амелії серпанок) 
Час кінчати! 
 
Ренато 
Геть з дороги! Бо поплатишся життям! 
 
Амелія 
Ні, стривайте всі... 
(В розпачі скидає свій серпанок) 
 
Ренато (приголомшений) 
Як! Амелія! 
 
Семюел, Том, хор 
Як? То дружина... 
 



Амелія 
Яка ганьба! 
 
Семюел, Том, хор 
Дружина! 
 
Амелія 
Яка ганьба! 
 
Семюел, Том, хор 
Дружина! 
 
Ренато 
Амелія! 
 
Семюел 
Ось так пригода! Муж із жоною, 
Немовби юних коханців двоє, 
Тут серед ночі зійлись таємно 
Взірець кохання явить взаємно! 
 
Семюел, Том 
Ха, ха, ха, ха, ха, ха, ха, ха, ха! 
Які по місту чутки підуть 
Про те, що сталося нині тут! 
Які по місту чутки підуть 
Про те, що сталося нині тут! 
 
Ренато (дивлячись у бік, куди втік Рікардо) 
Це за рятунок його відплата! 
Мою дружину і честь віднято! 
Ганьби цієї мені не змити, 
І не піднять мені чола! 
На серці мла. Довічна мла. 
На серце впала мла. 
Ганьби цієї мені не змити, 
І не підняти мені чола! 
Це за рятунок, це за рятунок його відплата! 
Мою дружину і честь віднято! 
Ганьби цієї мені не змити, 
На серце впала, на серце впала довічна мла. 
На серце мла навік лягла. 
Це за рятунок, це за рятунок його відплата! 
Мою дружину і честь віднято! 
Ганьби цієї мені не змити, 
І не підняти, і не підняти мені чола! 
На серці мла, довічна мла. 



 
Амелія 
Чи є на світі гіркіша доля? 
Чи є що важче за смуток мій? 
Хто витре сльози, загоїть болі, 
Хто дасть пораду в журбі моїй? 
О жалю й смутку мій! 
Чи є на світі за смуток мій 
Хіба щось важче? 
Чи є на світі ще смуток тяжчий? 
Хто витре сльози, загоїть болі 
В душі моїй? 
Чи є на світі гіркіша доля? 
Хто витре сльози, загоїть болі, 
Хто дасть пораду в журбі тяжкій моїй? 
 
Семюел, Том 
Ха, ха, ха, ха, ха, ха, ха, ха, ха! 
Які по місту чутки підуть 
Про те, що сталося нині тут! 
Які по місту чутки підуть 
Про те, що сталося нині тут! 
Ха, ха, ха, ха, ха, ха, ха, ха, ха! 
Які по місту чутки підуть 
Про те, що сталося нині тут! 
Які по місту чутки підуть 
Про те, що сталося нині тут! 
Ось так пригода, 
Ну й сміх, та й годі. 
Ха, ха, ха, ха, ха, ха! 
Які по місту чутки підуть 
Про те, що сталося нині тут! 
Ось так пригода, 
Ну й сміх, та й годі. 
Ха, ха, ха, ха, ха, ха! 
Які по місту чутки підуть 
Про те, що сталося нині тут! 
Які по місту чутки підуть скрізь, 
Які по місту чутки підуть скрізь, 
Які по місту чутки підуть 
Про те, що сталося нині тут! 
 
Ренато 
Прошу вашої я згоди 
Бути завтра в мене вдома. 
 
Семюел 



Для почесної відплати? 
 
Ренато 
Ні, для іншої мети. 
 
Семюел 
Що ж вам треба? 
 
Ренато 
Завтра будете ви знати. 
 
Семюел, Том 
Ми прийдемо, ми прийдемо. 
Хутко йдім, усім пора нам 
По домівках розійтися. 
 
Семюел, Том, хор 
Завтра рано щось важливе 
Доведеться нам почуть. 
Ходім, ходім. 
 
Семюел, Том 
Ось так пригода, 
Ну й сміх, та й годі. 
 
Семюел, Том, хор 
Ха, ха, ха, ха, ха, ха, ха, ха, ха! 
Які по місту чутки підуть 
Про те, що сталося нині тут! 
Які по місту чутки підуть 
Про те, що сталося нині тут! 
 
Ренато 
Вас до брами аж міської 
Довести поклявся я. 
 
Семюел, Том, хор 
Ха, ха, ха, ха! 
 
Амелія 
У словах грізьби такої 
Прозирає смерть моя. 
Що жде мене! 
 
Ренато 
Ходім, ходім! 
 



Семюел, Том, хор 
Які по місту чутки підуть 
Про те, що сталося нині тут! 
Ха, ха, ха, ха, ха, ха, ха, ха, ха! 
Які чутки про них підуть! 
 
Усі розходяться. Завіса. 
 
Дія третя 
 
Картина перша 
 
Кабінет Ренато 
 
Ренато 
Ні благання, ані сльози 
Вже тобі не допоможуть, 
Ти від кари не втечеш, 
Кров проллється, ти умреш! 
 
Амелія 
О, жахливі ці підозри! 
Де їм доказ, де причини? 
 
Ренато 
О, замовкни! 
 
Амелія 
О Боже! 
 
Ренато 
Бог тобі не допоможе. 
 
Амелія 
О, невже підозри досить? 
 
Ренато 
Кров проллється! Ти умреш! 
 
Амелія 
О, невже ти так безславно, 
Так безжалісно й безправно 
Безневинну кров проллєш? 
 
Ренато 
Кров проллється. Ти умреш. 
 



Амелія 
Я невірна не була, 
Честь твою я зберегла. 
 
Ренато 
О, замовкни! 
 
Амелія 
Я нічим не завинила, 
Твого ймення не зганьбила! 
 
Ренато 
Ні, неправда! 
Ти даремно сльози ллєш. 
Кров проллється, 
Кров проллється, ти умреш! 
 
Амелія 
Хай умру я, коли так треба... 
Та благаю... 
 
Ренато 
Не мене тепер благай, лиш небо! 
 
Амелія 
Я скажу лише одне. 
Тільки, тільки... 
Вислухай, вислухай мене... 
Умру, але благаю: 
Дай в останню хвилину 
Мого обняти сина, 
Радість мою єдину. 
Навіть житття забрати 
В дружини можеш ти, 
Але аж так скарати 
Не мусиш і в гніві посягти. 
Коли востаннє зможу я 
Поцілувати сина, 
То хай тоді настане 
Смерті страшна хвилина. 
Якщо дружину схоче 
Вбити сам чоловік, 
Син в материні очі, 
Син в материні очі 
Вже не гляне повік, 
Вже не гляне він, 
Вже не гляне повік. 



Вже не гляне, вже не гляне повік. 
О дозволь обнять ти моє дитя! 
Ах, в останній раз! 
 
Ренато 
Встань з колін! 
Дозволяю сина обняти знов свого. 
У келії самотній ти 
Свою ганьбу і сором мій сховаєш! 
(Амелія йде). 
Ні, не її, це безсиле створіння, 
Покарає гнів мій. 
Крові! Я прагну крові! 
Зневагу інший омиє 
Кров’ю своєю! 
Так, скоро вістря шпаги 
Груди протне зрадливі, 
Помщусь тобі за все я, 
Тобі помщусь, тобі помщусь, тобі помщусь! 
Розтоптав ти мені цвіт душі ясний, 
Відібрав ти всю радість від мене. 
Підло зрадив ти довіру мою й любов, 
Все життя ти мені отруїв, 
Все життя отруїв. 
Лютий кат! Ось ганебна відплата 
За любов і за дружбу,  
За любов і за дружбу мої! 
О прощайте навік, милі втіхи, 
Що недавно мені ще зоріли... 
Несплямована вірність Амелії 
І пречиста її любов. 
О Амеліє, так недавно сіяла мені 
Твоя любов. 
Все минуло... І тільки ненависть, 
Зостались самі лиш ненависть і смерть, 
І всім радощам край. 
О утрачені втіхи! 
О загублений рай, 
Навік прощай! 
(Входять Семюел і Том) 
Самі ми. До справи. 
Знаю я добре наміри ваші. 
Знаю, ви хочете смерті Рікардо. 
 
Том 
Безглуздя! 
 



Ренато (показуючи папери на столі) 
Я доказ маю! 
 
Семюел 
І графу ти хочеш про це розповісти? 
 
Ренато 
Ні! Хочу я з вами йти. 
 
Семюел і Том 
Жартуєш! 
 
Ренато 
Кажу вам правду. 
На ділі я сумніви ваші розвію. 
Так, я з вами, і маю причину 
Приєднатись до вашої змови; 
Запорукою син мій. 
Хай умре, коли я зраджу вас. 
 
Семюел 
Нелегко й повірить, 
Надто дивна ця зміна. 
 
Ренато 
Ви не питайте причини. 
Я з вами, я з вами, 
Присягаюся сином єдиним! 
 
Семюел 
Не обман то! 
 
Том 
Правду каже! 
 
Ренато 
Вам це дивно? 
 
Семюел, Том 
О, ні! 
 
Ренато, Семюел, Том 
О, ні! 
 
Ренато 
Поставаймо до спільної справи, 
Спільна кривда у серці жива, жива. 



Під ударом кривавої помсти 
Хай безчесна впаде голова! 
 
Семюел, Том 
Поставаймо до спільної справи. 
 
Ренато, Семюел, Том 
Спільна кривда у серці жива, жива. 
Під ударом кривавої помсти 
Хай безчесна впаде голова! 
 
Ренато 
Прошу я згоди вашої. 
 
Семюел 
Якої? 
 
Ренато 
Вбити графа повинен я сам. 
 
Семюел 
Ні, Ренато, мій замок забрав він, 
Маю право на помсту я перший. 
 
Том 
Ні, убити його сам я радий, 
Бо убив мого рідного він брата, 
Мені належить право на помсту криваву! 
 
Ренато  
Доволі вже! 
Жереб скаже нам, хто Рікардо уб’є. 
 
Семюел пише три імені на трьох аркушах паперу. Входить Амелія 
 
Ренато 
Хто прийшов? 
(бачить Амелію) 
Ти? 
 
Амелія 
Оскар запросити прийшов тут до графа. 
 
Ренато 
Он як? Хай чекає. 
Дуже вчасно прийшла ти, 
Саме тебе небо послало. 



 
Амелія (до себе) 
Серце б’ється в тривозі тужливій, 
Бо ж такий він у люті жахливий! 
Він нестримний у гніві, 
Ах, у люті жахливий. 
 
Ренато (до Семюела й Тома) 
Їй наш план невідомий. 
Вона нам знак долі нехай тут відкриє. 
(до Амелії) 
Три записки в цій вазі. 
Візьми з них одну невинною рукою. 
 
Амелія у напівзапамороченні витягає одну із записок і дає її Семюелу. 
 
Ренато (глухо, в страшному напруженні) 
Хто ж той долі обранець? 
 
Семюел (з болем) 
Ренато. 
 
Ренато (піднесено) 
Я обранець! 
Справедливої долі 
Гнівний присуд клянуся здійснить! 
 
Амелія 
Зрозуміло, що вже тут готова 
Проти графа смертельна в них змова, 
Ах, невже над Рікардо безвинним 
Злоби лютої блисне кинджал! 
 
Ренато, Семюел, Том 
Хто зробився ярмом для країни,  
Хай від правої помсти загине. 
Хай ганебною смертю заплатить 
За своє він мерзенне життя, 
За своє він мерзенне життя, 
За своє він мерзенне життя! 
 
Амелія 
Зрозуміло, готова тут змова! 
Блисне тут кривавий кинджал, 
Так, кривавий кинджал, 
Так, кривавий кинджал. 
 



Ренато 
Посланець хай зайде. 
 
Входить Оскар 
 
Оскар (до Амелії) 
Мій господар вас запрошує до себе. 
Бал-маскарад сьогодні ввечері відбудеться. 
 
Амелія (занепокоєно) 
Не зможу. 
 
Ренато (до Оскара) 
А чи граф сам буде теж? 
 
Оскар 
Буде. 
 
Семюел і Том (один до одного) 
Чудово! 
 
Ренато 
Я запрошення приймаю.  
 
Оскар 
О, як вогнями цей вечір засія! 
 
Ренато 
Щасливий я! 
(показуючи на Амелію) 
З нею разом будем там. 
 
Амелія 
О Боже! 
 
Семюел, Том 
Довершить своєї помсти план 
В масках легше буде нам. 
 
Оскар 
Ах, під музику й веселий спів 
Засяє дім вогнями; 
Мов квіти, в колі юнаків 
Розквітнуть юні дами! 
Блискучий бал дає граф нам, 
Ах, вся молодь міста буде там. 
Ах, під музику й веселий спів 



Засяє дім вогнями, 
Засяє дім вогнями; 
Ах, під музику й веселий спів 
Засяє дім вогнями; 
Мов квіти, в колі юнаків 
Розквітнуть юні дами! 
Блискучий бал дає граф нам, 
Ах, вся молодь міста буде там. 
Блискучий бал дає граф нам, 
Ах, все місто буде там, 
Ах, все місто там. 
Блискучий бал дає граф нам, 
Ах, все місто буде там, 
Ах, все місто там. 
 
Амелія 
О, я нещасна, бідна я, 
Жахливий вирок долі 
Сама йому обрала, 
В руці принесла кволій; 
І серце я шляхетне це, 
Серце шляхетне це 
На страту прирекла. 
Ах, ах, сама йому обрала 
Жахливий вирок долі, 
І серце я шляхетне це 
На страту прирекла, 
Серце шляхетне 
На люту страту я прирекла. 
Сама йому обрала я 
Жахливий вирок долі, 
І серце я шляхетне це 
На страту прирекла, 
Ах, я прирекла. 
Сама йому обрала я 
Жахливий вирок долі, 
І серце я шляхетне це 
На страту прирекла, 
Ах, я прирекла. 
 
Ренато 
Він на балу сконає там 
Від влучного удару, 
Від влучного удару. 
За всі свої злочинства 
Дістане він покару. 
Платою за неславу 



Буде відомста зла, 
Буде відомста скора й зла, 
Буде відомста зла. 
Він на балу сконає там. 
Платою за неславу 
Буде відомста зла, 
Буде відомста скора й зла. 
Він на балу сконає там 
Від влучного удару. 
Платою за неславу 
Буде відомста скора й зла. 
Він на балу сконає там 
Від влучного удару. 
Платою за неславу 
Буде відомста неуникна, скора й зла. 
Він на балу сконає там 
Від влучного удару. 
Платою за неславу 
Буде відомста неуникна, скора й зла. 
 
Семюел, Том 
Прийде відомста в доміно, 
У масці невпізнанна, 
І свій завдасть удар вона 
Жорстоко й невблаганно; 
Заграє похоронний марш, 
Все вкриє смертна, вкриє смертна мла. 
Прийде відомста в доміно, 
У масці невпізнанна, 
І свій завдасть удар вона 
Жорстоко й невблаганно; 
І вже грає похоронний марш, 
Все криє смертна мла, 
Все криє смертна мла, 
Все криє смертна мла. 
І вже грає похоронний марш, 
Все криє смертна мла, 
Все криє смертна мла, 
Все криє смертна мла. 
 
Амелія (до себе) 
Як його попередить, 
Не розкривши чоловіка? 
Звернуся до Ульріки! 
 
Оскар  
Ви будете царицею балу! 



 
Ренато, Семюел і Том тихо радяться поміж собою 
 
Семюел, Том 
Який же буде одяг наш? 
 
Ренато 
Наш одяг блакитний, 
Поверх червоні банти, 
І пишний шарф навколо шиї. 
 
Семюел, Том 
А наш пароль який там буде? 
 
Ренато (тихо) 
Крові! 
 
Амелія 
О, врятуй всіх нас, Боже! 
 
Оскар 
Цариця ви балу! 
 
Ренато, Семюел, Том 
Крові, крові! 
 
Завіса 
 
Картина друга 
 
Кабінет Рікардо. Граф сам сидить за столом і пише. 
 
Рікардо 
Мабуть, вона вже вдома, відпочива. 
Обов’язок і честь мої велять нам 
Навіки розстатись. 
Тепер Ренато знов вітчизну побачить... 
Його дружина поїде з ним. 
Нас роз’єднають безмежного моря простори... 
Замовкни ж, серце. 
(Пише, а тоді знесилено кладе перо) 
О, сил нема! 
Та ні, годі вагатись. 
(Пише знову) 
Ах, підписав я, ах, підписав я 
Собі самому вирок. 
Від мене йдеш ти назавжди, 



Ясна моя любове; 
Твої омріяні сліди 
Я цілувать готовий! 
Про тебе спогад дорогий 
Світитиме в душі, 
Світитиме в душі моїй. 
Та не дає спокою 
Лише одне бажання: 
Хоч раз іще востаннє 
Зустрітися з тобою. 
Зустріч та знов з’єднає нас 
У пристрасті ясній, 
Зустріч та знов з’єднає нас 
Ще раз з’єднає  
У пристрасті ясній і повній мрій. 
Лише єдине бажання: 
Зустріч щоб знов з’єднала нас 
У пристрасті ясній, 
В останній раз у пристрасті ясній. 
(Чути святкову музику. Входить Оскар) 
Ах, там вона... 
Її побачу... Я буду з нею знов розмовлять... 
Та ні: повинен себе я здолать! 
 
Оскар (простягаючи лист) 
Від дами в масці це вам лист важливий. 
«Це для графа, - сказала, - 
Благаю, в руки передайте». 
 
Рікардо (читаючи) 
На балу злочинці змовились мене убить. 
Що ж діять? 
Як не піду я, боягузом назвуть. 
О ні, облишмо вагання, будь-що-будь! 
(до Оскара) 
Іди, вдягнися швиденько, 
І підем разом на бал ми! 
(Оскар виходить) 
Знов спалахне мені вона, чиста моя зоря! 
Знов розквіте кохання, 
Ах, засяє знов любов, любов засяє знов! 
 
Переміна декорацій. Святкова яскраво освітлена зала в палаці графа. 
Скрізь придворні й запрошені в масках. Дехто танцює. 
 
Хор 
Все сяє тут вогнями, 



Щасливі наші дами, 
Буде бал бучний; 
Тут музика лунає, 
Усіх вона сп’яняє, 
Усіх, так, усіх вона п’янить! 
Повна ця ніч кохання, 
В піснях звучать зізнання, 
Тож радо всі ловімо, 
Тож радо всі ловімо 
Ми свята, ми свята щасну мить! 
 
З’являються Семюел, Том та їхні прибічники в однакових синіх доміно. 
Входить Ренато в такому ж убранні. 
 
Семюел (вказуючи на Ренато Тому) 
Ось там один із наших! 
(до Ренато, тихо) 
Крові! 
 
Ренато 
Так, крові! 
Він не прийде... 
 
Семюел, Том 
Що каже? 
 
Ренато 
Ми ждем його даремно. 
 
Семюел 
Як то? 
 
Том 
Де ж він? 
 
Ренато 
Як нам тут його шукати? 
 
Семюел 
Нас доля обманула! 
 
Том 
Він повсякчасно вислизає! 
 
Ренато 
Кажіть тихіше: до нас придивляється давно... 
 



Семюел 
Та хто? 
 
Ренато 
Маска ліворуч в короткім доміно. 
 
До Ренато підходить Оскар 
 
Оскар 
Я знаю, маско, хто ти такий, 
І не відстану! 
Ренато 
Що треба? 
 
Оскар 
Ти є Ренато! 
 
Ренато (піднімаючи Оскарову маску) 
А ти є Оскар! 
 
Оскар 
Яке зухвальство! 
 
Ренато 
Та годі, а що про тебе самого слід казати: 
Наш граф ліг відпочити, а ти прибіг на свято! 
 
Оскар 
Та граф наш тут... 
 
Ренато 
А де він? 
 
Оскар 
Шукайте... 
 
Ренато 
Скажи, де він? 
 
Оскар 
Ні, не скажу! 
 
Ренато 
Є справа! 
 
Оскар 
Знайдіть його самі. 



 
Ренато (з притиском) 
Кажи! 
 
Оскар 
Ні, я про нього нічого не скажу. 
 
Ренато 
Заспокойся! 
Ти скажи лиш, в якім він убранні? 
 
Оскар 
Ах, ви багато 
Схотіли знати, 
Бувають справи 
Не для цікавих. 
Оскар не з тих, 
Хто б зрадить міг. 
Тра ла ла ла, тра ла ла ла, 
Тра ла ла ла ла! 
Оскар не з тих, 
Хто б зрадить міг. 
Тра ла ла ла, тра ла ла ла, 
Тра ла ла ла ла! 
Любов і гнів 
Я не таїв, 
А тайни свято 
Я звик ховати. 
Я вас провчу,  
Тому й мовчу! 
Тра ла ла ла, тра ла ла ла, 
Тра ла ла ла ла! 
Оскар не з тих, 
Хто б зрадить міг. 
Тра ла ла ла, тра ла ла ла, 
Тра ла ла ла ла! 
 
Хор 
Все сяє тут вогнями, 
Щасливі наші дами, 
Буде бал бучний; 
Тут музика лунає, 
Усіх вона сп’яняє, 
Усіх, так, усіх вона п’янить! 
 
Ренато 
Ну, говори, де він, і як його впізнать? 



 
Оскар 
Навіщо вам це знати? 
А, може, трохи з ним пожартувать? 
 
Ренато 
Звичайно! 
 
Оскар 
А ви не скажете, що я проговорився? 
 
Ренато 
Не бійся, мені ти з певністю можеш довірять. 
 
Оскар 
Що ж треба вам? 
 
Ренато 
Сьогодні ще до ночі 
Повинен йому важливі речі я розказать. 
Якщо зробити це не вдасться, 
То знай: ти будеш винен. 
 
Оскар 
Отже... 
 
Ренато 
Зроби йому приємність, а не мені. 
 
Оскар 
В чорнім плащі,  
І з бантом рожевим тут на грудях. 
 
Ренато 
А міг би ще сказати... 
 
Оскар 
Я й так сказав багато. 
 
Хор 
Все сяє тут вогнями, 
Щасливі наші дами, 
Буде бал бучний; 
Тут музика лунає, 
Усіх вона сп’яняє, 
Усіх, так, усіх вона п’янить! 
Повна ніч ця кохання, 



В піснях тут звучать зізнання, 
Тож радо всі тут ловімо, 
Тож радо всі тут ловімо 
Ми свята щасну мить,  
Ми свята щасну мить! 
 
З’являється Рікардо. Назустріч йому йде Амелія 
 
Амелія (тихо) 
Ах, то ви тут! Тікайте... 
 
Рікардо 
Вона це написала? 
 
Амелія 
Тут смерть на вас чекає... 
 
Рікардо 
Не знаю страху ганебного я. 
 
Амелія 
Тікайте, тікайте, чи від кинджалу умрете ви! 
 
Рікардо 
Як зовешся, скажи одверто! 
 
Амелія 
О Боже, дай сили... 
 
Рікардо 
Чого ж ти плачеш? 
Як для життя мойого 
І справді є загроза, 
То що тобі до того? 
 
Амелія 
Власне життя віддати 
За нього готова я. 
 
Рікардо 
Даремно ти, Амеліє, 
Криєшся від мене! 
 
Амелія (розпачливо) 
Понад життя тебе люблю, 
Готова я благати 
Слізно Господні небеса 



Тебе урятувати! 
Хвилина ще остання, 
І смерть твоя настане; 
О тікай же ти звідси далі, далі, 
Скоріш тікай. 
Швидше! Утікай! 
Йди! Часу не гай! 
 
Рікардо 
Від того дня, Амеліє, 
Як я тебе кохаю, 
На цілім світі білім 
Я бачу лиш тебе; 
І смерть ніщо для мене 
За щастя це шалене! 
Я за твоє кохання 
Віддати готовий рай! 
 
Амелія  
Хвилина ще остання, 
І смерть твоя настане; 
О тікай же звідси далі, далі, 
Скоріш тікай. 
Хвилина ще остання, 
І смерть твоя настане; 
О тікай же звідси далі, далі, 
Скоріш тікай. 
 
Рікардо 
І смерть ніщо для мене; 
За твоє кохання 
Я віддать готовий рай! 
І смерть ніщо для мене; 
За твоє кохання 
Я віддать готовий рай! 
 
Амелія 
Хочеш ти, щоб від горя  
Та від страху я умерла? 
 
Рікардо 
Ні, завтра ти поїдеш 
Із Ренато удвох. 
 
Амелія 
Разом? 
 



Рікардо 
До вітчизни своєї! 
 
Амелія 
У рідний край наш! 
 
Рікардо 
Щастя, прощай! 
Серце розбите... 
Прощай же... 
 
Амелія 
Рікардо! (у розпачі) 
Рікардо! 
 
Рікардо 
Щастя, прощай. 
Прощай, Амеліє... 
 
Амелія (з болем) 
Рікардо! 
 
Рікардо 
Раз ще останній прощай же! 
 
Амелія 
Прощай! 
 
Рікардо 
Раз ще останній прощай же! 
Прощай же! 
 
Амелія 
Прощай же! 
 
Ренато (підходить і вражає графа кинджалом) 
І ти прощай навіки! 
 
Рікардо 
Кінець! 
 
Амелія 
Рятуйте! Рятуйте! 
 
Оскар 
Мій Бог! Графа убито! 
 



Збігаються дами, придворні, варта. 
 
Хор 
Та хто ж, хто цей злочинець? 
 
Оскар (вказуючи на Ренато) 
Це він! 
 
Ренато оточують і зривають маску 
 
Хор 
Ренато! 
Ох, смерть йому! 
Ганьба і смерть, ганьба і смерть! 
Заплатить хай життям! 
Хто графа вбив, хто графа вбив, 
Нехай умирає сам! 
Платить, платить хай життям, 
Платить, платить хай життям, 
Так, так, так, смерть йому, смерть йому, 
Платить хай життям! 
 
Рікардо 
О ні... Лишіть його... Лишіть його! 
Я... винен сам... 
(до Ренато) 
Я вмираю, але клянуся перед Богом: 
Вона безвинна! 
Я любив, але клянуся: 
Честі я не сплямував. 
Тому хочу, щоб з нею разом 
Їхав ти на батьківщину... 
Я любив, та присягаюсь: 
Про твою я славу дбав. 
 
Амелія 
Біль страшний мене пройняв! 
Смертний він удар прийняв. 
Той, хто другом був найкращим, 
Лезо в серце увігнав. Ах! 
 
Оскар 
О, судьби страшна наруга, 
О, безмежна серцю туга! 
На його чоло шляхетне 
Холод вже печать поклав. 
 



Ренато 
Що вчинив я! 
Пекла прокляття 
Опустилось над землею, 
Опустилось над землею! 
За його всю кров пролиту 
Я б життя тепер віддав! 
 
Рікардо 
Поки я ще владу маю, 
Мій наказ: я всім прощаю...  
 
Хор 
О, яка душа велична! 
О, за віщо, Боже вічний, 
Пломінь цей ясний згасив Ти 
І на землі настала мла? 
Пломінь згас той, 
І всюди тьма лягла! 
 
Ренато 
О, яка душа велична! 
О, за віщо, 
Боже правий, за віщо? 
 
Амелія, Оскар 
Боже одвічний! 
Скажи, за віщо ця покара? 
 
Семюел 
О, яка душа велична! 
 
Том 
О, яка душа велична, 
Так, велична! 
 
Семюел, Том 
О, яка ця душа велична! 
 
Рікардо 
О друзі, навік прощайте...  
 
Амелія, Оскар, Ренато, Семюел, Том 
Вмирає! Вмирає! 
 
Рікардо 
Прощай, коханий краю мій! 



О друзі, прощайте навіки... 
Прийшов час смертний! 
О друзі, навік... 
Прощайте! 
(Вмирає) 
 
Амелія, Оскар, Ренато, Семюел, Том, хор 
Смерті жахлива мла 
Вічно над ним лягла! 
 
Завіса 
 
 
 
 


