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Оскар Уайлд
1854 - 1900

Ирландски драматург, писател и поет. Той става 
един от най-популярните драматурзи в Лондон в 
началото на 90-те години на 19 век, по време на 

късновикторианска Англия. Неговата известност 
се дължи предимно на епиграмите и пиесите му, 
романа му „Портретът на Дориан Грей“ (1890 г.) 
и обстоятелствата, свързани с лишаването му 

от свобода и ранната му смърт.
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ДЕЙСТВАЩИ ЛИЦА

ЛОРД ИЛИНГУЪРТ
СЪР ДЖОН ПОНТИФРАКТ
ЛОРД АЛФРЕД РЪФОРД
МИСТЪР КЕЛВИЛ, член на парламента
ПРЕПОДОБНИЯТ АРХИДЯКОН ДОБЪНИ, 
доктор по геология
ДЖЕРЪЛД АРБЪТНЪТ
ФАРКУЪР, иконом
ФРАНСИС, лакей
ЛЕЙДИ ХАНСТЪНТЪН
ЛЕЙДИ КАРОЛАЙН ПОНТИФРАКТ
ЛЕЙДИ СТЪТФИЙЛД
МИСИС АЛЪНБИ
МИС ХЕСТЪР УЪРСЛИ
АЛИС, прислужница
МИСИС АРБЪТНЪТ
Действие I - Тераса в Ханстънтън чейз
Действие II - Приемна в Ханстънтън чейз
Действие III - Салон в Ханстънтън чейз
Действие IV - Всекидневна в дома на мисис 
Арбътнът в Рокли

Място и време на действието: централните 
английски графства в наши дни.

Действието на пиесата се развива 
в продължение на двайсет и четири часа.
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ДЕЙСТВИЕ ПЪРВО

Поляна пред терасата в Ханстънтън. 
Сър Джон и лейди Каролайн, мис Уърсли — на 

столове под голямо тисово дърво.

ЛЕЙДИ КАРОЛАЙН. Сигурно за първи път 
гостувате в извънградско английско имение, 
мис Уърсли?

XЕСТЪР. Да, лейди Каролайн.
ЛЕЙДИ КАРОЛАЙН. Вие в Америка няма-

те имения, доколкото знам?
XЕСТЪР. Не много.
ЛЕЙДИ КАРОЛАЙН. А имате ли изобщо 

селски местности? По-точно това, което ние 
наричаме извънградски простори?

ХЕСТЪР (с усмивка). Нашата страна е най-
просторната в света, лейди Каролайн. В учи-
лище ни учеха, че някои от нашите щати са по-
обширни от Франция и Англия, взети заедно.

ЛЕЙДИ КАРОЛАЙН. А, предполагам, че 
тук ще ви се стори доста ветровито. (Към сър 
Джон.) Джон, трябва да си сложиш шала на 
врата. Какъв смисъл има да плета непрекъс-
нато шалове, ако не ги носиш?

СЪР ДЖОН. Никак не ми е студено, Каро-
лайн, уверявам те. 
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ЛЕЙДИ КАРОЛАЙН. Не съм сигурна, Джон. 
Е, едва ли можехте да отидете да гостувате на 
по-прекрасно място, мис Уърсли, макар че къ-
щата е много влажна, непростимо влажна, а 
милата лейди Ханстънтън понякога не се съ-
образява, особено като подбира хората, които 
кани тук. (Към сър Джон.) Джейн приема твър-
де смесено общество. Лорд Илингуърт, разби-
ра се, е високопоставена личност. Чест е да се 
познаваш с него. И онзи член на парламента 
мистър Кегъл...

СЪР ДЖОН. Келвил, скъпа, Келвил.
ЛЕЙДИ КАРОЛАЙН. Трябва да е доста по-

рядъчен. Не му се е чувало името никъде досе-
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га, а това в наше време говори много за чове-
ка. Присъствието на мисис Алънби едва ли е 
съвсем подходящо.

XЕСТЪР. На мен мисис Алънби не ми е 
симпатична. Да си призная, не изпитвам хуба-
во чувство към нея.

ЛЕЙДИ КАРОЛАЙН. Не знам, мис Уърсли, 
дали една чужденка като вас би следвало да 
изпитва хубави или лоши чувства към хората, 
с които е поканена да гостува. Мисис Алънби е 
от много добро семейство. Тя е племенница на 
лорд Бранкастър. Говори се, наистина, че два 
пъти е бягала от дома си, преди да се омъжи. 
Но нали знаете колко често са несправедливи 
хората. Аз мисля, че е бягала само веднъж.

ХЕСТЪР. Мистър Арбътнът е много прия-
тен.

ЛЕЙДИ КАРОЛАЙН. О, да, младият човек, 
който работи в банката. Лейди Ханстънтън 
беше така любезна да покани и него, а изглеж-
да, че и лорд Илингуърт много го харесва. Не 
съм сигурна обаче дали Джейн постъпва пра-
вилно, като го изважда от средата му. По време 
на моята младост, мис Уърсли, в обществото 
нямаше място за хора, които сами си изкарва-
ха препитанието. Смяташе се за недостойно.

ХЕСТЪР. А в Америка тъкмо тези хора ува-
жаваме най-много.
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ЛЕЙДИ КАРОЛАЙН. Не се съмнявам.
ХЕСТЪР. Мистър Арбътнът има прекрасен 

характер. Толкова е скромен, толкова чисто-
сърдечен. Не съм срещала досега човек с та-
къв прекрасен характер. Чест е да се познаваш 
с него.

ЛЕЙДИ КАРОЛАЙН. В Англия не е оби-
чайно, мис Уърсли, една млада дама да гово-
ри така възторжено за лице от другия пол. 
Англичанките таят чувствата си, докато не се 
омъжат. Едва след това ги разкриват.

ХЕСТЪР. Нима у вас, в Англия, не се до-
пуска дружбата между един млад мъж и едно 
младо момиче?

Влиза лейди Ханстънтън, следвана от един 
лакей, който носи шалове и една възглавничка.

ЛЕЙДИ КАРОЛАЙН. Не гледаме одобри-
телно на подобно нещо. Джейн, тъкмо казвах 
в какво приятно общество си ни поканила. 
Имаш изключителна способност да подбираш 
хората. Това си е просто дарба.

ЛЕЙДИ ХАНСТЪНТЪН. Каролайн, колко 
си мила! Мисля, че всички чудесно си подхож-
даме. И се надявам нашата очарователна гос-
тенка от Америка да отнесе със себе си при-
ятни спомени от живота в нашите английски 
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имения. (Към лакея.) Възглавничката оставе-
те там, Франсис. И шала ми. Шетлъндския. До-
несете шетлъндския.

Лакеят излиза за шала.
Влиза Джерълд Арбътнът.

ДЖЕРЪЛД. Лейди Ханстънтън, имам да 
ви съобщя такава хубава новина. Лорд Илин-
гуърт току-що ми предложи да стана негов 
секретар.

ЛЕЙДИ ХАНСТЪНТЪН. Негов секретар? 
Новината наистина е хубава. Това ще открие 
блестящо бъдеще пред вас. Милата ви майка 
много ще се зарадва. Трябва да се опитам да я 
склоня да дойде тук тази вечер. Смятате ли, че 
би дошла, Джерълд? Като знам колко трудно 
приема да отиде където и да било.

ДЖЕРЪЛД. О, сигурен съм, че ще дойде, 
лейди Ханстънтън, като научи, че лорд Илин-
гуърт ми е направил такова предложение.

Влиза лакеят с шала.

ЛЕЙДИ ХАНСТЪНТЪН. Ще ѝ пиша, за да ѝ 
съобщя новината и да я поканя да дойде да се 
запознае с него. (Към лакея.) Почакайте малко, 
Франсис. (Пише писмото.)
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ЛЕЙДИ КАРОЛАЙН. Великолепно начало 
за такъв млад човек като вас, мистър Арбът-
нът.

ДЖЕРЪЛД. Да, наистина, лейди Каролайн. 
Надявам се да успея да се покажа достоен за 
това.

ЛЕЙДИ КАРОЛАЙН. Не се съмнявам.
ДЖЕРЪЛД (към Хестър). Вие още не сте 

ме поздравили, мис Уърсли.
ХЕСТЪР. А вие много ли сте доволен?
ДЖЕРЪЛД. Разбира се. За мен това означа-

ва всичко — сега мога да се надявам на неща, 
за които преди не можех и да мечтая.

ХЕСТЪР. Няма нищо, на което човек не би 
могъл да се надява. Надеждата се крие в са-
мия живот.

ЛЕЙДИ ХАНСТЪНТЪН. Струва ми се, Ка-
ролайн, че лорд Илингуърт се готви за дипло-
матическа кариера. Чух, че са му предложили 
Виена. Но може и да не е вярно.

ЛЕЙДИ КАРОЛАЙН. Не мисля, че Англия 
би трябвало да бъде представяна в чужбина 
от неженен човек, Джейн. Това би могло да до-
веде до усложнения.

ЛЕЙДИ ХАНСТЪНТЪН. Напразно се без-
покоиш, Каролайн, повярвай ми, напразно се 
безпокоиш. Освен това лорд Илингуърт може 
да се ожени един ден. Надявах се, че ще се оже-
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ни за лейди Келсоу. Но той, струва ми се, каза, 
че семейството ѝ било много голямо. Или пък 
ставаше дума за краката ѝ? Забравих кое точ-
но. Във всеки случай, съжалявам. Тя просто е 
създадена да бъде жена на посланик.

ЛЕЙДИ КАРОЛАЙН. Тя наистина има 
учудваща способност да запомня имената на 
хората и да забравя лицата им.

ЛЕЙДИ ХАНСТЪНТЪН. Но това е напъл-
но естествено, Каролайн, не смяташ ли? (Към 
лакея.) Кажете на Хенри да почака за отговор. 
Написах няколко думи на милата ви майка, 
Джерълд, за да ѝ съобщя хубавата новина и да 
ѝ кажа, че наистина трябва да дойде на вечеря.

Лакеят излиза.

ДЖЕРЪЛД. Това е страшно мило от ваша 
страна, лейди Ханстънтън. (Към Хестър.) Же-
лаете ли да се поразходите, мис Уърсли?

ХЕСТЪР. С удоволствие. (Излиза с Дже-
рълд.)

ЛЕЙДИ ХАНСТЪНТЪН. Много съм довол-
на от напредъка на Джерълд Арбътнът. Той 
е мое протеже. Особено се радвам, че лорд 
Илингуърт сам е решил да направи това 
пред-ложение, без аз да му намеквам нищо.  




