
ЦИКУТА  ДЛЯ  СОКРАТА 
 

Драма на дві дії 
 
 
 
 

ДІЙОВІ ОСОБИ 
  
Сократ – древньогрецький мудрець.  
Ксантиппа – його дружина.  
Крітон – друг Сократа. 

*** 
Віктор- сучасний драматург.  
Нона – його дружина.  
Сандр – друг Віктора. 

 
Події відбуваються поперемінно  

то в 399 році до нової ери, то в наші дні. 
 

"Він першим став розмірковувати про спосіб життя і 
першим із філософів був страчений за вироком суду... "Ти 
помираєш безневинно", – казала йому дружина. "А ти б 
хотіла, щоб заслужено?" – запитав він". 
 

(Діоген Лаертський.  
"Про життя, вчення і вислови знаменитих філософів"). 
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ДІЯ ПЕРША 
 

Сцена 1 
Скромна квартира молодого драматурга Віктора і його 
дружини-журналістки Нони. Ранок. Віктор сидить за 
комп’ютером. Він у піжамі, його голова обмотана тонким 
рушником, як обмотують при головних болях. Нона заходить 
уже одягнена і починає перед дзеркалом малюватись. 

Нона (не одриваючись від свого малювання). Вікторе, 
наш головний хоче, щоб ти написав гарну статтю про 
одного з кандидатів. 
Віктор (не одриваючись від комп’ютера). Пішли вони 

всі... 
Нона. Не лайся. Кандидат гарно заплатить. 
Віктор. То нехай заплатить вашому головному, а він 

хай напише. 
Нона. Так, як ти можеш написати, не напише більше 

ніхто... 
Віктор (обернувся до неї). Ноно, чого ти до мене 

пристала? Ти ж знаєш, що я в той бруд не полізу!  
Нона (теж одірвалась од дзеркала). Чому зразу – “в 

бруд”?  
Віктор. Тому що всі наші кандидати доказують на 

виборах не те, чим вони кращі за своїх конкурентів, а те, 
чим їхні конкуренти гірші за них! (Перекривляє уявного 
промовця). “Шановні виборці! Мій конкурент каже, що я 
вкрав сто мільйонів, а я кажу, що він украв мільярд! Тому 
голосуйте за мене, бо з двох зол вибирають менше!” 
Просто прекрасно – кладуть перед тобою дві купи лайна і 
кажуть: “Вибирайте, яка купа менша!” А я хочу вибирати 
між двома купами бананів, а не між двома купами лайна! 
Нона (знову малюючись). Напиши статтю – і буде тобі 

купа бананів...  
Віктор. Тільки не говори про це як про щось зовсім 

безневинне! У нас, щоб одержати купу бананів від одного 
кандидата, треба вилити купу лайна на іншого! Хіба не так? 
Нона. Тобі, злидневі, дають можливість гарно заробити, 

а ти починаєш крутити носом...  
Віктор. Починаю, бо наші вибори – то бруд і лайно! 
Нона. Гроші не пахнуть. 
Віктор. Пахнуть! Вони пахнуть або потом, або кров’ю, 

аби ти знала!  
Нона. Тільки не починай тут філософствувати. Після 
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того, як ти начитався про свого Сократа, мене нудить  від 
твоїх проповідей! 
Віктор. Певно що! У вашому передвиборному штабі 

складають проповіді куди розумніші – від них тебе нудити 
не буде...  
Нона. То ти не візьмешся за статтю? 
Віктор. Не візьмусь! Мені треба працювати над п’єсою 

про Сократа.  
Нона (спокійно малюючись). Якщо твоя хвороба 

виявиться серйозною, то Сократ тобі за твоє лікування не 
заплатить...  
Віктор. Результатів аналізів ще нема?  
Нона. Не знаю. Я ще не ходила. 
Віктор. Зайди забери, бо у мене від цієї драматургічної 

головоломки аж голова крутиться – вже за стіни хапаюсь. 
(Узявся за голову). І чого вона в чорта болить?..  
Нона. Це ти перевтомився. 
Віктор. Я і раніше працював, як проклятий, але тоді 

голова так не боліла... 
Нона. А я кажу, що це від комп’ютера – він ще старої 

модифікації, без захисного екрана. От голова і болить. 
Віктор (зітхнув). На нову модифікацію я ще не 

заробив... 
Нона (знов обернулась до нього). Ти ще ні на що не 

заробив! 
Віктор. А на квартиру? 
Нона. Голі стіни – це ще не квартира. 
Віктор (здивовано подивився на неї). Ти що – чернетки 

мої читала? 
Нона. Які чернетки? 
Віктор. Ну, мої виписки про життя Сократа. 
Нона (малюється далі). Нічого я не читала. Є мені 

коли... 
Віктор. Диво дивовижне – Ксантиппа дорікала Сократу 

майже такими словами! 
Нона. Та не читала я про твою Ксантиппу! 
Віктор. Значить, всі жінки однакові... 
Нона. Тільки не порівнюй мене з якоюсь ще 

доісторичною Ксантиппою – я не така! (Глянула на 
годинник). Боже, я знов запізнююсь на роботу! Наш 
головний мене з’ їсть! 
Віктор. Я теж тебе колись з’ їм замість сніданку... 
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Нона. Пробач, я знов нічого не встигла приготувати. 
Придумай щось сам. 
Віктор. Я зварю яйця “в мундирах” і картоплю 

“вкруту”.  
Нона (закінчила малюватись). У тебе прекрасне почуття 

гумору. Ну, я  побігла. Пока! 
Віктор (уже їй навздогін). Передай привіт Сандру! 

Нона пішла. Віктор знову обертається до комп’ютера і 
продовжує працювати далі. І ось сцена повертається на 180 
градусів, і перед нами – Афіни 399 року до нової ери. 

 
Сцена 2 

Афіни. На своєму подвір’ ї сидить Сократ. Кудкудачуть кури, і 
незабаром до філософа підходить його дружина Ксантиппа, 
тримаючи в руках кошик з курячими яйцями. 

Ксантиппа. А скажи-но, мій дорогий філософе, чи ще 
довго ми будемо перебиватися на самих курячих яйцях?  
Сократ (узяв одне яйце). Чому – у нас ще є вино з 

нашого виноградника в Гуді... 
Ксантиппа. І кури, і виноградник – це мій посаг, 

Сократе. А я тебе запитую – коли нарешті ти почнеш 
заробляти?  
Сократ. Ксантиппо, я помагаю тобі, чим можу. Але моє 

покликання – філософія, і нічого дивного, що більшість 
свого часу я проводжу, бесідуючи з людьми. 
Ксантиппа. Та бесідуй собі скільки хочеш! Хіба я тобі 

бороню? Але ж інші філософи за такі бесіди із своїх учнів 
гроші беруть! А ти?  
Сократ (покрутив головою). Я знаю, що тобі важко, 

Ксантиппо, але ось послухай мене... (Хоче їй щось 
сказати).  
Ксантиппа (одвертаючись од нього). Я тебе вже 

двадцять років слухаю! Що-що, а говорити ти вмієш!.. Ти 
завжди все повернеш так, як тобі треба. 
Сократ. Я завжди повертаю не так, як мені треба, а так, 

як того вимагає істина. 
Ксантиппа. Чогось та істина завжди на твоєму боці!  
Сократ. Та не істина на моєму боці, а я на боці істини! 

Ти розумієш різницю чи ні? 
Ксантиппа. Тебе краще не слухати. (Одвернулася і 

мовчить). 
Сократ. Ну, як хочеш... (Теж замовк). 

Обоє сидять і мовчать. 
Ксантиппа (після затяжної паузи, нетерпляче). Та 
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кажи ж уже! 
Сократ (ніби байдуже). Що я маю казати? 
Ксантиппа. Ну те, що ти хотів! 
Сократ. Ти ж не хочеш слухати... 
Ксантиппа. Не хочу, але ти все одно кажи! Я тут цілий 

день з курми і виноградником морочуся, то хай уже хоч 
увечері тебе послухаю – хоч якась користь із тебе буде... 
Сократ. Та я вже забув, що хотів сказати...  
Ксантиппа. Ми говорили про те, що інші філософи за 

свої бесіди беруть з учнів гроші.  
Сократ. Це ти говорила, а не я... 
Ксантиппа. Так, це я говорила, але ж ти нічого не 

відповів!  
Сократ. А що я маю відповісти? 
Ксантиппа. Чого ти не береш грошей за свої бесіди і 

поради!  
Сократ. Добре, я тобі відповім. Але не отак зразу, а 

після того, як наведу переконливий аргумент... Ти 
пам’ятаєш, де ми з тобою познайомились? 
Ксантиппа. Я так і знала, що ти зараз почнеш із 

сотворення світу і з того, як познайомились Гея і Уран! 
Сократ. Ксантиппо, наберися терпіння. Я починаю не із 

сотворення світу, а з нашого знайомства. То де ми 
познайомились, га?  
Ксантиппа. На базарі, де ж іще!  
Сократ. А що ти там робила?  
Ксантиппа (насупилась). Продавала горшки!  
Сократ. Правильно. І ти мені зразу ж сподобалась. Але 

ж я тебе полюбив не за горшки, правда? 
Ксантиппа. Як це ти міг полюбити мене за горшки?!  
Сократ. Не міг. Це правда. Я тебе полюбив за твою 

красу, Ксантиппо. Бо твою красу гріх було б і порівнювати 
з якимись горшками!  
Ксантиппа. То нащо ж ти ті горшки і згадуєш?  
Сократ. А для того, щоб тебе саму запитати: а що було 

краще, Ксантиппо, – твоя краса чи твої горшки?  
Ксантиппа. Моя краса! Бо хіба ж я не гарна?!  
Сократ. Ти гарна, Ксантиппо, ти дуже гарна! Але 

дозволь мені тебе тепер ще запитати: якщо ти була краща 
за горшки, то чого ти продавала їх, а не свою красу? Адже 
за свою красу ти могла набагато більше вторгувати! 
Ксантиппа (аж образилась). Та хіба ж я вулична дівка, 



 

- 6 - 

щоб торгувати своєю красою?! 
Сократ. Отож-бо, Ксантиппо! Є речі, якими торгувати 

не можна! І для філософа продавати свій розум – це те 
саме, що для жінки продавати красу!  
Ксантиппа. Я так і знала! Я так і знала! Ти завжди 

перетягнеш ту істину на свій бік! 
Сократ. Але хіба ж я не правий? 
Ксантиппа. Та що з того, що ти правий, якщо ми 

живемо гірше, ніж у деяких афінян живуть раби?! 
Сократ (обняв дружину за плечі). Не журися, 

Ксантиппо. Якось ми переб’ємось. З голоду ми, слава богу, 
не вмираємо, одежа теж у нас є. (Поклав яйце назад у 
кошик). Голова хоч не в вінку, зате ноги у танку! (Починає 
танцювати). 
 

Сцена 3 
Сократ ще танцює, коли на його подвір’я заходить 
стурбований чимось Крітон. 

Крітон. Ну от – він знайшов коли танцювати!  
Сократ. Коли хочу, тоді і танцюю. (До дружини). 

Ксантиппо, а принеси-но нам із Крітоном вина... 
Крітон (коли Ксантиппа пішла). Як ти можеш так 

безтурботно танцювати, коли над твоєю головою 
збираються хмари?!  
Сократ (пробує щось згадати).. “Хмари”, “Хмари”... Це 

ти про комедію Арістофана? 
Крітон. Жартуй-жартуй... Пожартуєш, коли тебе 

потягнуть до суду! Донос Мелета, у якому він звинувачує 
тебе у “безбожжі” і “розбещенні молоді ідеями” – це тобі 
вже не безневинна комедійка в театрі Діоніса... Ось 
послухай, що він написав у своїй заяві. (Читає із згортка). 
“Заяву подав і клятву приніс Мелет, син Мелета із Пітфа, 
проти Сократа, сина Софроніска з Алопеки: Сократ винен у 
тому, що не шанує богів, яких шанує місто, а вводить нові 
божества, і винен у тому, що розбещує цим молодь; а 
покарання за це – смерть”.  
Сократ. І як це до тебе потрапило? 
Крітон. Сократе, не запитуй, як це до мене потрапило! 

Я все життя допомагаю тобі, чим можу, бо у мене є гроші, а 
в тебе їх нема і ти не хочеш їх від мене приймати. Але інші 
беруть. І, щоб захистити тебе від зла, я буду їм ті гроші 
давати. 
Сократ. Крітоне, на цьому світі стільки зла, що, аби 



 

- 7 - 

захистити мене від нього, у тебе ніяких грошей не 
хватить...  
Крітон. Тільки не починай філософствувати про 

абстрактне зло! Мова зараз іде про зло конкретне, яке 
загрожує тобі смертю! (Потряс згортком). За заявою 
Мелета стоїть не він один! Організував це демагог Аніт, 
який і натравив був на тебе Арістофана. А підготовку до 
суду проводить оратор Лікон!  
Сократ (зітхнув). Троє обвинувачів – це вже забагато...  
Крітон. Обвинувачів буде набагато більше, ніж троє! Бо 

ти у своїх бесідах весь час випробовуєш когось на 
доброчесність і наживаєш собі ворогів! Ти ходиш по 
базарній площі і одних звинувачуєш у неуцтві, інших – у 
жадобі до грошей, ще інших – у марнославстві... А їхні 
прислужники ходять слідом за тобою і слухають! Я тебе 
про сикофантів, професійних донощиків, попереджав?  
Сократ (байдуже). Попереджав.  
Крітон. А бути обережним у розмовах просив?  
Сократ. Просив. 
Крітон. То чого ж ти мене не послухав?!  
Сократ. Бо ти мене не навчив, як філософ може 

виконати своє призначення, будучи обережним... 
Крітон (хапається за голову). Господи, Зевсе-

громовержцю! Та якої тут ще такої особливої науки треба?! 
Треба просто тримати язика за зубами, коли йдеться про 
багатих і впливових людей!  
Сократ. Мелет – не багатий і не впливовий. Він усього 

лише посередній поет. 
Крітон. А Крітій, який ще недавно керував Афінами і 

якого ти назвав нерозумним пастухом, що війнами і 
судилищами “зменшує своє стадо”? А цей же самий 
демагог Аніт, який верховодить у народних зборах  тепер?!  
Сократ. Про Аніта я нічого такого ще не казав...  
Крітон. Ні, ти тільки виставив його останнім дурнем у 

вашій з ним бесіді! Та ще й перед своїми учнями і перед 
його власним сином, який під твоїм впливом скинув із себе 
подаровану батьком дорогу одіж і ходить за тобою 
обідраний і босий!  
Сократ. Він розумний хлопець, Крітоне. І він зробив 

правильний вибір. 
Крітон. Але ж Аніт тобі цього ніколи не простить! І 

ніхто не простить із тих, кого ти, “випробовуючи”, 
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виставив на посміх, показавши, що вони невігласи і дурні!  
Сократ. Я тільки хотів, щоб люди порозумнішали.  
Крітон. А нажив собі ворогів! Страшних і лютих, 

Сократе. Страшних і лютих! 
Сократ. Я тільки хотів, щоб люди порозумнішали...  
Крітон. Та не зміниш ти цих людей! Скільки б ти не 

ходив обірваний і босий, вони будуть жадати розкошів і 
багатства! Як би ти не морив себе голодом, вони будуть 
пити і обжиратися! За кого б ти не заступався, вони його 
все одно засудять на смерть! Згадай справу десятьох 
афінських стратегів, які виграли морську битву при 
Аргінусах, але не змогли через бурю підібрати тіла убитих 
афінян... Їх судили у цих же Афінах, і ти тоді єдиний був за 
їхнє виправдання! Але їх все одно примусили випити 
цикуту – твій єдиний голос нічого тоді не змінив!  
Сократ. Але ж афіняни потім розкаялися і виправдали 

засуджених. Хоч і посмертно. 
Крітон. О, вони благородні, наші афіняни! Тебе вони 

теж спочатку засудять, а потім розкаються і виправдають. 
Але спочатку таки засудять!  
Сократ (розмірковує вголос). Щоб бути виправданим, 

спершу треба бути засудженим. Усе логічно. 
Крітон. Облиш свої жарти! Яка може бути логіка в  

тому, що недоумкуватий і самовдоволений демагог і далі 
буде правити Афінами, а філософ вип’є цикуту?! 
Сократ. У мої сімдесят це вже не страшно, Крітоне. 

Тому давай краще вип’ємо вина. Де ж це моя Ксантиппа 
так довго? (Гукає). Ксантиппо! Ксантиппо! 
 

Сцена 4 
Знову квартира Віктора і Нони. Віктор щойно одірвався від 
комп’ютера і протирає стомлені очі й потягується. Він уже у 
спортивному костюмі. Заходить Нона, яка повернулася з 
роботи. Вона дуже незадоволена. 

Віктор (побачивши, як Нона кинула свою сумочку). Що 
сталося, Ноно? 
Нона. Статтю замовили іншому! І через твою дурість ми 

втратили купу грошей! 
Віктор. Зате не вскочили в купу лайна.  
Нона. Ми вже в купі лайна! Хіба це квартира?! (Обвела 

рукою навколо). Хіба це життя?! 
Віктор. Те саме казала Ксантиппа Сократу...  
Нона. Та що ти внюпився у свого Сократа! Що тобі дав 
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чи дасть той ідеалізм?! Чого він добився своїм ідеалізмом? 
І чого добився ти? Двох порожніх кімнат і однієї прем’єри? 
А ти ж міг зробити блискучу кар’єру! Згадай, як ти починав 
– про тебе всі газети й журнали писали!  
Віктор. А я не виправдав їхніх сподівань...  
Нона. Не виправдав! 
Віктор. Бо вони не на те сподівались! Вони 

сподівались, що я почну їй усім прислужувати! Хіба я не 
розумію, якої вони хочуть від мене “драматургії”? Плювали 
вони на мої філософські драми – їм треба, щоб я писав 
геніальні компромати на їхніх ворогів!  
Нона. Арістофану теж замовляли пасквілі на того ж 

Сократа! Згадай його комедію “Хмари”!  
Віктор. І де тепер ті “Хмари”?!  Де?! А люди 

пам’ятають Сократа! 
Нона (передражнює його). “Люди пам’ятають 

Сократа”... Та кому вона потрібна, та посмертна слава?! 
Віктор. Краще посмертна слава, аніж прижиттєва 

ганьба!  
Нона. Не говори афоризмами, бо ти дурень, якого не 

бачив світ!  
Віктор. Це правда. Мої п’єси замовчують, тому світ 

мене ще не бачив... 
Нона. Тільки не корч із себе мученика! 
Віктор (ледь стримавшись). Давай без образ, Ноно... Я 

тебе за всі ці роки жодним словом не образив... Якщо 
хочеш зі мною розлучитись, то так і скажи... 
Нона. Хочу! Дуже хочу! І вже давно! (Гримнула дверима 

і вийшла).  
Віктор тяжко опустився на стілець, посидів трохи і знову 
включив комп’ютер... 

 
Сцена 5 

І вже перед нами Афіни, і Сократ уже на суді. Він стоїть 
посеред сцени і виголошує свою промову, звертаючись до 
афінських суддів, а фактично – до глядачів... 
Сократ. 

Я народивсь і виріс у Афінах.  
Стояв на варті тут на Довгих стінах.  
Тоді стояв гоплітом у строю.  
І ось тепер – перед судом стою... 
 
Скажіть же, афіняни, бога ради: 
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я щось украв чи батьківщину зрадив,  
чи вбив когось, напившися вина?  
Скажіть – у чому є моя вина? 
 
Я ж не змінився... Свідок – вся Еллада...  
Я все життя ці бесіди веду!  
То що змінилось? Ви змінились? Влада?  
І у Аніта ви на поводу? 
 
Накульгуйте ж, керовані тим поводом!  
В ході лінивій час ваш і мине...  
Бо хто ж вас піджене? Хто ж буде оводом,  
якщо ви нині стратите мене? 
 
Бо той – спинивсь, зіславшися на втому.  
Той – ще іде, та на ходу куня.  
Призначення ж філософів у тому,  
щоб підганяти вашого коня! 
 
Ледачого його – хтось мав кусати...  
Зажерливим – хтось правду мав казати!  
Та правда ж, афіняни, ріже слух –  
побити легше тих кусливих мух... 
 
І ви холоднокровно, без вагання  
одних тут засудили на вигнання.  
Хто ж не утік од вас на острови –  
цикуту п’є з болотної трави. 
 
Ось і сьогодні – дякуйте Мелету! – 
іще один філософ кане в Лету. 
... З мислителя ви зробите... мерця! 
Не мудро це – убити мудреця. 
 
Філософи, засуджені до страти, –  
це, афіняни, скорше, ваші втрати!  
Ви бачили людину без ума? 
Такий і світ, як мудреців нема. 

 
 

ДІЯ ДРУГА 
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Сцена 6 
Ранок. Віктор у все тому ж спортивному костюмі спить за столом біля 

комп’ютера. Хтось дзвонить у двері. Він прокидається і йде 
відкривати. Згодом повертається, протираючи очі і позіхаючи. 
За ним іде Сандр. 

Сандр. Ти що – тільки-но прокинувся?  
Віктор. Та цілу ніч працював над своїм Сократом... 
Сандр (чомусь сумно усміхнувся). Він письменник, і 

його звуть так само, як Гюго. І так само, як Гюго, Муза жде 
вночі його... 
Віктор. Облиш, Сандре. Яка там Муза... Це тяжкий 

труд, і натхненням тут навіть не пахне... 
Сандр (знову сумно усміхнувся).  Сніданком тут також не 

пахне... 
Віктор. Та... (Відмахується). Ми з Ноною вчора трохи 

посварились. 
Сандр. Трохи посварились чи добре? 
Віктор. Поки що трохи. Для доброї сварки причини ще 

не було. 
Сандр (одвів погляд). Не було, то буде... 
Віктор. Ти про що? 
Сандр (не знає, з чого почати). Та... всяке люди 

говорять... Вона в тебе молодиця доскоцька, – так що ти за 
нею дивись... 
Віктор. Ти серйозно? 
Сандр. Серйозніше не буває... 
Віктор. Облиш! У мене тут стільки друзів, що якби 

вона щось таке собі дозволила, то мені б одразу сказали! 
Сандр. Якщо ти так думаєш, то друзів у тебе нема...  
Віктор. У мене є один друг, справжній друг – ми з ним 

ще з дитинства один за одного горою стояли! Тому кажи 
мені прямо – хто він, якщо це правда!  
Сандр.  Один з кандидатів...  
Віктор (через силу). І... давно це у них? 
Сандр. Кажуть, що вже більше року, але я узнав тільки 

недавно... 
Віктор. От  мерзота... Чого ж ти не сказав мені зразу, як 

тільки узнав?! 
Сандр. По-перше, ти знаєш, що я довго був у 

відрядженні, а по-друге, я хотів спочатку сам твердо 
переконатись. 
Віктор. То ти що – проводив своє журналістське 

розслідування чи як? 
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Сандр. Не іронізуй, бо вони тебе ще й дурним зроблять 
– ти навіть не уявляєш, з якою цинічною наволоччю маєш 
справу!  
Віктор (уже якось аж байдуже). І що ти узнав?  
Сандр. Що він для їхніх зустрічей спеціально квартиру 

наймає. (Дістає з кишені знімки). Оце тобі речові докази – 
ось вони туди в обнімку заходять, а ось – виходять. 
Квартира найнята на її ім’я. Якщо захочеш розлучитись без 
зайвих клопотів, то покажи їм ці знімки. Я знаю того гада – 
його треба добре притискати. І її теж – за те, що таке з 
тобою зробила... Залишиш свою квартиру собі повністю – 
вона до неї нічого не доклала. Це все на твої трудові, ще 
журналістські куплене. Хай вимітається у найняту до свого 
коханця! 
Віктор (покрутив у руках знімки). А якщо мене 

запитають, де я ці знімки узяв? Мені тоді що – на тебе 
вказувати? Вони ж тобі відомстять! Ні, Сандре, я не хочу 
тебе підставляти. (Хоче повернути йому фото). 
Сандр (не бере). Письменник, а зовсім без фантазії! 

Скажеш, що знайшов ці знімки у конверті з написом: “Від 
доброзичливця”. Тепер у кожного стільки 
“доброзичливців”, що тобі повірять одразу!  
Віктор (узявся за голову). Господи, до мого головного 

болю та ще один головний біль... 
Сандр. Ти з цими болями не жартуй, Вікторе, – сьогодні 

ж сходи у лікарню! 
Віктор. Та я там уже три рази був. Поздавав усі аналізи, 

ще позавчора треба було результати забрати.  
Сандр. Ну, то пішли. Я тебе самого сьогодні не покину.  
Віктор (збираючись, сам до себе). От  мерзота... 

Виходять.  
 
 
 

Сцена 7 
До квартири повертається Нона. Віктора ще нема. Вона 
підходить до столу, відкриває файл у комп’ютері і впівголоса 
читає монолог Сократа, гризучи шоколадку. Потім вимикає 
комп’ютер і крутить головою... 

Нона. Боже, який він ідіот... Ну, хто йому це 
поставить?! (Бере в руки телефонну трубку і починає 
набирати номер). Алло, це я... Ні, його ще немає... (У цей 
час у дверях з’являється Віктор, але Нона його не бачить). 
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Тому про нас із тобою я йому ще не казала... А тепер і 
казати не буду: я була в лікарні – у нього рак... Тому на 
розлучення я подавати не стану – мені вигідніше 
залишитись вдовою і успадкувати всі авторські права на 
його твори. Після смерті драматургів ставлять охочіше – 
уяви, які будуть гонорари! І від такого відмовитись? Не 
така я дурна!.. Потерпимо ще трохи: рак – це недовго... 
(Віктор так само нечутно виходить і навмисно грюкає 
вхідними дверима, даючи знати, що він вже “ прийшов”).  
Ну, все – він повернувся... До завтра... (Швиденько кладе 
трубку). 

Заходить Віктор. 
Віктор. Ти вже вдома... 
Нона. Я вже давно вдома.  (Багатозначно розстібає 

блузку). Не можу тебе дочекатись... Де ти так довго був? 
Віктор. Та пройшовся трохи. 
Нона. Добре зробив. Тобі треба хоч ненадовго 

одриватись од тієї драматургії. (Розстебнула ще одного 
ґудзика на блузі). А тепер ще й я тебе трохи розважу... 
(Повела перед ним напівоголеними грудьми). 
Віктор (одвів погляд від неї). Ноно, мені не до розваг... 
Нона. Ну чого ти? То раніше сам мені проходу не давав, 

а тепер і дивитись не хочеш... 
Віктор. Того, що було раніше, – більше ніколи не буде. 
Нона. Це ти через вчорашню сварку? Та ми ж і до цього 

сварились! (Розстебнула ще одного ґудзика). А потім 
мирились... Ну, подивися на мене...  
Віктор. У мене голова розколюється... Дай мені 

спокій... (Дивиться кудись убік).  
Нона. Та що сталось? То можеш мені сказати?! 
Віктор.  Багато що сталося, Ноно... І найгірше те, що... 

(Замовк). 
Нона (аж подалася вперед уся). Що... найгірше? (І тут 

же боязко від нього відступила). 
Віктор. Що у мене лейкемія... 
Нона (полегшено). Ти заходив у лікарню? 
Віктор. Ну, ти ж не зайшла... 
Нона. Я заходила, але... боялась тобі сказати. 
Віктор. А чого тобі боятись? Це мені боятися треба... 
Нона (фальшиво). Вікторе, ми разом це переживемо – я 

тебе не покину! Забудь мої вчорашні слова про розлучення 
– то у мене здуру зірвалось! (Хоче обняти його). 
Віктор (ухиляється від її обіймів). Ноно, дай мені хоч 
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трохи оговтатись – на мене сьогодні дуже багато 
звалилось... Я за цілий день не написав ще ні рядка. 
Нона. І ти зможеш у такому стані писати? 
Віктор.  У  т а к о м у  стані я ще ніколи не писав, але 

мені здається, що зможу... Тим більше, що кращого стану у 
мене вже, може, й не буде...  
Нона (розстебнула останнього гудзика). Я ще трохи 

почитаю і почекаю тебе...  
Віктор. Не чекай. Я згаяв цілий день – тепер я надовго 

засяду. 
Нона виходить. Віктор через силу сідає за комп’ютер, відкриває 
файл – і вже перед нами Афіни. 

 
Сцена 8 

Афіни. Сократ у в’язниці. Він спить. Нечутно заходить 
Ксантиппа з кошиком у руках. Вона сідає, довго мовчки 
дивиться на сонного Сократа і плаче. Та ось Сократ 
поворушився і підвів голову. 

Сократ. Ксантиппо, це ти? 
Ксантиппа. Це я... 
Сократ. Що ти так пізно робиш у цій в’язниці?  
Ксантиппа. Я принесла тобі поїсти, Сократе. (Витирає 

сльози). 
Сократ. Ти забула посолити кашу і тепер досолюєш її 

сльозами?  
Ксантиппа. Якби кашу можна було солити жіночими 

сльозами, то не було б потреби добувати і продавати ту 
сіль...  
Сократ. Ти відповідаєш, як дружина філософа.  
Ксантиппа. А я і є дружина філософа – чи ти вже, 

може, забув?  
Сократ (обняв її за плечі). Ну що ти, Ксантиппо! Нічого 

я не забув! Ти тримаєш для мене курей... 
Ксантиппа (плачучи). Хай вони там тепер виздихають 

усі!  
Сократ. Ти збираєш виноград і душиш для мене вино.  
Ксантиппа (витирає сльози). Хай воно там тепер усе 

скисне!  
Сократ. Ти народила для мене двох синів!  
Ксантиппа (уже майже голосячи). Та й що ж ми тепер 

будемо робити без тебе?! 
Сократ (потішає її). Та чого ти так побиваєшся за 

мною, Ксантиппо, – мене ж все одно весь час удома не 
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було!  
Ксантиппа (схлипуючи). Еге, не було... А дітей я від 

кого – від Зевса-громовержця родила? 
Сократ (оглянувся довкола). Мовчи, Ксантиппо, мовчи! 

Бо ще й тебе звинуватять у безбожжі! Покажи-но краще, 
що ти мені принесла... (Заглядає у кошик). 
Ксантиппа (починає викладати усілякі смачні страви). 

Оце зварила пшеничної каші... А це меду тобі дружина 
Крітона передала... А це вино з нашого виноградинка... А 
це оливи... 

Говорить Ксантиппа, викладає харчі перед Сократом, крутиться 
сцена, і сидить Віктор перед комп’ютером – сухаря сухого 
гризе... 

 
Сцена 9 

Знову ранок. Віктор так у костюмі і спить за письмовим 
столом. Заходить заспана Нона в короткій нічній сорочці. 

Нона (солоденько). Вставай, мій Сократику... Уже 
ранок... (Легенько скубе його за чуприну). 
Віктор (одмахується від неї). Відчепись...  
Нона. Ну чого ти... (Пробує його вже погладити). 
Віктор. Відчепися, кажу! 
Нона. Ох, який ти сердитий... А я тебе ждала... (Обняла 

його, сонного). Чого ти до мене так і не прийшов?  
Віктор (підвів голову і відвів її руку). Тобі твого 

кандидата замало? (Подивився на неї холодно).  
Нона (аж здригнулася). Якого... кандидата?..  
Віктор. Не прикидайся дурненькою – я чув твою 

вчорашню телефонну розмову. А перед цим до мене 
потрапило ось оце... (Кинув перед нею знімки на стіл). 
Нона (взяла знімки і аж поблідла). Яка ж це падлюка 

таке зробила?!  
Віктор.  Яка саме падлюка тебе цікавить – та, яка мене 

зрадила, чи та, яка зробила ці знімки? 
Нона.  Ти... теж обманув мої надії... Я за тебе виходила, 

бо думала, що тебе чекає слава і що ми будемо їздити по 
світу! А ти замкнувся у цих чотирьох стінах і тремтиш за 
свій ідеалізм!  
Віктор. Може, я, Ноно, і обманув твої надії, але я 

ніколи не обманював тебе! 
Нона. Це одне і те саме! 
Віктор. Замкнутися у своїй квартирі і злягатися з 

коханцем у найнятій – це не одне і те саме!  



 

- 16 - 

Нона. Я не збираюся у цій квартирі з тобою замикатись!  
Віктор. А тобі це і не вдасться зробити – я чув твою 

вчорашню телефонну розмову всю до кінця! Я не 
підслуховував навмисно – просто невчасно для тебе додому 
вернувся... І якщо вже мені судилося вмерти від цього раку, 
то такій, як ти, я свого найсокровеннішого – своїх творів – 
не залишу! 
Нона. А я не буду подавати на розлучення! 
Віктор. На розлучення подаю я! І ти відразу даси свою 

письмову згоду. Твій кандидат хотів, щоб я написав 
статтю? Скажи йому, що якщо нас негайно не розлучать, то 
я її напишу.  А писати, як ти сама визнала, я вмію так, як 
ніхто... Буде дуже гарна стаття – навіть зі знімками!  
Нона. Ти – шантажист! 
Віктор. А ти – курва! Продовжимо далі? Ні? Ну, тоді 

розмову закінчено. Збирай речі і забирайся до свого 
коханця! Мені треба працювати... 

Нона, кинувши на нього лютий погляд, виходить. Віктор сідає 
за стіл і сидить нерухомо доти, поки за нею не гримнули двері. 
Тоді він відкриває у комп’ютері файл, але працювати зразу ще 
не може. Крутиться сценічний круг, показуючи то в’язницю, де 
сидить Сократ, то Віктора за комп’ютером (видно, що у нього 
голова іде обертом!). Нарешті круг зупиняється: Віктор 
починає набирати текст, і знов ми бачимо Афіни. 

 
Сцена 10 

 
Афіни. В’язниця. Біля Сократового ліжка, обхопивши голову 
руками, сидить Крітон. Сократ ходить по в’язниці і говорить... 
Сократ. 

Ти знов, Крітоне, трусиш гаманцем – 
купив сторожу... Я ж втекти не можу...  
Утікши із обмотаним лицем,  
я сором, а не дні свої примножу. 
 
Ти радиш у Фессалію втекти: 
там друзі в тебе, а у друзів – коні.  
Але ж мене і там почнуть товкти, 
бо я не заспокоюсь і при сконі... 
 
Згадай – Анаксагор на чужині  
вчепив мотузку на гілляку звислу...  
Цикута ж – легша... Тож її мені  
міняти на петлю немає смислу.  
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Ти знаєш – я в ідеї був як твердь.  
Я зло картав і рвав багатства сіті!  
... Якщо за це засуджують на смерть,  
то і не варто мучитись на світі. 
 
Пора ж уже звільнити від оков  
нещасну душу, в тіло це закуту... 
(Поклав другові руку на плече). 
Гукай їх – хай сповняють свій Закон.  
Прощай, Крітоне...  
 
Хай несуть цикуту. 

 
Крутиться сценічний круг: Сократ п’є цикуту, а Крітон і Віктор 
– один там, а другий тут – сидять, обхопивши голови руками... 

 
Завіса. 

 
 
 


