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           ХОВАНКА  
     П’єса для фестлейді на дві частини 
 
          ЧАСТИНА ПЕРША: ТРАГІ 
 
 У пітьмі загадкові обриси житла. Скоріш за все це закапелок у старій 
будівлі, приреченій на знос, але людська фантазія і дбайливі руки за 
допомогою старих шпалер перетворили цей мертвий простір на затишний 
казковий куточок. 
 
 ФЕСТЛЕЙДІ (у великому, на весь зріст целофановому мішку. Крадучись, 
вмикає великий електричний ліхтар - спалах світла). Увага, увага! (Скидає мішок, 
поправляє зачіску). Незважаючи на поліцію і бульдозери, які оточили стару фабрику, 
хитра, але вельми симпатична, молода, але вже дипломована італійка непомітно 
прошмигнула в приміщення, ура-а!.. І ось вона спокусливо поводить бюстом, 
грайливо виставляє оголену ніжку тридцять шостого розміру, співає класичним 
сопрано (співає хрипким голосом): "Вернись в Сорренто! - кохання кличе". І що ж? І 
пусто: Гаррі Зонненблюм знову грається в хованки. Фестиваль БеБе, історична подія, 
а він ховається! (Шукає скрізь). Гаррі, нечесно, я так не граюся: ти не міг мене 
побачити. Швайне-райне,  я ж непомітно, через вентиляційну трубу! А нині це, знаєш, 
як важко було, хо-хо! Тому що деньок сьогодні, як хтось нашептав, тобто класний 
улов: сімнадцять пляшок, кілограмів з десять паперу, в секонд хенді пощастило дещо 
запопасти, а найголовніше, - фестиваль, Гаррі: призи, компаша, міжнародна тусов...  
Другий день одне і те ж, Гаррі, не набридло? Дивна ти істота, сім днів і ночей був 
нормальним привидом, щедрим, душевним, як ніхто з людей тілесних, щодня 
подарунки, їжа, напої. Серйозно, Гаррі, я звикла і навіть полюбила, - так, так, 
полюбила! -  твою нову форму існування, тобто по-вченому субстанцію, - навіщо ця 
примітивна хованка?.. Ну, як собі знаєш, Гаррі Зонненблюм. До речі, з тих пір, як ти 
почав гратися в хованки, я на зло твоїм, тобто нашим ворогам стала розмовляти 
виключно українською,  фіксуєш? Стільки пікантних ситуацій виникає, ти собі навіть 
не уявляєш! Сьогодні мужчина якийсь в секонд хенді, з виду ніби інтелігент: "Ви што, 
дамочка, по-чєловєчєскі нє можєтє разгаварівать?" А я йому так лагідно-лагідно: 
людино божа, якщо ти українець і таке мені кажеш, то нещасний батечко і нещасна 
матінка твоя, і весь твій рід коту під хвіст; а якщо ти зайда, москалик там чи ще якась 
жертва міжнаціонального сексу, то уяви собі рівень власного хамства і заткни пельку 
аж до Страшного суду, щоб не грішити більше! Оплески?  Хо, наші в місті! Оу? 
(Нюхає повітря). Що це, борщ? Ти зварив наш улюблений пісний борщ? на примусі? 
і керосину вистачило? Ай-яй-яй, чудо яке! Повір, якби не ця твоя дурна гра в хованки, 
я б оце зараз же, не відходячи від каси, ніжки тобі... До речі, про ніжки! А це ти бачив, 
бачив?  (Ставить на столик мінідиктофон, стримано). Сьогодні вранці біля біржі... 
(виходить, кричить з-за куліс) твій друг і покровитель професор Нерока... 
(вертається з великою сумкою) все мені доповів. (Урочисто). У нас буде Фестиваль 
Бездомних Бродяг!  А Гран-прі який, знаєш? Ні, серйозно, я не жартую, чуєш мене? 
Гран-прі - двокімнатна квартира! Ходила-ходила і все ж таки виходила. 
(Несподіваний скрегіт). Ти почув мене, почув! О-ой Гаррі, ну, покинь ти свою дурну 
хованку, у нас буде  затишна, вимріяна квартирка! Я падаю... (Однак замість того, 
щоб падати, ставить на підвищення сумку, дістає з неї різні театральні костюми, 
перев'язаний стос книжок і рукописів - і говорить невгаваючи). Ну, слава Богу, хоч 



порядок навів, (жест у бік малюнків)  і квіти, бачу, полив. (Хихикає). Виходь, виходь, 
бо з'їм весь борщик!  (Виймає з торбини бутерброд з сиром, огірок, пучок 
петрушки, ретельно все нарізає). Ти ж мене знаєш, поки все не з'їм, ні про які 
фестивалі, а тим паче про фестік бомжів... (Врешті їсть). Боженьку, це не борщ, це 
символ нашої примарної свободи! Виходь негайно, якщо хочеш бути вільним, як 
сокіл... на ймення Іго! Саме так: Іго, бо ти ж моє одвічне і найсолодше іго. Не 
хочеш?.. Ну, як собі знаєш... Ой, смачно як! Дякую за щастя злитися з рідним 
народом, позаяк борщик - це саме та національна ідея, що нині всіх нас об'єднує: і 
крутих, і кручених, і малоросів, і хохлів, і навіть гордих козаків-українців. 
(Зосереджено їсть). Я в той день теж подумала, що ти гигнувся, і навіть, здається, 
зомліла,  і побігла в одній сукенці під дощ, і може б, добряче простудилася, якби ти 
не з'явився мені, як живий, і не заманив у цю стару фабрику, а тут був ліхтар і цілий 
склад старих шпалер... Слухай, я ж пам'ятаю все, найменші деталі: по-перше, ліхтар 
горів, а по-друге, шпалери, що хаотично звисали з цих труб, творили щось на кшталт 
кімнатки. А ну, ну, згадуємо далі, сьогодні день спогадів... Як тільки я зайшла сюди, 
відразу впала на купу шпалер і заснула, як убита. А коли прокинулася, то сукенка на 
мені була вже суха, так, так, суха була, а поруч - булочки в паперовому пакеті і 
пляшка молока; і четверо чи п'ятеро?.. ні, четверо - молодчина, пам'ять моя! - 
четверо худющих пацюків світили голодними очима, та не сміли наблизитися - і 
зрозуміла я тоді: ти поруч, Гаррі, це тебе вони бояться; ковтнула молока і знову 
заснула, а коли вже остаточно прокинулася, за пацюками й слід пропав, а на голові 
моїй була фата! Біла, оця от! (Милується уявною фатою). А на лівій руці моїй - диво 
дивнеє! - от що на лівій було:  золота обручка. (Милується уявною обручкою). І ще 
раз зрозуміла я тоді: тіло твоє, мабуть, таки відійшло в нижній світ, але душа твоя зі 
мною, і вона куди мудріша за тіло, бо за кілька годин сотворила те, на що твоє тіло 
не спромоглося протягом багатьох днів і ночей: фата і золота обручка мене 
щасливою зробили.  (Різко). Стоп! Зміна позиції. (Агресивно). Відвернись! Заплющ 
очі. Ну! Гаррі, не підглядай,- ти не в театрі. Ну, будь ласка, ти ж мене знаєш - інтим і 
споживання борщу не терплять підгляданок, шкутильганок, наріканок і цяцянок. 
Гаррі, ти культурна людина чи хто? Поки я лізла через трубу, стільки грязюки 
налипло... Баста, Гаррі, чуєш? Я зараз... (Зосереджено, сказати б, ритуально 
роздягається, неквапливо відкриває дволітрову пляшку мінеральної води. Все 
глибше поринаючи в свої думки, сомнамбулічно промовляє у бік диктофона). 
Професоре Луїджі Нерока, ви просили мене бути... бути  щирою і говорити все, що 
думаю. Так от, якщо я не піддослідна мишка і ваш Фестиваль БеБе не вигадка, і якщо 
я справді творю зараз п'єсу для себе, то в цьому місці, після всієї дурної балаканини 
я б хотіла... (замислилась). Не дивуйтесь, професоре, але я б хотіла полинути душею 
в ту далеку чужу країну, що прийняла на себе кару біблейську за гріхи мої і ваші, і 
всіх нас під сонцем сущих; з'єднатися з тими людьми і квітами, і птахами, на кого 
впала зірка Полин, і разом з ними... (бере листок з якогось рукопису) разом з ними 
ось... (проглянувши листок, здіймає очі догори,- і так з пляшкою в одній руці і 
листком паперу в іншій на якийсь час завмирає. А відтак, не заглядаючи у папір, 
промовляє іншим тоном). "Великий Боже, ось я стою перед Тобою: оголене тіло моє, 
але за товстим панцерем душа. І  нещиро я з Тобою розмовляю, Господи, бо - 
розумом, а не серцем. Знаю, Господи, всім єством своїм знаю: не Ти без мене, а я 
без Тебе пропаду. Та на душі моїй столітній тягар диявольської гордині, атеїзму і 
скотства, - о, Боженьку мій, навчи мене, де взяти сили, аби очистити ці авгієві 
конюшні!.. Ще тиждень тому вода в моєму колодязі була гіркою і жовтою, і 
заборонено було навіть зачерпнути її не те що пити, бо  "впала з неба велика зірка 
палаюча, як смолоскип, а впала на третю частину рік і на джерела вод, і ймення зірки 
тої Полин, і стала третя частина вод наче полин, і многії люди померли од води, бо 
гірка була..." Тепер сталося чудо. А я знову, забувши про Тебе, Господи, шукаю 



наукові пояснення. Хай же ця свята вода з мого воскреслого колодязя розтопить 
гординю і змиє столітні кайдани з душі моєї - щоб стала я беззахисною, радісною 
Квіткою і щоб пелюстки мої вільно розчахнулися назустріч Твоїй животворній силі, 
Господи..." (Повільно обливається з пляшки, якийсь час стоїть з заплющеними 
очима, а відтак стиха).  Зміна позиції. Можеш розплющити очі, але не підглядай. 
(Одягається). Тепер дивись. Ну, тінь батька Гамлета, проявишся, нарешті? Ні? Тим 
гірше для тебе. (Біжить на шум з боку задньої стіни, наслухається). А-а, голубе, ось 
ти де! Тихо, тихо, не сміти словами, бо оце якраз - о (жест у бік диктофона):  п'єса 
фестивальна твориться - і то спеціально для  фестивальної лейді Луїзи Луччо. (Шум 
з боку лівої стіни). Ой-йой-йой, страшно як! Ти краще слухай уважно, бо повтору не 
буде. Так от, сьогодні вранці перед біржею твій друг і покровитель Луїджі... (у бік 
диктофону) тобто професор психології, член трьох академій, лауреат безлічі премій 
ет цетера, ет цетера Луїджі Нерока, який давно вже на мене задивляється, і, власне, 
тому сталося те, що сталося: бо ти подумав, ніби я з ним щось маю (різко) - а яке 
твоє німецьке діло?  Стоп,  куди це мене занесло?.. А, зупинив мене сьогодні 
професор вульгарним криком: "Луїзо, сеньйорито Луїзо, благаю, зупиніться на 
хвильку! Я так за вами скучив, за вами і вашим другом, Гаррі Зонненблюмом, щось, 
до речі, давненько його не бачив, не хворіє часом?" Та в хованки зі мною бавиться! - 
кажу. "Ах, які ж ви, українці, жартівники! А ви, сеньйорито Луїзо, ви ще й надзвичайно  
талановита артистка!" Гм, кажу я раз, а потім ще раз: гм! Стоп, зміна позиції! 
(Схвильовано й квапливо).  Гаррі, професор, мабуть, дуже хворий, бо такий худий і 
так в нього руки тремтіли, і найголовніше: він ніколи не кричав при людях. А сьогодні 
фу!.. зупинив мене  таким вульгарним криком: "Луїзо, сеньйорито Луїзо, благаю, 
зупиніться на хвильку!" Підбіг з якимось клунками в руках, схопив мене за руку, 
спробував посміхнутися, але тільки заплакав і каже: "Скоро у нас буде фестиваль 
театральних вистав для всіх  самотніх   людей,   які   нелегально   проживають  в 
будівлях, призначених на знос". Тобто Фестиваль Бездомних Бродяг? - уточнюю. "А 
вас не шокує це слово? Бо саме так названа ця акція: Фестиваль БеБе”.  Та воно, 
кажу, якось ніби не той... не смачно, тобто непристойно виступати з концертами 
людям, які ледве животіють. "Та це ми з вами,- каже він,- так думаємо, а влада, 
батьки міста, вони ж набагато розумніші за нас! Проблема, вибачайте, бомжів існує? 
Існує. Батьки плачуть? Плачуть. Діти плачуть? Хо! Всі разом жебрають? На кожному 
кроці! А кого це хвилює? Ось чому ваше мудре керівництво зібрало найбагатших 
громадян міста і запросило таких, як я, почесних гостей, та й каже: „Поки не пізно, 
панове, поки серед тисяч і тисяч наших вітчизняних бомжів ще клигають видатні 
таланти - артисти, письменники, драматурги, композитори, науковці, технічна 
інтелігенція, - давайте здивуємо світ -  проведемо небувалий міжнародний 
ФЕСТИВАЛЬ  БОМЖІВ! Взяти участь у нашому фестивалі вже погодилися польські,  
іспанські і навіть аргентинські цигани. Очікується також приїзд, прихід і навіть 
приповзання багатьох творчих колективів з незалежних європейських країн, і 
особливо - з тих, яких ми разом з нашими друзями-американцями справедливо 
розбомбили, тобто ідеально підготували для участі в нашому міжнародному 
фестивалі. Для гостей пропонується встановити великі грошові премії, а для наших 
рідних бродяг - п'ять однокімнатних, п'ять двокімнатних, дві трикімнатні і одну 
чотирикімнатну квартиру. Ось так, сеньйорито Луїзо, віднині ви знаменита  
фестлейді, а це значить одно- чи двокімнатна квартира - ваша!" Боженьку, сплеснула 
я руками, як же я сама, де ж я ту п'єсу візьму? "Спокійно,- каже професор,- ось вам 
стос мокулатури, тут які хочете п'єси є. І ще ось кілька театральних костюмів для 
натхнення, а також японський  диктофон. Прийдете додому, натисніть на оцю от 
кнопку - і сповідайтеся: щиро й відверто розкажіть про все, що сталося з вами 
останнім часом. А як захочете, вставляйте між ділом сцени з класичних п'єс - це 
зараз модно цитувати класику. Ну, а я вже потім упорядкую цей матеріал, видам під 



власним прізвищем і буду вели-ику грошву загрібати, ха-ха...”  (Кричить). Стоп! 
Гаррі, пекельний німцю, чи бачиш ти мої очі? Стій рівно! Я, здається, зрозуміла... 
відкрилося мені остаточно... (Карбуючи слова). Ти... спокусив Клару... спеціально?.. 
щоб звільнити місце для мене?.. тобто прибрати її з дому професора, а мене - 
заміж?.. (Заторохтіла). Ну, бо вона ж його не любила, і зраджувала, і навіть, казали, 
друга дитинка не його,- і ти, паршивцю, розбив чужу сім'ю, щоб звільнити місце для 
мене, - бо як же мені  ще зрозуміти цей твій передсмертний шепіт: "Для тебе, Ліз, для 
тебе все я... щаслива будь, моя ластівко"? А тепер, коли Клара забрала дітей і 
поїхала до своїх батьків, і справа з розлученням практично вирішена, тепер, 
донкіхоте німецький, виникає серйозне запитання: чи справді я мала до цього якесь 
відношення?.. тобто штовхнула тебе на цей злочин?.. тобто невже я така підступна й 
підла? і... і на все здатна?..  А може, навпаки? Може, ти мене підставив? Влаштував 
асистенткою до професора, і на курси італійської, і дифірамби, дифірамби: ах, 
видатне світило, ах, яка в нього вілла в Неаполі, ах, що б ми робили, якби він не 
погодився приїхати й прочитати свій знаменитий курс, ах, тримайся його,  як воша 
кожуха, бо я застарий для тебе і серце не дуже... (Проглядає кілька листків, сидить 
непорушно. Відтак сомнамбулічно бере корсетку мережену бісером, здивовано 
розглядає, корчить смішну міну і. відкинувши корсетку, квапливо приміряє сукню 
Королеви. Іншим тоном і цілком несподівано). "О годі, сину! Гамлете... Звернув мені 
ти очі в глиб душі: у ній тепер я чорні плями бачу, яких нічим не вивести. 
(Озирнувшись, "за Гамлета"). Як можна в смердючій, заяложеній постелі, в розпусті 
парячись, на купі гною в конвульсіях кохаючись... ("За себе"). О годі!.. Мені ножем 
слова ці крають душу. Замовкни, Гамлете! ("За Гамлета").  Убивця, гад! На троні 
блазень. Це злодій  кишеньковий,  що  поцупив  державу  й  владу,  а   саму корону в 
кишеню заховав! ("За себе").  О Гамлете, що я вчинила? Слова твої - неначе грім 
жахний. ("За Гамлета").  Погляньте-бо на цей портрет і цей. Майстерні тут подоби 
двох братів...   Сполуки всіх чеснот в оцьому тілі, Де кожний бог лишив свою печать, 
Щоб світ пізнав достойний образ мужа. То був ваш чоловік... А це теперішній ваш..." 
Хвилинку, принце! За вашого життя вже понад півтори тисячі років існувало 
християнство: "Не судіть, щоб і вас не судили". Не чув? До церкви не ходиш? Що 
кажеш? "Законам іншим підлягає життя твоє і честь"? (Лагідно). Не тринди! Що 
принц, що бродяжка - над нами Бог один. Та якби ж над нами - отут він. (Стукнула 
себе в груди). І найменше збочення - слово чи діло, а навіть недоумство чи наївна 
безтурботність - і:  
   - Чи ви молились на ніч, Дездемоно? 
   - Так, пане мій. 
   - Якщо у вас іще такий є гріх, 
     Якого вам не відпустило небо,- 
     Моліться швидше. 
   - Що означають ці слова, мій пане? 
   - Молися ж, та недовго. Відійду я - 
     Душі, ще не готової до смерті, 
     Вбивати не хотів би. Ні - о Боже! 
     Вбивати не хотів би я душі.    
(Знімає сукню Королеви. Помовчавши). Важлива деталь. Дездемоно, подруго моя по 
нещастю. Ми з Гаррі мали кімнатку в гуртожитку, сяк-так налаштований побут і я, як 
всяка дурна баба, тряслася над своїм гніздом, розумієш? А тепер, коли все в друзки, 
і ниций страх полишив моє серце, воно, те дурне серце, якось непомітно 
переповнилося крамольними думками і... (Заплющивши очі). Ох Дездемоно, яка в 
тебе гарна сукня!.. Даруй, але ти хоч знаєш, в чому твоя біда?.. Не  людина ти, 
бідолашко, - телиця, м'ясо, ідеальний апарат для вдоволення чужих бажань. Ну що 
ти можеш сама-одна? Обід зготувати? Дітей няньчити? Вчителькою бути?.. Що 



кажеш? Чому я так швидко зійшла на пси, тобто  скотилася на дно? Як не як вища 
освіта, в аспірантуру поступила, еге ж?.. Постривай, подумаю... Може, тому, що 
бездумно жила, пурхала, з квітки на квітку. А може,  компанія міщанська? Ні, ні, не це. 
Занадто Іго своє любила. Як і ти. Бо що нас об'єднувало, тебе  з твоїм мавром і мене 
з моїм Ігом?..  (Кричить). Іго, ти мене чуєш? Здається, я нарешті зрозуміла! Ти 
воював з яничарами, гасав по мітингах, бився на Софіївській площі з омоном, сидів 
по каталажках, піднімав прапор над Верховною Радою, а я тремтіла в хованці, в 
жахливій, затхлій хованці,  запечатаній одвічними жіночими страхами за сім'ю, за 
майбутніх дітей... Тепер ми помінялися місцями - ти в хованці, а я... я... що я? 
(Перебирає листки паперу, зупиняється на якомусь. Після паузи).  “Україно,  мати   
героїв,  зійди   до  серця  мого, прилинь  бурею вітру, шепотом струмків, гулом 
славних козацьких гармат, радісним гомоном Софійських дзвонів... Задзвони мені 
брязкотом кайданів, скрипом шибениць похмурого ранку, принеси мені зойки 
катованих в льохах і на засланні, щоб віра моя була гранітом, щоб росло завзяття і 
міць моя...” (Знову бере той самий листок). Професоре, це ваш почерк... Звідки ви 
це переписали? І чому підсунули мені цей текст разом з класичними п'єсами? Та 
найголовніше: чому ці загадкові слова так хвилюють, (важко дихаючи) так серце моє 
печуть? (Пошепки). О-о, стоп, стоп, зміна позиції... (Після тривалої паузи). Вже кілька 
днів я чую дивовижний голос.  Раптом серед білого дня, на вулиці чи в магазині... 
отут, в мені він бринить. Це мама, тільки мама так уміє: "Доню, вставай, вже сонечко 
скоро зійде, а в тебе ж сьогодні екзамен з італійської мови. Вставай, Лізонько, 
дитинко моя, бо як не будеш знати італійської мови краще за самих італійців, то як же 
ти проживеш зі своїм прізвищем селянським - Щука?" (Розкидаючи увсебіч книжки й 
рукописи, квапливо шукає потрібні листки, врешті, знаходить, пробігає поглядом, 
безсило сповзає на землю). "Негарна я, плюгава й жалюгідна людина. Треба ж бути 
таким...  такою великодушною людиною, як Гаррі Зонненблюм, щоб мене терпіти... О, 
як же я себе зневажаю, Боже ти мій! Як глибоко ненавиджу я свій голос, свої кроки, 
свої руки, цей одяг, думки свої. Ну хіба це не смішно, хіба не прикро? Ще року нема, 
як була здоровою і дужою, бадьорою була, невтомною, гарячою, працювала оцими 
самими руками. Говорила так, що зворушувала до сліз навіть невігласів, уміла сама 
плакати, коли бачила горе, обурювалася, коли стрічала зло. Я знала, що таке 
натхнення, знала чарівність і поезію тихих ночей, коли від зорі до зорі сидиш за 
робочим столом або тішиш свій розум звабливими мріями. Я вірувала, у майбутнє 
дивилася, як в очі рідної матері... А тепер, о Боже мій! Втомилася, не вірую, в 
неробстві долаю дні і ночі. Не слухаються ні мозок, ні руки, ні ноги... Нічого я не жду, 
нічого не жаль, душа тремтить від страху перед завтрашнім днем..." Це, голубе, 
Чехов, "Іванов"-маловідома його п'єса. Я трохи перелицювала твій монолог... тобто 
він став би твоїм, якби ти... (Обережно озирається, а відтак раптом кричить). 
Ніякий ти не німець - ось що я тобі скажу, голубчику! І звуть тебе зовсім не Гаррі 
Зонненблюм. Ти Борис, Борис Сонях. А Гаррі я прозвала тебе на честь "Степового 
вовка". І зовсім ти не з Мюнхена, а з Києва: покинув незавершений переклад сонетів 
Петрарки і почав спокушати бідну Клару, і наламав дров, безумний Отелло, і як я 
тільки могла тебе покохати... (Зойкнула). Ні! Я завжди любила професора, від першої 
нашої зустрічі... його посмішку крізь сльози і нелюдську працездатність, і те, що він 
завжди мугикає щось із Верді, коли   вирішує  свої  психологічні  прибамбаси,  і...  
(Раптом  злякано). Господи, що це? Свят, свят, що за видіння таке дивне?.. Місячна 
ніч, квартира професора - і ми з тобою в чому мати народила, і ти несеш мене на 
руках. О, яке блаженство, коханий мій... (Стрепенулась). Професоре, як же?.. Чому 
вас немає поруч? Як могло статися, що ви залишили мене наодинці з цією людиною, 
та ще й такої місячної ночі? Я ж тільки про вас думаю, а ви чомусь покинули мене з 
ним... (Гнівно). Професоре Луїджі Нерока, чому ви пасуєте перед цим невдахою, з 
яким мене ніщо не зв'язує - ні взаємні почуття, ні клятви любовні? Чому ніколи не 



запросили мене в ресторан чи на каву хоча б? А сьогодні, ненароком торкнувшись 
моїх грудей, зблідли, наче мрець, і плакати навіть переста?.. Стоп, стоп, стоп... 
Луїджі Нерока, я зрозуміла: Фестиваль БеБе - це ваша фантазія, черговий 
експеримент. П'єси, тексти, молитви, костюми - все продумано. Мета експерименту: 
врятувати мене від... повернути мені пам'ять і... І крапка. Ви перемогли, врятували 
нещасну іноземку, прийміть наші міжнародні поздоровлення. (Обмацує груди, живіт, 
здригається, згадавши щось надто важливе, злякано закриває обличчя руками). 
Гаррі... Борисе,  я згадала!.. Але – тссс!.. Ми занадто горді, щоб такими речами 
спекулювати... Ні, ні, я... я принцеса, а не жебрачка!  
           Ах Дон Жуане! Мариться мені 
    якась гора стрімка та неприступна, 
    на тій горі міцний, суворий замок,  
    немов гніздо орлине... В тому замку 
    принцеса горда... ніхто не може 
    до неї доступитися на кручу... 
    Вбиваються і лицарі, і коні,  
    на гору добуваючись, і кров 
    червоними стрічками  
    сю гору обвиває... 
Оце тільки зараз я зрозуміла, дорогенька Лесю, як тобі незатишно було в тих... 
археологічних розкопках. І псевдонім ти не могла взяти інший, "Українка" - і все тут... 
А вони, сучасники твої, ах, як любили, як шанували тебе!.. Грузинкою треба було тобі 
народитися чи вірменкою. А ще краще - єврейкою. Бо ми, хохляндія, не любимо своїх 
видатних за життя цінувати. Може, тому, що вважаємо себе не менш видатними? 
(Майже люто). Стоп! Зміна караулу. (Чітко). Професоре Луїджі Нерока, я була б 
нечесною, якби в цій диктофонній сповіді не призналася... В моїй підсвідомості існує 
ще одна зона. Але – ні! Це занадто серйозний сюжетний поворот. І жоден мужчина 
тут не... Вибачайте, я мушу подумати. Антракт! І якщо в залі залишиться хоча б один 
фестивальний глядач, дирекція повинна гарантувати цілковиту і довготривалу тишу. 
Увага, я починаю процес думання... думання... думання. 

Переміна світла – замість завіси. 
 
 
  ЧАСТИНА ДРУГА: ФАРС   
 
Фестлейді дістає  нові наряди, відкладає ще далі мережену бісером 
корсетку, міняє  деталі декорацій, переодягається, поправляє макіяж 
тощо. Врешті починає говорити. 
  

  ФЕСТЛЕЙДІ (стримано). Пане професоре, я кажу вам це як великому вченому і 
людині з добрим серцем. Отут, в моїх грудях, в найпотаємніших глибинах душі моєї 
прихована теплиця, де визріває страшне, пекельне безумство. Довго розповідати про 
це, скажу лишень, що досі я лікувалася за допомогою своєрідного домашнього 
театру. І Борис!.. (З викликом озирається). Борис був моїм найкращим партнером. 
Оскільки він, тобто його теперішня субстанція (озирається) ховається від мене!.. то 
вам, професоре, доведеться або взяти на себе його роль, або... Повинна вам 
сказати, що це театр не для широкого загалу, позаяк репертуар його становлять 
переважно інтелектуальні та філософські шедеври. Сьогодні я вибираю один з 
найулюбленіших творів  Бориса!..  (Ще  раз  з  викликом  озирається)...  "Степовий 
вовк" Германа Гессе. Борис... тобто ви, професоре, - Гаррі, а я - Герміна. (Ледве 
долаючи хвилювання, бере диктофон, прислухається до його шуму, ставить 
поруч). Ми почнемо, професоре, з вашого монологу. Увага! (Наслухається). Знову 



цей звук... Хвилинку, професоре. (Вибігає, через якийсь час вертається,  
попереднім тоном). Увага! Я починаю. (Промовляє звичайним голосом, однак ледь 
наслідуючи професорову манеру говорити. Зважаючи на виняткову важливість 
даної сцени, автор просить творців вистави ні на мить не забувати, що "гра в 
Степового вовка" придумана героїнею з єдиною метою: остаточно 
пересвідчитися, що привид  Гаррі-Бориса покинув її назавжди). "Герміно, людина 
складається з багатьох душ, з  великої кількості "я". Розщеплення примарної 
душевної єдності на безліч фігур вважається божевіллям, наука придумала для 
цього назву - шизофренія. Наука права в тому плані, що без певного порядку - 
гаплик..." Тобто це я придумала "гаплик", а насправді у Германа Гессе в цьому місці 
вишукана громіздка фраза. Далі я теж буду трошки спрощувати видатного німця, 
якщо ви, професоре, не проти... "Але внаслідок цієї помилки науки "нормальними", 
навіть соціально високосортними вважаються часто люди зовсім божевільні, і 
навпаки, на деяких геніїв дивляться,  як на божевільних. Той, хто спізнав розпад 
свого "я", шматки його завжди може скласти заново в будь-якому порядку  і таким 
чином досягти безмежної різноманітності у грі життя. Як письменник створює драму із 
купки фігур, так і ми будуємо з фігур нашого розщепленого "я" все нові групи з 
новими іграми й напругами, з вічно новими ситуаціями..." А тепер я, мій текст - я сама 
його придумала, професоре, чесно! (Настроївшись).   "Дякую тобі, Степовий вовче, 
за ці мудрі слова. Відповісти подібним чином на моє дурне базікання могла лише 
людина, яка зазнала немало страждань і пройшла всі кола пекла." (За нього). "Так, я 
мав якесь уявлення про життя, була якась віра, якась мета, я був готовий до 
подвигів, жертв, страждань - а потім я поступово побачив, що світ не вимагає від 
мене жодних подвигів, жертв і всього такого, що життя - це не велична поема з 
героїчними ролями і всіляким таким, а міщанська кімната, де цілком 
задовольняються їжею і питвом, кавою і в'язанням шкарпеток, грою в карти і 
радіомузикою. А кому потрібне й хто носить у собі щось інше, героїчне й прекрасне, 
повагу до великих поетів чи шанобливе ставлення до святих, той дурень і донкіхот...  
Я був хлопчиком з гарними задатками, створений для того, щоб жити за високим 
зразком, пред'являти до себе високі вимоги, виконувати гідні завдання... А життя 
тільки й дозволило мені що стати лицедієм більш-менш пристойного рівня...  Певний 
час я був невтішний і довго шукав провину в самому собі. Адже правда, міркував я, 
загалом, на боці життя, і якщо життя насміялося з моїх мрій, значить, міркував я, мої 
мрії були безглузді, несправжні. Та це не допомагало. А позаяк у мене були непогані 
очі й вуха, та й певна цікавість теж, я став придивлятися до так  званого  життя, до  
своїх знайомих і сусідів. І тут я побачив: правда на боці моїх мрій, вони тисячу разів 
праві. А життя, а дійсність були неправі..." (За себе). "Ти правий, Гаррі, тисячу разів 
правий, і все ж тобі не уникнути загибелі. Ти надто вибагливий і голодний для цього 
простого, лінивого, примітивного сьогоднішнього світу, він відкине тебе, у тебе на 
один вимір більше, аніж йому потрібно. Гадаєш, мені незрозумілий твій страх перед 
фокстротом, твоя огида до танцзалів і барів, твоя гидлива неприязнь до джазової 
музики і всіх цих дурниць? Ні, вони мені надто зрозумілі, і точнісінько так зрозумілі 
твоя огида до політики, твоя нудьга з приводу базікання й безвідповідальної метушні 
партій, преси, твій відчай з приводу війни - і тої, що була, і тої, що буде,- з приводу 
нинішньої манери думати, читати, будувати, робити музику, святкувати свята, 
отримувати освіту! Хто хоче сьогодні жити й радіти життю, тому не можна бути такою 
людиною, як ти і я". (За нього). "Завжди світ лише для політиків, спекулянтів, лакеїв і 
гульвіс, а людям нічим дихати?" (За себе). "Ну так, я цього не знаю, ніхто цього не 
знає. Та й чи не все одно? Але я, друже мій, думаю зараз про твого улюбленця, про 
якого ти мені іноді розповідав, і читав листи, про Моцарта. А як було з ним? Хто в 
його час правив світом, знімав пінку, задавав тон і мав якусь вагу - Моцарт чи ділки, 
Моцарт чи пласкі людці? А як він помер, як був похований? І напевно, думається 



мені, так було й буде завжди, і те, що вони там у школах називають "всесвітньою 
історією", котру належить задля освіти вчити напам'ять, всі ці герої, генії, великі 
подвиги й почуття - все це просто брехня, придумана шкільними вчителями заради 
самої освіти і для того, щоб чимось зайняти дітей у певному віці. Завжди так було і 
завжди так буде, що час і світ, гроші і влада належать  нікчемним і пласким, а іншим, 
справді людям, нічого не належить. Нічого, крім смерті." (За нього). "І нічого більше?" 
(За себе). "Ні, ще вічність." (За нього). "Ти маєш на увазі ім'я, славу в потомстві?" (За 
себе). "Ні, вовченятко, не славу - хіба вона чогось варта? І невже ти гадаєш, що всі 
справжні в повному розумінні цього слова люди прославилися й відомі потомству?" 
(За нього). "Ні, звичайно." (За себе). "Ну от, значить, не славу! Слава існує лише так, 
задля освіти, це клопіт шкільних вчителів. Не славу, о ні! а те, що я називаю вічністю. 
Віруючі називають це Божим царством. Я гадаю, ми, люди, всі ми, більш вибагливі, 
ті, хто знайомий з великою тугою, наділені одним зайвим виміром, ми взагалі не 
могли б жити, якби, крім повітря цього світу, не було для дихання ще й іншого 
повітря, якби, крім часу, не існувало ще й вічності, а вона ж якраз і є царством 
справжнього. Вона повниться музикою Моцарта і віршами твоїх великих поетів, в неї 
входять святі, які творили чудеса, зазнали мученицької смерті і дали людям великий 
приклад. Але точно так само входить у вічність образ кожного справжнього подвигу, 
сила кожного справжнього почуття, навіть якщо ніхто не знає про них, не бачить їх, 
не запише й не збереже для потомства. У вічності немає потомства, а є лише 
сучасники. (За нього). "Ти права." (За себе).  "Віруючі знали про це  все-таки  більше  
за інших. Тому вони  започаткували святих і те, що вони називають "ликом святих". 
Святі - це по-справжньому люди, молодші брати Спасителя. На шляху до них ми 
перебуваємо все життя, нас веде до них кожне добре діло, кожна смілива думка, 
кожна любов. Лик святих - за давніх часів художники зображали його на золотому 
небосхилі, осяйному, чудовому, сповненому миру, - він і є те, що я допіру назвала 
"вічністю". То є царство по той бік часу і видимості. Там наше місце, там наша 
батьківщина, туди, Степовий вовче, поривається наше серце, і тому ми тужимо за 
смертю. Там ти знову знайдеш свого Гете, і свого Новаліса, і Моцарта, а я - своїх 
святих, Христофора, Філіппо Нері - всіх... Ах, Гаррі, нам треба продертися через 
стільки грязюки й нісенітниць, щоб прийти додому! У нас немає нікого, хто повів би 
нас, єдиний наш поводир - це наша туга за домом." (Виснажена, довго мовчить. 
Іншим тоном). Ти не з'явився, Бориску. Я віддала твою роль іншому, я відкрито 
глузувала з тебе, а ти навіть... 
 ГОЛОС З ДИКТОФОНА. Професоре Луїджі Нерока, чому ви пасуєте перед цим 
невдахою, з яким мене ніщо не зв'язує - ні взаємні почуття, ні клятви любовні? Чому 
ніколи не запросили мене в ресторан чи на каву хоча б? А сьогодні, ненароком 
торкнувшись моїх грудей, зблідли, наче мрець, і... 
 ФЕСТЛЕЙДІ. Сеньйоре професоре, тобто, пробачте, я хотіла сказати, герр 
Зонненблюм, ой, пане Сонях! Якби ви мені з'являлися раз чи два і просто так, без 
подарунків, і якби тільки я одна вас бачила, а то ж пацюки, пацюки кам'яніли від 
жаху!.. 
 ГОЛОС З ДИКТОФОНА. Бо він завше так: побачить мене і так ніжно, так щиро 
посміхається, що аж сльози з очей... 
 ФЕСТЛЕЙДІ. Професоре, вас хоч і немає на сцені, але образ ваш - ну, як 
живий: "Так ніжно, так щиро посміхається, що аж сльози з очей"... Фанатик науки, 
світоч розуму, а в житті кумедний, милий, навіть трошки смішний у своїй 
безпорадності. Ба, а який цікавий сюжет фестивальної п'єси виходь, га? 
 ГОЛОС З ДИКТОФОНА. Стоп! Гаррі, пекельний німцю, чи бачиш ти мої очі? 
Стій рівно! Я, здається, зрозуміла... відкрилося мені остаточно. Ти... спокусив Клару... 
спеціально?.. щоб звільнити місце для мене?.. тобто прибрати її з дому професора, а 
мене - заміж?..   



ФЕСТЛЕЙДІ. Класична мелодрама: самовідданий дивак-українець, жертвуючи 
власним життям (голосно схлипує), прилаштовує свою пасію в затишне італійське 
кубельце. А наївні фестивальні глядачі, дивлячись виставу, будуть крадькома 
витирати сльози і стиха зітхати: ах, чому ж не до мене  приїхала  підступна  
україночка?  і чому,  чому  не  мою сварливу жінку спокусив закоханий комікадзе, щоб 
я взяв собі молоденьку, гарненьку, хай навіть трошки божевільну...  
 ГОЛОС З ДИКТОФОНА. ...і ти, паршивцю, розбив чужу сім'ю, щоб звільнити 
місце для мене, - бо як же мені  ще зрозуміти цей твій передсмертний шепіт: "Для 
тебе, Ліз, для тебе все я... щаслива будь,  ластівко моя..."   
 ФЕСТЛЕЙДІ. Стоп! Я тільки зараз згадала, професоре, як ви допитувалися: "А 
як по-вашому буде: "Для тебе, Ліз, для тебе все я... щаслива будь,  ластівко моя..." І 
записали, і вивчили все ідеально - ух, талантище!    
 ГОЛОС З ДИКТОФОНА.  Убивця, гад! На троні блазень. Це злодій 
кишеньковий, що поцупив державу й владу, а саму корону в кишеню заховав!  
 ФЕСТЛЕЙДІ (сумно). А ви хоч знаєте, професоре, як вмирають маги, тобто 
чаклуни? Ой, це так жахливо! Язик, брр! у них розпухає язик, і нічим дихати, вони 
цілком здорові й дужі, і свідомість чітка, і все життя, як на долоні - а дихати нічим: 
Господь не залишив їм повітря на цій багатостраждальній землі... Чому я вам це 
кажу? (По-дитячому довірливо). Ну, бо ви, професоре,  ви ж не просто геніальний 
психолог, ви... Ні, я скажу, скажу, тому що...  не може бути між нами ніяких 
недомовок! Ви – маг, чаклун!! Прикинулися Борисом, спокусили спочатку мене, а 
потім - власну жінку, „померли”, а по дорозі до моргу „воскресли”, втекли і заманили 
мене сюди... (Слухає, киває головою).  Ні, ні, слова тут не поможуть. Хіба що... я маю 
щось таке... щось таке маленьке-маленьке, через що іноді Господь наш прощає 
найбільші гріхи людям... О ні, професоре, з мужчинами цим не діляться, і не просіть. 
Ви мені краще скажіть, чому я за ці дев'ять днів,- а сьогодні рівно дев'ять днів,  як 
ви... тобто Гаррі Зонненблюм спокусив Клару,- так от,  чому за ці дев'ять днів я ні 
разу не злякалася? Я ж так боялася темряви. "Боялася"? Я сказала "боялася"? 
(Зриває розмальовані "стіни", плиту", "шафи", "книжкові полиці", за ними - 
моторошна темрява). Так, здається, я більше не боюся темряви. (Рішуче вимкнула 
диктофон, складає костюми, пакує   сумку.  Протяг ворухнув купу шпалер. Скоса 
озирається). Ну-ну? що далі?  
 
 Танок шпалер - такий собі містичний паперовий вихор. Фестлейді задкує до 
виходу. Раптом "шпалерний вихор" повільно розгортається і на зворотному боці 
полотнищ висвічуються величезні, невміло намальовані портрети вельми 
симпатичної молодої людини (а ля малюнки школярок на полях зошитів) - і це була 
остання крапля в чаші терпіння Фестлейді. 
 
 ФЕСТЛЕЙДІ. Ах, ти нещасний донжуан магічних закапелків! Хіба ж для того я 
тебе малювала, щоб ти мене лякав?!. Вийди на світло! Вийди і поглянь на ці  
обличчя! Ну, як тобі цей сюр хворої уяви? Коханий дурню!  Ніколи ти не був таким 
красивим, як на цих примітивних малюнках,- і знаєш чому? Я малювала тебе душею, 
серцем, а не розумом чи ремеслом малярським. А насправді ти ж худющий, 
недоглянутий, недолюблений трудоголік, і хоч гарно співаєш, але зате не вмієш 
грати на гітарі, і на додачу до всього ще й заїкаєшся - не дай Боже, донька в тебе 
вдасться!.. (Спохватилася). Яка донька?.. А така! Гарна, як усі італійки і всі українки, 
чорнява, добра, весела, співуча, лагідна - на третьому місяці, тямиш, тямиш, ти, 
великий маг і чарівник, що таке справжня хованка?! 
 
   Ревище бульдозері, мов грім серед ясного неба, падіння якихось 
предметів, дзвін розбитого скла, клуби пилюки. 



 
       О, ти нарешті почув, ти йдеш до мене?! (Ревище зростає). О, який ти сильний, 
Гаррі! Який же ти могутній! (Падають великі речі). Обережно, бандюго, ми 
залишимось без начиння, ха-ха! (Підсвідомо хапає найціннішу річ – мережену 
бісером корсетку. Намагається перекричати гуркіт бою). Давай! Ну, ну, соколику, 
ще крок - і квартира наша! Ще півкроку! Я бачу тебе! Ми разом! (Упала на коліна). 
Бориску, вовченятко рідне, я так любила тебе, єдиного тебе, і малювала скрізь, і 
зрадила, зрадила, зради...     
 
   Під ревище сліпих бульдозерів злітає над сценою велетенський 
птах з розмальованих шпалер і м'яко накриває переможницю Всесвітнього 
Фестивалю Бездомних Бродяг.  
 
 ГОЛОС МАЛЕНЬКОЇ ДІВЧИНКИ (по радіомережі). І  нещиро я з Тобою 
розмовляю, Господи, бо - розумом, а не серцем.  Знаю, Господи, всім єством своїм 
знаю: не Ти без мене, а я без Тебе пропаду. Та на душі моїй столітній тягар 
диявольської гордині, атеїзму і скотства, - о Боженьку, навчи мене, як прожити життя 
своє так, щоб ніколи Тобі не збрехати й нізащо, нізащо не зрадити -  ні в думках 
своїх, ні в роботі буденній, ні в стражданнях земних і ні в хвилини щастя неземного. 
(Шипіння, уривки слів, далекий звук, схожий на подзвін).  
     Завіса. 


