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Від упорядників
Майдан… Революція студентів на граніті, Помаранчева революція, Революція
Гідності… Скільки епохальних подій, які втискуються у зовсім невеликий з історичної точки зору часовий відрізок. Місце, яке перетворилось на явище, унікальний феномен, який тепер не потребує перекладу іншими мовами.
Майдан. Спершу була «голодна студентська «жовтнева» революція», після
якої площу Жовтневої революції, власне, й назвали Майданом Незалежності. Так
усе починалось. Потім була Помаранчева революція, коли велетенська сила
людей мирно відстояла свою свободу, своє право на майбутнє, на свій Майдан.
Тоді вже здавалося, що починається нове життя. Але очільники революції виявились нездатними на радикальні зміни в країні.
Майдан. Революція Гідності. Одна з найславетніших та найтрагічніших сторінок історії, коли про Україну заговорив увесь світ. Кожна революція – індикатор радикальних змін, іншого розуміння і відчуття світу, іншої свідомості. Ми не
самотні у протестному русі – Молдова, Єгипет, Туреччина… Але наша революція виявилася чи не найбільш масштабною у контексті зміни світу. До і після
Майдану – як до і після Великої французької революції – два різні світи. Так і
зараз. На жаль, із традиційним супроводом революції – контрреволюція, інтервенція…
Ми опинилися в епіцентрі вибуху смислів. В епіцентрі появи іншої якості.
Свобода – так. Але не рівність і братерство (уже заяложені поняття), а інше –
гідність. Світ почав звільнятися від сірих кольорів, набуваючи чіткості – чорне і
біле, добро і зло. Коли опиняєшся деінде, а потім повертаєшся до Києва – це
дуже відчутно. Так, ніби тут уже живуть за іншим часом… Світ змінився, і немає
цьому вороття. У чомусь ми, напевно, вже інші… І ці драматичні тексти – це
також спроба збагнути ці зміни. Майдан – це вже не тільки місце, але й символ
цієї інакшості для світу.
Драматурги намагаються збагнути це перетворення. Деякі передчуття змін
приходили й раніше, до Майдану – об’єднані у розділі «Предтеча». Так, у п’єсі
«Деталізація» Д.Тернового постала майбутня революція з літаючими каменями,
розстрілами майдану, снайперами і навіть сірійським біженцем, який через
Україну хоче потрапити… до Франції. У п’єсі «Нетудитина» О.МиколайчукаНизовця – передбачення сутності протистояння на Донбасі та катастрофи літака. У п’єсі «Третя молитва» Я.Верещака є осмислення проблем, які спровокували
катастрофу Криму. Всі три п’єси були написані раніше зазначених подій. Це
парадоксально, але й закономірно, бо драма зазвичай випереджає у часі театр.
У другий розділ увійшли п’єси, які задумувалися, писалися під час і
відразу після Майдану: «Ми, Майдан» Н.Симчич, «Maidan Inferno, або
Потойбіч пекла» Н.Нежданої, «Лабіринт» О.Вітра, «Богдан-2014» К.Скорик.
У кожній – багато документального, відчуття моменту. Але це оригінальні
художні твори. Всі вони різні за формою, стилем, кутом зору. Скажімо, у

поєднанні з давньою історією, як у «Богдані…» чи віртуальною реальністю,
як у «Maidan Inferno…».
Відчуття «після Майдану» розділилося у дві п`єси подібно до роздвоєння
сучасної реальності України у розділі «Війна». Ці тексти теж занурені у драматичну реальність, але водночас більш відсторонені у формі. Так, Н. Марчук
обрала форму нового «Вертепу», а Н.Неждана («Кицька на спогад про
темінь») – призму анімалістичного світу – живого і уявного, які створюють
контраст у розумінні людського.
Деякі з п’єс уже перекладені іншими мовами, відбулися їх сценічні читання і
вистави. Зокрема «Деталізація» перекладена і опублікована німецькою, є переможцем міжнародного конкурсу «Говорити про кордони. Життя в добу змін»,
втілена у Німеччині та Австрії. «Нетудидитина» – перекладена англійською.
Сценічне читання цього твору відбулося в рамках фестивалю «Амплуа», а п’єси
«Кицька на спогад про темінь» на мистецькому форумі «Донкульт. Мистецькі
надра». «Вертеп–2015» поставлена в Чикаго (США). П’єси «Потойбіч пекла» та
«Лабіринт» перекладені французькою для видавництва «Еспас д’ен Інстан»,
сценічні читання відбулися в рамках фестивалів «Європа театрів» та у залі В’є
Коломб’є національного театру Комеді Франсез (Париж, Франція). Остання
перекладена також польською та сербською мовами. «Богдан–2014» – російською, але тут же заборонена для видання в Російській Федерації та Білорусі. І
така географія реакцій мистецької спільноти на п’єси – вочевидь, закономірна.
А в Україні – все складніше. Коли спілкуєшся з керівниками театру, доводиться чути: «Ні, тільки не Майдан, тільки не війна…», «Нам треба годувати
трупу і розважати публіку»… «Давайте почекаємо»… Чого чекати? Поки про
нас розкажуть «правду» ідеологи Кремля? Абсурдність російської брехні зашкалює, але й абсурдність боязкої німоти більшості театрів – вражаюча. Цього не
можна сказати ні про музикантів, ні про художників, ні про кінематографістів, ні
про письменників, зокрема й драматургів. А театр?... Дуже хотілося б, аби театри
не перетворювали на місце «торгівлі почуттями», у заклади, де «вбивають час».
Якщо у лихоліття війни театр не дихає разом зі своїм народом, не відчуває його
болю, страху, відчаю, надії… Якщо театр не розстається із само-цензурою. Якщо
перестає бути індикатором прийдешнього, демонструючи банальну байдужість –
холодний і запліснявілий, із фальшивими емоціями і позавчорашніми жартами –
чи гідний такий театр народу, який здійснив Революцію Гідності? Чи можливе
існування такого театру поруч із могилами Небесної сотні?!
Сентиментально чи грубо, зі сльозами чи сміхом – тільки не байдужість! Бо
це – зрада. Свого часу, свого народу, своєї місії. Театр – це тут і зараз. І ми живемо у надзвичайний час, у надзвичайному місці, у надзвичайному стані, і відчуваємо надзвичайне, коли життя існує за законами драматургії. Час Майдану. І
він вартує того, щоб писати, ставити і розуміти: цей світ змінився вже без вороття. Ми – інші. Ми – з Майдану.
Н.Мірошниченко, О. Миколайчук.

РОЗДІЛ ПЕРШИЙ:

ПРЕДТЕЧА
Багато покликаних, та мало обраних.
(МФ. 22, 14)
…А все ж – бреду, з нізвідки до нікуди,
а все ще сподіваюся, що там,
де кубляться згвалтовані іуди,
мале є місце і моїм братам…
Бо вже не я – лише жива жарина
горить в мені. Лиш нею я живу.
То пропікає душу Україна –
та, за котрою погляд марно рву.
Та є вона – за міражів товщею,
там, крізь синь-кригу світиться вона –
моєю тугою, моєю маячнею
сумно-весела, весело-сумна.
Василь Стус
У темні часи добре видно світлих людей.
Еріх Марія Ремарк

Олег МИКОЛАЙЧУК-НИЗОВЕЦЬ

НЕТУДИДИТИНА
Драма на одну дію
ДІЙОВІ ОСОБИ:
ШТЕФАН ВОЛЬФРАТ представник видавничої фірми
		 із Австрії, віком 40 – 45 років
НАДІЯ ХАРЧЕНКО (НЕТУДИДИТИНА)

дівчина-інвалід на візочку, 19 років

МАРИНА

подруга Надії, 19 років

МАКСИМ

друг Надії, 22 роки

АРСЕН

друг Марини, 21 рік

Два темних силуети:
ЧОРНИЙ
СІРИЙ

шеф
підлеглий

Два бізнесмени в літаку:
ПЕРШИЙ
ДРУГИЙ

повернувся із Сицилії
повернувся із Баден-Бадена

ГОЛОС: «Ця історія сталася напередодні. Тоді, як вважалося, на Донбасі панували мир
та спокій, а літаки з усього світу сміливо пролітали над східним регіоном України.
Здавалося, так буде завжди. Тільки поодинокі голоси лунали про гуманітарну катастрофу на Сході України. І ніхто не хотів чути про можливий крах всього і вся. Тоді Донбас
видавався оплотом стабільності та контролю. Тож цю історію ще можна було б назвати – Напередодні. Але, задля справедливості, ім’я її – Н е т у д и д и т и н а».
АЕРОПОРТ У КИЄВІ. На авансцену виходить Ш т е ф а н В о л ь ф р а т. На ньому
костюм без краватки. Через одну руку перекинутий плащ, в іншій тримає пухкий
портфель. Розгублено оглядається, ніби щось шукаючи. Чути притаманний для аеропорту шум. Жіночий голос оголошує розклад прильотів та вильотів: «Прибуття рейсу
7004 Амстердам-Київ затримується на дві години», «Прибув літак рейсом 1125 ОслоКиїв». «Починається реєстрація на літак Київ-Донецьк». Після останнього повідомлення чоловік полегшено розводить руками та швидко йде за сцену.
У ЛІТАКУ. Ш т е ф а н виходить зі стільцем. Сідає спиною до залу, розгортаючи
газету. Зі стільцями виходять ще двоє пасажирів, сідаючи перед чоловіком. Зручно
вмощуються. Голос стюардеси: «Пані та панове, ми відправляємося в рейс Київ –
Донецьк. Час польоту 1 година 40 хвилин. Просимо усіх застібнутися пасками безпеки.». Чути шум двигунів. Останні двоє починають між собою розмову:

ПЕРШИЙ. Братєла, ти із Донєцка?
ДРУГИЙ. Мля, а шо – нє відно!!!
ПЕРШИЙ. Радную душу сразу відно. А тот, што за намі сразу
відно – нє із Донєцка.
ДРУГИЙ. Та он вообщє нє наш. Мля, австріяка. Я с нім із Вєни до
Кієва лєтєл.
ПЕРШИЙ. Значіт – нємчура!
ДРУГИЙ. Нє-є, я говорю тєбє – австріяка. Он со мной однім рейсом із Вєни до Кієва лєтєл.
ПЕРШИЙ. Что нємчура, что австріяка – всє оні фашисти. Я свою
жєну с дєтьонишамі в Баден-Баден на курорт отвозіл. Так строго
насторого прєдупрєділ, чтоби всєгда помніла, что находіться в тилу
врага.
8

Нетудидитина

ДРУГИЙ. Мля, а я свою бабу с дєтьмі на Сіцілію на курорт
запьор. Так сказать подальшє, чтоби самому от ніх отдохнуть.
ПЕРШИЙ. Ну і как там Сіцілійская мафія?
ДРУГИЙ. Мля, да развє ето мафія. Вот у нас в Донєцкє – ето да.
А у ніх – ето дєтскій лєпєт.
ПЕРШИЙ. В Донєцкє мафія тоже пєрєвєлась. Нє то што раньшє.
Всє пєреодєлісь в костюми от Вєрсачє і сдєлалісь акадємікамі. Нє с
кєм поговоріть і водку по чєловєчєскі випіть.
ДРУГИЙ. Мля, братєла, у мєня с собой єсть разбавлєний спірт –
70 градусов. За знакомство!
ПЕРШИЙ. За знакомство – с удовольствієм. А заєдать чєм будєм?
ДРУГИЙ. Мля, кока-кола только єсть.
ПЕРШИЙ. Кока-кола?! Нє-є, тогда я пас – у мєня пєчьонка больная.
ДРУГИЙ. А ми у стюардеси водічкі попросім. Слушай, братєла, а
можєт і австріяку сто грам нальом? Всьо же я с нім із самой Вєни
лєтєл. (Озираються на австрійця, який продовжує незворушно читати газету).
ПЕРШИЙ. Нєззя! 70 градусную он нє видєржіт. Ето ужє дажє нє
водка – ето почті спірт. Сам понімаєш, что нашому чєловєку во
благо – то немчурє смерть. Дєржі стаканчик.
ДРУГИЙ. Мля, та австріяка он, а нє нємєц.
ПЕРШИЙ. Одін хрєн, налівай. Всє оні арійци хрєнови. За знакомство! (Випивають).
ДРУГИЙ. Зьома, прєдставляєш, мнє одін іностранєц с гордостью
показал футболку, гдє напісано:
Now Ifearnothing, I’vebeentoDonetsk(«Тепер мені нічого не страшно, я був у Донецьку»).
ПЕРШИЙ. Знаю. Во врємя чємпіоната Європи по футболу ето
била самая популярная футболка срєді іностраних болєльщіков.
ДРУГИЙ. Зьома, ні хрєна оні нє понімают: бить в Донєцкє і жіть
в Донєцкє – ето двє большіє разніци.
ПЕРШИЙ. А жіть в Донєцкє і єщьо свою бабу на Сіцілю отвєзті –
ето ужє нє каждому дано. (Випивають).
ДРУГИЙ. Ілі в Бадєн-Бадєн...
ПЕРШИЙ. Ілі на курорт в Бадєн-Бадєн. А вообщє так пріятно
встрєтіть в самольотє родних тєбє людєй.
ДРУГИЙ. Тост! За хорошіх людєй із Донєцка!
ПЕРШИЙ. Мля, налівай, братєла!
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Олег Миколайчук-Низовець
ДОНЕЦЬК. Велика кімната міської квартири. На інвалідному візочку виїжджає
миловидна дівчина. Вона чимось зажурена та знервована. Швидко переїжджає з
одного кутка кімнати в інший, ніби щось шукаючи.

НАДІЙКА. Так сталося! Що поробиш? Так сталося! Не ти перша,
і не ти остання. А може і остання... Але не ти перша... Боже мій, куди
мені тепер їхати? Тепер тільки їхати. Їхати, і вже ніколи не ходити.
Боже, що ж мені тепер робити? Надіє, Надю, Надійко?!. Куди, навіщо, за що...
Зачіпає вазу на журнальному столику, та падає на підлогу і розбивається. Дівчина
завмирає на місці.

НАДІЙКА. Розбилася. Я – розбилася. Тепер треба спробувати
підняти те, що від мене залишилось.
Намагається підняти з підлоги черепки. Хоча на візочку це їй погано вдається.
Піднімає високо над головою один із черепків.

НАДІЙКА. Зірочка. Ні – це не зірочка. (Прикладає до серця).
Це – моя дитинка. Моя майбутня донечка. Якщо у мене колись народиться дитинка, то це обов’язково буде донечка. Донечка! Вона буде
любити квіти. Рожеві квіти. Буде бігати по галявині і кликати мене:
«Мамо, йди сюди, поглянь, яку квіточку знайшла!». А я буду плакати.
Плакати від радості і від суму. Від радості, що це моя донечка, і від
суму, що не можу бігати разом з нею.(Плаче). Боже, як я хочу донечку,
якби хто знав, як я мрію про це!
Проте, годі! (Намагається взяти себе в руки). Надійко, адже ти
знаєш, якщо весь час рюмсати, то незабаром від твоїх слізок може
статися всесвітній потоп, у якому потоне і водоспад Ніагара. (Пробує
кепкувати). А ти ж хочеш колись побувати на водоспаді Ніагара.
Звісно хочеш. А поплакати трішечки завжди можна. Слізки плям не
залишають. Тому крім тебе про них більше ніхто і не знатиме. Все
добре, Надійко, все гаразд!
З одного кутка кімнати лунає дзвінок у двері, а з іншого – телефонний дзвінок. Не
знаючи куди їхати, дівчина зупиняє візочок посеред кімнати.

НАДІЙКА. Сподіваюсь, мої слізки вже висохли. І як добре, коли
тобі хтось дзвонить. І як погано, коли це всі роблять одночасно.
Після невеликих роздумів їде до телефону, але на іншому боці вже поклали трубку –
чути короткі гудки. Тоді швидко переїжджає до вхідних дверей. Відчиняє. До кімнати швидко заходить чимось налякана М а р и н а, щільно причиняючи за собою двері
та тривожно озираючись.
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МАРИНКА. Надійко, ти сама? (Починає обходити кутки кімнати, ніби когось шукаючи).
НАДІЙКА. Сама. Привіт, Маринко. Ти така стривожена?
МАРИНКА. Це ти думаєш, що ти сама. А може ти і не сама?
НАДІЙКА (ображено). Ну пошукай, може, когось і знайдеш?
МАРИНКА (обнімає подругу). Надійко, вибач мене дурепу! Мені
здається, що скоро від усього цього здурію!
НАДІЙКА. Від чого, Маринко, що сталося?
МАРИНКА (обхопила голову руками). Надійко, краще ні про що не
питай. Інакше ти скажеш, що я збожеволіла.
НАДІЙКА (пригортає її до себе). Подруго, що-що, а такого я ніколи тобі не скажу. Але все ж, чому такі слізки?
МАРИНКА. Надійко, я прийшла попрощатися.
НАДІЙКА. Попрощатися?!
МАРИНКА. Ми з Арсеном вирішили виїхати із Донецька.
НАДІЙКА. Чому? Коли? Навіщо?
МАРИНКА. Якомога швидше і якомога непомітніше. Може, завтра, а може, післязавтра.
НАДІЙКА. Але чому такий поспіх? Щось сталося? І куди ви збираєтеся їхати?
МАРИНКА. За 80 кілометрів від Донецька є екологічне селище,
де люди проживають у наближених до первісної природи умовах –
без світла, без газу, без будь-яких ознак цивілізації. Ми з Арсеном теж
вирішили повернутися до природи.
НАДІЙКА. Маринко, але ж це – втеча?
МАРИНКА (пауза). Вважай, що так.
НАДІЙКА. Але від кого?
МАРИНКА. Не питай.
НАДІЙКА. Але якщо вас шукають, то і там зможуть легко знайти.
МАРИНКА. Ми це знаємо. Проте сподіваємось, що саме там
вони нас залишать у спокої.
НАДІЙКА. Маринко, хто вони?
МАРИНКА. Не питай краще, бо я зараз знову розплачуся.
НАДІЙКА. Тоді давай поплачемо разом.
МАРИНКА (вражено відступає). А ти хіба теж плачеш?!.
НАДІЙКА. А ти думала, що я така ж залізна, як і мій візочок. Так,
Маринко, я теж іноді плачу. Щоправда, зазвичай тоді, коли ніхто не
бачить. Якраз перед тобою тільки й встигла витерти слізки.
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МАРИНКА (розгублено). А...а... ти чому...?
НАДІЙКА. Така я вже, напевно, дурепа. Щойно уявляла себе
мамою, у якої буде маленька донечка. Але сльози плям не залишають.
Поплакала, і забулось.
МАРИНКА. А татом донечки ти уявляла Максима?..
НАДІЙКА. Ні.
МАРИНКА. Хіба він тобі не подобається?
НАДІЙКА. Подобається. Але я не хочу псувати йому життя.
МАРИНКА. Але ж він тебе так любить.
НАДІЙКА. Я знаю. Саме тому хочу, аби він був щасливим.
МАРИНКА. А ти?
НАДІЙКА. На мені життя не закінчується. Бачиш, і ви з Арсеном
перебираєтесь в якесь екоселище. Без жодного зв’язку з цивілізацією.
Але годі! Якщо ми вже з тобою, подруго, разом не розплакалися, то
розповідай, що там сталося.
МАРИНКА. Надійко, на мене полюють.
НАДІЙКА. За усіма нами слідкують. І дуже пильно. І ми це всі
знаємо.
МАРИНКА. Ні – тепер вже не слідкують, тепер вони – полюють.
НАДІЙКА. Поясни.
МАРИНКА. Це неможливо пояснити. Це – треба відчути.
НАДІЙКА. До речі, а де Максим та Арсен?
МАРИНКА. Їх викликали на сесію облради. Депутати хочуть
знати, що це така в Донецьку за молодіжна організація, яка має ще й
таку дивну назву – «Молода Україна».
ПОТОЙБІЧЧЯ. Напівтемрява у фіолетових тонах. Обабіч сцени з’являються два силуети у довгих плащах із каптурами на голові: один – С і р и й, другий – Ч о р н и й.

СІРИЙ. Двоє вже зламалися. Утікають жити в екологічне селище.
ЧОРНИЙ. Надовго?
СІРИЙ. Кажуть, що назавжди.
ЧОРНИЙ. Не вірю. Просто хочуть взяти паузу. А потім знову
вести свою підривну діяльність. У тому селищі є наші люди?
СІРИЙ. Наші люди скрізь є. Проте там дуже складно стежити,
немає ніяких благ цивілізації.
ЧОРНИЙ. Я хочу про них і там все знати.
СІРИЙ. Ми подбаємо про це.
ЧОРНИЙ. Що ще?
СІРИЙ. Нам вдалося роздобути документ, у якому ці неформали
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розробили програму державної боротьби з дитячим алкоголізмом
в Україні.
ЧОРНИЙ. Щось на кшталт Сухого закону?
СІРИЙ. Значно гірше, патронне. Вони пропонують винести всі
алкогольні магазини за місто, і продавати алкоголь з 12 дня до 8 вечора.
ЧОРНИЙ. Це щось на зразок системи у Швеції.
СІРИЙ. Вони забули, що вони живуть не в Швеції, і навіть не в
Україні. Вони живуть – на Донбасі.
ЧОРНИЙ. Ми їм швидко про це нагадаємо. Далі.
СІРИЙ. Патронне, наша найбільша проблема залишається. Я маю
на увазі ту калічку на візочку, яка й організувала всю цю організацію.
ЧОРНИЙ. Ви її не змогли ізолювати?
СІРИЙ. Виникла невелика проблема. До неї приїжджає гість із Австрії.
ЧОРНИЙ. Навіщо?
СІРИЙ. Наша калічка виявилась ще й талантом у літературі. Вона
написала роман, який отримав першу премію на літературному конкурсі в Австрії . Зараз цей австріяка привіз їй цю нагороду. Самі розумієте, на даному етапі ми не можемо її чіпати. Може виникнути
міжнародний скандал.
ЧОРНИЙ. Міжнародних скандалів нам не треба. Про що роман?
СІРИЙ. Поки що ми не знаємо.
ЧОРНИЙ. Як він хоча б називається?
СІРИЙ. Найближчим часом дізнаємось.
ЧОРНИЙ. Дізнатися. І негайно.
СІРИЙ. Все буде зроблено, патронне.
Затемнення.

КВАРТИРА НАДІЙКИ. Хтось дзвонить у двері.

НАДІЙКА. Маринко, відчиняй хутчіше. Це наші хлопці повернулися.
МАРИНКА (біжить відчиняти). Чує моє серце, зараз вони нам
таке розкажуть...
(Відчиняє двері і з подивом відступає назад. До кімнати заходить Ш т е ф а н
В о л ь ф р а т).
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ШТЕФАН. Доброго дня!
МАРИНКА (трохи перелякано). Доброго, а хто ви такий і кого вам
треба?
ШТЕФАН (привітно). Чи можу я побачити Надю Харченко? Я
приїхав до неї із Австрії.
МАРИНКА (затуляє собою вхід до кімнати). Із якої ще Австрії?
Ану покажіть документи!
ШТЕФАН. А хіба ви – Надія Харченко?
МАРИНКА (войовничо). Ну, скажімо, я. Покажіть документи?
ШТЕФАН (подає паспорт). А я вас уявляв трішки інакшою.
(Звучить голос Надійки).
НАДІЙКА. Маринко, хто там?
ШТЕФАН (радісно). Так ви не Надійка?
Виїжджає на візочку Н а д і я.

МАРИНКА. Та ось, Надійко, якийсь дивний чоловік. Каже, що із
Австрії. (Повертає паспорт).
НАДІЙКА. А ви часом не Штефан Вольфрат?
ШТЕФАН. А ви Надія Харченко?
НАДІЙКА. Боже, Маринко, до нас гість із самого Відня. Заходьте до
вітальні, не стійте на порозі. Маринко, постав будь ласка чайний сервіз.
Усі прямують до вітальні. Дещо розгублена М а р и н а починає готувати чай.

ШТЕФАН. Ну ось, Надійко, я й приїхав, аби передати вам вашу
нагороду.
НАДІЙКА. Я знала, що ви повинні приїхати. Але не знала, коли
саме! Чому ж ви мене не повідомили? Відверто кажучи, я приголомшена. Але ще більше щаслива!
ШТЕФАН. Перепрошую. Хотів зробити маленький сюрприз. (Вину
вато оглядається на Маринку). Але здається, мені це не зовсім вдалося.
МАРИНКА (подає чайний сервіз. Звертається до Штефана).
Вибачте, будь ласка, що я вас так негостинно зустріла.
НАДІЙКА. Знайомтеся, Штефан Вольфрат, видавець із Відня.
Маринка, моя найкраща подруга. Маринко, я тобі зараз все поясню.
ШТЕФАН. Може давайте я це спробую зробити. Розумієте,
Маринко, у нашому видавництві проходить щорічний конкурс на кращий літературний твір зі Східної Європи німецькою мовою.
МАРИНКА. Зачекайте-зачекайте, так ти ще й пишеш романи, і я,
найкраща твоя подруга, про це нічого не знаю?
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НАДІЙКА. Вибач, Маринко, що тримала це у таємниці, але я
навіть не уявляла, що у мене щось вийде.
МАРИНКА (ображено). Ну мені вже могла хоча б щось розповісти.
ШТЕФАН. Маринко, у вашої подруги ще й як все вийшло. Журі
одноголосно визнало її твір найкращим.
МАРИНКА (у серцях). Коротше, Надійко, ти справжня Нетуди
дитина.
ШТЕФАН. Перепрошую, тепер я щось не так зрозумів?
НАДІЙКА. Штефане, ви так чудового володієте українською.
ШТЕФАН. Так само, Надійко, як і ви німецькою. Проте, на відміну від вас, я удвічі старший, тому за перевагою років знаю ще польську, словацьку та чеську мови. Розкрию ще один секрет. Крім видавничої діяльності я займаюсь ще й викладанням, бо є професором
слов’янської філології.
МАРИНКА. Як чудово! Штефане, а ви, напевно, не зрозуміли
слово Нетудидитина?
ШТЕФАН. Саме так.
НАДІЙКА. Нетудидитина – це моє псевдо. Так прозвали мене
друзі.
МАРИНКА. Прозвали так, бо мали на це певні підстави.
НАДІЙКА. Так. Нетудидитина – це дівоче прізвище моєї мами,
яке тепер вже стало моїм псевдо.
МАРИНКА. Хоча наша Надійка і за характером справжня
Нетудидитина.
ШТЕФАН. Так-так. Я знаю, українські прізвища бувають дуже
цікавими та дотепними.
Дзвінок у двері.

НАДІЙКА. А це вже наші хлопці. Вони просто неймовірні. Зараз
самі побачите. Маринко, відчиниш?
МАРИНКА. Так-так, вже біжу. (Відчиняє двері і до квартири вриваються збуджені Максим та Арсен).
МАКСИМ. Ну як з такими людьми взагалі про щось можна розмовляти? Вони ніби з іншої планети!
АРСЕН. По-перше, це не люди, а депутати.
МАКСИМ. А депутати хіба не люди?
АРСЕН. Ні, люди – це люди, а депутати – це депутати.
НАДІЙКА. Хлопці, у нас гість із Австрії.
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Тільки зараз збентежені юнаки помічають у кутку Ш т е ф а н а.

ШТЕФАН. Доброго дня! Мене звати Штефан Вольфрат.
МАРИНКА. Ну чого ви ніби води одразу до рота набрали.
(Представляє). Це – Максим. А це – Арсен. Штефан приїхав до
Донецька із Відня, аби вручити нашій Надійці літературну премію.
МАКСИМ. Яку премію?
МАРИНКА (сміється). Літературну премію.
АРСЕН. За що?
МАРИНКА. За роман, який називається... А як він, до речі, називається?
ШТЕФАН. Він називається «Брати Габсбурги. 1939 рік». Надійко,
зараз я не видав вашої таємниці?
НАДІЙКА (сміється). Трохи видали, пане Штефане. Але якщо ви
вже тут, то це вже і не таємниця.
МАКСИМ (без настрою). Он воно як. Так у тебе від нас теж вже
є таємниці.
МАРИНКА. Максиме, ну чого ти одразу набундючився? Надійка
сама не вірила у свій літературний талант, тому нам нічого і не говорила. Правда, Надійко?
НАДІЙКА. Так, хлопці. Це була, як кажуть письменники, проба пера.
ШТЕФАН (захоплено). Дивовижно! Читаючи цей роман, ніколи б
не подумав, що це перший ваш твір.
НАДІЙКА. Таки перший.
МАРИНКА. Хлопці, а ви не стовбичте посеред хати, ніби засватані. Краще сідайте пити разом з нашим гостем чай.
МАКСИМ. А може, ми краще пізніше зайдемо.
НАДІЙКА. І пізніше теж зайдете. А зараз усі до столу.
Усі сідають пити чай, який розливає М а р и н к а.

ШТЕФАН. Я ще раз перепрошую. Бо здається, це я якось недоречно увірвався до вас. Як у вас кажуть – «як сніг на голову».
МАРИНКА. Так у нас справді кажуть. Проте ви для нас – радісний гість.
АРСЕН. М-д-а-а, не кожен день до нас із Австрії приїжджають.
НАДІЙКА (замріяно). Як сніг на голову... Якби ви знали, як я
люблю білий пухнастий сніг! І навіть не тому, що взимку можу спостерігати за ним тільки з вікна. Просто ще добре пам’ятаю себе
маленьким дівчам, яке радісно з’їжджало з гірки на санчатах...
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МАКСИМ (без настрою, піднімається). Ну то я вже, напевно,
піду. Свій чай я вже випив.
МАРИНКА. Так він же гарячий?
МАКСИМ. Він був гарячим. Був, бо я його вже випив. Арсене, ти
йдеш?
ШТЕФАН (піднімається). Вибачайте, це я вже піду. У вас зараз
свої справи. А я зайду іншим разом.
МАРИНКА. Штефане, а ви вже десь зупинились?
ШТЕФАН. Так, у Донецьку дуже гарні готелі. Напевно, це спадок
після Європейського чемпіонату з футболу?
АРСЕН. Не без того. Футбол не тільки улюблена гра мільйонів,
але й мільйонерів. Чи б пак – мільярдерів. Як наслідок – гарні готелі.
Ходімо, Максиме!
ШТЕФАН. Ні-ні, шановні, це я зараз піду. Як у вас кажуть, треба
перепочити з дороги.
АРСЕН. Штефане, ми мешкаємо на сусідніх вулицях, а ви – у
Відні. Відчуваєте різницю? Тому ми з Максимом прийдемо наступного разу. Усім чао! (Йдуть до дверей).
МАРИНКА. Чао-какао! Надійко, то я теж із хлопцями піду.
НАДІЙКА (обхопила голову руками, ніби тамуючи біль. Але швидко бере себе в руки). Стійте! Я прошу всіх залишитися. І вас,
Штефане, також. Мені так хочеться, аби мою радість розділили зараз
мої друзі. Найближчі мені люди. Аби Штефан побачив, які ви у мене
класні. Не комплексуйте, будь ласка. Адже так рідко буває, коли люди
збираються у такому чудовому колі.
МАРИНКА. Максиме, ти який пив чай? Гарячий?
МАКСИМ. Гарячий.
МАРИНКА (сміється). А тепер ще й холодного вип’єш. Ану хутко
усі до столу!
НАДІЙКА. Штефане, побудьте ще трішечки з нами. Будь ласка!
ШТЕФАН (дещо вагається). Гаразд! Але я так розумію, ви хотіли
обговорити справи вашої організації...
НАДІЙКА. Саме так. І сьогодні у нас справді якийсь знаменний
день. Нашою діяльністю нарешті зацікавилась влада. І найактивніших її членів – наших хлопців Максима та Арсена – викликали на
сесію обласної ради.
МАРИНКА. Нумо, хлопці, розповідайте! До чого ви там договорилися.
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МАКСИМ (знічено). Та ні до чого ми не договорилися.
АРСЕН. В основному депутати говорили про те, що не розуміють,
для чого потрібна наша організація «Молода Україна». А одна стара
комуністка взагалі сказала: «Уявляєте, всі ці молоді люди не тільки не
п’ють і не курять, але і розмовляють винятково українською мовою.
Ну просто фашисти якісь, а не люди».
МАКСИМ. Тоді я знову підійшов до мікрофону і дослівно нагадав директиву Гітлера за 1942 рік, яка звучала так: «Необхідно звести
слов’ян до мови жестів. Ніякої гігієни. Тільки алкоголь та тютюн,
алкоголь та тютюн».
МАРИНКА. А вони що на це відповіли?
АРСЕН. Тоді та ж сама депутатка знову загорлопанила: «Бачите,
я ж казала, що вони фашисти. Чуєте, вже і Гітлера цитують».
МАКСИМ. На що я цій дамі нагадав слова Вінстона Черчилля
про те, що у майбутньому новітні фашисти називатимуть себе
антифашистами.
НАДІЙКА. Все зрозуміло. Діалогу не вийшло. Штефане, ви щось
з усього цього розумієте?
ШТЕФАН. Хіба що здогадуюсь. Вибачте, якщо ви мене вже залишили, то скажіть, що це за організація?
НАДІЙКА. Якось я звернулась до одного з керівників нашого
регіону з таким запитом: Україна одна з найкризовіших у соціальному плані країн Європи. Ми займаємо перші місця зі СНІДу, туберкульозу, раку, абортів, дитячого алкоголізму та всякої іншої біди. Ну і
сказала, що потрібно більше інформувати людей, як застерігатися від
усіх цих небезпек. На це мені той діяч знаєте, що відповів?
ШТЕФАН. Що?
НАДІЙКА (зосереджується). Зачекайте, спробую це передати
дослівно. (Від’їжджає в інший куток сцени, де вже за столом на неї
чекає чиновник).
КАБІНЕТ ЧИНОВНИКА. Братєла із Баден-Бадена дивиться сумними очима на
Н а д і й к у.

БРАТЄЛА. Дєвочка, у мєня ужє врємя прійома кончілось.
НАДІЙКА. Але ж ми так ні до чого і не домовилися.
БРАТЄЛА. Я понімаю, что ти інвалід, но мнє вєдь платят только
за казьонноє врємя.
НАДІЙКА. До речі, на Заході інвалідів ніколи не називають інвалідами.
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БРАТЄЛА. Да?.. А как жє іх там називают?
НАДІЙКА. Людьми з обмеженими можливостями.
БРАТЄЛА. Ето у ніх на Западє, а ето у нас на Донбасє. У нас люді
простиє.
НАДІЙКА. І все ж таки, ми хотіли б за допомогою влади боротися з усією тією бідою, яка нині є на Донбасі. Адже це – гуманітарна
катастрофа!
БРАТЄЛА. Ну я єйо в лоб, а она мєня по лбу. Катастрофа, ти говоріш катастрофа?!. А почєму у нас так много СНІДа, тубєркульоза,
рака і всякой другой дряні? А потому что оні на шіркє сідят, колятся
і курят всякую гадость. Я ж іх нє заставляю ето дєлать? Нє заставляю.
І нікто нє заставляєт. Так какіє к власті прітєнзії?!
НАДІЙКА. Але ж потрібно інформувати людей про ризики!
Особливо молодь. Наркоман, який почав колотися, потім живе в середньому не більше 8 років. А скільки в нас вже дитячих алкоголіків?
Якщо так і далі піде, то Донбас незабаром перетвориться на пустку.
БРАТЄЛА. У нас дємократічєскоє государство. Кто что хочєт, тот
то і дєлаєт. К власті прітєнзій нєту. А єслі хочєтє інформіровать о
ракє? Інформіруйтє. А сєйчас давайте заканчівать. Повторяю, мнє
платят только за казьонноє врємя.
НАДІЙКА. Дякую за умовну підтримку. Я обов’язково зберу
навколо себе однодумців, які будуть інформувати молодь про всі
можливі ризики у нашому регіоні.
БРАТЄЛА. Как говоріться, Бог в помощь!
НАДІЙКА. До побачення.
БРАТЄЛА. Жєлаю здравствовать. (Надійка їде на візочку до виходу, проте чиновник її зупиняє). Баришня, а можна вас только на одну
мінуточку?
НАДІЙКА (знову розвертається). Звісно, можна.
БРАТЄЛА. Так сказать, лічноє. Скажитє пожалуйста, а почєму ето
ви одна розгаваріваєтє на мовє, тогда как всє вокруг говорять на нормальном общєпонятном язикє. Ви что, особєнная какая то?
НАДІЙКА. Питання на питання. А ви член вашої головної партії?
БРАТЄЛА. В Донєцкє всє уважаємиє люді єйо актівниє члєни.
НАДІЙКА. Так ось, нещодавно ваша партія провела цікаве дослідження по всій Україні. З’ясувалося, що чим менше в якомусь регіоні
говорять мовою титульної нації, тим більше в ньому поширено різної
біди та всякої зарази.
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БРАТЄЛА. Нє понял?! Так что, україноязичниє нє хватают СПІДа?
НАДІЙКА. І україномовні потрапляють в тенета цієї чуми. Як і
всі люди. Але у відсотковому співвідношенні значно менше, ніж ті,
хто забув чи відцурався рідної мови. Це – статистика.
БРАТЄЛА. Брєд какой то. І кто ету всю муть прідумал?
НАДІЙКА. Дослідження вашої рідної Партії. Щоправда, вони
його сильно не афішували, бо думаю, і самі не збагнули, чому так
виходить.
БРАТЄЛА. Молоткі! А ти то поняла – почєму?
НАДІЙКА. Все дуже просто. Рідна мова титульної нації неминуче
пов’язана з віковими традиціями. А тяглість традицій – це опанування
культури. Культурній людині набагато легше захистити себе від проявів новітньої чуми, аніж манкурту з його деморалізованою психікою.
БРАТЄЛА. Мля, я так сразу і подумал, что ти – націоналістка.
НАДІЙКА. Овва, так сильно схожа?!
БРАТЄЛА. Всє націоналісти ілі інваліди, ілі какіє то нєнормальниє. Ну получаєш ти пособіє по інвалідності, ну і получай сєбє на
здоров’я. Чего ти проблеми на свою голову іщеш? Донбас – ето
інтернаціонал. І націоналістам тут нє мєсто.
НАДІЙКА. Тоді процитую: «Без національного – немає інтернаціонального». Тобто той, хто не любить своє, не зможе по справжньому
полюбити і чуже. Це, до речі, вислів дуже шанованого на Донбасі
Карла Маркса
БРАТЄЛА. Ти мнє глаза Марксом нє замилювай. Донбас – ето
Донбас.
НАДІЙКА. Донбас – це Україна! Тут народилися Володимир
Сосюра, Іван Дзюба, Іван Світличний, Василій Стус та багато інших
великих достойників.
БРАТЄЛА. Дєвочка, смотрі чтоби у тєбя пособіє по інвалідності
нє отобралі. Уморіла ти мєня в концє трудового дня. Давай, навєрноє,
ужє прощаться.
НАДІЙКА. Напрочуд вчасна пропозиція. (Повертається до
виходу).
БРАТЄЛА (навздогін). І смотрі, чтоби бєз чудачєств. Донбас
порожняк нє гоніт!
НАДІЙКА. Ну це я вже не раз чула. До побачення.
Н а д і й к а під’їжджає до друзів у протилежному кутку сцени, які уважно спостерігали за цією розмовою.
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НАДІЙКА. Ось так все це і сталося. І саме після тієї розмови
разом із друзями ми вирішили заснувати організацію, яка б інформувала молодь про усі ці ризики. Тобто, щось робила!
МАРИНКА. І вирішили, що самі для прикладу відмовимося від
вживання будь якого алкоголю та тютюну.
ШТЕФАН. Фантастично. І що ж ви тоді робите?
НАДІЙКА. Повідомляємо про ризики у соціальних мережах, пишемо статті для усіх можливих видань, навіть розклеюємо листівки.
АРСЕН. Саме після появи листівок нами зацікавились відповідні
органи. Але, як бачите, діалогу не вийшло.
ШТЕФАН. Не розумію. Але ж ви робите хорошу справу!
НАДІЙКА. Штефане, повірте, ми самі в цій ситуації багато чого
не розуміємо. Проте вирішили не сходити зі свого шляху. За будьяких обставин.
АРСЕН. І навіть за будь-якої погоди. (Усі сміються).
МАРИНКА. Друзі, а давайте заспіваємо для Штефана нашу улюблену пісню.
НАДІЙКА. Маринка, подай гітару.
Співають пісню «Каблучки».

Каблучки вистукують
По бруку
Каблучки ідуть
З дощем під руку.
Враз вони частіше
Стукать стали:

Може, дощ настирливий
Відстане?..
Тільки дощ
У бігові швидкому
Каблучки проводив
Аж додому.

(Сцену поступово огортає темрява).
ВУЛИЦЯ. Напівтемрява. З двох боків сцени з’являються С і р и й та Ч о р н и й
силуети. Завмирають. Вибігає розхристана М а р и н к а, яка заклопотано бігає по
колу, ніби когось шукаючи.

МАРИНА. Що сталося? Щось сталося! Арсену, Арсенчику, де ти?
Що з тобою!? Я тебе ніде не можу знайти. (Зупиняється, ніби помічаючи силуети). Страх. Навколо якийсь Сірий та Чорний страх. Боже
мій, як моторошно від усього цього! Арсену, Арсенчику, де ти?
(Вибігає).
С і р и й та Ч о р н и й силуети сходяться посеред сцени.
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ЧОРНИЙ. Щось сталося?
СІРИЙ. Нічого не сталося. Так, невеликий інцидент, можна сказати, дрібничка з її хлопцем.
ЧОРНИЙ. Але вона так гарно сказала про страх.
СІРИЙ. Так, патронне, адже ви завжди казали, що добре буде тоді,
коли над людьми пануватиме страх.
ЧОРНИЙ. Добре ніколи не буде. А буде тільки так, як повинно
бути. Проте ми відволіклися. Мене цікавить книга, яку видаватимуть
в Австрії.
СІРИЙ. Нічого особливого. Невеличкий і, по-дамському сентиментальний, екскурс в історію.
ЧОРНИЙ. Детальніше.
СІРИЙ. Дозвольте дуже коротко.
ЧОРНИЙ. Так, тільки по суті.
СІРИЙ (дістає аркуш, читає). «Початок ХХ століття. АвстроУгорська імперія. Два брати монаршої родини Габсбургів ідуть воювати на поля Першої світової війни. Один потрапляє служити офіцером до польського легіону, інший – до українського. Після війни
Австро-Угорська імперія розпадається. Один брат пов’язує своє
життя з Польщею, інший – з Україною. На початку Другої світової
війни до ерцгерцога Габсбурга у Польщі прийшло гестапо і запитало,
хто він: поляк чи німець? Той відповів: я – поляк. І його відправили
до концтабору. А другий брат, потрапивши у таку саму ситуацію,
тільки вже з чекістами, сказав, що він – українець. І був замордований у катівнях НКВС». Це, патронне, якщо дуже стисло.
ЧОРНИЙ. Поганий роман, навіть дуже поганий. Виходить, ця
калічка поставила на один щабель Сталіна та Гітлера. А у нас зараз
Сталіну пам’ятники ставлять.
СІРИЙ. А тих, хто проти цього протестує, – кидають у в’язниці.
ЧОРНИЙ. М-д-а-а... (Пауза).
СІРИЙ. Патронне, так що нам зараз робити?
ЧОРНИЙ. Дасте мені той роман. Я його сам перечитаю. А потім
приймемо рішення.
КВАРТИРА НАДІЇ. Ш т е ф а н сидить за столом, Н а д і й к а

дивиться у вікно.

ШТЕФАН. Надійко, як це сталося?
НАДІЙКА. Штефане, це стається раптово... Спершу здивування,
а потім біль. Або навпаки.
ШТЕФАН. А потім?
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НАДІЙКА. А потім починається інше життя... До нього довго не
хочеш звикати, але з часом все одно входиш у нову колію.
ШТЕФАН. Ти писала, що впала з коня і пошкодила хребет.
НАДІЙКА. Так, тоді мені було дванадцять років.
ШТЕФАН. Ти любила коней?
НАДІЙКА. Я любила вітер, коли спускаєшся з гори на санчатах,
коли летиш на коні, коли піднімаєшся на високу гору.
ШТЕФАН. А тепер?
НАДІЙКА. А тепер я люблю дощ. І обожнюю своїх друзів. Знаєш
чому?
ШТЕФАН. Чому?
НАДІЙКА. Тому що вони теж до нестями закохані в дощ. (Сміється).
Тому у всіх них дуже чисті душі. Дощ завжди змиває усе погане.
ШТЕФАН. А чому ти у своїй творчості звернулась до теми
Габсбургів?
НАДІЙКА. Штефане, зауваж, не до всіх. А тільки до двох братів.
ШТЕФАН. Так, один з них присвятив своє служіння народові
Польщі, інший – народу України. Справді цікава історія. До того ж,
обидва вони австрійці, та ще й – із монаршої родини. Але чому ти
розповіла тільки про один день їхнього життя?
НАДІЙКА. 23 вересня...
ШТЕФАН. Так, 23 вересня 1939 року.
НАДІЙКА. Саме цього дня в окупованому Бресті проводили
спільний парад війська Гітлера та Сталіна. Стало остаточно зрозуміло, що українці та поляки стають гнобленими народами. Габсбурги
зустрічаються останній раз в житті. Вони розмірковують над долею
України та Польщі, та вирішують за будь-яких обставин не зрадити
своїм ідеалам. І вони таки дотримали свого слова. В окупованій
Польщі гестапівці запитали у одного з братів, хто він: поляк чи
німець? Той відповів: я – поляк. За що його й кинули до концтабору. А
другий брат, коли його захопили чекісти, сміливо заявив, що він –
українець. І був замордований у катівнях НКВС.
ШТЕФАН. І що тебе найбільше вразило?
НАДІЙКА. Найбільше? Якими ж духовними цінностями належить володіти, аби віддати життя за свободу іншого народу. Австрія
повинна пишатися, що виховала таких синів!
ШТЕФАН. На жаль, багато хто в Австрії навіть не знає про це.
НАДІЙКА. На жаль, в Україні фактично ніхто не знає про це.
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ШТЕФАН. Надіє, рада нашого видавництва прийняла рішення
допомогти вам поїхати до Відня на лікування.
НАДІЙКА. У мене на це немає коштів. Та й шансів не так вже й
багато.
ШТЕФАН. З огляду на вашу хворобу – шансів справді небагато.
Але вони є. А всі витрати на лікування ми беремо на себе.
НАДІЙКА. Саме тому ви приїхали особисто.
ШТЕФАН. Саме тому.
НАДІЙКА. Зворушливо. Навіть в голові запаморочилося. Шанси
є! Дуже дякую вам, дорогий Штефане, проте… мушу відмовити. Як
писав Макс Фрей, усі завжди їдуть назавжди. Ми не повертаємось,
замість нас повертається хтось інший. Якщо я поїду до Австрії, то у
будь-якому разі повернусь на Донбас вже іншою людиною. Чи
сприймуть мене такою мої друзі, моє місто?
ШТЕФАН. Вони будуть тільки раді за вас.
НАДІЙКА. А наша спільна справа… Завдяки їй ми полюбили
один одного. Знаєте, адже люди дуже часто люблять один одного
саме тоді, коли все погано.
ШТЕФАН. Значить, не все так зле, якщо люди люблять один
одного саме тоді, коли все погано.
НАДІЙКА. І саме про це мій улюблений фільм Віма Вендерса
«Небо над Берліном». Пам’ятаєте, як ангели доповідали один одному
про подібні моменти: «Старий читав дитині «Одіссею». Маленький
слухач перестав кліпати…» Або: «Дівчина посеред вулиці прочитала
смс, засміялась, притисла телефон до серця…»
ШТЕФАН. Або: «Жінка закрила парасольку під час дощу, аби
змокнути…» Мені, Надійко, теж сподобався той епізод у фільмі про
ангелів.
Протяжний дзвінок, а потім грюкіт у двері.

НАДІЙКА (стривожено). Я зараз відчиню.
ШТЕФАН. Ні, зачекайте. Давайте це зроблю я.
Швидко йде до виходу, відчиняє двері і до квартири М а к с и м затягує напівпритомного А р с е н а, якого підхоплює Ш т е ф а н.

НАДІЙКА. Що сталося?!
МАКСИМ (вкладаючи Арсена на лежак). Ми розклеювали листівки про захист української мови. Раптом на нас напали якісь чоловіки,
і стали нещадно бити: «Це вам за вашу мову». Вони були озброєні
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палицями та ланцюгами. Ми дивом утекли. Але, Арсенові, здається,
дісталося найбільше.
ШТЕФАН (мацаючи живіт Арсена). Здається у нього пошкоджена
нирка. Треба негайно викликати швидку допомогу.
НАДІЙКА. Я вже дзвоню. (Хапає телефон).
ШТЕФАН. Нічого не розумію. Адже українська є державною
мовою в країні?
МАКСИМ. Так, але в Донецьку і в багатьох інших регіонах ви не
зможете купити жодної україномовної газети, не побачити українською
жодної телепередачі і не почути жодного рідного слова по радіо.
ШТЕФАН. Але ж тоді це мовний етноцид!
НАДІЙКА (кладе слухавку). Швидка зараз приїде. Так, Штефане,
у жодній країні світу до своєї рідної мови не ставляться так, як до
української в Україні.
ШТЕФАН. А що ж ви тоді писали в тих листівках?
МАКСИМ. Ми писали, що за останні 400 років українську мову
на її історичній батьківщині намагались знищити більше 45 разів, але
мова вижила і залишається рідною для більшості українців.
ШТЕФАН. І це все?!
НАДІЙКА. І що за рішенням ЮНЕСКО українська визнана другою наймелодійнішою мовою у світі. Після італійської.
ШТЕФАН. І за це ваших хлопців б’ють ланцюгами та палицями?
Божевілля якесь!
Вбігає розхристана М а р и н а, одразу кидаючись до А р с е н а.

МАРИНА. Арсене, Арсенчику, що вони з тобою зробили?! Ти
цілий, у тебе нічого не болить?
НАДІЙКА. Маринко, ми вже викликали лікарів. Здається, у
Арсена пошкоджена нирка.
МАРИНА. Тобі дуже боляче, любий? Потерпи, коханий, зараз
приїдуть лікарі.
МАКСИМ (виглядає у вікно). До під’їзду під’їхали швидка та
міліція.
НАДІЙКА. Міліція? Але ми міліцію не викликали. (Усі здивовано
переглядаються).
ПОТОЙБІЧЧЯ. На авансцені С і р и й та Ч о р н и й..

СІРИЙ. Патронне, вони незабаром будуть тут.
ЧОРНИЙ. Настав час діяти.
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СІРИЙ. Тоді вам доведеться звикнути до того, що у вас не буде
однієї нирки.
ЧОРНИЙ. Це ти вже наперед збиткуєшся наді мною?
СІРИЙ. Що ви, просто готуюся стати набагато ближчим до вас.
ЧОРНИЙ. Дивися, не обпали крилець. Сірість завжди добре
горить.
СІРИЙ. Саме тому, патронне, ми всі прагнемо до всього чорного.
(Прислухається). Вони ідуть.
ЧОРНИЙ. Будьмо напоготові.
Відходять углиб сцени.
ВУЛИЦЯ. На авансцену виходять А р с е н та М а р и н а.

МАРИНА. Коханий, як ти почуваєшся?
АРСЕН (намагається її обійняти). Приблизно так, як людина, у
якої після операції залишилася одна нирка.
МАРИНА. Твої жарти наразі не дуже доречні.
АРСЕН. Людина і з однією ниркою здатна на створення дитини.
МАРИНА. Додаю, не однієї дитини, а багатьох дітей.
АРСЕН (пригортає її до себе). О, а мені твій настрій навіть подобається. Слухай, яке то щастя, що ми незабаром майнемо звідси світ
за очі у це задрипане екологічне селище. І ніякої тобі цивілізації:
тільки ми, первісна земля та зоряний Чумацький шлях над нами…
МАРИНА (виривається з обіймів). Слухай, а ти зможеш там у
мене прийняти пологи?
АРСЕН. А ти думаєш, що я не здатен це зробити з однією ниркою?
МАРИНА. Ну, все ж таки, там ніяких благ цивілізації. Навіть
електрики немає.
АРСЕН (дещо ображено). Маринко, якщо ми залишимося в місті,
то мені ці виродки відіб’ють і другу нирку. Тоді у нас точно дітей не
буде. Ну і пологів, зрозуміло, теж.
МАРИНА. А як же Максим і Надія, вони ж пропадуть без нас?
АРСЕН. Не пропадуть.
МАРИНА. Чому?
АРСЕН. Тому що вони фанатично віддані своїй ідеї. Особливо
Нетудидитина. У неї така ж залізна воля, як і її залізний візочок.
МАРИНА. А ми? Ми з тобою?
АРСЕН. А ми з тобою тільки намагаємося бути такими сильними.
Така собі слабка копія оригіналу.
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МАРИНА. Але ж це ти придумав назву нашої організації «Молода
Україна»…
АРСЕН. Ну то й що – «Молода Україна», чи «Молода гвардія» –
усі завершили однаково. Мені вже одну нирку відбили. І якщо не
вгамуюсь, то й все інше пообіцяли відбити.
МАРИНА (обнімає Арсена). Вибач, коханий. Давай швидше
поїдемо із цього Донецька, із цього чужого для нас міста.
АРСЕН. Чужого?.. Але ж ми тут виросли.
МАРИНА. Ми тут чужі. І мені знову страшно!
Ззаду до них підкрадаються Ч о р н и й та С і р и й силуети.

АРСЕН (міцніше пригортає Марину). Мені теж чомусь нині не по
собі. Навіть мурашки по шкірі забігали.
МАРИНА. У душу закрадається якийсь сірий страх…
АРСЕН. І здається, що щось чорне зараз накриє… (Чорний накриває ззаду темним плащем Арсена, а Сірий – сірим плащем Марину,
мовчки заводячи їх за лаштунки).
КВАРТИРА НАДІЙКИ. У вітальні М а к с и м та Н а д і й к а. Хлопець відчуває
себе роздратованим, дівчина вивчає якісь папери.

НАДІЙКА (переглядаючи папери). Максиме, думаю, нам потрібно
ще раз переробити статут організації.
МАКСИМ. Не факт!
НАДІЙКА. Тобто? Не зрозуміла!
МАКСИМ. Вірніше, я хотів сказати, що не тобі, а мені треба буде
попрацювати над цим ідіотським статутом.
НАДІЙКА (відкладає папери). Ідіотським?!. Цікаво-цікаво, якої
ти раптом заспівав!..
МАКСИМ. А ти думала, що у мене вже й голосу немає…
НАДІЙКА. Ні. Я просто не підозрювала, що він може бути
настільки…
МАКСИМ. Неприємним.
НАДІЙКА. Вважай, що так.
МАКСИМ (співає). «Їхав, їхав козак містом, під копитом камінь
тріснув…» А мені мій голос подобається. Такий собі приємний низький баритон.
НАДІЙКА. Максиме, що з тобою сьогодні?
МАКСИМ. Зі мною? Нічого особливого. Просто ти повинна їхати
до Відня. На лікування.
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НАДІЙКА (жорстко). Моє рішення ти знаєш. Я нікуди не поїду.
МАКСИМ. Поїдеш.
НАДІЙКА. Без шансів на одужання – навіщо?
МАКСИМ. Один шанс зі ста все ж є.
НАДІЙКА. Один шанс із тисячі.
МАКСИМ (нахиляється до Надійки). І цим шансом треба скористатися. І не ліпи, будь ласка, із себе Жанну д’Арк. В інвалідному
візочку тобі це не дуже пасує. До того ж, ніколи не забувай, що ми
живемо не у Франції, і навіть не в Україні, а на Донбасі.
НАДІЙКА. Донбас – це і є Україна!
МАКСИМ. Не факт.
НАДІЙКА. Зачекай, зачекай, від тебе тхне спиртним. Ти п’яний?
МАКСИМ. Надю, не п’яний, а випивший. А це велика різниця.
НАДІЙКА. За статутом нашої організації ми не маємо права вживати алкоголь.
МАКСИМ. Ось тому я й перепишу статут «Молодої України».
НАДІЙКА. «Молода Україна» більше не потребує твоїх послуг.
Тепер ти зможеш не тільки напитися, але й похмелитися.
МАКСИМ. Звісно, зможу. Але це буде потім. А поки що… Чи не
хотіла б ти зі мною переспати?
НАДІЙКА. Вимітайся геть!
МАКСИМ. Значить, хотіла б.
НАДІЙКА. Ти наймерзенніша істота, яку я коли-небудь зустрічала!
МАКСИМ. А це, я так розумію, вже пряме запрошення до сексу.
НАДІЙКА. Слухай, а може, ти збожеволів? Випив горілки, і здурів. І тепер не знаєш, що й зробити.
МАКСИМ. Ні, дорогенька, знаю. І хочу робити те, чого хочеш і
ти. А ти завжди хотіла мене. І зараз хочеш.
НАДІЙКА. Ти таки напевно здурів!
МАКСИМ. І не тільки я, але й ти зараз здурієш. Але від насолоди.
Як це було в старовинних романах: він хапає її на руки, несе в спальню і кидає на ліжко. (Брутально хапає Надію, яка несамовито пручається та кричить, і зникає з нею у спальні).
ВУЛИЦЯ. У чорному та сірому плащах з відкинутими каптурами на авансцену виходять
А р с е н та М а р и н а. Саме у цих плащах перед цим були С і р и й та Ч о р н и й силуети.

МАРИНА. Якби ми з тобою поїхали в екоселище, то у нас було б
так, як буває у старовинних романах. Він хапає її на руки, і кидає на
копицю з сіном. (Сміється). Це я так – пофантазувала.
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АРСЕН. Тобі весело?
МАРИНА. Так, бо рада, що ми вже не їдемо ні в яке екоселище.
АРСЕН. Так, все змінилося. Ми більше нікуди не їдемо. Ми залишаємося в Донецьку.
МАРИНА. Головне, що ми стали іншими. Нормальними. До речі,
як тобі мій новий плащ?
АРСЕН. Майже такий фасон, як і у мого чорного плаща.
МАРИНА. Сірий та чорний – пасують один одному.
АРСЕН. Безперечно. Зачекай, про новації у моді потім поговоримо. До нас йде Максим.
МАРИНА. Нарешті. Дивися, та він ледь на ногах тримається.
АРСЕН. Вже, скотина, нализався.
З напівпорожньою пляшкою, ледь похитуючись, підходить М а к с и м.

МАКСИМ (до Арсена). Привіт, друзяко! Пиво будеш?
АРСЕН. Гріх було б з корєшом не випити. (Обнімає дівчину). Та
маємо з Мариною справи. Тому ще хильнемо, але наступного разу.
МАКСИМ. Ну-ну, наступного може і не бути. Але як знаєш! (До
Маринки). Мала, а може ти хочеш?
МАРИНКА. Вибач, красунчику, але ще маємо справи.
МАКСИМ. Ну-ну…
МАРИНКА. Максиме, ти поговорив із Надією?
МАКСИМ. У-г-у… Нетудидитиною…
АРСЕН. І тобі вдалося її вмовити поїхати на лікування до Відня?
МАКСИМ. Ніби так.
МАРИНА. Як? Адже вона нікого й слухати не хотіла!
МАКСИМ. Ха-ха-ха, тепер вона не те що слухати, але й бачити
нікого не захоче. Ні вас, ні мене, нікого… Навіть бачити.
МАРИНА. Що ж ти таке зробив?
МАКСИМ. Щось дуже мерзенне. (Хапається за голову). І чому
так болить голова? П’ю, п’ю, а вона все болить та болить.(Випиває).
АРСЕН. Напевно, тобі треба проспатися. Тоді все буде в ажурі.
МАКСИМ. Нічого вже не буде. Ні-чо-го… (Жбурляє кудись
пляшку, чути дзвін битого скла). Розбилася, вона розбилася. Напевно,
треба піти зібрати скалки.
АРСЕН. Треба піти проспатися. Тож краще йди додому.
МАКСИМ (ніби з подивом). Хіба?! Гаразд. Тоді я пішов.
АРСЕН. Ну то йди.
МАКСИМ. Адью!
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МАРИНА. Чао-какао.
М а к с и м, похитуючись, йде геть. А р с е н та М а р и н а уважно проводжають
його поглядом.

МАРИНА. Здається, він почав спиватися.
АРСЕН. Це вже не наш, а його клопіт. Головне, що Надія Харченко
їде до Відня. І Нетудидитина ніколи звідти не повернеться.
МАРИНА (лунає грім). Гримить. Буде дощ. Подумалось, що без
неї в час дощів буде дуже сумно.
АРСЕН. Від дощів та суму у нас є гарні плащі – у тебе Сірий, у
мене – Чорний. (Починається дощ. Натягають на голови каптури
та ідуть углиб сцени).
У ЛІТАКУ. У салоні знаходяться Н а д і я та Ш т е ф а н. Позаду них сідають двоє
бізнесменів із Донецька.

ПЕРШИЙ. Корєш, ти відєш мой жівот?
ДРУГИЙ. Нє віжу.
ПЕРШИЙ. Во, за нідєлю убрал. Новая сєкрєтарша, пока жєна на
Сіціліі, на нєдєлю на екзотічєскую дієту посаділа.
ДРУГИЙ. На екзотічєскую?
ПЕРШИЙ. Слушай: утром – авокадо с яйцом, в обєд – авакадо с
курицей, а вєчєром – авакадо с сиром. І за нєдєлю вродє би 5 кг і нє
било.
ДРУГИЙ. Мля, я тожє так хочу. Слушай, а можєт дєло нє в дієтє,
а в сєкрєтаршє? Ха-ха-ха! Кстаті, ти іх часто мєняєш?
ПЕРШИЙ. Каждий год новая. Ето мой закон.
ДРУГИЙ. Братєла, а СПІД нє боішся подхватіть. Сам знаєшь, у
нас в Донєцкє ето как два пальца об асфальт.
ПЕРШИЙ. Усьо под контролєм. Я іх обязую справку от врача
прінєсті, что оні нє ВІЛ інфєцірованиє.
ДРУГИЙ. Молоток. А слишал ти, что у нас в Донєцкє со СПІДом
питалісь какіє-то молодиє нєдоумкі бороться?
ПЕРШИЙ. Ето как?
ДРУГИЙ. Мля, собствєним прімєром. Нікто із ніх нє пьйот, нє
куріт – да єщьо, прєдставляєш, всє разговарівают на украінском
язикє.
ПЕРШИЙ. Нє понял?
ДРУГИЙ. Да іх нікто нє понял, но на контроль на всякій случай
взялі.
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ПЕРШИЙ. Правільно сдєлалі, что взялі. Єслі нікто із ніх нє пьйот,
нє куріт – да єщьо всє разговарівают на украінском язикє, значіт чтото тут нє чісто. Слушай, а можєт оні фашісти какіє-то?
ДРУГИЙ. Мля, нужниє люді разбєрутся. Смотрі, відєш пєрєд намі
австріяка, которий тогда с намі із Кієва до Донєцка лєтєл?
ПЕРШИЙ. Ето жє надо, точно он. Но теперь возвращаєтся с
бабой. І такая вродє би нічєго сєбє. Я би єйо точно сєбє в секрєтарші
взял. Ха-ха-ха!
ДРУГИЙ. Ха-ха-ха! А я говорю, что нє взял би.
ПЕРШИЙ. Ето почєму жє, на мордашку довольно смазлівая. І
вообщє я шатенок люблю.
ДРУГИЙ. Ха-ха-ха! Да она калєка. Єйо на коляскє в самольот
прівєзлі. Ти просто нє замєтіл.
ПЕРШИЙ. Тогда точно она нє моя сєкрєтарша.
ДРУГИЙ. Слушай, а как там твоєй бабє с дєтьонишамі на Сіціліі?
ПЕРШИЙ. Каждій день по телефону воєт, домой просітся. Ужє достала.
ДРУГИЙ. Мля, ето значіт дєлай бабам добро. Моя тожє каждий
день із Бадєн-Бадена покоя нє дайот. Достал єйо ужє етот культурний
курорт. Говоріт, дажє плюнуть нє в кого.
ПЕРШИЙ. Смотрі-смотрі, как шатеночка что-то на ушко шєпочєт.
ДРУГИЙ. Мля, а что єй остайотся дєлать, она вєдь калєка, а он
как ні как – австріяка. Ха-ха-ха!
ПЕРШИЙ. Ха-ха-ха! Умєют наші баби іностранцам голови задуріть.
ДРУГИЙ. Ето точно. Мля, братєла, а нє випіть лі нам по сто грам.
ПЕРШИЙ. А почєму би і нєт!
До відлітаючих у салоні літака виходить М а р и н а, вбрана у форму стюардеси.

СТЮАРДЕСА. Пані та панове, ми відправляємося в рейс До
нецьк – Київ. Час польоту 1 година 40 хвилин. Просимо усіх застіб
нутися пасками безпеки. До вашого відома, у нас є книга Скарг та
Заповітів. При нагальній потребі, ви можете завжди нею скористатися.
А для тих, кого очікує Страшний суд, ще раз нагадуємо, що рішення
Страшного суду можна оскаржувати тільки в Страшному апеляційному Суді. Приємного вам польоту!
ЗАТЕМНЕННЯ. (Чується ревіння та падіння літака, яке супроводжується лайками та
криками): «Мля, братєла, ми падаєм! Корєш, нє можєт бить! Я нє хочу умірать! У
мєня на Сіцілії жєна і дєті. Что за хєрня, я лєтєл в Баден-Баден! Мля, братєла, ето
конєц! Надійко, щось сталося! Штефане, візьми мене за руку! Ти тільки не бійся,
напевно, це така турбулентність. Штефане, наш літак падає!»
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ВИБУХ. Тиша. Ніби записані на стару плівку голоси Ш т е ф а н а та Н а д і й к и.

ШТЕФАН. Надійко, як це сталося?
НАДІЙКА. Штефане, це стається раптово... Спершу здивування, а потім біль. Або навпаки.
ШТЕФАН. А потім?
НАДІЙКА. А потім починається інше життя...
ЗВУЧИТЬ ВІДЕНСЬКИЙ ВАЛЬС. Вбраний у чорний фрак на сцену виходить А р с е н.
З протилежної сторони у вишуканій сірій сукні до нього підходить М а р и н а. Вони
починають кружляти у танці. Одягнутий у білий фрак виходить М а к с и м.
Завмирає на краю сцени. Через мить Ш т е ф а н вивозить на візочку М а р и н у,
вбрану у розкішну білу сукню. Подає їй руку, допомагаючи вийти з візочка, і підводить до М а к с и м а. Дівчина та хлопець якийсь час мовчки дивляться один на одного.

МАКСИМ. Ти дозволиш запросити тебе на танець?
НАДІЙКА. Ні.
МАКСИМ. Я готовий вік у пеклі горіти, але дозволь хоча б раз
закружляти з тобою в танці…
НАДІЙКА. Максиме, зараз ми прощаємося. Назавжди!
МАКСИМ. Але ж ти кохала мене?!
НАДІЙКА. Так, і дуже щиро… Але відтоді минула ціла вічність.
МАКСИМ (ледь не стогнучи). Надійко, тоді хоча б вибач мене!
Мене напоїли і переконали, що так для тебе буде краще.
НАДІЙКА. Я все знаю. І я… ВИБАЧАЮ.
МАКСИМ. Надійко, хоча б один єдиний раз! Я тебе дуже прошу.
Заради усіх Ромео та Джульєт на землі, один прощальний вальс.
НАДІЙКА. Прощальний вальс – заради усіх Ромео та Джульєт на
землі.
Починають кружляти у танці, тоді як пара А р с е н а
Ш т е ф а н з книгою в руках виходить на авансцену.

та М а р и н и

зникає.

ШТЕФАН. Це книга, де надрукований її роман. «Брати
Габсбурги.1939 рік.» Автор – Надія Харченко. Або, напевно, краще
сказати – Нетудидитина. Саме так – Нетудидитина.
Кружляючи, і ця пара зникає за лаштунками. Ш Т Е Ф А Н залишає книгу на сцені,
кланяється і йде за молодими людьми.
Завіса
Жовтень – листопад 2012 р.
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ДЕТАЛІЗАЦІЯ
Предметне життя для п’яти акторів

Переклад із російської
Світлани Тимченко

СЦЕНА 1. НЕПРОХАНІ ГОСТІ
Велика кімната, від підлоги до стелі і від стіни до вікна захаращена різним домашнім
мотлохом. У глибині зліва видно вітальню з великою шафою для одягу і вхідними дверима. Справа – завішене вікно, глибше – двері у сусідню кімнату. Книжкові шафи,
полиці, поставлені одна на одну, письмовий стіл, – речей так багато, що між ними лишаються тільки вузькі проходи, якими і пересуваються тутешні мешканці. Контрастує із
цим світом хаосу тільки старанно застелене двоспальне ліжко в глибині сцени у центрі.
О л е н а в напівтемряві намагається дати ладу старому портативному телевізору. Її
маніпуляції ні до чого не ведуть. Зрештою вона стає на стілець, піднімає телевізор на
витягнуту руку, а іншою намагається зафіксувати антену. Через шипіння і шуми періодично прориваються звуки випуску новин.

ГОЛОС ДИКТОРА, ЧОЛОВІЧИЙ (то розчиняючись у шипінні, то
знову з’являючись). …може становити сотні тисяч чоловік, ніхто не
може назвати точну кількість демонстрантів… (шум) …атмосфера
дуже напружена (шум)… стоять в оточенні (шум) … прем’єр-міністр
не коментує (шум) …чого чекати завтра (шум)…

Олена стає навшпиньки, щоби приймач опинився ще вище, втрачає рівновагу і зіскакує на підлогу. Намагається витрусити хоч трохи інформації, через шуми фрагментами проривається зовсім інша програма:

ГОЛОС ДИКТОРА, ЖІНОЧИЙ (то зникаючи, то знову з’являючись). …чекають на парад планет, який, зі слів археологів (шум) …з
календарем майя (шум)…
О л е н а вимикає телевізор і заштовхує його під стіл. Деякий час стоїть, задумавшись, потім вузьким проходом протискається до вікна, злегка відсуває завіску, визирає на вулицю. Обережно привідкриває раму, до кімнати вривається виразний і
бурхливий шум юрби, чути різкі вигуки. Вона так само обережно зачиняє вікно,
ретельно засмикує штору. Хвилину стоїть у тиші, потім кидається до письмового
столу, знаходить телефон, дзвонить. Безрезультатно. Роздратовано кидає слухавку.
Раптом помічає своє відображення у дзеркалі, підбирається ближче, придивляється.

ОЛЕНА. Ну що? Як ти? Нумо, зберися! (Проводить пальцем по
обличчю, завмирає на підборідді). А це що? (повільно веде пальцем по
обличчю, вмить відсахується і повністю розглядає себе у дзеркалі,
наче вперше бачить). Господи, це що, я???!!!
Дзвонить телефон. О л е н а шукає слухавку, знаходить її на дивані, похапцем приймає дзвінок.
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ОЛЕНА. Ало! А… це ви… Так, так, удома… Ні, ще зранку пішов,
знову до консульства. Не дзвонив… Пробувала, зв’язку немає…
Звісно, хвилююся… Господи, та я ж розповідала! Його вже тричі
завертали назад із цими безглуздими візами… Та звідки мені знати?!
Прискіпуються до кожної дрібниці: підпис не там, чорнила не ті. Не
знаю, як воно буде… У нього контракт на п’ятнадцять концертів…
Так, підписали… Не сказав… Ну, не знаю… Чому приховує?... Зараз
на це лише й надія, якщо за тиждень не отримає візу…, навіть говорити не хочу… Ні, не дивилася. Я кажу, не дивилася, у нас немає
телевізора… Уже років зо два. Мені здається, Андрій не раз говорив
про це… Та знаю, у мене вікно – телевізор… Я зачиняю… Слухайте,
Анно Сергіївно, не треба зі мною, як із дитиною, добре? Я зачиняю
штори, і сиджу в напівтемряві вже тиждень. Ми скоро в норах жити
будемо… Нічого, пусте… Будь ласка, якщо він вам зателефонує, хай
набере мене одразу. Вибачте, хтось у двері дзвонить, мабуть, сусідка… Ні, у нього ключі. Добре, зв’яжемося…
Відключається, пробує набрати номер, марно, знову жбурляє слухавку. Підходить до
дзеркала.

ОЛЕНА (дивлячись на віддзеркалення). Знаю, знаю… все знаю…
Не можу я з ними говорити. Скажи, що на нас чекає, а? Складеться з
поїздкою?.. Як там Андрій? З ним усе добре, так?
Кидається до слухавки, шукає потрібний номер, набирає.

ОЛЕНА. Сергію, привіт… Можеш говорити? Що це за галас у
тебе? Що? Погано чути… (Кричить). Тобі, часом, Андрій не дзвонив? Питаю: Андрій не дзвонив? Чорт! Я майже нічого не чую. Ти
де?.. Так, краще… Не дзвонив… Ясно. А що там у тебе? Дуже галасно… На майдані? Поряд… (Квапно). Ні-ні, я не вдома… Нескоро
буду, ми тут паперами займаємося… Біганина ця… Ага, консульство… Які там новини?... Що-що? Як розбираєте? Навіщо? Господи,
ти це серйозно? Вибач. Зараз, зачекай хвильку. (Підбирається до
вікна, обережно визирає). Та що ж це?.. І я б поряд хотіла, але… Не
треба, не кажи нічого. Якщо допомога яка потрібна, ти дзвони… Будь
ласка… І бережи себе, добре?... Сусідка казала, що вчора колону автобусів з військовими бачила… (слухає, посміхається). Добре, що ти
жартуєш… (Відповідає в тон). В решті решт, не забудьте потім повернути все, як було, і з цими, із оточення, обережніше, там одні хлопчаки… Цілую, ага, бувай…
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Кладе слухавку, але схаменувшись, набирає знову.

ОЛЕНА. Сергію, вибач, що з такою дурницею, але про всяк випадок, не кажи Андрію, що я дзвонила, добре? Ну, не смійся, це серйозно… Не тільки до тебе, до всіх… Так, у цьому він незмінний. І раптом
щось потрібно, то дзвони одразу… Шкода, але зараз ніяк… Ага..,
добре, бувай… (Знову підходить до дзеркала).
ОЛЕНА. Будь ласка, не дивися на мене так, буцімто я є. Загубилася,
зовсім за-гу-билася.
Наполегливо дзвонять у двері. О л е н а здивовано дивиться у бік вітальні…
Дзвонять ще раз, так само довго… Деякий час зволікає, потім кидається відчиняти і
одразу відсахується. До квартири вривається смаглявий молодик, зачиняє за собою
двері, замикає замок… Він переляканий, розмовляє швидко ламаною російською та
англійською, з сильним акцентом.

НЕЗНАЙОМЕЦЬ (прохаючи). Пліз, не кричать… За мной бєгать…
Я бєгать туу… Не говоріть, очень просіть, не говоріть я тут.
ОЛЕНА (переходить на російську). За вамі гонятся?
НЕЗНАЙОМЕЦЬ. Йес, да, гоняться меня.
ОЛЕНА (притискається вухом до дверей, відскакує). Господи, що
ж робити…
НЕЗНАЙОМЕЦЬ. Хелп мі. Пліз. Спа-сать…
ОЛЕНА (запрошує його жестом до кімнати). Хто за вами женеться?
НЕЗНАЙОМЕЦЬ. Же-не-ца?
ОЛЕНА. Ноу. Ху ар… ммм.. гнаться?
НЕЗНАЙОМЕЦЬ. Ай ем іммігрант. Іллегал…
ОЛЕНА. Нелегальний мігрант?
НЕЗНАЙОМЕЦЬ. Йес. Работать… ета страна… Стоять ринок…
Деньгі работать… (Виправляє себе). за-работать…
ОЛЕНА. Хто там? Хто переслідує?
НЕЗНАЙОМЕЦЬ. Поліс…
ОЛЕНА (тихіше). Їм що, робить більше нічого?
НЕЗНАЙОМЕЦЬ. Прам міністер сказать: мігрант іст біг проблем…
І тудей ринок… как сказать по-рускі? Такой слово… Много поліс?
ОЛЕНА. Облава?
НЕЗНАЙОМЕЦЬ. Об-лав?
ОЛЕНА. Неважливо. Я розумію… понімаю.
НЕЗНАЙОМЕЦЬ. Сорі, плохо рускі…
ОЛЕНА. Нічого, нічого, все зрозуміло.
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НЕЗНАЙОМЕЦЬ (пояснює). Я волновать…
ОЛЕНА. Конєчно. Что ви собіраєтєсь дєлать?
НЕЗНАЙОМЕЦЬ. Спасать, послє думать. Мей бі, Еуроп…
ОЛЕНА. Посидіть тут, я послухаю…
Підкрадається до вхідних дверей, дослухається.

ОЛЕНА (повертається). Вам не можна… Вам нельзя тут долго
оставаться. Я мужа жду, он должен вєрнуться вот-вот.
НЕЗНАЙОМЕЦЬ. Андерстенд. Я ждать і уходіть… Бистро.
Сидять певний час мовчки, прислухаються.

НЕЗНАЙОМЕЦЬ (після паузи, ретельно добираючи слова). Спасі
бо. Ви очень добрая…
О л е н а дивиться на нього мовчки, на її очах проблискують сльози.

НЕЗНАЙОМЕЦЬ. Соррі! Соррі, плохо сказать? Обіжать?
ОЛЕНА. Я не добра. Не зважайте.
НЕЗНАЙОМЕЦЬ (спантеличено). Недобра? Вай?
ОЛЕНА. Що це… Що це у вас? (Вказує на низ піджака, який увесь
час розходиться).
НЕЗНАЙОМЕЦЬ. О! Соррі, соррі… (Витягає звідти пістолет).
Іт ис май арм.
ОЛЕНА (вскакує). Ви що? Що ви робите? У моєму домі? Зброя???
Забирайтеся звідси, негайно! Ідіть!
НЕЗНАЙОМЕЦЬ. Ноу, імпосибл ідті. Поліс!
ОЛЕНА. Я сказала: забирайтеся! Геть звідси, або я кричатиму.
НЕЗНАЙОМЕЦЬ. Пліз, не кричать, пліз не кричать, пліз. (Кидає
пістолет на підлогу, піднімає руки). Пліз, не кричать… Добрая…
ОЛЕНА (ногою обережно відсуває пістолет подалі). Сидіти!
Н е з н а й о м е ц ь опускається на край стільця.

НЕЗНАЙОМЕЦЬ. Не кричать…
ОЛЕНА. Боже, вибачте, я злякалася. Дуже сильно зброї боюся, з
дитинства. Навіть у тирі мені завжди здавалося, що набої повідскакують і поранять когось. Пробачте…
НЕЗНАЙОМЕЦЬ. Андерстенд. Ай нот стрелять. Оунли дефенд.
За-щи-та.
ОЛЕНА. Все одно, нехай там полежить, добре? (Заштовхує пістолет далі під шафу). Вот відітє, недобрая я…
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У двері знову протяжно дзвонять, потім ще раз.

НЕЗНАЙОМЕЦЬ. Ноу! Ноу! Нє откривать! (Тягнеться за пістолетом).
ОЛЕНА (перекриваючи йому дорогу). З глузду з’їхали? Ви що,
хочете тут стріляти?
Незнайомець починає метатися кімнатою. Зачіпає книжкову шафу, і згори на нього
валяться книги.

НЕЗНАЙОМЕЦЬ (завмерши). Уот? Уот мі маст ду? Уот дєлать?
О л е н а розгублено хитає головою.

НЕЗНАЙОМЕЦЬ. Просіть, не откривать!
ОЛЕНА. Андрій так зазвичай дзвонить! Він міг ключі забути.
У двері наполегливо дзвонять. Н е з н а й о м е ц ь падає на підлогу і повзе під
ліжко.

ОЛЕНА. Тільки не туди! (Беззахисно оглядається). Добре…
Сидіть тихо!!! Ні звуку! Ноу саунд! (Іде відчиняти).
ОЛЕНА. Хто там?
З іншого боку чути жіночий голос.

СУСІДКА. Оленочко, ти вдома! Слава Богу!
ОЛЕНА. А, це ви… Вибачте, я задрімала, і в мене безлад, як завжди…
СУСІДКА. Я на хвилинку. Оленко, відкрий, будь ласка, ти в порядку? Усе добре?
ОЛЕНА (на секунду замислившись, відчиняє). Так, а що сталося?
СУСІДКА. Ти що, нічого не чула?
ОЛЕНА. Про що це ви?
СУСІДКА. Та тут військові всюди, шукають когось …
ОЛЕНА. Міліція, чи що?
СУСІДКА. У формі… Мене питають: нікого підозрілого не бачили? Кажуть, до під’їзду заскочив… Можливо, озброєний, кажуть…
ОЛЕНА (визираючи на сходи). Та ви заходьте, що на порозі стояти…
С у с і д к а заходить. О л е н а швидко зачиняє за нею двері.

СУСІДКА. Андрія немає?
ОЛЕНА. Ні, а що?
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СУСІДКА. Я б не увійшла. Ти знаєш, він мене не любить. Нена
видить.
ОЛЕНА. Скажете таке… ненавидить…
СУСІДКА. Люто так. Не знаю, що я йому такого зробила…
ОЛЕНА. Ви щось сказати хотіли?
СУСІДКА. Так ось. Я саме з крамниці поверталася. За хлібом
виходила, найсвіжіший хлібець у цю годину. Ще й подумала: треба ж
такому, казна-що коїться навколо, люди бунтують, а хліб свіжий
завозять, прямо як завжди. Ти ж дивишся телевізор? Ой, ви ж без
телевізору… Так ти й новин не знаєш?
ОЛЕНА. Будьте ласкаві, усе по порядку, а то ми заплутаємося.
СУСІДКА. По порядку. Подай мені води, будь ласка… Поки піднялася до тебе… А ліфт вимкнули… Уявляєш? Хліб за розкладом, а
ліфт вимкнули!
О л е н а в’яло запрошує її жестом до кімнати, дає склянку з водою, та п’є.

СУСІДКА. От дякую… Зморилася я. Так ось, іду, а ці зустрічають
мене прямо біля під’їзду. Причому у того, що зі мною говорив, зірки
такі на погонах. «Куди шкутильгаєш, бабцю?» Я йому: «Та додому, а
що сталося?» Він: «Облава сталася на базарі, нелегалів ловимо». Я
кажу: «Кого-кого?» «Чорномазих усяких, вузькооких. Один наче
сюди побіг?» Я кажу: «Прямо до нас у під’їзд?» «Прямо до вас у
під’їзд. Так що обережніше, бабцю. Може, він озброєний» І гигикає
так єхидно, уявляєш? «Ах ти, падлюка, – думаю. – Зірочки поначіпляв і глузуєш зі старої людини? Щоб тебе лиха вхопила…». І пішла
собі, а у самої серце прямо вискакує. Швиденько зачинилася, посиділа, а потім за тебе подумала… Ледь доповзла… Посиджу хвильку,
віддихаюсь…
ОЛЕНА. А чого за мене подумали?
СУСІДКА (раптом пильно дивиться Олені у вічі). Та щось під
серцем тіпнуло. А ти нічого не знала, ні?
ОЛЕНА (знітившись). Нні… Я задрімала, ви мене збудили, я спросоння на шафу книжкову налетіла… прямо. Бачите?
Збирає книги, повертає їх на місце… Нахиляється нижче, ніж потрібно, і непомітно
подає знак незнайомцю під ліжком, щоб той мовчав.

СУСІДКА. Так чуєш… Я одразу згадала. Учора той, забуваю завжди, ну, головний наш міністр… Чорт цей…
ОЛЕНА. Не знаю, як його звати…
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СУСІДКА. То неважливо... Він виступав учора по телевізору.
Говорить, ці нелегали і є просто величезна проблема. Ну там… податки не платять, злочинність від них, бруд… Так військові зранку їх
ловлять. Скажи, як таких дурнів у міністри беруть? Тут таке, а вони
чорних ловлять!
ОЛЕНА. От покидьки! Господи, як же мені це остогидло! Знайшли
ворога теж.... Це ж у всі часи було: тільки-но народ підніметься –
одразу війна… А коли ми війну оголосимо? Так от, будь ласка, маєте!
І знайдеться ж хтось, почнуть їх грабувати, убивати…
СУСІДКА. Ох… Не дай Боже! (Хреститься). От сорому немає у
людей…
ОЛЕНА. Андрій давно мав повернутися… Хвилююся… (Робить
паузу, уважно дивиться на сусідку). Але дослухаюся до себе, наче з
ним усе нормально…
СУСІДКА (теж витримує паузу). І я так думаю, з ним усе нормально…
ОЛЕНА (полегшено зітхає). Чули, мабуть, що на майдані робиться?
СУСІДКА. Сьогодні ще не була. Учора пиріжків напекла, ходила,
пригощала. З капустою, з картоплею… Повну корзину. Так вони
знаєш як розхапали. Дякували як! Прямо ось…
ОЛЕНА (перебиває). Маргарито Тихонівно, вони барикади будують… Я з вікна бачила. І бруківку розбирають. Жах… Двадцять
перше століття надворі…
СУСІДКА. А я вчора цілу колону військових бачила.
ОЛЕНА. Ви вже казали…
СУСІДКА.Так сьогодні і по телевізору показали: з усієї країни їх
стягнуть… Жах який… У них же і танки, і артилерія… Але ти так не
хвилюйся. Там, кажуть, переговори йдуть на найвищому рівні, з іноземними, навіть, президентами. Бог дасть, усе владнається. Ти,
Олено, неспокійна така. Ти помолися, тобі полегшає.
ОЛЕНА. Я не вмію. Молюся, звичайно, інколи, але по-своєму.
СУСІДКА. От і нехай по-своєму. Візьми свічку і по-своєму помолися.
ОЛЕНА. Завжди важко слова потрібні знайти, найголовніше виділити, чи що.
СУСІДКА. Ой, Олено, ну що ти! Зараз що найголовніше? Щоб
бісів цих прогнали, так? Щоб стріляти не почали… А якщо почнуть,
то щоб кров була невелика, так?
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ОЛЕНА. Так, Маргарито Тихонівно. Амінь. І за мене помоліться…
Лунає впевнений дзвінок у двері. І одразу – ще один.

СУСІДКА (поспіхом вскакує, кидається у коридор). Боже, Боже,
це ж, мабуть, твій Андрій. Олено, ти тільки не ображайся, я боюся
його (зникає за дверима великої шафи у вітальні). Я тут постою, він
увійде, я тихенько заберуся собі, він навіть не почує, я тихесенько
так… (Ховається).
ОЛЕНА (відкриває двері шафи, впівголоса). Маргарито Тихонівно,
та що ж ви надумали?!
СУСІДКА. Боюся, дуже боюся, як він розсердиться… У мене
потім пальці німіють прямо. І тобі це на краще… Ти тільки в кімнату
його зразу відведи… (Закриває шафу).
У двері наполегливо дзвонять. Н е з н а й о м е ц ь робить спробу вилізти з-під
ліжка і дотягнутися до пістолета, але не встигає і вимушено повертається на попереднє місце.

ОЛЕНА. Хто там?
ЧОЛОВІЧИЙ ГОЛОС. Відчиніть! Міліція!
ОЛЕНА. Що сталося?
ЧОЛОВІЧИЙ ГОЛОС. Ви відчиняйте, потім поговоримо.
ОЛЕНА. У вас є… ордер?
ЧОЛОВІЧИЙ ГОЛОС. Звичайно.
О л е н а відчиняє вхідні двері. Заходить о ф і ц е р міліції.

ОФІЦЕР. Що ж ми такі недовірливі?
ОЛЕНА. Покажіть ордер!
ОФІЦЕР. Ви що, жартуєте? Який ордер? Опитування мешканців.
Ніякий ордер не потрібен. А якби і потрібен був… (Махає рукою). Які
там зараз ордери..
ОЛЕНА. Про що питатимете?
ОФІЦЕР. Тут говорити будемо?
ОЛЕНА. Вибачте, я поспішаю, і в домі не прибрано…
ОФІЦЕР (оглядаючи через її плече кімнату). Так, бачу… Добре…
(Виймає з планшета ручку і папір). Прізвище, ім’я?
ОЛЕНА. Я зобов’язана відповідати?
О ф і ц е р знизує плечима.

ОЛЕНА. Я можу звернутися до свого адвоката?
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ОФІЦЕР. Ви що, маєте власного адвоката?
ОЛЕНА. Маю… Є кілька знайомих, закінчили юридичний…
ОФІЦЕР (ховає папір та ручку). Добре, якщо ви так боїтеся,
давайте просто поговоримо. Скажіть, будь ласка, ви бачили чи, може,
чули щось підозріле?
ОЛЕНА. Де?
ОФІЦЕР. Тут. Може на сходах шуміли… Може у двері дзвонили…
ОЛЕНА. Я не знаю. Я спала, якщо чесно, ви мене збудили…
ОФІЦЕР (уважно на неї дивиться). Цікаво виходить…
ОЛЕНА. Що цікаво?
ОФІЦЕР. Кажете, що поспішаєте, а самі спите – нестиковочка.
Підозріло, так?
ОЛЕНА (знітившись). Я просто заспала, я мала вийти давно, і
заснула…
ОФІЦЕР. А що це ви серед білого дня спите?
ОЛЕНА. Стомилася, працюю багато…
ОФІЦЕР. І де працюєте?
ОЛЕНА. Це що, допит? Яке це має значення?
ОФІЦЕР. Цікавлюся. Ви ж кажете, що поспішаєте, а самі начебто
спите. Ліжко – заслане. Ім’я – приховуєте. Де працюєте – не кажете.
Підозріло? Підозріло.
ОЛЕНА. Я не чула ніякого шуму, і не могла чути, тому що лягла
відпочити і заснула. Якщо у вас усе, будь ласка, ідіть, я дійсно поспішаю.
ОФІЦЕР. Що ж ви так хвилюєтеся, га?
ОЛЕНА. Ви маєте рацію. Вибачте, всі ці події, я на межі…
ОФІЦЕР. Співчуваєте значить?
ОЛЕНА. Кому?
ОФІЦЕР. Цим, на майдані.
ОЛЕНА. Навіть якщо так, це моя особиста справа..
ОФІЦЕР. Звісно, особиста… Дозвольте. (Злегка відсторонює її,
проходить до кімнати).
ОЛЕНА. З якого права ви так поводитесь?
ОФІЦЕР. Ну ви як скажете – право! Зараз час такий… кожен сам
собі право.
Дзвонить телефон. О л е н а хапає слухавку. Доки вона говорить, о ф і ц е р
дослухається до розмови, з цікавістю оглядає кімнату, потім проходить до вікна,
відсуває завіску і дивиться вниз. М а р г а р и т а Т и х о н і в н а привідчиняє

42

Деталізація
двері шафи, намагається безшумно відчинити вхідні, але швидко впоратися із замком
не вдалось, і вона знову повертається у шафу.

ОЛЕНА. Алло! Маріє, Маріє, привіт, я така рада тебе чути… Нор
мальний голос… Просто хвилююся трохи. Андрій пішов зранку і не
дзвонить… А тут іще…. Так, консульство, хай йому грець… Поки що
ні, тому і ходить… Так, звісно пам’ятаю. Господи, тобі терміново?...
Добре, зараз (Порпається у паперах на столі). Дуже хороший дантист, але я так зараз і не знайду, де записала. Давно була, так... він
збирався з’їжджати, не знаю, де зараз приймає… Не знайду ніяк,
давай пізніше, добре? Що? У кіно? Ти жартуєш? Десь іще фільми
показують? Ну зараз якось не до цього… У мене, між іншим, міліція
у домі… Шукають когось, питання ставлять… Ні, поки не треба… Не
хвилюйся, впораюся. Добре, цілую, приємного перегляду… (Кладе
слухавку).
ОЛЕНА. Все, що могла, я вже сказала, і…
ОФІЦЕР (перебиває). Як цікаво…
ОЛЕНА. Що?
ОФІЦЕР (показує на вікно). Ось це. (Оглядається, уважно дивиться на неї). Андрій – чоловік, я правильно зрозумів?
ОЛЕНА. Правильно.
ОФІЦЕР. За кордон зібралися?
ОЛЕНА. Теж підозріло?
ОФІЦЕР. Маю вам дещо пояснити. Присядьте (Сідає на край
ліжка виймає планшет, робить жест, запрошуючи її присісти
поруч, Олена сідає). Знаєте, що ще підозріло?.. Ви навіть не спитали,
що сталося, кого ми шукаємо. Усі запитують...
ОЛЕНА. Яке мені до цього діло?… Слухайте, якщо питань більше
немає, будь ласка, йдіть. Я дуже поспішаю, і зараз Андрій повернеться.
ОФІЦЕР. До речі, думаю, вашому Андрію дуже пощастило…
ОЛЕНА. Не думаю, що компліменти входять до ваших обов’язків.
Ви щось показати хотіли?
ОФІЦЕР. Дивіться (Розгортає мапу так, що вона накриває і його,
і її коліна). Оце наша площа, хм, майдан, так би мовити. Ось це ваш
дім, прямо у центрі…
ОЛЕНА (трохи відсувається). І що?
ОФІЦЕР (продовжує водити пальцем по мапі). З оцього боку
поруч немає жодної споруди, бачите? А тут споруда є, але у центрі, у
стратегічно важливому місці, так би мовити, – тільки цей будинок. А
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вам відомо, що у всьому домі лише вікна вашої квартири виходять на
майдан?
ОЛЕНА. Відомо. І що? (Встає).
О ф і ц е р, дивлячись на неї, мовчки згортає карту.

ОФІЦЕР (після паузи). Співчуваєте, значить? Ви не бійтеся, багато
хто співчуває. Думаєте, мені самому приємно їх накази виконувати?
(Упівголоса). Може, я сам тільки-но й чекаю… Між іншим, мені за
таких умов підвищення світить. Із нашого управління ой голови полетять! Ой, полетять… (Виймає сигарети). Палите?
ОЛЕНА. Ні.
ОФІЦЕР. Я теж. А в нас є щось спільне… (Ховає пачку). Але,
наказ – це..
Один по одному лунають кілька наполегливих дзвінків у двері. О л е н а поспішає
у вітальню.

ОФІЦЕР. Хвилинку! (Випереджає її, стає за дверима, розстібає
кобуру). Тепер відчиняйте!
ОЛЕНА. Господи!
О л е н а відчиняє двері, заходить захеканий А н д р і й.
О л е н а і А н д р і й кидаються один одному в обійми.

АНДРІЙ. Олено, Оленко, вибач. Батарея сіла, додзвонитися ніяк
не міг, треба цю трубку викинути. Транспорт майже не ходить. Пів
дороги біг… Ти як?
ОЛЕНА (злегка відступаючи). Потім, Андрію, у нас гості…
АНДРІЙ (бачить офіцера, який виходить із-за дверей). Доброго
дня! Що трапилося? Олено, що таке?
ОЛЕНА. Як я зрозуміла, вони когось переслідують, усі квартири
обходять…
ОФІЦЕР. Проводимо операцію із затримання нелегальних мігрантів. Один заскочив у цей під’їзд… І ось Олена… вибачте, як вас
по-батькові?
АНДРІЙ (швидко оглядаючись на Олену). Ага, «Олена»… Ну-ну…
Так-так… що ви тут забули?
ОФІЦЕР. Проводиться оперативна робота – опитування мешканців…
АНДРІЙ. З приводу мігрантів?
ОФІЦЕР. Так.
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АНДРІЙ (оглядає кімнату). Угу… Мігранти, значить… Давно?
ОФІЦЕР. Що давно?
АНДРІЙ. Давно ви тут?
ОФІЦЕР. Хвилин п’ятнадцять…
АНДРІЙ. Раніше бували?
ОЛЕНА. Починається…
АНДРІЙ. Що «починається»? Не могли щось переконливіше вигадати?! Які, до біса, мігранти?! Вулицями скоро неможливо буде ходити через барикади, військові на кожному кроці, половина магазинів
зачинена. А ви мені розказуєте, що міліція мігрантів ловить?!
ОФІЦЕР. Ви що, не чули вчора прем’єр-міністра?
АНДРІЙ. Ні вчора, ні позавчора, ніколи! Я викинув телевізор два
роки тому. Знати не хочу ваших прем’єрів, президентів, спікерів-стікерів…
ОЛЕНА. Андрію, давай без істерик.
АНДРІЙ. Олено, скажи мені, будь ласка…
ОЛЕНА (уважно дивлячись йому у вічі). Андрію, п’ятнадцять хвилин тому він уперше зайшов у ці двері.
АНДРІЙ (стомлено). Ясно. Вибач… Ви вже все дізналися?
ОФІЦЕР. Ні, ви хто?
АНДРІЙ. В якому сенсі?
ОФІЦЕР. Ваші документи!
ОЛЕНА. Що це значить?
ОФІЦЕР. Перевірка особи. Про всяк випадок…
АНДРІЙ. Будь ласка. Ось! (Порпається у своїй сумці, протягує
паспорт).
ОФІЦЕР. Та-а-ак. (Розкриває, звіряє за фотокарткою, перевіряє
сторінку з місцем реєстрації). Угу… Т-а-а-ак… (Повертає, звертається до Олени). І ваш!
АНДРІЙ. Він теж у мене, зараз… (Шукає).
ОФІЦЕР. Паспорт заборонено передавати іншій особі. Будь-я-кій!
А якби я прийшов і одразу документи запитав? А ви без паспорта.
Підозріло? Підозріло.
АНДРІЙ. Я в консульство ходив, там стільки документів вимагають, про всяк випадок прихопив усі… Ось! (Протягує паспорт).
ОФІЦЕР (проглядає документ, повертає). Ну ось що. Унизу біля
під’їзду до вечора лишаємо свій пост. Помітите щось підозріле, одразу сигналізуйте… До побачення! Можливо, побачимося. (Йде).
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АНДРІЙ (зачиняючи за ним двері на замок). Сподіваюся, що ні.
(Повертається до Олени). Оленко, вибач!
ОЛЕНА. Прийняли?
А н д р і й хитає головою.

ОЛЕНА. Що цього разу?
АНДРІЙ (махає рукою). Довідка з банку застаріла, я ж із нею більше місяця ходжу.
ОЛЕНА. От халепа… А там ще щось лежить?
А н д р і й показує пальцем цифру «нуль».

ОЛЕНА. І що тепер?
АНДРІЙ. Куплю пістолет, всіх перестріляю.
ОЛЕНА. А серйозно?
АНДРІЙ. Є краща ідея?
ОЛЕНА (дивиться на дверцята шафи). Ой, зовсім забула…
(Заманює його в кімнату). Хотіла дещо показати (підводить до
вікна). Ти це бачив?
АНДРІЙ (визирає). Я це по всьому місту сьогодні бачив.
ОЛЕНА. І що тепер буде?
АНДРІЙ. Не знаю, Олено. Але, як то кажуть, «якщо на стіні
висить рушниця»…
ОЛЕНА. Андрію, я не можу більше лишатися і чекати на тебе. У
мене дах їде від усього цього. Мені страшно, ти це розумієш? Я хочу
поїхати звідси, якомога скоріше. У нас немає телевізора, але у
мене…
АНДРІЙ. …Але в тебе прекрасна уява. Я знаю… Слухай, прошу
тебе, не зараз, у нас обмаль часу. Я встиг дорогою назад зайти в банк,
вони якимось дивом ще працюють, говорив з керуючим, пояснив
ситуацію, він пообіцяв зробити липову довідку. Я зможу забрати її
десь за годину. Тоді знову встигну в консульство, вони сказали я ще
можу спробувати здати документи сьогодні.
ОЛЕНА. «Спробувати»! Ти – талановитий музикант, ти…
АНДРІЙ (перебиває). Що? Що ти сказала? Талановитий? Геніаль
ний! Ти хотіла сказати – геніальний.
ОЛЕНА. Андрію, досить. Послухай, у тебе контракт на п’ятнадцять концертів по всій Європі. Ти – нормальна людина, врешті-решт.
І ти змушений бігати і бити поклони цим клеркам! У яких вся життєва функція – перекладати папери з місця на місце. Чому ці люди вза46
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галі щось вирішують? Чому вимагають довідки з роботи, банку, всі ці
купи паперів?
АНДРІЙ. Так, у консульстві відчуваєш себе трішки стриптизером…
ОЛЕНА. Чому ми маємо трястися: приймуть-не приймуть, дадутьне дадуть? Тільки тому, що народилась у цій богом забутій країні?
АНДРІЙ. Звісно, так! Вони користуються правом народження. Ми
для них – нижча каста. Недо-народ. Холопи, яких потрібно тримати
подалі від панського столу, ближче до хліву. Але вони мають право
нам не довіряти, Олено. Якщо ми поводимося як раби, то і ставляться
до нас як до рабів.
ОЛЕНА. Але я не хочу, щоб до нас ставилися як до рабів. Дай мені
телефон консула!
АНДРІЙ. Не варто, Олено, може бути тільки гірше.
ОЛЕНА. Отож і воно! Це усе рабство твоє, холуйство, – «як би
чого не сталося».
АНДРІЙ (підходить до неї). Олено, не треба… Я біг і весь час
думав, як ми безглуздо марнуємо час. Ми ж насправді такі щасливі.
Ми можемо бути просто разом, сварячись, з’ясовуючи стосунки, але
разом. А знаєш, наявність військових у місті сильно стимулює здоровий глузд.
М а р г а р и т а Т и х о н і в н а н арешті вислизає зі своєї схованки і тихо-тихо
намагається відчинити двері.

ОЛЕНА (обіймає його). І що він тобі підказує?
АНДРІЙ (піднімає її на руки, несе і вкладає у ліжко). Що я маю за
годину бути в банку, але я так скучив… Мене просто розірве на
частини, якщо ти мене терміново не поцілуєш…
ОЛЕНА. Добре, поцілую. (Цілує, встає). Але інше – потім.
АНДРІЙ. Чому потім? Потім ніколи не буває.
Маргарита Тихонівна
двері. Двері тихенько грюкають.

забирається з квартири, причиняючи за собою

АНДРІЙ (схопившись). Ти чула?
ОЛЕНА (обіймає його). Що?
АНДРІЙ. Вхідні двері грюкнули.
ОЛЕНА. Тобі здалося.
АНДРІЙ. Точно грюкнули…
ОЛЕНА. Може, у сусідів.
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А н д р і й встає, йде у вітальню, відчиняє двері, виглядає на сходи.

АНДРІЙ (кричить Олені, яка лишилася сидіти на ліжку). Дивно!
Олено, чуєш, двері відчинені. Я її зачиняв на замок, точно пам’ятаю.
Цей гад пішов, і я її одразу зачинив. Дуже дивно.
А н д р і й замикає двері, оглядає вітальню, зазирає до шафи, потім залазить до неї,
вилазить, повертається до О л е н и. Зупиняється напроти, пильно на неї дивиться.
Підходить до найближчої шафи, з силою б’є по дверцятах так, що зверху валяться
якісь речі.

АНДРІЙ. Ну що ж, це цілком пояснює твоє «потім».
О л е н а спокійно дивиться на нього.

АНДРІЙ. Хто він? (Після паузи, стримуючи себе). Олено, я запитую, хто він?
ОЛЕНА (зітхаючи). Андрію, що знову?
АНДРІЙ. Хто ховався у шафі? Там табурет ще теплий, і взуттєві
коробки зім’яті.
ОЛЕНА (сміється). Це не те, про що ти думаєш.
АНДРІЙ. Хочеш сказати там нікого не було?
ОЛЕНА. Андрію, я не хотіла тебе засмучувати…
АНДРІЙ. Засмучувати?!
ОЛЕНА. Заспокойся, там наша сусідка відсиджувалася, Маргарита
Тихонівна. Вона сховалася, коли ще цей… з допитом прийшов…
Думала, ти дзвониш, і в шафу полізла. «Андрій мене ненавидить, я
краще тут посиджу, а потім заберуся»…
АНДРІЙ. Оттакої! А я ж відчуваю запах старих парфумів…
Думаю, де я його раніше чув?.. (Сміється, обіймає Олену). Оленко,
вибач, не можу з собою нічого вдіяти, умить зриває дах, і я біситися
починаю... У тебе, часом, більше ніхто не завалявся?
ОЛЕНА. Ну, ще пара коханців…
АНДРІЙ (цілує її). Де ти їх усіх переховуєш? Чекай-но, а чому ти
Маргариту цю впустила?... Я ж тебе неодноразово просив… Олено,
ти можеш до цього ставитися як завгодно, але вона – типова відьма,
я тобі сто разів казав. Ти її очі бачила? І мочки вух поприростали. У
середньовіччі з такими вухами спалювали на вогнищі. І правильно
робили…
ОЛЕНА. Андрію, тебе іноді просто соромно слухати… майже
завжди соромно.
АНДРІЙ. Що ж ти за мене заміж пішла?
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ОЛЕНА. Я слухала, як ти граєш, а не що ти говориш..
А н д р і й м иттю кидається в сусідню кімнату.

АНДРІЙ (кричить звідти). Олено! Оленко, йди сюди терміново!
ОЛЕНА (кричить). Андрію, не будь дитиною. Тобі вже час виходити.
Чути як у сусідній кімнаті А н д р і й починає грати на скрипці третю частину концерту Паганіні для скрипки з оркестром. Але через мить він з’являється на порозі
кімнати без скрипки, а музика продовжує звучати.

АНДРІЙ (посміхається). Упізнала? Це Менухін.
ОЛЕНА. Одразу впізнала.
АНДРІЙ (підходить). А от і ні! Нічого ти не впізнала. Ти музично
безграмотна особа.
Гасить світло, так, що наступає майже повна темрява.

ГОЛОС ОЛЕНИ. Що ти робиш?
ГОЛОС АНДРІЯ. А на що схоже?
ГОЛОС ОЛЕНИ. Я ж сказала, не зараз. Андрію, годі! Кому в банк
бігти?
ГОЛОС АНДРІЯ. Встигну, все встигну. Тільки до тебе завжди не
встигаю.
ГОЛОС ОЛЕНИ. Андрію, ну, будь ласка, будь розумним…
Чути звуки поцілунків.
Раптом лунає постріл, короткі спалахи світла і приглушений стогін.

ГОЛОС ОЛЕНИ. О, Господи!
ГОЛОС АНДРІЯ. Боже! Що це?
Чути тупіт ніг. Вмикається світло. Н е з н а й о м е ц ь сидить на підлозі, спершись
на двері шафи, притискає до себе закривавлену руку і стогне, поряд із ним лежить
пістолет.
О л е н а непритомніє. А н д р і й підхоплює її.

АНДРІЙ (кричить). Ти хто? Ти хто такий, а? Відповідай! Олено,
мила моя, що з тобою? (Обережно б’є по щоках). Олено, Олено,
отямся. Ти хто такий, а? (Хапає пістолет, наставляє його на
Незнайомця, але той ні на що не реагує і продовжує стогнати).
Відповідай, суко! Оленко, Оле-но… (Однією рукою з силою б’є по
щоках Олену, іншою тримає на мушці незнайомця). Олено, отямся,
чорт забирай! Господи, що тут відбувається?
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ОЛЕНА (приходить до тями). Андрію, води!
АНДРІЙ. Води, так-так, зараз. (Кладе їй в руки пістолет). Тримай
його! (Указує на незнайомця, біжить у сусідню кімнату, яка десьтам з’єднується з кухнею).
Коли він виходить, О л е н а випускає з рук пістолет і злегка відштовхує його подалі. А н д р і й швидко повертається з чашкою води, подає її О л е н і, яка сидить на
підлозі. Н е з н а й о м е ц ь уже не стогне, а тихенько скавучить.

АНДРІЙ. Олено, Оленко, ти в порядку?
О л е н а киває.

АНДРІЙ. Оленко, хто це? Хто це, а? Звідки він узявся?
ОЛЕНА (вимовляє з натугою). Під ліжком.
АНДРІЙ. Що під ліжком? (Боязко зазирає під ліжко, потім на
Олену). Що за чортівня! Він що, був у нас під ліжком?
О л е н а киває.

АНДРІЙ (вскакує, починає метатися). Господи, за що це мені!
(Підскакує до Олени). Так ти не жартувала!!! Де інший? (Кидається
до Незнайомця, хапає його за петельки). Де інший??? (Починає оббігати кімнату, зазираючи то під стіл, то до шафи).
ОЛЕНА (зібравшись із силами щодуху кричить). Андрію!!!
А н д р і й підбігає до неї, падає на коліна. О л е н а притискає його голову до себе.

ОЛЕНА. Андрію, не те, не те… Він той, кого шукають. Нелегал. За
ним гналися, я відчинила, він сховався. Все. Води!
Андрій дбайливо поїть її з чашки.

АНДРІЙ. Оленко, Оленочко, все ясно, ясно все. Зараз легше буде,
зараз. Чорт, чого він з пістолетом?..
ОЛЕНА (поступово приходить до тями). Пістолет я забрала, сховала під шафу, він, мабуть, поліз у темряві за ним і випадково пальнув. Якби ти світло не вимкнув, якби не ці твої ідіотські фантазії…
Якби в мене над головою займалися коханням, я б теж спробувала
тихенько втекти.
АНДРІЙ. Олено, Оленко, Оленочко, вибач. (Після паузи). Я ж не
знав… Чому ти не сказала?
ОЛЕНА. Щоб ти його вбив? А я тобі передачі носила?...
АНДРІЙ. Так… Що будемо з ним робити?
ОЛЕНА. Допоможи встати.
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Спираючись на А н д р і я, встає, вони підходять до н е з н а й о м ц я. О л е н а
опускається на коліна, обережно торкається його руки і оглядає рану.

ОЛЕНА. Нічого-нічого, все буде добре. У нього шок. Андрію,
треба йому рану промити. Неси миску з водою, неси аптечку.
А н д р і й вибігає.

ОЛЕНА (кричить навздогін). Бинти подивись там, вату, перекис.
Краще усю аптечку неси! (Незнайомцю примовляє, обдивляючись
рану). Зараз-зараз. Все буде добре, все добре буде… (Дотягується до
подушки, підмощує пораненому під голову).
А н д р і й приносить миску з водою і аптечку. Вони промивають рану.
Н е з н а й о м е ц ь іноді скрикує.

ОЛЕНА. Здається, пройшла навиліт. Ну і добре. Треба ретельніше
обробити…
АНДРІЙ. (заглядає до шафи). Точно навиліт, он вона у стіні
застрягла (Повертається до Олени). Послухай, ти впевнена, що ми
чинимо правильно? Його шукають, він озброєний…
ОЛЕНА (перев’язуючи рану). Він небезпечний. Уяви собі, що ти
потрапив до чужої країни, абсолютно безправної. Ти б теж пістолета
купив одразу, для впевненості. Допоможи, відведемо його в ту кімнату, там вкладемо.
АНДРІЙ (допомагаючи, бурчить). Там скрипка живе… Добре,
приберу її. Як його звати?
ОЛЕНА. Гадки не маю.
АНДРІЙ (незнайомцю). Ти мене чуєш?
Н е з н а й о м е ц ь киває.

АНДРІЙ. Як тебе звати?
НЕЗНАЙОМЕЦЬ (шепоче). Валі.
АНДРІЙ. Що?
НЕЗНАЙОМЕЦЬ (із зусиллям). Валі.
АНДРІЙ. Хто тут повинен «валити»?
НЕЗНАЙОМЕЦЬ (хрипить). Май неймз Валі.
АНДРІЙ. Ясно. Валі, ти йти можеш?
В а л і киває.

АНДРІЙ. Ну тоді встаємо.
Допомагають пораненому встати, і ведуть, підтримуючи та розмовляючи дорогою.
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ОЛЕНА. Забула сказати: твоя мама дзвонила, ображається дуже,
від тебе ні слуху, ні духу.
АНДРІЙ. Я пізніше подзвоню, мобільний залишу, користі від
нього… Якщо хтось постріл почув і будуть розпитувати, скажи, що я
полицю вішав і з драбини впав. Ідемо, ідемо, Валі, ще трошки… У
банк і консульство мені у будь-якому разі потрібно встигнути. Не
можу повірити, що залишу тебе, Олено, з цим красенем, от звалився
він на нашу голову…
Відводять В а л ю у сусідню кімнату). Через хвилину А н д р і й повертається,
бачить пістолет, підбирає його і ховає до сумки. Гасне світло.

СЦЕНА 2. У ЇДАЛЬНІ
Дія відбувається у помешканні батьків А н д р і я. Сцена – великий стіл, укритий
скатертиною. На ньому окремі предмети сервірування: Ф і л і ж а н к а, Б л ю д ц е,
З а п а р н и к, Г л е ч и к з - п і д в и н а, К е л и х. Увесь час, доки відбувається
сцена, одна по одній звучать гітарні композиції Френсіса Гойі.

ФІЛІЖАНКА. Я так люблю її губи… Моє тіло зігріває гарячий
червоний чай, вона дбайливо огортає мене своїми сухими пальцями і
так ніжно торкається вустами… ЇЇ губи я бачу уві сні…
БЛЮДЦЕ. Анна Сергіївна пішла…
ФІЛІЖАНКА. Вона не могла просто піти, лишити мене і піти.
Коли чай випито, коли все скінчилося, вона несе мене до тієї, іншої
кімнати, де стіни виблискують, як моє тіло, і купає мене у ароматній
пінній воді. Вона не могли піти надовго. Вона повернеться. Сьогодні
Анна Сергіївна лише раз обливала мої нутрощі чаєм, вона повернеться і захоче зробити це ще раз. А потім ще… Так-так, я знаю.
КЕЛИХ. А я нутрощами відчуваю, що сьогодні на нас чекають
великі неприємності.
ЗАПАРНИК. Скажи прямо: ми у небезпеці. Минулого разу вона
так само плакала-плакала, а потім узяла і розтрощила моєму брату
голову.
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ФІЛІЖАНКА. Твій брат ніколи її не любив! Він готував чай то надмірно терпким, то жахливо гірким. Що я мала відчувати, коли наповнювалася ним? Коли я мусила вливати у її прекрасні вуста цей, так би
мовити, напій? Я мовчала, я нічого не говорила. А у Анни Сергіївни
взагалі терпіння янгола. Але ж вона не могла миритися з цим вічно…
ЗАПАРНИК. І тому вона взяла його за вухо і жбурнула об стіну?
Дозвольте нагадати, він розколовся на десятки черепків! І мокрі чаїнки з нього розлетілися по всій кімнаті! Це видовище переслідує мене
в нічних жахах.
БЛЮДЦЕ (філіжанці). Слухай, сестро, Анна Сергіївна пішла на
кухню і вона плаче… Як минулого разу…
ФІЛІЖАНКА (схвильовано). Знову плаче? Що сталося? Чому
плаче?
БЛЮДЦЕ. Ти хіба не чула? Вона щойно говорила з Левом
Борисовичем…
ГЛЕЧИК З-ПІД ВИНА. Сьогодні він допив те червоне вино, яке
витримував понад два роки і зберігав у мені.
КЕЛИХ. Він завжди так робить після сварки з Анною Сергіївною.
ГЛЕЧИК З-ПІД ВИНА. Він знову горлав, що сьогодні ж нап’ється
горілки, хоча пречудово знає, що Анна Сергіївна геть вилила всю
горілку, коли йому поставили діагноз. А потім, як завжди, витягнув
мене, тільки цього разу вина лишилося зовсім мало.
ФІЛІЖАНКА. Що сталося? Чому вони посварилися? Лев
Борисович знову образив Анну Сергіївну? Я цілий ранок мліла від її
дотиків, і нічого іншого не пам’ятаю.
БЛЮДЦЕ. Вона вмовляла його не йти сьогодні. Вона сказала, що
боїться за нього. А він сказав, що у нього важливе…
КЕЛИХ (перебиває). У нього важливе інтерв’ю з директором якогось заводу. Він його кілька місяців допрошувався, і якраз на сьогодні
йому призначили.
БЛЮДЦЕ. А Анна Сергіївна сказала, що у його віці і з його репутацією він сам має обирати час для зустрічей. І що для нього робота
завжди була важливіша за неї. Вона сказала, що стільки разів жертвувала собою ради нього, а він жодного разу нічим не пожертвував ради
неї. А ще – що він занапастив усе її життя.
ФІЛІЖАНКА. Занапастив-занапастив. У дівоцтві до неї залицявся
Георгій. Я назавжди запам’ятала його вуста, такі гарячі й вологі… Ви,
звісно, не можете цього знати, це наша з нею таємниця.
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ЗАПАРНИК. І не дарма занапастив… Вона теж занапастила життя
мого брата… А перед цим шпурнула у вікно мою кавову кузину, а ще
до того…
ФІЛІЖАНКА. Цииить! Ти не маєш права так говорити, ти зовсім
нічого не знаєш про її життя.
ЗАПАРНИК. Добре, якщо вам байдуже, якщо всіх влаштовує моє
мовчання, я мовчатиму. Краще медитувати на аромат чаю, ніж вас
слухати.
КЕЛИХ. А Лев Борисович відповів, що вона ніколи не цінувала те,
що мала…
ФІЛІЖАНКА. Як дивно, сьогодні ранок починався там мирно…
Вони сиділи, снідали… Грала музика… (Пауза).
БЛЮДЦЕ. Андрій не дзвонив?
КЕЛИХ. Не дзвонив…
БЛЮДЦЕ. І вчора не дзвонив?
КЕЛИХ. Він не дзвонив вже два тижні…
ФІЛІЖАНКА (зітхаючи). Зрозуміло…
ГЛЕЧИК З-ПІД ВИНА. А хто це дзвонив учора?
БЛЮДЦЕ. Сказали: можна прийти за пенсією.
ФІЛІЖАНКА Раніше телефон дзвонив так часто, що навіть серед
ночі мені ввижалися вібрації цього звуку. А зараз, навіть коли телефон дзвонить, мені здається, що це сон, ніщо не озивається в мені.
ГЛЕЧИК З-ПІД ВИНА. Тому що дні стали такими, як наші сни.
КЕЛИХ. Безбарвними і однаковими?
ФІЛІЖАНКА. Мої сни не такі! Вони яскраві, вони палкі, вони…
БЛЮДЦЕ. Андрій не приходив півроку…
КЕЛИХ. Він дуже зайнятий. У нього кожного дня репетиції з
ранку до ночі..
БЛЮДЦЕ. Так, звичайно. (Пауза).
КЕЛИХ. Між іншим, кажуть, що у сусідньому дворі новий магазин відкрився, з дуже низькими цінами…
ГЛЕЧИК З-ПІД ВИНА. Дивно. Я чув, магазини навпаки зачиняються, всі бояться через ці події.
ФІЛІЖАНКА. Ви мабуть і не чули у своїй шафі, але я щовечора
дивлюся новини, і там сказали, що дбайливий уряд по всьому місту
відкриє сто соціальних магазинів.
БЛЮДЦЕ. Ну хоча б щось… Все так дорожчає..
КЕЛИХ. Особливо ліки...
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БЛЮДЦЕ. Може, вийде заощадити на хороший подарунок дітям.
КЕЛИХ. Дітям… Якщо ти про Андрія з його Оленою, так у них
стільки всього, важко їм догодити…
БЛЮДЦЕ. У них телевізора немає… А таке навколо робиться…
Звідки новини дізнаватися?
ФІЛІЖАНКА. І серіали як дивитися?
ГЛЕЧИК З-ПІД ВИНА. Навряд чи вони люблять серіали.
ФІЛІЖАНКА. Як можна не любити серіали?
КЕЛИХ. Андрій сказав, що сам телевізор викинув.
БЛЮДЦЕ. Старий був, ось і викинув… Новий би не викинув. А
від Оксанки чути щось?
КЕЛИХ. Лист був днями… Діти до школи ходять. Катя пішла вчитися на скрипку…
ФІЛІЖАНКА. Як Андрюшенька…
КЕЛИХ. Як Андрій… А менший у садок пішов. (Пауза).
БЛЮДЦЕ. Що за музика?
ГЛЕЧИК З-ПІД ВИНА. Френсіс Гойя.
БЛЮДЦЕ. Гарно… але надто сумно.
ГЛЕЧИК З-ПІД ВИНА. Нудно.
КЕЛИХ. Учора теж хтось дзвонив… Не пам’ятаю, хто…
БЛЮДЦЕ. Учора дзвонили аж двічі. Спочатку нагадали, що в
суботу річниця смерті Валери…
ГЛЕЧИК З-ПІД ВИНА. Валера був прекрасним другом.
КЕЛИХ. Ага, це точно.
ФІЛІЖАНКА. Що я чую? Валера помер? Які ж у нього були
солодкі вуста! І які палкі долоні…
БЛЮДЦЕ. Заспокойся, це сталося рік тому. А інший дзвінок був із
Канади.
КЕЛИХ. І як там вони?
БЛЮДЦЕ. Усе добре… Тихо-спокійно. Діти живуть своїм життям,
брат із дружиною – своїм. Бачаться рідко. Думають з’їздити в Європу,
до Парижу чи Відню…
ФІЛІЖАНКА. Париж… Я завжди мріяла там побувати…
ГЛЕЧИК З-ПІД ВИНА. А від лікаря ніхто не дзвонив?
КЕЛИХ. Ні, лікар мовчить.
БЛЮДЦЕ. Андрій збирається за кордон, у нього контракт.
КЕЛИХ. Мабуть, там і залишиться.
БЛЮДЦЕ. Нехай лишається… Але як тут без нього?
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ГЛЕЧИК З-ПІД ВИНА. Він і так майже не з’являється.
БЛЮДЦЕ. Ну чому ж він не дзвонить?..
ГЛЕЧИК З-ПІД ВИНА. Посварилися минулого разу… Лев Бори
сович сказав, що розчарувався у всіх політиках і вперше в житті не піде
на вибори. Андрій сказав, що таким чином він підтримає владу. Лев
Борисович образився, і сказав, що і влада, і опозиція з одного тіста
ліплені. Вони ще довго сварилися, доки Андрій не кинув слухавку.
(Пауза).
ЗАПАРНИК (не витримує). До чого всі ці задушевні розмови? Ви
що, не розумієте, ми можемо навіть не дожити до вечора?
ФІЛІЖАНКА. Що це означає? Сьогодні ввечері наш із Анною
Сергіївною улюблений серіал.
ЗАПАРНИК. Ти хочеш сьогодні ввечері дивитися серіал?
ФІЛІЖАНКА. Так.
ЗАПАРНИК. Як учора?
ФІЛІЖАНКА. Так.
ЗАПАРНИК. І як позавчора?
ФІЛІЖАНКА. Так.
ГЛЕЧИК З-ПІД ВИНА. Вона хоче дивитися серіали щовечора,
завжди.
ЗАПАРНИК. Навіщо?
ФІЛІЖАНКА. Що значить «навіщо»? Що за дурниці?
ЗАПАРНИК. Ти ж бачила смерть мого брата. Невже ти не розумієш, що ти висиш на волосинці і у будь-який момент сама можеш
загинути?.. А якщо розумієш, то хіба не запитуєш себе «навіщо»?
ФІЛІЖАНКА. Навіщо дивитися серіали?
ЗАПАРНИК. Ні! Навіщо ти існуєш?! Мені, наприклад, потрібен
час, щоб розібратися. Мені життя потрібне для того, щоб розібратися
навіщо воно потрібне…
ФІЛІЖАНКА. Що за маячня? Мені тебе шкода. Тому що ніколи,
чуєш, ніколи не торкалися тебе ніжні губи Анни Сергіївни. Взагалі
нічиї не торкалися. Не знайти тобі відповіді на твої «навіщо». Ні в
яких медитаціях.
Пауза. Чути приглушені звуки плачу.

КЕЛИХ. Вона плаче дедалі сильніше.
Лунає телефонний дзвінок. Він звучить довго і наполегливо, але ніхто не бере слухавку.
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БЛЮДЦЕ. Чому вона не підходить?
ФІЛІЖАНКА. Усі чують цей звук?
БЛЮДЦЕ. Може, це Андрій? Чи Олена…
КЕЛИХ. Або Лев Борисович дзвонить, щоб помиритися…
ГЛЕЧИК З-ПІД ВИНА. Або Оксана.
КЕЛИХ. Від Оксани був би міжміський, довгий. Швидше Лев
Борисович.
ГЛЕЧИК З-ПІД ВИНА. Можуть і у справах… Стосовно пенсії чи
комунальних…
БЛЮДЦЕ. Чи з лікарні стосовно операції.
ФІЛІЖАНКА (схвильовано). Що таке? Чому вона не бере слухавку?
Телефон продовжує дзвонити.

ЗАПАРНИК (у паніці). Вона плаче все гучніше. Вона дедалі гучніше плаче!
Телефон продовжує дзвонити.

ЗАПАРНИК. Того разу теж дзвонили, і вона не брала!!!
Телефон продовжує дзвонити.
Всі починають говорити дуже швидко, майже перебиваючи один одного.

ФІЛІЖАНКА. Що таке? У мене все тремтить всередині.
ЗАПАРНИК. Бідний мій брат! Бідні всі ми!
ГЛЕЧИК З-ПІД ВИНА. Щось мені зле. Лев Борисович не повинен
був іти з дому.
КЕЛИХ. Він повинен був піти, але краще б він лишився.
ЗАПАРНИК. Моліться, якщо вмієте, вона йде сюди!
Телефон замовкає. Чути ридання, які стають гучнішими, а потім все чіткіші кроки.
Всі починають говорити практично одночасно, вже не розібрати, кому належать
репліки.

– Нечай вона не плаче!
– Не хочу помирати!
– Я ні в чому не винен!
– Нехай вона всім пробачить!
– Допоможіть нам!
– Рятуйте!
– Хай все закінчиться мирно!
57

Дмитро Терновий

– Зглянься, зглянься над нами!
– Нехай вона просто вип’є чаю!
Раптом стає тихо, гасне світло і чути, як б’ються один об одного боки посуду.
Чути загальний крик.

ГЛЕЧИК З-ПІД ВИНА (кричить). Аааааааа! Що вона робить?
ЗАПАРНИК (кричить). Обережно! Вона зібрала скатертину разом
з нами.
ФІЛІЖАНКА (кричить). Навіщо? Навіііііііщо?
Останній крик доповнюється загальним видихом, тому що в цей момент посуд,
загорнутий у скатертину, здіймається, а потім летить на підлогу.
У суцільній темряві чути звук удару, від якого вмить трощиться увесь посуд, потім
іще один. Чути як мішок з черепками падає на підлогу. Чути як кроки і тепер вже не
такі невтішні, а зовсім короткі схлипування, віддаляються.

СЦЕНА 3. ІНТЕРВ’Ю, ЩО НЕ ВІДБУЛОСЯ
Дія відбувається у кабінеті О л ь г и І в а н і в н и, директора компанії з виробництва безалкогольних напоїв.
О л ь г а І в а н і в н а і Л е в Б о р и с о в и ч мовчки сидять один проти одного
за захаращеним паперами столом. Перед ним – записник із ручкою, диктофон, чашка
гарячого чаю і тарілка з печивом.
Лев Борисович не відриваючи очей дивиться на О л ь г у І в а н і в н у, та, буцімто
замислившись, перебирає папери.

ЛЕВ БОРИСОВИЧ. Щось я ніяк не втямлю. Ми домовлялися про це
інтерв’ю багато місяців, а зараз ви говорите, що вам нічого сказати?
О л ь г а І в а н і в н а перебирає папери.

ЛЕВ БОРИСОВИЧ. Добре, а що мені редакторові сказати? Про що
писати? Про те, як це інтерв’ю не відбулося? Як мене увесь цей час
водили за ніс?
ОЛЬГА ІВАНІВНА. Пийте чай, Льово, остигне.
ЛЕВ БОРИСОВИЧ. Пийте чай і забирайтеся? Ради цього я їхав через
півміста дві з гаком години через усі ці паспортні контролі? Ви не могли
подзвонити і скасувати зустріч? Ви що, не знаєте, що у місті коїться?
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ОЛЬГА ІВАНІВНА. Льово, ви самі дуже наполягали на зустрічі…
ЛЕВ БОРИСОВИЧ. Звісно, я наполягав. Редакційне завдання
ніхто не відміняв...
ОЛЬГА ІВАНІВНА. Мені було по-людськи незручно ще й сьогодні
відмовляти.
ЛЕВ БОРИСОВИЧ (після паузи). Ольго Іванівно, скажіть, що сталося? Може, я зможу допомогти?
ОЛЬГА ІВАНІВНА. Скільки років ми знайомі, Льово?
ЛЕВ БОРИСОВИЧ. З того моменту, як ви очолили підприємство.
Я був на зборах акціонерів, потім брав у вас перше інтерв’ю.
ОЛЬГА ІВАНІВНА. Боже мій, значить років 17 уже… Знаєте, я вас
завжди вважала талановитим журналістом. Ви вмієте напрочуд точно
передати зміст сказаного, нічого не перекручуєте, а пишете легко,
цікаво… З вами завжди можна було спілкуватися довірливо, я знала,
якщо попрошу про щось не писати, ви не напишете.
ЛЕВ БОРИСОВИЧ. Ну, навіщо мені було псувати стосунки з
таким перспективним джерелом інформації. (Після паузи). Ольго
Іванівно, я дуже радий вас бачити, зовсім не розумію, що тут відбувається і чому ми так довго не могли зустрітися… Добре, я ховаю диктофон, закриваю записник, просто п’ємо чай.
ОЛЬГА ІВАНІВНА. От і добре.
ЛЕВ БОРИСОВИЧ. Чому ви не хочете говорити?
ОЛЬГА ІВАНІВНА. Надто вас поважаю, щоб відбутися дурницею.
Л е в Б о р и с о в и ч з апитливо дивиться на неї.

ОЛЬГА ІВАНІВНА (стишуючи голос). Льово, ніколи ще не було
так погано, як зараз. За всі роки, ні за однієї влади, ніколи. Льово,
вони нас просто винищують.
Несподівано починає плакати. Л е в Б о р и с о в и ч розгублено вскакує, простягає
їй серветку, бере за руку.

ЛЕВ БОРИСОВИЧ. Ну, заспокойтеся, заспокойтеся, будь ласка,
Ольго Іванівно.
ОЛЬГА ІВАНІВНА. Я не знаю як їх назвати, це справжні бандити.
Вони звикли красти, а тепер вирішили вкрасти усю країну. Отак повністю взяти і покласти собі до кишені. Вони все тягнуть! (Схлипує).
ЛЕВ БОРИСОВИЧ. Що сталося, рейдерська атака?
ОЛЬГА ІВАНІВНА. Ні, до цього ми якраз готувалися. Спочатку
були такі дзвіночки. Промацували мене: а давайте зустрінемося, а
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давайте поговоримо. Не стала ні з ким зустрічатися, знайшла якесь
тимчасове прикриття. Юрисконсультів дорогих найняли. І потім, ви
ж знаєте, ми завжди працювали чесно, відкрито. Репутація… грамотами з податкової бухгалтерія завішана. У мене он свій іконостас,
подяки від усіх мерів, прем’єрів, аж до президентів… Загалом, якось
відбилися, тим паче не вперше.
ЛЕВ БОРИСОВИЧ. І що?
ОЛЬГА ІВАНІВНА. Душать так, що сил немає ніяких. Хочуть, щоб
у нас в обігу зовсім вільних грошей не лишилося. Мені держава
зобов’язана податок на додану вартість за експорт відшкодовувати.
Це мені по закону, по закону!!! належить, ви ж знаєте. Не відшкодовують. (Схлипує).
ЛЕВ БОРИСОВИЧ. А через суд?
ОЛЬГА ІВАНІВНА (Схлипує). Я три суди виграла! Інстанцію за
інстанцією. Все пройшла, аж до Верховного! Верховний суд ухвалив:
відшкодувати п’ять мільйонів. Кругом чорним по білому написано –
виплатити. Не платять. Хоч розбийся! Такого беззаконня не було
ніколи…
ЛЕВ БОРИСОВИЧ. Справу кримінальну проти тих, хто не платить.
ОЛЬГА ІВАНІВНА. Навіть позов склали. Жоден суд не бере.
Просто не беруть до розгляду, і все.
ЛЕВ БОРИСОВИЧ. Отакої…
ОЛЬГА ІВАНІВНА. У них з усіх боків усе схоплено. А при
цьому… у держбюджеті шалені дірки. Вони ж усім наобіцяли, що
буде добре. Де додрукували, де так зібрали, ну й підкинули людям під
вибори, як кістку собаці. А тепер дірки латати треба. І вони з нас
наперед податки деруть. У нас авансові платежі з податку на прибуток уже на квартал уперед. Прибутку ще немає, а вони вже просять:
заплати!
ЛЕВ БОРИСОВИЧ. Так не платіть!
ОЛЬГА ІВАНІВНА. Як? Ми спробували відмовити. Умить дійшло
до начальника податкової. І вже наступного дня позапланова перевірка. Ці перевірки в мене по сто днів на рік на підприємстві сидять, а
так будуть усі триста шістдесят п’ять сидіти. Коли працювати, а
головне, як?
ЛЕВ БОРИСОВИЧ. Може, навпаки, розказати про все. Я знаю,
письмо відкрите написати президентові…
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ОЛЬГА ІВАНІВНА. Та про що ви? Під час наради нещодавно один
директор встав, найінтелігентніший наш Семен Наумович, і прямо
при президентові розказав про проблеми з податками, вони ж у всіх
однакові. Допекло людину.
ЛЕВ БОРИСОВИЧ. І що?
ОЛЬГА ІВАНІВНА. І нічого. Податок не відшкодували, а скомандували – роздягнути. З торбою пустити, ясно? У нього зараз на заводі
і податкова, і прокуратура, і УБОЗ, і пожежники, і дідько його знає
хто ще. От і все. У них уся система в одному кулаці, усі ланцюгом
зв’язані. А тут ще й економічна криза, у людей грошей немає, і ми з
продажами нещадно падаємо. А за мною – майже тисяча осіб, і всім
зарплату платити потрібно, з постачальниками розраховуватися
потрібно, комунальні платити потрібно. І який вихід? Кредити брати,
залазити в борги? А з чого потім віддавати? І ніяких рейдерів не
потрібно. Можна буде приходити і брати всіх голими руками. Та що
казати… Самі приповземо…
ЛЕВ БОРИСОВИЧ. Думаєте, зовсім нічого не можна вдіяти?
ОЛЬГА ІВАНІВНА. Дзвонили тут днями… З податкової, між
іншим. Така-то людина дуже хоче зустрітися. Добре, прийму.
Приходить. Таке… казна-що на ньому одягнуто. Дякувати Богу, не в
спортивному костюмі, … нігті брудні. Пропоную допомогу з відшкодуванням, каже. Запитую: ціна питання? Він бере папір, малює
«30%».
ЛЕВ БОРИСОВИЧ. Тридцять?!
ОЛЬГА ІВАНІВНА. Просто… В мене немає слів! Роздягають по
повній. І багатьом так відшкодовують, питаю? Так, каже, багатьом,
але, зазвичай, більші суми, у сотні мільйонів. Льово, ви ж знаєте, я
ніколи не йду на такі махінації. Але просто з цікавості запитую: а
дешевше? Відповідає: дешевше буде, якщо тільки там (показує пальцем вгору) на горі домовитеся. Тоді, можливо, буде відсотків п’ять-десять (Схлипує).
ЛЕВ БОРИСОВИЧ. Можливо варто продати підприємство, доки
не пізно? Європейцям, наприклад, за нормальну ціну.
ОЛЬГА ІВАНІВНА. Господи, хто ж сюди у здоровому глузді буде
інвестувати! Ми тут увесь час як на війні. Тут лінія фронту проходить
через будь-який більш-менш вагомий бізнес. Уже років з двадцять! І
доки ми змагалися кожен за свою справу, профукали країну. Звідси всі
тікають, і гроші, і люди (Схлипує).
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ЛЕВ БОРИСОВИЧ. Ольго Іванівно, будь ласка, не треба. Люди он
вийшли, думаю, цього разу все так просто не скінчиться.
ОЛЬГА ІВАНІВНА. Уся надія на це. Так вони й зараз роблять для
Європи вигляд, що ведуть перемовини. А самі війська стягують. Як
огидно, Льово, як огидно! Почали дешеві магазини терміново відкривати, ви чули? Купують народ за три копійки, як завжди купували.
Ініціатива уряду! Соціальні ціни! Да вони нас нагнули, щоб ми для
цих магазинів продукцію віддавали на 30-40% дешевше собівартості!
Усіх нас нагнули! Але ж ми так довго не витримаємо. Я сама собі
огидна… (Плаче). Вибачте, Льово, вибачте…
Гасне світло.

СЦЕНА 4. ШЕНГЕНСЬКА ВІЗА
Консульство європейської країни. Черга до віконця, де приймає документи
В а ж л и в а П е ч а т к а. Перша у черзі – П е р ш а П а п к а, за нею – Д р у г а
П а п к а, поряд з якою примостився П і с т о л е т. Оскільки він схований у сумці,
інші персонажі не помічають його присутності. Періодично за віконцем, виринаючи
із дальніх дверей, у поле зору потрапляє Н а й г о л о в н і ш а П е ч а т к а.
В а ж л и в а П е ч а т к а з’являється у віконці, вмощується у кріслі.

ПЕРША ПАПКА (боязко). Можна?
ВАЖЛИВА ПЕЧАТКА. Прошу.
ПЕРША ПАПКА. Вітаю вас. Я попередньо дзвонила, домовлялася…
ВАЖЛИВА ПЕЧАТКА. Документи всі зібрали?
ПЕРША ПАПКА. Так, звісно.
ВАЖЛИВА ПЕЧАТКА. Показуйте.
П е р ш а П а п к а намагається протиснути у щілину під віконцем величезну купу
паперів.

ВАЖЛИВА ПЕЧАТКА. Чекайте. Що це?
ПЕРША ПАПКА. Документи.
ВАЖЛИВА ПЕЧАТКА. Чому так багато?
ПЕРША ПАПКА. Так за весь колектив.
ВАЖЛИВА ПЕЧАТКА. Який колектив?
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ПЕРША ПАПКА. «Соловейко».
ВАЖЛИВА ПЕЧАТКА. Що соловейко?
ПЕРША ПАПКА. Хор хлопчиків «Соловейко». Нас запросили на
музичний фестиваль.
ВАЖЛИВА ПЕЧАТКА. А, хор «Соловейко»! Що ж ви одразу не
сказали…
ПЕРША ПАПКА. Я ж кажу, я дзвонила, домовлялася.
ВАЖЛИВА ПЕЧАТКА. Так тут усі дзвонять і домовляються. Я
знаю, хор «Соловейко» у нас записаний на сьогодні, а вас немає і
немає, уже двічі викликали.
ПЕРША ПАПКА. Та наче не викликали… Я буквально на двадцять хвилин до відкриття спізнилася, з вокзалу їхала, тут юрба така
під консульством, я запитала, люди сказали, що не чули.
ВАЖЛИВА ПЕЧАТКА. Найпершими вас викликали… я думала
вже й не буде нікого. Якби раніше приїхали, не стояли б півдня під
консульством. А ви в нас уже візу оформлювали?
ПЕРША ПАПКА. Так, півроку тому.
ВАЖЛИВА ПЕЧАТКА. Ми вас запам’ятали, тоді якісь проблеми
були з документами…
ПЕРША ПАПКА. Ні-ні, просто один із наших хлопців зареєстрований у іншому місті, і відноситься до іншого консульського округу,
ви тоді не захотіли документи брати.
ВАЖЛИВА ПЕЧАТКА. Що значить «не захотіли»? Не мали права.
ПЕРША ПАПКА. Так, звичайно. І хлопчик не зміг поїхати.
ВАЖЛИВА ПЕЧАТКА (Другій Папці). Будь ласка, відійдіть за
лінію, так-так, я до вас звертаюся, не треба так близько підходити,
неможливо ж працювати.
ПІСТОЛЕТ. Я тобі зараз відійду!
ДРУГА ПАПКА. Спокійно! (Робить крок назад).
ВАЖЛИВА ПЕЧАТКА (Першій Папці). Оригінал запрошення де?
ПЕРША ПАПКА. Ось, прошу.
ВАЖЛИВА ПЕЧАТКА. Таааак. Де збираєтеся жити?
ПЕРША ПАПКА. Там написано. Оргкомітет забезпечує і проживання, і харчування.
ВАЖЛИВА ПЕЧАТКА. Точна адреса проживання має бути вказана.
ПЕРША ПАПКА. Минулого разу не вказували. Ми не встигнемо
зробити нове запрошення. Нам виїжджати через десять днів.
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ВАЖЛИВА ПЕЧАТКА. Не знаю, чому минулого разу ніхто не
помітив. Добре, цього разу ми на це заплющимо очі, але майте на
увазі, на майбутнє.
ПЕРША ПАПКА. Так-так, звісно.
ВАЖЛИВА ПЕЧАТКА. Тааак. Хор хлопчиків «Соловейко». Усього
п’ятнадцять осіб. А ця дівчинка – теж хлопчик?
ПЕРША ПАПКА. Ця дівчинка – я. Я керівник колективу.
ВАЖЛИВА ПЕЧАТКА. А, вибачте. А що ж у вас усі хлопчики такі
дорослі? Їм же більше двадцяти всім.
ПЕРША ПАПКА. Хору скоро десять років, ми ще тоді зареєструвалися як хор хлопчиків, а тепер вони, звісно, виросли, а офіційна
назва лишилася.
ВАЖЛИВА ПЕЧАТКА. Ви подумайте, що з цим зробити, а то
невдовзі буде чоловічий хор, а у вас так і буде хор хлопчиків. Тааак,
доручення від ваших хлопчиків є?
ПЕРША ПАПКА. Звичайно, ось.
ПІСТОЛЕТ. Дуже хочеться постріляти.
ДРУГА ПАПКА. Сиди тихо!
ВАЖЛИВА ПЕЧАТКА. Добре, подавайте пакетами по п’ять осіб.
ПЕРША ПАПКА (метушиться, перебирає документи, відлічує
п’ять файлів з купами паперів, просуває у щілину під віконце). Ось,
будь ласка.
ВАЖЛИВА ПЕЧАТКА (проглядає). Де тут довідка про доходи?..
Ага, бачу. Ви б складали для кожного в однаковій послідовності, щоб
не плутатися. Так, наступний пакет.
П е р ш а П а п к а подає.

ВАЖЛИВА ПЕЧАТКА (проглядає). Щось не бачу ні в кого… На
зворотній шлях квитки вже взяли?
ПЕРША ПАПКА. Це у мене окремо ось тут лежить. (Бере ще один
файл з паперами, кладе в щілину). Це не квитки, а бронювання на зворотній шлях, квитки ми поки що в той бік узяли, назад не встигли.
В а ж л и в а П е ч а т к а проглядає.

ПЕРША ПАПКА. До речі, у списку обов’язкових документів на
візу немає квитків. Це мені знайомі підказали взяти про всяк випадок.
ВАЖЛИВА ПЕЧАТКА. Ну, правильно підказали. Ми не маємо
права вимагати, але з квитками нам спокійніше, є впевненість, що там
не залишитесь. (Показує через скло одну з анкет). А це що?
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ПЕРША ПАПКА. Що?
ВАЖЛИВА ПЕЧАТКА. Підпис під анкетою де?
ПЕРША ПАПКА. Так он же!
ВАЖЛИВА ПЕЧАТКА. А тут? Два підписи має бути. Один – тут,
інший – тут.
ПЕРША ПАПКА. О Боже… Як же я проґавила? Сто разів усе
перевірила. Але п’ятнадцять осіб… І у кожного купа паперів! Давайте
я за нього підпишу!
ВАЖЛИВА ПЕЧАТКА. Ви що? Що ви таке пропонуєте? Це ж
фальсифікація. Підробка документів. Я цю справу відкладаю, покажу
керівництву, нехай вирішують. Давайте папери, які лишилися.
П е р ш а П а п к а подає у щілину ще пакет документів.

ПІСТОЛЕТ. Ну, один разочок!
ДРУГА ПАПКА. Цить!
ВАЖЛИВА ПЕЧАТКА. Тааак! А цей ваш хлопчик безробітний,
так? І ніде не навчається…
ПЕРША ПАПКА. Так, він уже півроку роботу шукає, поки що
нічого знайти не може.
ВАЖЛИВА ПЕЧАТКА. І рахунку в банку у нього немає…
ПЕРША ПАПКА. Немає, але у нього квартира є, оформлена на
нього, там є копія акту. І ще копію свідоцтва про шлюб ми додали.
Його дружина тут лишається. Він разом з усіма повернеться. Поди
віться, ми усім колективом за нього клопотання підписали.
ВАЖЛИВА ПЕЧАТКА. Це, звісно, все прекрасно, але порядок є
порядок…
ПЕРША ПАПКА. Ой, я вас прошу, без нього ми ніяк не можемо
їхати, він наш соліст.
ВАЖЛИВА ПЕЧАТКА. Я все розумію, але на себе таку відповідальність не візьму. Його справу я теж відкладаю на розсуд керівництва. Та ви не хвилюйтеся!
ПЕРША ПАПКА (починає плакати). Оце так, не хвилюйтеся. У
нас уже квитки куплені, на нас чекають, ми можемо людей підвести,
а ви кажете «не хвилюйтеся».
ВАЖЛИВА ПЕЧАТКА. Значить, ці справи прийняті, а ці дві я йду погоджувати з керівництвом. (Встає, зникає за дверима в глибині свого приміщення).
П е р ш а П а п к а, схлипуючи, збирає папери, що лишилися і впускає їх на підлогу.
Д р у г а П а п к а кидається допомагати.
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ДРУГА ПАПКА. У вас хоч одразу документи прийняли, а я вже п’ятий раз приходжу. Ніяк не можу зладнати з цими клятими паперами.
ПЕРША ПАПКА. Вічно всі нерви вимотають. Вірите? Я після
таких відвідин кілька днів до тями приходжу. Ми кілька разів виїжджали, і кожного разу жахливий стрес.
ДРУГА ПАПКА. А відмовляли у візі?
ПЕРША ПАПКА. Ні, але майже завжди це суцільні нерви.
ДРУГА ПАПКА. Я теж багато їздив, але зазвичай хтось інший
документами займався. А тут сам уперше спробував – жах.
ПЕРША ПАПКА. Ввели б уже безвізовий режим, скільки років
обіцяють…
ДРУГА ПАПКА. Та ну, що ви… За нашої влади не введуть…
ПІСТОЛЕТ (підходить, Другій Папці). Чуєш, давай ці зараз повернуться, перестріляємо обох і втечемо.
ДРУГА ПАПКА. Нічого краще не придумав?
ПІСТОЛЕТ. Ну, давай хоча б у перегородку стрільнемо. Шуму
буде! Хай пострибають, га? Ей, ти ж мене чомусь узяв.
ДРУГА ПАПКА. Тихо будь, встигнеш постріляти.
ПІСТОЛЕТ (розчаровано). Встигнеш, встигнеш… (Повертається
на місце).
З’являється
В а ж л и в а П е ч а т к а у супроводі Н а й г о л о в н і ш о ї
П е ч а т к и, яка у спілкуванні є втіленням самої ввічливості.

НАЙГОЛОВНІША ПЕЧАТКА (вимовляє слова з легким акцентом). Вітаю вас! Я переглянула справу. Не бачу ніяких перешкод,
щоб дозволити вашому солісту їхати з колективом, думаю все вирішиться, тим більше у вас хороша візова історія.
ПЕРША ПАПКА. Щиро вам дякую.
НАЙГОЛОВНІША ПЕЧАТКА. Що стосується другого питання,
ми візьмемо документи, але він повинен приїхати і особисто поставити підпис на анкеті. Я розумію, йому їхати з іншого міста, це накладно, але нічого не можу вдіяти, його помилка.
ПЕРША ПАПКА. Добре, добре, звісно.
НАЙГОЛОВНІША ПЕЧАТКА. Ми раді, що ви їдете до нашої країни, я чула про ваш колектив, і ми говоримо вам «Ласкаво просимо!»
ПЕРША ПАПКА. Я правильно зрозуміла по телефону, що ми
отримаємо безкоштовні візи?
НАЙГОЛОВНІША ПЕЧАТКА. Звісно. Ви маєте на це право, адже
цей проект направлений на культурне зближення наших народів.
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ПЕРША ПАПКА. Дякую вам.
НАЙГОЛОВНІША ПЕЧАТКА. За тиждень ви можете забрати
документи, для вас усіх буде оформлена групова шенгенська віза.
За сценою чути сильний шум, приглушено, але доволі чітко чути розмову на підвищених тонах. Всі на сцені дослухаються.

ПЕРШИЙ ГОЛОС. А я кажу, пропустіть мене.
ДРУГИЙ ГОЛОС. Я вам сказав – туди не можна. Ви не записані на
сьогодні.
ПЕРШИЙ ГОЛОС (кричить). Але у мене термінове питання.
ДРУГИЙ ГОЛОС. Яке?
ПЕРШИЙ ГОЛОС. Чому мені відмовили у візі!!!
ДРУГИЙ ГОЛОС. Вам не скажуть!
ПЕРШИЙ ГОЛОС. Чому?
ДРУГИЙ ГОЛОС. Консульство не пояснює причин відмови у візі,
воно має право так чинити.
ПЕРШИЙ ГОЛОС. Але я маю право знати, що сталося! Я вчений,
я постійно їжджу на конференції за кордон, у мене закордонний
паспорт увесь у візах, і попередній теж. Ніколи не виникало ніяких
проблем!
ДРУГИЙ ГОЛОС. Співчуваю, але нічим не можу допомогти.
ПЕРШИЙ ГОЛОС. Але чому я не можу поговорити з керівництвом?
ДРУГИЙ ГОЛОС. Така процедура. Якщо ви хочете потрапити на
прийом, потрібно попередньо записатися.
ПЕРШИЙ ГОЛОС (віддаляючись). Це скандал! Це нечувано! Вам
соромно має бути… Мої закордонні колеги будуть шоковані…
ПІСТОЛЕТ (вискакуючи на авансцену, рикає). Стрррріляти!
Стріляти! Дайте мені По-Стрі-Ляти!!!!!
Д р у г а П а п к а наскакує на нього ззаду, скручує і повертає на місце.

НАЙГОЛОВНІША ПЕЧАТКА. Отже, якщо питань більше немає,
усього найкращого (Зникає у дальній кімнаті).
ВАЖЛИВА ПЕЧАТКА. Ось бачите, усе владналося. Розпишіться,
будь ласка, тут. І візьміть ці номерки. Прийдете з ними за тиждень за
візами (кричить Другій теці) Наступний!
ПЕРША ПАПКА. Можна я прямо зараз подзвоню, і дізнаюся у
нашого хлопчика, коли він зможе під’їхати і розписатися в анкеті?
ДРУГА ПАПКА. Будь ласка!
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П е р ш а П а п к а відходить від віконця, Д р у г а П а п к а займає її місце.
В а ж л и в а П е ч а т к а встає, збирає частину паперів зі столу і виходить у сусідню кімнату.

ПЕРША ПАПКА (телефонує). Привіт! Дзвоню з консульства,
тому коротко… Так, документи взяли, але по твоїй анкеті є проблема:
ти забув другий підпис поставити… Ні, її взяли, але за умови, що ти
приїдеш і розпишешся найближчим часом… Я розумію, але нічого
не вдієш… У четвер? Точно зможеш? Добре… Відносно решти, все
нормально, все прийняли… Так, безкоштовно, обіцяли зробити групову візу… Групова? Не знаю. А є різниця? Та ні, не чула раніше…
А ти біля Інтернету?... Ага, глянь про всяк випадок… Чекаю…
(Відволікаючись від телефону Другій Папці). Ви часом не знаєте, групова віза якось відрізняється від звичайної?
ДРУГА ПАПКА. Гадки не маю, вперше чую. А яка може бути різниця?
ПЕРША ПАПКА. От і я думаю, що ніякої… (Знову у слухавку).
Що? Що-що? Ой-ой-ой! А де це пишуть? А офіційно десь?.. На форумах… Відгуки людей, ясно. Просто немає слів… Добре, зараз спробую дізнатися, доки тут. Бувай, дякую.
ДРУГА ПАПКА. Щось не так?
ПЕРША ПАПКА (стомлено). Вочевидь ми увесь час повинні
будемо їздити групою…
ДРУГА ПАПКА. Що? Як це?
В а ж л и в а П е ч а т к а повертається на своє місце за склом. Слідом за нею виходить Н а й г о л о в н і ш а П е ч а т к а і бере зі столу якісь папери.

ПЕРША ПАПКА (підходячи до віконця). Наш хлопчик під’їде післязавтра приблизно у такий самий час.
НАЙГОЛОВНІША ПЕЧАТКА. Добре. (Важливій Печатці).
Запишіть його.
ПЕРША ПАПКА. Скажіть, а що таке групова віза?
НАЙГОЛОВНІША ПЕЧАТКА. Як це що? Вона означає, що ви
їдете групою.
ПЕРША ПАПКА. І повертатися повинні групою?
НАЙГОЛОВНІША ПЕЧАТКА. Ну, бажано так.
ПЕРША ПАПКА. Але як це можливо? У нас три людини виїжджають на день пізніше. Хтось планує повернутися раніше, хтось, навпаки, затриматися…
НАЙГОЛОВНІША ПЕЧАТКА. Я не думаю, що будуть складнощі.
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ПЕРША ПАПКА. Але чому групова? Хіба не можна дати звичайні
візи?
НАЙГОЛОВНІША ПЕЧАТКА. Але ж ви їдете групою?
ПЕРША ПАПКА. Так, але ж не туристичною групою, коли усі
сіли в автобус і на ньому повернулися. Мої хлопці зараз дивилися в
Інтернеті, там люди пишуть, що з такою візою можуть бути проблеми
з переміщенням.
НАЙГОЛОВНІША ПЕЧАТКА. Які проблеми?
ПЕРША ПАПКА. Хтось повертався раніше, ніж група, його змусили чекати на інших.
НАЙГОЛОВНІША ПЕЧАТКА. Яке конкретно у вас питання?
ПЕРША ПАПКА. Відверто кажучи, ми не планували повертатися
в один день. Я знаю, що хтось із хлопців збирався після фестивалю
ненадовго заїхати до родичів чи друзів… Для них така поїздка – рідкісна можливість побачити Європу.
НАЙГОЛОВНІША ПЕЧАТКА. Ми зараз говорили, що ви їдете на
фестиваль, ми даємо безкоштовну візу, і що я тепер чую? Ви хочете
мандрувати Європою як туристи?
ПЕРША ПАПКА. Ми їдемо на фестиваль, але що кримінального,
як ми затримаємося на тиждень і щось побачимо? Архітектуру, живопис, оперу… Це що, злочин?
НАЙГОЛОВНІША ПЕЧАТКА. Ні, але ми маємо впевнитися, що
ви їдете саме на фестиваль.
ПЕРША ПАПКА. Ми їдемо на фестиваль!!! І якщо потрібно, я
особисто привезу вам тисячу доказів, що ми там побували. Але чому
ви змушуєте нас шеренгою ходити?
НАЙГОЛОВНІША ПЕЧАТКА. Вас ніхто не змушує ходити
шеренгою. У Шенгенській зоні прозорі кордони, ви можете пересуватися як завгодно, але ми маємо бути певні, що більшу частину часу
ви провели саме на фестивалі.
Лунає телефонний дзвінок. В а ж л и в а П е ч а т к а бере слухавку, слухає.

ВАЖЛИВА ПЕЧАТКА (передає слухавку Найголовнішій Печатці).
Це вас.
НАЙГОЛОВНІША ПЕЧАТКА. Слухаю… Так, це я. З ким я розмовляю?.. Слухаю вас … Так, абсолютно правильно… Так, розумію… Не можу з вами не погодитися, але, зрозумійте, ми дотримуємося інструкції. На жаль, ми бюрократична інстанція, у цьому ви
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праві. Але ми повинні брати до уваги багато обставин… Так, це
справедливо, на жаль, але ви маєте нас зрозуміти… Який?.. П’ятий?..
Ні, за це ви не хвилюйтеся, ми обов’язково дамо візу. Просто документи мають бути ідеально оформлені, за цим ми і стежимо. Ми
вдячні вам, іноді важливо почути і такі слова. Усього найкращого.
Наперед вам бажаю вам вдалої поїздки (Після короткої паузи Першій
Папці). Добре, щоб ви не турбувалися, ми оформимо звичайні візи, не
групові.
ПЕРША ПАПКА. Дякую. (Іде).
НАЙГОЛОВНІША ПЕЧАТКА (Другій Папці). Що у вас?
ДРУГА ПАПКА (подає у щілину пачку документів). Ось. Ніяк з
цією купою паперу не впораюся. Вп’яте приходжу, ось довідка з
банку, якої не вистачало. Гроші на рахунку є, як бачите. Можу ще й
роздягнутися. Хочете?
НАЙГОЛОВНІША ПЕЧАТКА. Не варто. Я ціную ваш гумор.
(Швидко переглядає папери). Ясно, ви і є той скрипаль… Ваші документи прийняті, я співчуваю, що це забрало у вас стільки часу.
Розпишіться тут і візьміть, будь ласка, номер, за тиждень ви отримаєте візи.
ДРУГА ПАПКА. І це все?
НАЙГОЛОВНІША ПЕЧАТКА. Звичайно, усього найкращого.
(Йде, слідом за нею – Важлива Печатка).
ПІСТОЛЕТ. Ненавиджу.
ДРУГА ПАПКА (йдучи у протилежному напрямі на авансцену). І
де моє відчуття щастя?
ПІСТОЛЕТ. Може, постріляємо нарешті?
ДРУГА ПАПКА. Стріляй!
П і с т о л е т радісно стріляє на всі боки, чути звуки пострілів. Гасне світло.
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СЦЕНА 5. БЕЗГЛУЗДА СМЕРТЬ
Вечір того самого дня. Знову квартира О л е н и та А н д р і я. Горить світильник,
О л е н а та А н д р і й лежать на ліжку одягнені.

ОЛЕНА. Ти впевнений, що тебе ніхто не бачив, не вистежив?
АНДРІЙ. Думаю, так. Тобто, думаю ні.
ОЛЕНА. Господи!!! Я не можу в це повірити! Мама твоя дзвонить:
у новинах транслювали стрілянину біля посольства. Я ледь не померла… Страшенно за тебе перелякалася. Та навіть у жахливому сні не
могла уявити, що це ти влаштував стрілянину! Ну, як ти міг? І головне, навіщо?
АНДРІЙ. Це був святковий салют на честь Здачі Документів На
Шенгенську Візу – все з великої літери.
ОЛЕНА. Андрію, я тебе задушу власними руками, якщо не перестанеш блазнювати. Можеш хоч раз зі мною серйозно поговорити?
АНДРІЙ. Звісно, можу. Скажи мені серйозно, у тебе з Валі щось
було?
О л е н а хапає подушку і починає бити нею А н д р і я. Вони сміються, потім знову
падають навзнак.

АНДРІЙ. Оленко, вибач дурня. Сам не розумію, як таке трапилося.
Знаєш, принизливо навіть не те, як це відбувається, а те, що це взагалі відбувається, що хтось залишає за собою право забрати частину
твоєї свободи… Коли вся ця екзекуція скінчилася, і я вийшов на вулицю… Цей пістолет злощасний немов сам у руки ліг.
ОЛЕНА. А якби він прямо в посольстві ліг, ти б теж стріляти
почав?
АНДРІЙ. Не ліг би. Я ж відповідальна людина, там я тримався з
усіх сил.
ОЛЕНА. Дотепнику, навіщо ти його з собою взяв?
АНДРІЙ. Щоб тебе вбити, якщо прийду, а ти з Валі… Все-все, не
битися. Олено, корисна ж річ. Сьогодні без зброї, ну ніяк. Йдеш вулицею: тут менти, тут військові, там взагалі танк. А я що, дурень?
Молодці американці, дозволяють вільно зброю носити, я оцінив. Із
такою штукою в кишені відчуваєш себе людиною. З великої літери Л.
ОЛЕНА. Ага, особливо якщо десь на паспортний контроль натрапиш.
АНДРІЙ. Я і це передбачив. У мене план був.
ОЛЕНА. Який?
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АНДРІЙ. Перестріляти всіх і йти собі далі… (Пауза).
АНДРІЙ. Оленко! (Пауза).
АНДРІЙ. Оленко, не ображайся… Я, телепень, про контроль
навіть і не подумав. Мене ще жодного разу не зупиняли і не контролювали… Мабуть, моя зовнішність каже, що я не становлю загрози ні
для суспільства, ні для режиму. Ось так мене низько цінують…
Олено… Оленко… Я взяв його, щоб у будинку не лишати, я ж знаю,
як ти боїшся зброї. Спершу вирішив викинути, далі подумав, що це ж
не моя річ, неправильно це. Потім, правда, все одно викинув.
ОЛЕНА. Ти, до речі, куди його кинув?
АНДРІЙ. У сміттєвий бак.
ОЛЕНА. Не знайдуть?
АНДРІЙ. Ні, я добре прикопав.
ОЛЕНА. Ой, як смішно… Якщо знайдуть, за відбитками ідентифікують.
АНДРІЙ. Зітер. Жартую. (Підводиться на лікоть). Страшно так,
Олено… Як мене прямо там не пов’язали, не розумію, охорона навколо… Біг, мабуть, дуже швидко, потім якісь подвір’я, потім із натовпом змішався. Олено, мені соромно, правда. Вибач мені…
ОЛЕНА. Горе ти моє… Добре, що хоч документи прийняли.
АНДРІЙ. А ти не стрималася, подзвонила…
ОЛЕНА. Звідки знаєш?
АНДРІЙ. Керівник їх, консул, чи що, на очах змінився, хоч до рани
прикладай. Прямо як я після розмов із тобою. Лише ти можеш так
переконливо говорити з людьми.
ОЛЕНА. Так ти був присутній…
АНДРІЙ. Скоріше брав участь… Що сказала?
ОЛЕНА. Немає значення…
АНДРІЙ. Тепер зовсім не впевнений, що хочу їхати…
ОЛЕНА. А чого хочеш?
АНДРІЙ. Як раз про це думаю… Через майдан проходив сьогодні… Добре там… може, зіграти для них?
ОЛЕНА. Ми сто разів про це говорили. Ну не лізь ти у політику.
Кожен має робити ту справу, до якої він покликаний. Це аксіома, і
крапка.
АНДРІЙ. Зовсім заплутався. Моє життя нагадує мені нашу квартиру, заблукати можна, скільки мотлоху… Олено, може викинемо
частину речей? Я розумію – пам’ять, таке інше…
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ОЛЕНА. Я й сама думала… Все руки не доходять… Ми так лежимо, наче ти чекаєш, що за тобою прийдуть з хвилини на хвилину.
АНДРІЙ (після паузи). Як Валі?
ОЛЕНА. Краще. Вже двічі перев’язувала, він спить зараз. У нього,
до речі, цікава історія. Він із Сирії, належить, як я зрозуміла, до впливового клану. Тільки їх родина в немилості у режиму, і мати з батьком
незадовго до громадянської війни буквально виштовхали його з країни. Він по Близькому Сходу поневірявся, а нещодавно переїхав сюди
з товаришами. Пощастило хлопцю – з вогню та в полум’я…
АНДРІЙ. І куди тепер?
ОЛЕНА Хоче у Францію, у нього там якісь родичі. Я сказала, що
в тебе є друзі музиканти у Львові, у яких рідні на кордоні служать.
Може, вони йому допоможуть перебратися…
АНДРІЙ. Ти страшна людина, ти вплутуєш мене у справжній кримінал… Добре, я зателефоную і зведу їх…
ОЛЕНА. Зі своїми так і не поговорив? Досить уже на батька
дутися…
АНДРІЙ. Звісно, досить.
ОЛЕНА. Я Анну Сергіївну заспокоїла, сказала, що з тобою все
добре, і що ти пізніше подзвониш.
Лунає наполегливий дзвінок у двері. О л е н а і А н д р і й переглядаються.

АНДРІЙ. Для друзів запізно, а для ворогів якраз…
ОЛЕНА. Не відчиняй.
ГОЛОС ЗА ДВЕРИМА. Відчиніть! Міліція. Ми знаємо, що ви
вдома.
АНДРІЙ. От дідько, не думав, що у нас міліція так оперативно
працює…
Йдуть до вітальні, А н д р і й відчиняє двері. Входить О ф і ц е р.

ОФІЦЕР.Доброго вам вечора, я ж казав, ще побачимось.
ОЛЕНА. Знову опитування?
ОФІЦЕР. Ні, Олено Михайлівно, цього разу – справжнє розслідування. Дуже неприємний випадок. Ніхто нічого не хоче сказати?
Наприклад ви, Андрію Львовичу?
АНДРІЙ. Хочете явку з повинною? Будь ласка. Це я влаштував
стрілянину біля посольства…
ОФІЦЕР (сміється). І Джона Кеннеді теж ви вбили? А цей заколот
на майдані часом не ваших рук справа? Жартуйте, жартуйте… І чому
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це всі думають, що в міліції одні ідіоти служать. Я знайшов інформацію. Відомий музикант, так? Скрипаль!...
АНДРІЙ. А що сталося?
ОФІЦЕР. У вас у сусідньому під’їзді народний депутат живе. Дуже
поважна, впливова особа. Якісь бовдури залили його машину фарбою…
АНДРІЙ. Звісно, звісно… Чим ще зайнятися нашій міліції… Ми
тут до чого?
ОФІЦЕР. Беремо свідчення... Хто що чув, бачив…
АНДРІЙ. Будь ласка, пишіть. Ми нікого…
ОФІЦЕР. А це не мені… не мені. Це ви слідчому повинні розказати. Він сидить зараз у квартирі номер два на першому поверсі і приймає свідчення.
ОЛЕНА. Чому у квартирі? Там же Ірина Іллінічна живе. Незручно…
в такий час…
ОФІЦЕР. А Ірині Іллінічні довелося з’їхати. Квартиру ми тимчасово реквізували…
АНДРІЙ. Реквізували? Що?
ОФІЦЕР. Ви ж телевізор не дивитесь… Наказ президента сьогодні
вийшов. Введено надзвичайний стан. Комендантська година. Закони
військового часу. Тобто з метою стабілізації ситуації і для суспільного
блага ми отримали право реквізувати майно громадян. Звісно, тимчасово. І у випадку гострої потреби. А тут якраз гостра потреба і намалювалася…
ОЛЕНА. Казна що…
ОФІЦЕР. Та ви не хвилюйтеся. Квартиру повернемо, скоро повернемо, там поки що наш штаб розмістився, ближче до місця подій, так
би мовити. Хто спуститься, щоб дати офіційні свідчення? Справа на
п’ять хвилин… Нічого не бачив, нічого не знаю, протокол підписав, і
гуляй! Тим більше я попередив: відомий музикант…
ОЛЕНА. Разом підемо.
АНДРІЙ. Олено, не треба… Із твоєю чутливістю… Миттю повернуся. Обіцяю, все буде добре. До того ж, відомий музикант – це я.
А н д р і й і О ф і ц е р виходять з квартири, чути голос О ф і ц е р а «Сержант,
проведіть Андрія Львовича до штабу», чути кроки, що віддаляються. О ф і ц е р
знову заходить, зачиняє за собою двері на ключ, ключ кладе до кишені.

ОЛЕНА. Що ви робите?
ОФІЦЕР. Зараз поясню.
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Проходить у кімнату, дістає з планшета папір, вручає О л е н і.

ОЛЕНА (читає). Нічого не розумію. Що це?
ОФІЦЕР. А це постанова про те, що ваша квартира теж реквізована. Принаймні на одну ніч.
ОЛЕНА. Господи, що це означає?
ОФІЦЕР. Я ж вам казав: надто вдало розміщена ваша квартира.
Стратегічно важливий пункт у сьогоднішній операції.
ОЛЕНА Операції?
О ф і ц е р підходить до журнального столика, виймає з планшета невелику коробку
цукерок, пляшку вина, два пластикові стакани.

ОФІЦЕР. Це вам, Олено Михайлівно, пригощайтеся.
О л е н а спостерігає за ним.

ОЛЕНА. Чекайте, ви що напідпитку?
ОФІЦЕР. Трохи коньяку для хоробрості… Пригощайтеся (розливає вино).
ОЛЕНА. Боже, що тут взагалі відбувається? Зараз Андрій повернеться, згортайтеся, швидко!
ОФІЦЕР. Зараз не повернеться. Я домовився зі слідчим, він затримає вашого Андрія аж до ранку.
ОЛЕНА. До ранку? (Олена кидається до дверей, але Офіцер
заступає їй дорогу).
ОЛЕНА. Що вам потрібно?
ОФІЦЕР. Трішки тепла, турботи… Вони мені знадобляться цієї
ночі. Сідайте, сідайте, і пригощайтеся. Років п’ятнадцять тому, коли я
служив звичайним дільничим, зустрів я жінку, дуже на вас схожу… І
все, Олено Михайлівно. І все! (Випиває). У ресторані «Інтурист»
щовечора сиділа, і щоразу з новим. А я, як дурень, стовбичив під
вікнами і влітку, і взимку, і думав, може хоч раз на мене погляд кине…
Майже рік мучився, доки вона раптом не зникла. (Усміхається).
Мент, закоханий у шльондру…
ОЛЕНА. Співчуваю.
ОФІЦЕР (підходить до вікна, дивиться вниз із-під завіски). Мало
часу. Опівночі починаємо операцію.
ОЛЕНА. Яку операцію?
ОФІЦЕР. «Нічний жах». Тут на даху і на всіх навколишніх будинках – снайпери. У провулках БТРи… Опівночі почнемо…
ОЛЕНА. Господи, там же живі люди, ви що?
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ОФІЦЕР. Наказ. Наказ, Олено Михайлівно. Не можеш виконувати
наказів – не йди служити (дивлячись униз). Забавно, одразу і не розгледів. Це у них для каміння рогатини такі величезні? Якесь середньовіччя, їй-Богу…
ОЛЕНА. Що ви тут збираєтеся робити?
ОФІЦЕР. Координувати снайперів. У теплі, затишку і відносній
безпеці. (Підходить до Олени). Так що часу у нас зовсім мало, Олено
Михайлівно.
ОЛЕНА (відступаючи). Для чого?
ОФІЦЕР (наступаючи, знімає планшет). Треба пояснити?
ОЛЕНА (відступаючи). Ви що? Що ви собі дозволяєте? Я буду
кричати.
ОФІЦЕР. Звісно, кричіть, дім старий, стіни товсті, хоч стріляй,
ніхто не почує.
ОЛЕНА (відступаючи). Це злочин, вас кинуть за грати.
ОФІЦЕР. Офіцера міліції? Хто? Наші судді? Ви ніколи нічого не
доведете…
ОЛЕНА (відступаючи). Забирайтеся, або я вас уб’ю.
ОФІЦЕР. А це мені вже подобається.
Хапає її за руки, вона відчайдушно опирається, несамовито кричить.
На крик із сусідньої кімнати вискакує В а л і із забинтованою рукою, здоровою
рукою хапає стілець і з усієї сили б’є ним О ф і ц е р а. Той непритомніє і падає.

ОЛЕНА. Валі, Валі! Дякую тобі… Валі, пістолет!
В а л і виймає з кобури офіцера пістолет, бере його на мушку. О л е н а хапає ганчір’я, зв’язує О ф і ц е р о в і руки і ноги.

ОЛЕНА. Боже, як мало часу… Валі, тримай його, не відпускай!
ВАЛІ. Валі держать. Лєна не волновать.
ОЛЕНА. Держи, держи, дорогенький… Що ж робити, Господи…
Хапає телефон, набирає номер.

ОЛЕНА. Леве Борисовичу, це Олена. Будь ласка, терміново потрібна ваша допомога. Слухайте, не перебивайте, дуже мало часу.
Дзвоніть зараз усім знайомим політикам, хай вони піднімають на
вуха усі закордонні посольства, хай ті дзвонять своїм урядам. На
опівніч призначено штурм майдану. На дахах снайпери. Все інше –
потім, дзвоніть скоріше. (Набирає ще номер).
ОЛЕНА. Сергію, Сергію, ти на площі? Ні… дзвони, будь ласка,
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зараз усім, кого знаєш: опівночі почнеться штурм, на всіх будинках
снайпери. Нехай тікають, нехай ховаються. Дзвони швидко! (Кладе
слухавку). Валі, у нього в кишені ключ, забери. І зв’яжи його міцніше.
ВАЛІ. Андерстенд. (Виймає ключі).
ОЛЕНА (біжить у вітальню, приносить верхній одяг і капелюх).
Валі, одягни це, ретельніше сховай руку, щоб не було видно бинтів.
Шляпу глибше натягни, лице закрий… Тєбє надо уходіть.
ВАЛІ. Валі остаться. Дефенд. Защита.
ОЛЕНА. Треба йти. Іді, Валі. (Кидається до вікна). Боже, що ж
вони не розходяться?! (Розчиняє вікно, до кімнати вривається шум
натовпу, кричить) Еееей! Люди!!! Еееей! Не чують. (Кидається до
Валі). Дай пістолет! Сюди тиснути? (Біжить, вмикає загальне світло
в кімнаті, повертається до вікна, стріляє раз, потім другий, шум
натовпу помітно стихає). Еееей, люди, тікайте!!! На дахах снайпери,
зараз буде штурм!!! Ховайтеся! (Знову наростає крик натовпу). Ну,
слава Богу! Вони біжать у тінь будинків, ти бачиш? Вони розходяться!!! Ура!!! (Валі). Тепер іди, швидко.
У цей момент повітря прорізують постріли, їх стає більше.

ОЛЕНА. Вони встигли, встигли, Валі!!!
Чути глухі удари важкого каміння об стіни. Дзвенять розбиті вікна. Неочікувано
починають стихати постріли. Раптом камінь влітає у розчинене вікно і влучає в
голову О л е н і. Вона скрикує і падає замертво. В а л і кидається до неї, намагається повернути її до тями, потім слухає пульс. Обережно піднімає, переносить
О л е н у на ліжко, сідає поряд із нею, починає молитися.

ОФІЦЕР (приходить до тями). Ей, хто тут, допоможіть!
В а л і вскакує, одним стрибком опиняється біля офіцера, завдає йому удару, від
якого той знову втрачає свідомість. В а л і підбирає пістолет, біжить у вітальню,
відчиняє двері і втікає. До кімнати через вікно залітає ще один великий камінь, він з
силою врізається в одну із шаф, та падає, завалюючи на шляху дорогі меблі. Валяться
полиці, розлітаються книги, через мить кімната перетворюється на справжні руїни.
Гасне світло.
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СЦЕНА 6. МАЙДАН. КАМІННЯ
П’ЯТИЙ. Навіщо вони топчуть нас?
ТРЕТІЙ. Вони завжди топчуть нас.
П’ЯТИЙ. Але зараз їх забагато. Їх ніколи не було так багато. Вони
розтопчуть мене всього.
ДРУГИЙ. Терпи, малий. У терпінні – сенс життя.
П’ЯТИЙ. Учора хтось пройшовся дуже твердим і відколов від
мене шматочок, мені боляче…
ТРЕТІЙ. Рік-два – твоя рана зітреться. Ти непомітно підростеш і
забудеш про неї. Треба терпіти, мій маленький.
П’ЯТИЙ. Але їх тут повно і вони тут надто довго!
ДРУГИЙ. Ми про це не говоримо.
П’ЯТИЙ. Чому?
ДРУГИЙ. Це не наша справа. Нам це ні до чого. Наша справа –
лежати рівно.
УСІ (перебиваючи один одного). Так, так, це не наша справа… Ми
маємо лежати рівно… Так, рівно…
П’ЯТИЙ. А чому вони постійно кричать? Мені страшно від цього
крику.
ТРЕТІЙ. Просто не звертай уваги, і не буде страшно. Закрийся від
світу, як ми тебе вчили.
П’ЯТИЙ. Я намагаюся, але в мене не виходить. (Пауза) Цікаво, що
вони увесь час кричать?
ДРУГИЙ. Нецікаво. Просто терпи. Ми й не таке терпіли.
УСІ (перебиваючи). Так, різне терпіли. Зовсім нецікаво. Треба терпіти…
ДРУГИЙ. Повір мені, малий, це ще не біль і не страх. Багатобагато років тому, вони вели з нами справжню війну. Вони випускали
на нас величезні брязкаючі залізом колісниці, що кидали вогонь і
дим, вони підривали нас, вони згризали нас у друзки, трощили в пил.
Так, оце була біль…Вони страхали нас, поливаючи кров’ю. Ти ж
знаєш, що политі кров’ю ми перестаємо рости, і згасаємо… Ми
навчилися терпіти і закриватися. Сьогодні вони топчуть нас, а нам не
боляче, вони кричать, а нам не страшно… Навчися цьому, і ти проживеш безкінечно довге життя. Терпи, малий, терпи і дякуй долі, що
народився у такий час…
П’ЯТИЙ. Якщо увесь час терпіти і терпіти, що буде потім?
ТРЕТІЙ. Ніхто того не знає, малий. Так треба.
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П’ЯТИЙ. Не хочу терпіти, коли болить…
УСІ. Не говори так. Тихшшше! Тихше, тебе почують.
ЧЕТВЕРТИЙ. Це хто тут не хоче терпіти? Ти, брате? А чи знаєш
ти, що кожний, хто не хоче терпіти, вважається відступником і заслуговує на вигнання.
ТРЕТІЙ. Він пожартував, він просто так казав, він поки не розуміє,
що каже, так, малий?
П’ЯТИЙ. Добре, хоч я і не хочу терпіти, але буду терпіти, як усі ви.
ЧЕТВЕРТИЙ. Дивись мені, терпи як слід! (Пауза).
П’ЯТИЙ. Як мені закритися від усього зовнішнього?
ТРЕТІЙ. Переведи увагу на інше.
П’ЯТИЙ. Тоді нехай прадавній розкаже свою легенду. Він мені
тільки обіцяє завжди.
УСІ. Ми теж послухаємо. Треба відволіктися. Розбудіть прадавнього… Розбудіть прадавнього…
ПЕРШИЙ. Аахахах! Хтось кликав мене?
ТРЕТІЙ. Малий скаржиться, що його затоптали, і ніяк не може
переключитися. Допоможи йому, розкажи свою легенду.
УСІ. Ми всі кликали тебе. Розкажи нам легенду. Розкажи, ми давно
її не чули.
ПЕРШИЙ. Ну, добре. Оооо! Це дуже давня історія… Вона сталася
тоді, коли всі ми були частиною гір. Один з наших перших братів
лежав у долині і дивився на сонце. Ось так. (Показує, засинає).
УСІ. Розбудіть його! Прадавній, прокинься!
ПЕРШИЙ (просинається, продовжує). Ось так лежав він і дивився на сонце. Одного разу замислив він зробити крила і піднятися до
сонця, щоб дізнатися, чому воно таке спекотне. Багато-багато віків
робив він крила, збираючи пташине пір’я і з’єднуючи його за допомогою застиглого соку дерев. І, нарешті, коли вони були готові, наш
прадавній брат приєднав їх до себе і полетів.
УСІ. Ах!!! Ви чули? Він злетів?! Розказуй, розказуй далі.
ПЕРШИЙ. Він злетів увись, до самого сонця. Злетів вище за птахів,
але, чим вище він піднімався, тим сильніше обпалювало його крила
сонце і, нарешті, сік дерев розтопився від цієї жароти, а пір’я згоріло.
УСІ. Ах! Згоріло! Розтопився!
ПЕРШИЙ. Так, і більше ніхто його не бачив. Одні кажуть, що
сонце спалило і його самого, інші – що він згорів, падаючи на землю,
треті – що він упав на дно найглибшого моря. Але з того часу кожно79
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го разу, коли ми бачимо зірку, яка падає з неба, ми згадуємо про нашого загиблого брата і про наш справедливий закон.
УСІ. Ах! Утоп! Згорів! Зник!
ЧЕТВЕРТИЙ. А що каже наш справедливий закон, брат?
П’ЯТИЙ. Немає нічого кращого, ніж лежати рівно, життя – спокій,
терпіння – наш головний труд.
УСІ. Правильно… Молодець. Хороший малий.
Пауза

П’ЯТИЙ. Я хотів би політати!
УСІ. Тихше! Який жах! Заспокойте його.
ПЕРШИЙ. Я теж колись хотів, але ми не створені для польоту,
малий.
П’ЯТИЙ. Мені боляче.
УСІ. Терпи. Терпи…
П’ЯТИЙ. Я терплю, але мені боляче…
УСІ. Терпи. Терпи…
П’ЯТИЙ (кричить). Ааааа! Не можу терпіти!
ЧЕТВЕРТИЙ. Тебе виженуть!
П’ЯТИЙ. Байдуже. А-а-а-а-а!
ЧЕТВЕРТИЙ. Потрібен суд!!! Проведемо суд!!!
УСІ. Проведемо суд! Проведемо! Потрібен суд!
ПЕРШИЙ. Увага! Суд іде!
ЧЕТВЕРТИЙ. Слухається справа про надцікавість, нетерпіння і
непослух. За нашим найсправедливішим законом надцікавість, нетерпіння і непослух караються вигнанням. Що скаже захист?
ТРЕТІЙ. Вибачте його, він замалий, і від народження був не такий
як усі.
ЧЕТВЕРТИЙ. Ці обставини лише поглиблюють його вину. З віком
злочинні якості тільки зміцніють у ньому. Підсудний має право на
останнє слово.
П’ЯТИЙ. Мені все болісніше.
ЧЕТВЕРТИЙ. Що скаже суд? Винний?
УСІ (наввипередки). Винний, винний.
ЧЕТВЕРТИЙ. Яким має бути покарання? Вигнання?
УСІ. Вигнання, вигнання!!!
ЧЕТВЕРТИЙ. Суд постановив: ти вигнаний, брате!
УСІ. Вигнаний, вигнаний, вигнаний… (Повторюють гучніше і
гучніше, як закляття).
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П’ЯТИЙ (піднімається у повітря і мчить зі сцени). Ааааа!!! Що
це? За що??? Я не вчинив нічого злого? Вибачте!!! Чому вони взяли
мене? Куди мене несуть? Я не хочу!!! Поверніть мене!!! Ааааа!!!
Далі його крик чути із-за сцени.

П’ЯТИЙ. Я буду терпіти!!! Куди вони мене кладуть? Як високо!!!
Що ви робите? Мені страшно!!!
Чути різкий свист.

П’ЯТИЙ (продовжує кричати). Ооооо!!! Я лечу! Дивіться всіііі! Я
лечуууууу!!!
Вдалині чути звук розбитого скла. Пауза.

ПЕРШИЙ. Яке чудове життя!
ЧЕТВЕРТИЙ. Яка жахлива смерть!
Гасне світло.

СЦЕНА 7. КОНЦЕРТ
Спалахує великий екран, на якому мерехтять лінії, як при налаштуванні телевізора,
з’являється чітке зображення, знизу якого надпис «Пряма трансляція». Видно площу,
переповнену людьми. Камера проходить нею і перемикається на сцену перед майданом. Крупним планом – обличчя А н д р і я. Він стоїть біля мікрофона.

АНДРІЙ (хвилюючись). Друзі, я… не знаю, що сказати… Ви все
знаєте, цю історію жахливу. Мабуть, краще не говорити.
Камера дещо від’їжджає і стає видно, як А н д р і й прилаштовується до скрипки.
Він починає грати першу частину скрипічного мі мінорного концерту Мендельсона.
Камера від’їжджає ще, і видно, що за А н д р і є м на сцені майдану розмістився
цілий симфонічний оркестр, який підхоплює музику. Музика грає, камера вихоплює
великим планом то тут, то там обличчя людей, які слухають Мендельсона.
Поступово екран згасає, музика продовжує звучати.
Харків 2012
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ТРЕТЯ МОЛИТВА

Актриса у білому зринає несподівано, майже містично, отже,
назвемо її інтригуюче – Загадкова. Враження інфернальності
довершує незвична поведінка і, особливо, головний убір
Загадкової: чоловіча зачіска із зав’язаною косичкою і кокетливим чубком, плетена друдами з білосніжних ниток.

ПЕРША МОЛИТВА
ЗАГАДКОВА (розпускає свою казкову косичку). Привіт, Матюшо
Голопупенку, я сама змайструвала твою косичку, уявляєш? Перуки
твого сина Сергія і внука Андрійка
підібрали в театрі, а знамениту косичку сивого юнака... Але косичка – то ще півбіди. А як мені
воскресити голос твій, пересмішнику, манеру жартувати, хитрий
погляд з-під лоба, як розкрити людям душу твою незбагненну?.. Я
знаю, ти поруч, ти зі мною, як завжди і як довіку буде. Зараз прикрию
очі й почую твоє незмінне: «О Повелителько душі моєї, Світла панно
моя...» (Наслухається). О так, так, саме цим противним тоном, через
який я ніколи не могла зрозуміти, жартуєш ти чи... (Іншим тоном).
МАТВІЙ. О Всеблага і Всесильна Світла панно моя, Ти знову зі
мною... Хотів сказати, голос Твій чую...
ЗАГАДКОВА. Чоловічий голос? Чи жіночий?
МАТВІЙ. Ну, це скорше думки, аніж голос...
ЗАГАДКОВА. Ай-яй-яй! А ну, згадай, що ти казав учора своїм
соратникам-почарківцям?
МАТВІЙ. Я читав, що в першій Біблії... Миколо, послухай, що
мудрі люди пишуть... Так от, у першій Біблії, а вона була арамейською мовою, – тихо, кажу, гультяї!.. У тій Біблії слово Бог – жіночого роду, щоб ви знали.
ЗАГАДКОВА. О! Жіночого...
МАТВІЙ (продовжує тим же голосом). Недарма ж у нас, в
Україні, завжди був матріархат... і є, є й понині! І Бог наш особливий – лагідний, хазяйновитий, співучий, бо – жіночого роду. І кажемо
коханим своїм «Богине моя» не тільки тому, що любимо, – шануємо,
а, бува, що й трохи побоюємось.
ЗАГАДКОВА. Ой, ой, хитре створіння! Думаю іноді: чим ти мене
полонив – тілом своїм спортивним, балагурством чи хитрістю неймовірною?
МАТВІЙ. Хитрістю, звичайно! Сама подумай, яка це була грандіозна і хитро спланована операція! Хо-хо, відбити у рідного сина таку
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шикарну коханку… Ой, Пані моя Всеблага, знову я втрачаю почуття
міри і…
ЗАГАДКОВА (перебиває). Все в порядку, Матюшо, не роби з мене
страхопуда. Ну, чого мовчиш? Може, спробуєш, як воно звучить, це
слово жіночого роду?
МАТВІЙ. Так, я зараз... я спробую... давно хотів... але є одна заковика.
ЗАГАДКОВА. Кажи.
МАТВІЙ. Обличчя Твоє Божественне, посмішка Твоя Божественна,
голос Твій Божественний…
ЗАГАДКОВА. Ну-ну, хитрий облеснику?
МАТВІЙ. Так отож: думаю про Всевишнього… жіночого роду, а
бачу Тебе... і голос Твій чую.
ЗАГАДКОВА. Ой, ой, Голопупенку, який же ти!.. Ну, хай вже, дозволяю думати про Неосяжне, а бачити і чути земне. Починай. Ну,
сміливіше.
МАТВІЙ (зосередившись). Господине душі і серця мого, ось я на
колінах перед Тобою і... (помовчав). Ніяк не можу навчитися розмовляти з Тобою по-людськи. Якісь помпезні слова лізуть до голови,
церковні інтонації...
ЗАГАДКОВА. Та хай будуть помпезні, аби красиві.
МАТВІЙ. Ага, щоб потім цілий день переживати, що виступав
перед Тобою, як на мітингу... Знаєш, я не дуже вірив, що встигну спокутувати свої видатні державні діяння. Та коли ми зібралися, п’ятеро
старичків-розбійників, і засіяли наші городи соняхами, і коли вони
зацвіли і Зона стала Раєм Господнім, а радіація злякалася і відступила
перед красою цією!.. Отоді допатрав я: мусимо щодня, щохвилини відновлювати родинні стосунки з усім живим, що нас оточує, – з усім, що
повзає, літає, пищить, співає, росте, цвіте, ну, сама розумієш, з усім
Твоїм багатоликим господарством. І в той день я серцем відчув, що
рано чи пізно зіллюся з Тобою, Повелителько наша Всеблага. Бо Ти в
кожній квітці і в дереві, і в птахах, і в мурахах оцих, і в живності усій...
ЗАГАДКОВА. Красиво співаєш, Матюшо.
МАТВІЙ. Ой, ну, звичайно, Всемогутня наша Пані, Ти давно розкусила мою примітивну хитрість – втертися до Тебе в довіру і вимолити якусь вигоду для... ні, не для себе. (Гаряче). Молю Тебе, Господи
Боже... (Після красномовної паузи). Коли звертаюся до Тебе, як до
Праматері всього сущого, таку радість відчуваю – але й страх: а рап85
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том щось не так кажу! (Помовчав). Молю Тебе, Господине всього
сущого, відкрий очі моєму єдиному синові Сергійкові, який утік від
Зони аж у Севастополь і там став... ну, сама знаєш, ким і яким він
став, і зрікся прізвища нашого козацького – Голопупенко, – та й на
прізвище жінчине переписався – Шушвалькін... Ні, хай уже буде
Шушвалькіним, але, Господи Боже! (Знову красномовна пауза).
Благаю, зроби так, щоб він перестав слугувати тілу своєму, а подумав, нарешті, про душу. Все він має, всього спробував – хай би вже
відсохла ота його нестримна жадоба до тілесних забаганок. Ні, ні,
Повелителько Всесимогутня, не через хворобу чи каліцтво – хай просто одного разу вранці чи ввечері, а, може, навіть і в обідню спеку він
солодко позіхне та й скаже сам до себе: «Господи Боже мій! Що це я
з собою витворяю? Та й дитину, Андрійка, синочка рідного, туди ж
пхаю, в смердюче багно міщанського рабства, де тільки жрання і лахи
нікчемні, і чужинські ідоли. Бо сказано в „Одкровенні Іоана
Богослова”: „Хто поклоняється звірові і образу його і приймає начертання на чоло своє або на руку свою, той питиме вино гніву Божого».
(Замовк, похиливши голову).
ЗАГАДКОВА. Агов, де ти?
МАТВІЙ. Та осьдечки, бо куди ж я від Тебе?.. Знаєш, коли я був
великим діячем і ще більшим дурнем, то один закон Твій небесний
завжди пам’ятав. Що посієш, те й пожнеш. Може, тому й здається
мені іноді, що Ти мене чуєш. І відповідаєш на дурні мої запитання, і
співчуваєш, і, само собою, – посміюєшся з нашої земної недолугості.
(Помовчав). Ми ніколи з Тобою про це не говорили, бо стільки тих
дурних пліток про мене. І бабій, і кар’єрист, і жмикрут, і... (Гаряче).
Але це неправда, що я поїхав тоді власною «Волгою» – вона була в
ремонті. Неправда також і те, що я подолав майже сотню кілометрів
пішки. І врешті, третя неправда – найпаскудніша: буцімто я подався
сюди, у смертоносну Зону, з єдиною метою – вивезти з дачі свій
парадний кітель з безліччю орденів та медалей, а також цінну зарубіжну відеоапаратуру. Насправді ж о третій годині ночі з двадцять
п’ятого на двадцять шосте подзвонив мій помічник, повідомив про
аварію на Станції, а заодно й про те, що через годину з чимось відправляється перша колона автобусів для евакуації мешканців
Прип’яті. А тепер найголовніше, Господине моя Благодатна: чому я
так поспішав на свою дачу, яка опинилася мало не в епіцентрі Зони?
Впевнений, що відповідь розвеселить навіть Тебе, Всевидющу і
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Всезнаючу. Тут, у блакитному котеджі з заскленою верандою, відпочивала певна особа, Світлана-панна, з трирічним Петриком, який був
схожий на ме... (Квапливо). Ну так, так, це моє останнє земне
щастячко, синуля Богом даний. А Світлана, вона була першою
моєю… за вісім років після смерті дружини. Середнього зросту, кирпата, з отакими очицями… І така ж фантазерка! Іноді, бувало, стане
отак переді мною, насупиться і мовить якимось потойбічним голосом: «А чи знаєш ти, Матюшо Голопупенку, що Бог – жіночого
роду?» Читав десь, кажу, що в першій Біблії слово Бог – жіночого
роду. «Отож, рабе Божий Матвію, віднині в молитвах щоденних і в
думках своїх звертайся до мене відповідно. А ну спробуй, як воно
звучить, слово Бог жіночого роду». І я, долаючи внутрішню скованість і страх, кажу їй: «Господине душі і серця мого», “Повелителько
наша Всеблага”, “Світла Пані моя”, “Господине всього сущого”...
Артисткою в театрі працює, і сама для себе пише сценарії. Колись
пригрозила, що пропише мене в сатиричній комедії, бо я, мовляв,
хитрий жук, причарував її своїми орденами і медалями. І буде називатися та комедія «Третя молитва», бо, крім мене, вона ще пропісочить Сергія... Шушвалькіна, гм, і навіть Андрійка, онука зобразить...
І ще одне: Світлана ніколи не розлучалася зі старовинною дерев’яною іконою Богоматері. А в ту лиху годину розлучилася – заради
мене... Мене тоді не могли підвезти до самого дому, і я побіг навпрошки через ліс, і, коли ступив на подвір’я, то ще здалеку побачив
записку, прикріплену за шибкою засклених дверей: «Хто куди, а
ми – в Одесу, добрі люди-сусіди підвезуть до потягу. Спеціально
залишаємо ТЕ, з ЧИМ ніколи досі не розлучалися, – аби ти якнайшвидше привіз ЦЕ в Одесу. Чекаємо – я і син».
Увійшов у дім, прибрав з крісла плюшевого ведмедика й сів...
Довго сидів: якась надокучлива думка не давала мені спокою.
Повільно підвівся, ступив крок углиб кімнати – і завмер, наткнувшись на тривожні очі Богородиці. «Ти не покинеш цього дому, – причувся мені мелодійний голос, – ти не погубиш ці квіти і своїх кролів
ангорських, і кішку, що прибилася тиждень тому...» Як це? – мало не
скрикнув я. – Залишитися? тут? самому? проти цього лиха?
Стояв, не відриваючи погляду від бездонних очей Богородиці.
І несподівано для самого себе кострубато перехрестився.
Господи! Це було перше хресне знамення, яке я сотворив за останній сорок один рік – бо саме стільки часу минуло від тої празької
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весни сорок п’ятого, коли, стікаючи кров’ю, молив я Богородицю про
спасіння.
Далі було все, – поїздки до Одеси, зустрічі, щоденна люта боротьба з самим собою і з Зоною, – але те кострубате хресне знамення
запеклого комуніста!.. О Пані моя Всеблага, я зараз наче заново на
світ народився, і переживаю кожну мить, кожен прояв божественного
промислу Твого...
ЗАГАДКОВА (м’яко перебиває). Матвію, може, досить хитрувати?
Бо ти ж хотів розповісти не стільки про Петрика, який схожий на
тебе, мов дві краплі води, як про свою смертельну битву з цими, як
їх?... З «атомними п’явками», на чолі яких стояв твій Сергій, тоді ще
Голопупенко...
МАТВІЙ. Та правильно, я ж хотів нарешті признатися Тобі,
Всевладна, Всеблага і Всепрощаюча...
ЗАГАДКОВА. Охо-хо, скільки гучних титулів... Не тремти,
Матюшо, я люблю тебе й ніколи, – чуєш? – ніколи не покину. Навіть
якщо ти здуру захочеш покататися в тому смертоносному бронетранспортері...
МАТВІЙ (скрикнув). Прости! Прости мене, дурня неотесаного.
Гадав, віджену ту заразу заміновану, – бо я ж таки мінер як не як, всю
війну пройшов, і такий нюх у мене виробився, що відразу відчув:
смерть поруч; а коли вибрав момент і заліз під той бронетранспортер,
відразу побачив пристрій і... Ні, моя найдорожча Світла Пані, я не
хотів бути героєм – просто думав відігнати якнайдалі ту заразу. А
воно було на дистанційному управлінні... Прости.
ЗАГАДКОВА. Як ти любиш говорити – «Замнемо для ясності». А
тепер розкажи мені про тих «атомних п’явок».
МАТВІЙ. Ох, Повелителько Всеблага, я про них таке знав, що
мовчати – смерть душі. А не мовчати – смерть тіла.
ЗАГАДКОВА. Чому ж відразу не оголосив їм війну? Злякався?
МАТВІЙ. Аякже! Від страху виступив на засіданні комітету і
тремтячим голосом попередив: «Поки ви, безсовісні хапуги, будете
розкрадати гроші, виділені на оздоровлення чорнобильських дітей, я
не покину смертоносну Зону. Повідомляю про це газети і посилаю
доповідну в політбюро».
ЗАГАДКОВА. Ах, як же ти їх налякав! І вони, щоб зам’яти справу,
звільнили з роботи синочка твого Сергія, заслали аж у Севастополь –
а самі продовжували красти. «Атомні п’явки»...
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МАТВІЙ. О моя Всевладна Пані, про одне лиш благаю. Та вистава,
яку Ти задумала, не про мене має бути, а про онука Андрійка.
ЗАГАДКОВА. Гм! Чому ж не про сина Сергія?
МАТВІЙ. Боюсь, його вже ніщо не врятує. Андрійко ж – третє
покоління, може, встоїть перед спокусами міщанськими.
ЗАГАДКОВА. Той, хто встоїть перед одними спокусами, стане
жертвою інших.
МАТВІЙ (мало не кричить). Все, що завгодно, благаю, тільки не
яничарство, тільки не скотське плазування перед чужинськими ідолами. Хай буде голим-босим, хай помирає з голоду, але не зречеться
коріння нашого, мови рідної...
ЗАГАДКОВА (перебиває). У Севастополі?! Смішна ти людина,
Матвію Петровичу. Французів, німців, китайців поважають, до мови
їхньої з повагою прислухаються, а як тільки слово українське ненароком прозвучить, наче бомба розривається. Чому так, Матвію? Звідки
ця ненависть до братів-слов’ян?
МАТВІЙ (не відразу). Турки забирали в неволю хлопчиків наших,
п’яти-семирічних. І виховували з них добірні війська. Яничар. У
боях, зачувши рідну мову, яничари скаженіли, і подолати їх було
неможливо. Так і донині скаженіють... Горе це нікого більше не спіткало, тільки нас, українців. Віками переслідує, і кінця краю не видно.
ЗАГАДКОВА. Ну що ж, хай буде про Андрійка вистава моя.
(Змахнула сльозу). Витри сльози і пригадай ту молитву, що завітала
до тебе уві сні. (Окинувши поглядом глядачів). Може, вона ще комусь
знадобиться, га? Давай, козацький нащадку, народ чекає.
МАТВІЙ (зосередившись). Заклинаю тебе, немічне тіло моє, ніколи не пасувати перед хворобами, не піддаватися паніці ні в огні, ані в
воді, не боятися ні голоду, ні холоду, ні злих язиків. Заклинаю тебе,
душа моя, в часи великих перемін, коли здається, що жодних законів
більше не існує, що немає на землі ні правди, ні совісті, ні честі, а є
лишень тупа сила кулака і влада грошей, і жратва закордонна, й
машини, й дівки продажні – і все це заступило небо, та так міцно
заступило, що багатьом здається – Бога немає і бути не може, інакше
як би Він допустив до цього, – в часи такі спокійно робити своє: бути
Бджолою і Квіткою, Пшеницею і Соняхом, Хмаркою в небі і Піснею
задушевною, Білим Лебедем і Щасливим дитячим сміхом!”
Непоказно перехрестившись, Загадкова відступає за межі освітленого кола.
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ДРУГА МОЛИТВА
З’явившись, Загадкова поправляє яскраву краватку, розглядає перуку лисуватого
чоловіка (яку, можливо, так і не одягне ні разу). Тепер вона – Сергій Шушвалькін.
Водночас з програвача лине сучасна дурнувато-бадьора музика.

СЕРГІЙ. Привіт, братва, бачу, весело вам, розважаєтеся, в театри
навіть ходите! І слава Богу, і на здоров’я! А я, Сергій Шушвалькін,
доведений падлючою долею до такої ручки, що не відповідаю вже ні
за діла свої, ні за слова. И чтоб оттянуться, братцы, позволю себе
говорить все, что на ум взбредет, а ви... ви вже той... вважайте, що це
комедія така, при чому безплатна, хи-хи!.. Признаюся, коли заварилася ота вся наша катавасія, то між мною і тою сірою масою, яку одні
називають народом, а інші – електоратом, утворилася така собі невидима смішна стіна. Тобто все я сприймав зі сміхом. А ставши депутатом Парламенту, перестав сміятися: незручно було хихикати, коли
весь український народ перебував на вершині щастя від синьо-жовтих кольорів і гучних промов. А як тільки стало очевидним, що довірливих чухраїнців знову – укотре! – надуто, самі розумієте, гріх було
сміятися. Та й небезпечно... Коли ж навколо почалися безутішні плачі
обкрадених і знедолених, мені, привладній гілці, не випадало ні сміятися, ні плакати. Від того стіна, що відділяла мене від зажуреної
сірої маси, ставала все товщою, а душа моя – все уважнішою до стабільних валют. Ось чому я, врешті, опинився серед своїх і, назвавшись модним словом бізнесмен, почав мурувати ще одну стіну; а далі
ще і ще – аж поки не утворилася простора камера без вікон і дверей.
Тепер, щоб замурувати себе остаточно й безповоротно, я мусив відгородитися від прокльонів рідного електорату нормальною залізобетонною стелею. Очевидно, підземні тунелі для ділового й святкового
спілкування з однодумцями були давно вже прокладені; вони з’єднували нас з урядовим супермаркетом, аеропортом і президентським
палацом – отже, ніяких тюремних коплексів ні в кого не виникало
(тим паче, що до влади прийшли знайомі пахани). Позаяк всі ви
давно пліткуєте з приводу мого... скажемо так, чудернацького батька,
то мушу продовжити свою сповідь про нього. Справді, з Матвієм
Голопупенком (і як же ж я просив його поміняти це ідіотське прізвище!), відомим партійним і громадським діячем, у мене вийшло прикре непорозуміння. Він – запеклий грибник поселився на своїй дачі,
що опинилася буквально в епіцентрі чорнобильської плями. І як я
його не переконував, що збирати радіоактивні гриби украй небезпеч90
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но, батько не послухався. І тоді я використав останній свій козир:
повіз до нього найдорожчу мені, – після дружини й сина Андрійка, –
людину: загадкову, неповторну, фантастичну Світланку. Ні, ні, братці,
вона не красуня, нічого особливого – поки не заговорить. А як
посміхнеться і голосом своїм неповторним скаже: «А ось і я, пане
міністре, прийшла по твою душу грішну…» Я знав, батько не встоїть
перед її чарами. (Вибухнув люттю). Але хто б міг подумати, що вона,
мудра, неповторна моя Світлана, не встоїть перед старим козлом?! Я
не повірив ні вухам, ні очам своїм. Я схопив її в оберемок, заніс у
бронетранспортер – а з нею істерика і… Втекла до старого в Зону,
уявляєте?. Взяла відпустку в театрі, нікому нічого не сказала, а через
якийсь час доповідають мені: Світлана вагітна. (Ще раз вибухнув).
Мля, ну це ж подумати тільки, в шістдесят чотири роки виплодити,
не подумавши, дитя, а на кого ж ти його залишиш?. Що, я годувати
буду, чи, може, ти вічно жити збираєшся? І що воно за покоління
рабів затурканих – грудьми, мля, на дзот, з гранатою під танк, а проти
смертельної радіації знаєте що? (Регоче). Соняхами все засіяв! Та
якби ж сам, а то ще бригаду таких же ідіотів організував – цілих п’ять
чоловік! Світло їм відключили, газ відключили, магазин за сорок
кеме – нічо не помагає: таке, мля, затяте покоління!
ЗАГАДКОВА (різко). І тоді ти організував їм щедрий синівський
подарунок: замінований бронетранспортер?!
СЕРГІЙ. Не я! Не я, бо мене вже тоді через дурного батька витурили з роботи – і в Севастополь... Ну що за людина, питається? Всі
навколо якось прилаштовуються до нових ринкових умов життя – хто
в Парламент, хто в бізнес, хто в кілери, хто квартири чистити, хто
банки, а тут на тобі: совість, честь, рідна мова, чужинські ідоли,
«вино гніву Божого», тьху! Добре, що я маю голову на плечах і не
послухався тих дурних балачок. І все було б о’кей, якби не цей несподіваний і підступний удар, що його нанесла спідтишка жінчина мама,
тобто бабуся мого Андрійка. Я не вірю у різні там забобони, типу
«Що посієш, те й пожнеш» чи, як кажуть наші добрі сусіди, «Бог
шельму метит». Дай Боже кожній сім’ї такого добувача, як я! Все
маємо, ні на що не нарікаємо, і навіть смішну київську владу іноді
поважаємо. (Щиро – до стелі). І за що мені ця кара, Господи? Чому
на мене, саме на мене звалилося таке люте горе? Що я, гірший за
інших чи краду більше, чи з братвою не ділюся? Та ж нині маємо на
вулиці двадцять перше століття, Господи. Третє тисячоліття! І щоб
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такі допотопні, сказати б, анахронічні явища у вигляді шмаркатих
віршиків давно забутою хуторянською говіркою? Та й де, де, питається, Господи? Не в якомусь там Львові чи Тернополі, а тут! В славном
городе русских моряков приймає мій синуля Андрійко начертання
образу звіра на чоло своє і на руку дитячу свою!..
ЗАГАДКОВА. Заткни пельку, Шушвалькін! (Перевела подих).
Замінований бронетранспортер для рідного батька придумав ти, ти,
мудрий добувач! І сам поїхав, не полінувався, та ще й Андрійка з
собою прихопив. Єдине, чого ти не знав, що твої соратники планували не тільки батька твого знищити, а й тебе разом з Андрійком...
СЕРГІЙ (перебиває). Що це, мля, за дурні голоси нашіптують мені
всякую гадость?! Яка мана переслідує мене після смерті батька? Таке,
мля, враження, наче хтось підключив мене до якогось хитрого апарата – і гундосить, гундосить як удень, так і вночі...
ЗАГАДКОВА. А може, то совість твоя нарешті прокинулася?
СЕРГІЙ. Совість?!. Совість, коли всі навколо як показилися, і ні
Бога, ні чорта, а лишень кулак і грошва, і дівки продажні, і вбивають,
і крадуть, і церкви мурують на кожному кроці – а який Бог, який Бог?
Та якби він був, то хіба допустив би до цього бардака?.. Совість?
Такий дивовижний шанс подарувала нам доля. І чим же він закінчився, наш Майдан? Смердючими, принизливими чварами. Посміхо
виськом для всього світу! Зрадою, підлою, найганебнішою зрадою! І
тепер той, на кого ми всі молилися, хто продав нас і дітей наших і
привів до влади любих друзів народу нашого, – тепер він жирує – і
чорна совість його мовчить. Совість? «Ах, рідна мова, ах, нищать
Україну!» – і сидять українці, як миші, по своїх конурах! На Елтона
Джона, співака заграничного, сто тисяч приперлося на Майдан, а
мову рідну захистити – кілька сотень. А мої друзі, мої ділові партнери
ніколи мене не підведуть! Спайка, взаємовиручка, кругова оборона,
один за всіх, усі за одного... Що? Звільнять мене, щоб не було дурних
пліток? І правильно зроблять. Бо я повинен був раніше скрутити
голови цим радіоактивним соняхам...
ЗАГАДКОВА. Ай-яй-яй, бронетранспортера вчасно не дістав!
СЕРГІЙ. Бронетранспортери, танки, літаки, гармати, а як треба буде,
щось цікавіше пустимо в хід. Бо ми не на день і не на два прийшли, і
витіснити, або, як той казав, ВИЧАВИТИ НАШУ ВЛАДУ жодним соняхам не вдасться! Так, так, ми новий могутній клас, який довго визрівав і
нарешті... нарешті... (Хапається за груди, важко дихає).
92

Третя молитва

ЗАГАДКОВА. Комахо жалюгідна, куди ти пнешся? Ну, зберуться
вас міріади, ну, заступити чорною хмарою сонце і повітря зіпсуєте, а
далі що? У діточок ваших крильця ще не скоро відростуть, а дихати
ж їм треба, і без сонця вони загинуть. Та й, надивившись ваших кривавих розборок, чи захочуть вони прилучитися до вашого кодла?
СЕРГІЙ. За... за... захо... Ми їх... ми їх... (Відступає в пітьму).

ТРЕТЯ МОЛИТВА
ГОЛОС АНДРІЙКА. Тату, таточку, не вмирай, я більше не буду,
жодного віршика, клянусь тобі, жодного рядочка!..
Загадкова в перуці і блейзері. Тепер вона – шістнадцятирічний А н д р і й к о.
Музика Вівальді.

АНДРІЙКО. Господи, почуй мене, благаю!.. Мені сімнадцять
скоро, Господи, і я вперше звертаюся до Тебе, бо досі не мав серйозних проблем, щоб виходити на прямий контакт. А щодня молитися
церковними молитвами я не привчений, бо мої предки в Твоє існування не вірять, і тато категорично забороняв покійній бабусі заражати
мене релігійним дурманом.
ЗАГАДКОВА. Спокійно, Андрійку, не кричи (лагідно всміхаючись,
знімає блейзер, гладить довге русяве волосся Андрійка).
АНДРІЙКО. Бабуся казала, що, як поговорити з Тобою щиро, Ти
обов’язково почуєш і допоможеш у біді. А біда в мене така велика, що
я більше не можу терпіти. Колись прапрадід мій був хоробрим отоманом Голопупенком, полковником війська запорізького, прадід виступав за Центральну Раду, дідусь будував Чорнобильську атомну станцію, а тато з мамою записали мене росіянином. Я, звичайно, не проти,
бо тато розумно пояснив мені, що чим більше нас, росіян, буде в
місті, тим швидше Севастополь приймуть до складу великої Росії, і
тоді у нас буде своя атомна зброя, спортивний Президент і найбільший запас прісної води в Європі (озеро Байкал). Вода водою, а от
Президент – це класний факт, бо сам я каратист і ніколи не прощу
українським зрадникам, що за безцінь продали атомну зброю. Хоч
дідусь завжди сміявся, коли я йому про це казав, але то – дідусь!
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Мало того, що на старості літ зійшовся з молоденькою артисткою і
дитину їй... то ще й поселився в чорнобильській зоні, почав засівати
все соняхами і дійшло до того, що захопив урядовий бронетранспортер і підірвався на німецькій міні...
ЗАГАДКОВА (закинувши голову й заплющивши очі, стиха сміється).
АНДРІЙКО. Біда ж моя ось у чому. Бабуся завжди розмовляла зі
мною по-українському, хоч мама казала, що це дуже шкідливо – засмічувати рідну мову малокультурною сільською говіркою. Але тато
не виключав можливості нашого обмеженого співробітництва з цим
економічним і географічним непорозумінням, що зветься Малоросією,
отже, казав він, потрібні будуть перекладачі. Особисто я через свою
дитячу легковажність і гадки не мав, чим мені загрожують веселі
українські казки чи знання напам’ять багатьох віршів і поем Тараса
Шевченка (коли бабуся втратила зір, я читав їй «Кобзар» і мимоволі
завчив). Та ось у восьмому класі прорізався в мене жахливий талант:
я, корінний севастополець, почав писати вірші українською говіркою!
Спочатку це була просто жартівлива записка, яку я написав на уроці
алгебри своїй дівчині Зої Мазепі (потомственній росіянці, незважаючи на прізвище). Цитую:
На нашому болоті
Спіймав лелека жабу
Й поніс її далеко,
Далеко в небеса.
А я сиджу й ридаю:
Чому не я та жаба,
Чому я не літаю
В лелечиних зубах?
Потім ми робили кавеен і в розділі «Домашнє завдання» треба
було написати пародію укрмовою на вайлуватого селюка-українця.
Зоя згадала про записку, всі стали мене просити і я швиденько
написав класну гумореску на чотири куплети про дурнуватого
дядька, який цілими днями дудлить брагу, занюхуючи своєю
ріденькою козлиною борідкою, лузає насіння, матюгається і надкусює яблука прямо на чужій яблуні, гілки якої звисають через
тин. Дехто, правда, сказав, що я створив пародію на російського
селянина, бо хохли, як правило, бороду не носять, замість насіння
їдять сало, а браги категорично не п’ють – вигідніше гнати самогонку і продавати. Але я нічого не став міняти, і, видно, саме за це
94

Третя молитва

Ти покарав мене, Господи. Бо далі в моєму житті сталася жахлива
катастрофа: на уроках, в їдальні, в спортзалі, а головне – уночі з
мене поперли українські вірші. Ні вчитися, ні поїсти спокійно, ні
поспати по-людськи! При чому кожний вірш переслідує мене
доти, поки не запишу його. Спочатку я таївся, як міг, ховав листки
з віршами, пробував спалювати, але вони знову і знову приходили
до голови – аж поки вчителька російської мови й літератури
Степанида Омелянівна Грицюк (росіянка з Чернігова) не прочитала кілька штук. «А по-нашому, – питає, – Андрію, по-російськи ти
можеш написати?» Я спробував – і нічого не вийшло! Натомість
написався глузливий сонет про соловейка, який намагався причарувати зозулю своїм недолугим куканням, аж поки та не підклала
в його гніздо своє яйце; пташеня-зозуленятко повикидало геть
соловейкових діточок, а їхні довірливі батьки все носили й носили
комах загарбнику-ненажері. Зоя випадково побачила цей мій
витвір, – я записав його на уроці астрономії, – і чомусь заплакала.
А вчитель подумав, що то я її образив, і тоді вона здуру ляпнула:
«Та ні, це вірш такий жалібний, ось». Я не встиг відібрати листок,
вона голосно прочитала – і все: мене звинуватили в зраді батьківщини, тобто Російської Федерації, а також її невід’ємної частини –
міста Севастополя, а священик у храмі сказав, що я «поклоняюся
звірові і образу його».
Господи, я й сам чудово розумію, що з такими віршами я не маю
права називатися ні севастопольцем, ні росіянином! Може б я сам
якось і пережив цю біду, але ж у тата інфаркт через те, що його звільнили з роботи, бо кажуть, що то він примушував мене писати українські вірші. А мама плаче і проклинає бабусю, яка вже рік у Твоєму
царстві, Господи (бо ще за життя стала святою людиною). А головний
лікар Центральної поліклініки Мирослав Зозуляк (потомствений росіянин зі Львова) каже, що якби я почав писати російські вірші, то для
татуся це були б найкращі ліки. А я не можу! Не приходять до мене
вірші рідною мовою. І позаяк усе на світі відбувається з Твоєї волі,
Господи, то я на колінах благаю: пошли мені хоч кілька російських
віршів! А як тато одужає... як тато одужає... (Завмирає). Ні, ні, не український вірш, не цей! (Падає, качається по землі). Не хочу я цього
віршика, досить! Ні, ні, не треба! Я російського прошу, Господи! Ні, я
не козацький отоман, не Голопупенко я, не хочу, не чую і ніколи більше... Я росіянин, Господи! Я... я... (Завмирає, крізь сльози).
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Я козацький отоман
Голопупенко,
Я гуляю в таврійських степах.
Сто разів я помирав,
Сто разів я воскресав
І давно вже забув слово „страх”.
Ворогів я воював,
Рідну землю захищав,
І з неволі братів визволяв А тепер я тремчу,
Перед дівчинкою
І не в змозі відвести очей:
Ніс кирпатий, сині очі,
І слова сумні, пророчі:
„Я тобі подарую дітей.
Вони виростуть великі
І розумні, і багаті –
І зречуться мене і тебе,
І забудуть, як їх звати,
Лишень будуть проклинати
Рідне слово, жовтий сонях
І бездонне наше небо голубе”.
ЗАГАДКОВА (сидячи на землі, знімає блейзер і перуку, відкриває
косметичку, поправляє власну зачіску, встає, дмухнувши на пудреницю, здіймає веселу хмарку і повертається, щоб іти. Але раптом
зупиняється і замислено пригадує). «...впав, упав Вавилон, місто
велике, тому що він шаленим вином розпусти своєї напоїв усі
народи... І хто поклоняється звірові і образу його і приймає начертання на чоло своє або на руку свою, той питиме вино гніву
Божого, вино нерозведене, приготовлене в чаші гніву Його, і буде
мучений у вогні і сірці перед святими ангелами і перед Агнцем; і
дим мучення їх здійматиметься повік, і не матимуть спокою ні
вдень, ні вночі ті, що поклоняються звірові і образу його, і ті, що
приймають начертання імені його»1.
Серпень 2010 року.
1

Одкровення Іоана Богослова”, 14-6
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МАЙДАН
Бог, який створив нас без нас, не може врятувати нас без нас.
Блез Паскаль
І ті негайно кинули сіті й пішли за ним.
(МТ. 4, 20)
Ми починаєм битву за Вкраїну.
Наш чорний вус
у чорний гнів тече
І юний меч наш розгинає спину.
…В суцільних ворогах
пройшли роки-рої.
Руїна захлиналася руїною.
Ми на Вкраїні хворі
Україною,
На Україні в пошуках її…
Микола Вінграновський
«Вони там б’ються за нас, за наші цінності… Європа – тісний континент. Відчуття самотності в такій тісноті територій, націй,
міст – збочене і жорстоке. Я не знаю, що сталося з Європою… Вона
зменшується, кулиться, ховається за фіранкою. Навіжено підраховує зиски і збитки. Вмирає від страху за свій огидний спокій, непристойний добробут, гидотне самовдоволення. Українська зима 2014
року — це європейська катастрофа…»
Анджей Стасюк

Надія СИМЧИЧ

МИ, МАЙДАН
Драма на 4 картини

Майдан.
Час від часу лунають виступи, молитви, гімн України, революційні пісні,
оголошення… А на Майдані в цей час – самооборонівці, медики, священики, волонтери, студенти, журналісти, кияни і приїжджі, чоловіки і жінки,
літні і юні… Їхні дії і вчинки, думки і слова, молитви і вірші, пісні і мрії
творять потужну мелодію, що могутньою хвилею виривається із душ та сердець, і підноситься потужною Симфонією до самого Неба.
Симфонією Духу.
Дія відбувається в Києві; листопад 2013 – лютий 2014 року.
Всі імена та події реальні.

Частина перша
ПІДНЕСЕНО-ПАТРІОТИЧНА
СЦЕНА 1. ПОЧАТОК
ІННА. «Прийшла на революцію, а нікого немає», – такий твіт
написала ввечері 21 листопада. Ми не очікували, що прийдемо на
порожню площу. Ми йшли подивитись, скільки зі «стурбованих»
вийшло. А побачили тільки конструкцію для «йолки». Але соцмережі
зробили свою справу, і люди почали підтягуватися – хто по одному, а
хто цілими компаніями. Спочатку, коли нас було небагато, міліціонер
підійшов і спитав, чому ми там зібралися. «Та, так, гуляємо, пофотографуватися прийшли» – відповіли. І ми сфотографувалися. На
пам’ять. Не знали, що на таку.
ОЛЕНА. Пам’ятаю, як стрімко почав поширюватися маленький
простір під стелою. Як обростав спочатку торбами з їжею, термосами
і рядами домашніх закруток. І на цей майданчик виходило щодня
більше і більше людей. Тоді у мене віри в те, що це початок революції, ще не було. Проте була паніка – «куди селити всіх цих людей».
Найбільше запам’яталися ночі, коли метро зачинялося і киян, що
могли б забрати до себе на ніч, не ставало. О 22:00-23:00 закривалася
остання кав’ярня в Глобусі і ми переходили в цілодобову неподалік.
Усюди за нами хвостом ходили «наші тіхарі» – співробітники міліції,
що постійно стежили за нами. За короткий час усі, хто займався поселенням, знав їх в обличчя. У «тіхарів» було три зміни.
АНТОН. Грудень розпочався з парку Шевченка. Всі ескалатори
вгору на «Льва Толстого» були забиті. У людей через одного на куртці, на рюкзаку, на рукаві чи шапці були жовто-блакитні стрічки. Потім
ми в тисняві спускалися по бульвару Шевченка, а з «Богдана» на
Пушкінській вивантажувалися міліціонери, і всі кричали їм:
«Ганьба!», але ніхто їх не чіпав, і вони йшли, втиснувши голови в
плечі, і зникали десь у дворах . Ми підходили до Хрещатика і думали,
що там-то вже підемо вільніше, і ми вийшли на нього, і ми офігіли,
бо ніколи ще не бачили стільки людей. У той же день був бульдозер
на Банковій, фотографія хлопця з ланцюгом перед вевешниками і
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звідусіль лунало: «Провокатори, провокатори». Найпопулярніше
слово, крім «зека» і «геть».
ІЛЛЯ. Коли я вперше потрапив на Майдан на початку грудня,
виринувши з якоїсь вулички у натовп, то просто був шокований.
Здавалось, що там – живий організм, як океан Станіслава Лема.
Жодні телетрансляції чи фотографії не передавали того, що там було.
Ще одне дуже сильне враження – зародження анархітектури. Як на
голий остов йолки почали вішати прапори і гасла. Усі ці топоніми на
дощечках, розфарбовані каски… Українцям притаманно все розмальовувати – живеш у хаті, розмальовуєш хату. Живеш на Майдані –
маєш розмальовані намети. І каски. Уся ця творчість невимушена,
спонтанна і вона прекрасна.
СЦЕНА 2. ПРО ЛЮДЕЙ НА МАЙДАНІ
НАТАЛКА (37 років, архіваріус). Про людей на Майдані. Дуже
різні люди були. Ми з друзями допомагали зводити барикади. Носили
на передову шини, мішки з плиткою, дрова зі старого зруйнованого
будинку на Михайлівській вулиці. Бачили там батюшку в рясі, який
тягнув на собі на передову дерев`яні дошки з перекриття цього будинку. Була дівчина, класичний дакфейс, біла норкова шуба, підбори:
несла якісь бруднющі дошки, притуливши їх до білої норки. Була
бабуся, років 90, принесла цеглинку: «на, доцю, я біля дому знайшла,
вам пригодиться» і руки трусяться від слабкості. Були підлітки, були
вагітні жінки. Таксист всю ніч возив людей на Михайлівську безкоштовно з усього Києва.
ЮРІЙ. До речі, вищі освіти не пропадали дарма – на Майдані
читали лекції, малювали художники, була навіть своя бібліотека. А
кафе працювали весь час, знаючи, що загрози мародерства і вандалізму немає. Навіть інваліди не залишалися осторонь – хлопці на
колясках допомагали прибирати сніг, а сліпі розносили бутерброди!
КОСТЯНТИН. Чоловік без ніг із Майдану. Він активно допомагав
у прибиранні, у спорудженні барикад і у іншому. Пересувався просто
на колінах, які захищені чимось шкіряним. Але йому подарували
крісло на колесах. Щойно він на нього вибрався, зразу ж його почали
душити сльози. Саме цей момент я зафіксував на фото.
ВАСИЛИНА. Я повноцінно усвідомила, що людині потрібні не
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так їжа і гроші, як можливість бути потрібною. Коли така можливість
є, останні покидьки стають здатними на геройство. Пам’ятаю хлопця,
який до революції здавав кров у пунктах прийому, щоб за гроші купити алкоголь. Так от, він з ризиком для життя возив дрова та автомайданив у інші способи. Загалом люди на Майдані з огляду на відчуття
власної місійності дуже часто ставали вищими за самих себе і робили
дуже гідні, часом героїчні вчинки.
ЮРІЙ. Неймовірною виглядала «перекличка», коли ведучий зі
сцени називав області України, а їх представники дружно відгукувалися з площі. Представлені виявилися абсолютно всі – і Донецька, і
Луганська, і Крим. І кожну годину – національний гімн. Вживу – і на
сцені, і на площі. Скажи мені хто про таке раніше, я б відповів – припиніть, через кілька годин набридне навіть самим завзятим патріотам! Ні. Не набридало. Автор тексту українського гімну заплатив за
нього російською в’язницею. Автор тексту російського – нагородами
від кожного чергового тирана, під якого його лизоблюдськи переписував. Є різниця?
МИКИТА. На Майдані стояв цвіт української інтелігенції – середній клас, що не відбувся, розумні, виховані, толерантні й освічені –
дві вищі освіти для майданівців було нормою. «Якщо ви побачете, як
до ресторану заходить чоловік у камуфляжі, будівельній касці, з сокирою за ременем та коктейлем Молотова – будьте певні, це – інтелегентний та вихований чоловік, який прийшов просто попити кави».
До останніх днів лютого стояли без зброї: менти били кийками по
голові – одягали будівельні каски (на морозі вони лопалися після першого удару), цькували газом – роздавали окуляри і марлеві респіратори (з лютого – протигази), стріляли – міняли каски на велосипедні
шоломи, знаходили бронежилети, щити якісь. Ніхто особливо на них
не сподівався. Головною зброєю завжди була підтримка людей. І
вона – ця підтримка – була в ті дні практично загальною, здавалася
колосальною. Майдан був (і залишається) форпостом українського
народу. Я заздрю сам собі, що був там.
ЄГОР. Загалом, коли мені ставало погано, я просто йшов на
Майдан. Почистити сніг, щось принести, зробити, але головне бути
там. Це давало відчуття спокою. Майдан вплинув на моє ставлення
до багатьох речей. Наприклад, в дитинстві у вас була власна кімната.
Вас постійно змушували її прибирати. Це напружувало – краще було
погуляти у дворі, подивитися телевізор. Але коли в’їжджаєш в свою
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першу квартиру, у тебе з’являється щось своє, за чим треба доглядати.
І це зовсім інші відчуття. Ось і з країною відбулося те саме. Зараз я
роблю речі, про які не міг навіть подумати раніше.
СЦЕНА 3. «ТІТУШКИ»
ВІТАЛІЙ. А мені раптом несподівано розкрили таємницю. Зайшов
до сусіда за набором гаєчних ключів. А у нього в гостях сидить такий
собі Юра. Майор міліції. П’є горілку і бринчить на гітарі. І тут чогось
зайшла мова про «тітушок». Мене зацікавило, де беруть стільки
спортсменів-невдах? «Ха! – сказав Юра. – У кожному відділенні міліції є список всіх, у кого були «приводи», кого саджали або штрафували за хуліганку. Потім дають команду зверху. Ми телефонуємо до всіх
цих красенів, і – кому бабла пропонуємо, кого припугнемо, що повернемо справу в роботу (бабло собі) і, вуаля, – легіон готовий до роботи!» Ось така херня, малята ...
КИРИЛО. Близький родич живе в Херсоні, сьогодні дзвонив і розповів таку історію. Його аполітичний друг-гопник поїхав до Києва тітушкою, а повернувся за три дні політично підкованим майданівцем.
Кожного дня їх направляли у розвідку на Майдан, та вони так і не зрозуміли, що саме там мали розвідувати, тому кожного дня донос з Майдану
був однаковим – сидять, варять їжу, розмовляють про все. Однак, судячи
з розповіді, це «про все», херсонський тітушка слухав уважно.
ХЕРСОНСЬКИЙ «ТІТУШКА». На Майдані є всі: і бандерівці, і
комуністи, і студенти, і братва, всі є. У них розумієш як – сидить
афганець, що за СРСР воював, і якийсь козак-націоналіст і сперечаються. Сваряться один з одним, історію обговорюють. А потім бах –
штурм «Беркутів», і тут вони удвох вскакують і так поруч стають, що
здалеку видно, як один за одного життя не пожаліють…
АНТОН. Ми всі пропахли димом. На платформі «Майдану», у
вагонах метро, в магазинах – впізнавали своїх по запаху. Кажуть, у
спальних районах на тих, хто пізно повертався додому і пах димом,
нападали «тітушки», били за Майдан. Не знаю, мені не дісталося.
Організувалися дружини самозахисту. По районах ходили хлопці, хто
з палицею, хто з битою, хто так просто, і ганяли «тітушок». Доходило
до смішного, коли, готові до бою, зустрічалися дві такі компанії:
«Бля, а ми думали, що це ви «тітушки!» – «Та які ми «тітушки»,
«Слава Україні!» – «Героям слава!».
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СЦЕНА 4. ДРУЗІ З РОСІЇ
МОСКОВСЬКИЙ ЖУРНАЛІСТ. Приїхав о 5 годині, змерзлий,
кинувся освоювати «Макдональдс». Касир звертається українською,
але після мого «розумію, если очень повільно», з посмішкою переходить на російську.
Кілька зупинок незвично білолицього метро і ось – я, нарешті, на
Майдані. На сцені безупину чергуються новини, пісні, молитви і
навіть лекції. Люди гріються біля вогнищ і бочок. Намети з покажчиками регіонів.
Приєднавшись до якоїсь групи, вступаю в діалог.
– З Москви?!
І тут я відчув себе в центрі уваги.
– Пропустіть хлопця до бочки – замерз зовсім.
– Голодний?
– Ні.
Мене все одно тягнуть до безкоштовної їдальні, де в літрові склянки наливають смачнющий борщ.
– Ти скажи там – ми не фашисти, ми просто за свою свободу тут
стоїмо …
Разюча організація, точніше, самоорганізація Майдану.
Протестувальники мерзнуть?
Твіттер-Фейсбук – і кияни приносять мішки хімічних грілок,
теплих шкарпеток і рукавичок.
Застудилися? Залили газом беркутівці?
Мішки ліків. Термальна вода «Віші» і «Ур’яж», промивати очі –
ящиками.
Потрібні лікарі? Хірург із Закарпаття, медсестра з Криму, лікарі,
студенти-медики, і ось організовано прийом хворих, причому такого
рівня, що туди ходять прості городяни. Нікого не женуть.
Протестувальники з регіонів? У якій половині дня вам зручніше
прийняти душ? Кияни з центру організували «Чисту Справу». Я
також став власником талончика – 11:00, Михайлівська вулиця. Лана
і Катя (дякую, дівчата).
Ніде жити – намутили вписку.
Звідки б ти не був – Волинь чи Крим – якщо ти готовий відстоювати свободу, приїжджаючи на Майдан, ти не будеш
самотнім. Тобі допоможуть. Дідок на «Лексусі» – привіз кілька
ящиків тушонки і бушлати. Довгонога дівчина на спорткарі –
104

Ми, майдан

упаковки перев’язувальних матеріалів. Бабуся притягла зв’язані
нею шкарпетки.
ЦЕ ЄДНАННЯ НАЦІЇ і я, дідько забирай, їм заздрю.
СЦЕНА 5. ПОЗА МАЙДАНОМ
КАТЕРИНА. Стояла на зупинці біля Арсенальної, чекала 38 тролейбус. На сумці – жовто-блакитна стрічка. Раптом до мене підходить
бабуся, років за 60: «Девушка, вы бы сняли ленточку свою!» Мене,
звісно, мало не тіпати почало. «Девушка, – шепоче вона мені далі, –
здесь очень беспокойный район. Здесь эти самые постоянно ходят...
Снимите от греха подальше! Я же за вас переживаю!» І мені захотілось обійняти цю жінку. Вірус людяності перейшов межі Майдану, і
вже почав заражати все місто.
INTELLIGENT UKRAINE. Дружина повністю занурена в події в
країні. Обурена. Паралельно у неї віщають кілька онлайн-каналів на
комп’ютері, по ТБ йде канал 24 і 5 канал. Між годуваннями дітей в
руках завжди телефон зі стрічкою Фейсбуку.
– Продукти закінчилися, – кажу їй.
– Де, на Майдані? – запитує вона.
– Та ні, у нас в холодильнику!
Коротше, поїхав я на ринок, на Героїв Дніпра.
ОЛЕКСАНДР. Щойно: дзвонить дитина і розповідає, що у них
сталось на уроці малювання. Вчителька дала завдання намалювати
символіку олімпіади, яка має відбутись. Встає хлопчик і каже: я не
буду малювати символіку чужої держави, яка так погано ставиться до
України. Встає його сусідка по парті і каже «Ганьба!». Через секунду
це повторювали всі.
НАДІЯ. Неділя. Їдемо на чергове віче. Маршрутка повна тепло
одягнених чоловіків та жінок, в повітрі – ледь чутний запах диму.
Біля універмагу «Україна» водій питає:
– «Украіна» – виходят?
Чоловічий голос:
Україна їде на Майдан…
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СЦЕНА 6. МРІЇ ПРО ОСЯЯННЯ
НЕВІДОМА. Стою якось за чашкою чаю в черзі, перед Будинком
профспілок, до «пекельної кухні». Чую, жінка говорить двом своїм
друзям російською: «Тепер я зрозуміла Бандеру! Бандера просто
любив свою країну! І за неї воював. І я люблю свою країну і готова за
неї воювати! Значить, я теж бандерівка?!»
СЕРГІЙ. У мене ніколи не було термоса. На Майдані я про нього
мріяв кожен день. Чебрець, м’ята, шипшина ... Я люто заздрив тим, у
кого він був. Наче у людей з термосами був доступ до чогось сакрального, а у мене немає. Як ніби людина з термосом має прямий доступ
до весни, до лісів, до полів, до архетипів, до скіфських курганів ... Я
теж хотів мати такий артефакт, щоб коли холодно і страшно, можна
було дістати з рюкзака, увійти в портал і присісти на курган, погладити поглядом слобожанські трави, побачити, як розлітається насіння і
пилок від диких, волелюбних кольорів. Чебрець, м’ята і шипшина.
Саме так. Чому? Не знаю. Думаю, що чебрець – це щоб не забувати.
М’ята – щоб зібратися і заспокоїтися. Шипшина – це щоб далі вести
опір і боротьбу. Тому, напевно. Я не знаю. Я ж не Юнг, і не Фрейд.
Простий «майданутий» з народу. І все ще без термоса ...
ФЕДІР. Сьогодні зі мною сталися три речі.
Я повірив у Бога.
Коли «Беркут» прорвався за барикади і почав відтісняти людей,
коли жінок і дітей зібрали на сцені, а тих, хто не вмістився там –
навколо. І люди молилися і трималися з останніх сил – щоб не заплакати від безсилля і страху. Коли раптом вночі пролунав дзвін. І цей
дзвін означав надію. У цей момент я повірив у Бога.
Я став націоналістом.
Коли зі сцени пролунав крик: «Нас почули! З усього Києва до нас
їдуть люди!». Я озирнувся, і на місці пустки побачив нескінченний
потік людей.
У цей момент я став націоналістом.
Я звільнився від страху.
Коли вони з усіх боків оточили площу і тіснили нас. Коли їх сил не
вистачило, коли ми, навалившись натовпом, змогли дати їм відсіч, і
якщо не відтіснити, то хоча б стримати потік цих тварюк.
У цей момент я звільнився від страху.
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СЦЕНА 7. БЕЗКРОВНЕ ПРОТИСТОЯННЯ
ІВАН. Я чітко пам’ятаю ту ніч, коли до мене зателефонував невідомий абонент, і просив бити у дзвони. Потім ще один дзвінок… і ще
один… і ще… На ранок понад сотня пропущених дзвінків та смс, на
які не зміг відразу відповісти, бо цілу ніч і аж до ранку ми зі студентами Богословської академії били у дзвони. Це був чи не перший за
останні вісім століть набат. Лише на ранок я зрозумів, що звук дзвонів не лише скликає людей, але й очищає їхні душі. Зрозумів, коли
мені телефонували і писали ті, хто стояли тієї ночі на Майдані: вони
розповідали, що коли почули дзвони, то страх відступив, з’явилась
впевненість, що їм вдасться вистояти.
СЕРГІЙ. Кумедна інформація! Кабмін дозволив використовувати
водомети на морозі, але, як виявилося, наказати водометам не замерзати на цьому морозі у Кабміну не вистачило повноважень. Але нашу
міліцію так просто не візьмеш – вони залили в водомет півбака суперпупер незамерзаючого миючого засобу. Однак засіб теж виявився
провокаторським, і з водою змішуватися не захотів. У підсумку, вода
таки замерзла, собака... А миючий засіб спінився – і став рватися
назовні! Так що у декого вийшла пінна дискотека...
РОМАН. Сьогодні вранці на Грушевського, щоб не було чути
патріотичних пісень, які ми крутимо для воїнів української армії, їм
поставили улюблену групу Путіна «Любе». «Атас», «Черемушки»,
«батяня», коротше, всі діла. У протестуючих – молитви, пісні, гімн. У
нібито «правоохоронців» водяра, блатна романтика, шансон. Всі
маски злітають.
КСЕНІЯ. Наша вул. Грушевського. Ніч. Шини горять. Хлопці херачаться з «Беркутом», дівчата носять чай і бутерброди. Під’їжджає дуже
недешева машина, вискакує дівчина в дуже дорогій шубі, відкриває
багажник і кричить: «Хлопці, у мене шини, забирайте!» Хлопці швиденько розвантажують, біжать. Дівчина знову кричить: «Хлопці, ще на
задньому сидінні!» Знову забирають і біжать. «Хлопці, ще дві каністри
бензину спереду!»... А сидіння в машині білі... «Автомайдан» вночі
охороняв «Грушу» з тилу. Там різні були машини, були в сотнях тисяч
«убитих єнотів». Люди розуміли, що можуть розбити і спалити. Але що
таке справжня цінність, теж розуміли. Прорвемося.
ОЛЕНА. Сьогодні ввечері на Грушевського, на барикаді раптом
почався шорох. За спиною чую голоси: «Ану, допоможіть!».
Оглядаюся: два хлопці підтримують під руки сивочолу «Англійську
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Королеву», допомагаючи їй залізти на барикаду... Бабуся просто вдягнута, але з осанкою англійської королеви, нарешті дісталася до верху
барикади і почала уважно розглядати все довкола. Їй так ввічливо
кажуть: «Вам би краще все це вдома по телевізору дивитися...» Вона
тихим спокійним голосом, який перекреслює всі подальші диспути,
відповідає: «Вдома? Я спеціально приїхала до Києва, щоби побачити
все на власні очі. Мені це потрібно».
ЮРІЙ. У статтях, що описують Євромайдан, недарма так часто
зустрічаються порівняння з середньовіччям – з ідеалізованим, з фентезі. І справа тут не тільки в схожості антуражу – шоломи, щити,
катапульти, полум’я і чорний дим, «фортеця Майдан», міське ополчення. Справа в тому, що Майдан – це хімічно чисте протистояння
Добра і Зла. Не більшого і меншого зла, – а саме ось так, по-фентезійному, з великої літери.
Дехто намагався переконати мене, що я даремно ідеалізую Майдан.
Що, мовляв, ну так, вони стоять за праве діло, але самі при цьому –
найзвичайнісінькі люди. Не згоден.
Звичайні люди не стоять тижнями на морозі, не тільки не перетворюючись при цьому в бомжів, але, навпаки – організовуючи складне
життєзабезпечення багатотисячного табору. Звичайні люди не забезпечують своїми силами, без всякої поліції ідеальний порядок і сухий
закон. Звичайні люди не стоять на барикадах у мінус двадцять п’ять,
всю ніч кидаючи у вогонь важкі покришки і дихаючи їх отруйним
димом. Говорячи про Майдан як про силу Добра, я цілковито підтримую його, коли він скандує «Смертна кара!» для Януковича і його
подільників-вбивць. Тому що карати Зло – це обов’язок Добра, а
Добро, що дозволяє Злу залишитися безкарним, саме стає Злом.
СЦЕНА 8. ПРО ГАСЛО «СЛАВА УКРАЇНІ!»
ОЛЕКСА. Хотів би сказати про гасло «Слава Україні!». Коли в диму
від покришок і в клубах фіолетового газу, де не видно майже ніхера,
наближається нова сотня на допомогу, і з цього апокаліпсису лунає
«Слава Україні!», а у відповідь тисячі голосів кричать «Героям Слава!»,
зрозуміло, що парадигма гасла змінилась. Зрозуміло, що ідуть свої
берсеркери. Це бойовий клич воїнів. Бойовий клич нескореного і сконцентрованого народу, від якого у «мусорів» трясуться ноги. Воно дійсно звучить страшно. Войовничо і переконливо. Це не ледве чутне
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привітання у вуса підковою Тараса Устимовича у брилі з Орестом
Юхимовичем у смушковій шапці з товариства «Просвіта» біля куща
червоної калини в день народження Кобзаря. Ніхера. Це закінчилось.
Закінчились зелені лани, вишневі садки і вірші про конюшину. Іде
люта війна. Воюють селяни, фермери, письменники, художники, менеджери, програмісти, ультрас і лікарі. Коли лунає «Слава Україні», вони
розуміють про що ідеться. Це концентрація, це агресивний войовничий
клич людей, які йдуть в атаку. Вони ідуть «валитись» за своє майбутнє
у вільній країні. І вони будуть рвати цих скотів зубами і розкидувати це
гівно. Що ця, так звана, «влада» і це «мусорське гівно» може протиставити цьому гаслу? Ніфіга. Побряцати своїми щитами, щоб цього не
чути? Так все одно чути. Я думаю, їм лячно. Хто не чув, не зрозуміє.
СЦЕНА 9. НЕБЕСНА СОТНЯ
ЄВГЕН Ш. Сьогодні на Майдані я дізнався, що після того, як були
застрелені перші протестувальники, священики не випускали нікого
на передову без сповіді. Також священики зі щитами в руках були
безпосередньо в зоні бойових дій і сповідували важко поранених.
Тоді я зрозумів, що Небесна Сотня дійсно була «небесною», я зрозумів, навіщо всі ці три місяці священики були на Майдані. Весь цей
час християни готували цих бійців до фінального бою за свободу
України, вони готували «Небесну сотню», «готуючи тіло» їх до поховання, подібно Марії Магдалині.
ЄВГЕН Н. Пам’ятаю, як принесли Жизневського. Це був такий
ступор… Я не знав, що сказати, як розрадити родичів та хлопців-побратимів, які несли домовину. Тоді й знайшлася пісня «Плине кача»,
яку так любив Жизневський, і яка потім стала гімном…
СЦЕНА 10. МАТЕРІ
МАТИ МАКСИМА з ВІННИЧИНИ. Наші сини загинули за наші
гріхи. Їх вбили через те, що багато наших громадян на виборах продавали свої голоси. Вінниччина ніколи не голосувала за регіоналів,
чому ж це відбулось на останніх виборах? Гречку ви з’їсте, 100-200
гривень швидко витратите й забудете. А гріх залишиться на все
життя. Наші хлопці своїми життями спокутували цю вину за всіх! Це
має пам’ятати кожен!
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Частина друга
ГЕРОЇЧНО-ВИБУХОВА
СЦЕНА 1. МАРІЇНСЬКИЙ
СОЛЯ. Ранок того дня був страшенно сонячний. Зі сцени майдану
звучали такі рідні, такі мої пісні «Ми сміло в бій підем, за Україну, і
голови складем за землю рідну....», а за нею: «Я – крук, чорний
галицький крук...», а далі: «Прощай кохана, я завтра рано, о мила чао,
мила, чао, мила чао, чао, чао...» А під сценою з різних сторін ішли
колони чоловіків із сотень самооборони. Таких світлих, таких відважних, таких прекрасних.... В той момент я набрала номер подруги і
сказала їй: «Мірко, це неможливо описати словами, але хто не бачив
зараз цих чоловіків в колонах, той, можна сказати, взагалі не бачив
чоловіків.» Як світились їхні очі, якими піднесеними були їхні обличчя, як сонце відбивалось від їхніх саморобних жилетів і щитів!
А далі колони рушили до Верховної ради. А я пішла на кухню...
ІРИНА. Я була 18-го в Маріїнському парку та біля Будинку офіцерів, на Кріпосному – я бачила, скільки людей пішло на мітинг, як
багато пенсіонерів, студентів і самооборонців, як розбігалися, коли
пішла зачистка, моє щастя, що я почула і зрозуміла команду – йти на
метро «Арсенальна», багато самооборонців відступали з нами, було
соромно, але дехто залишався давати бій – без зброї – вони залишалися, як я тепер розумію, на вірну смерть... за нами по п’ятах йшли
ті в шоломах і молотили палицями – було страшно. Я ще встигла
зорієнтуватися і зайти в метро, була тиснява, потім ескалатори зупинили – навіщо, хто дав наказ? І ми йшли вниз пішки, скандуючи
«Ганьба!». Найімовірніше, останнім поїздом я поїхала на Майдан ...
БОРИС. Сили нерівні. Півдня протистоянь, але вони нас потроху
відтісняють. Починаємо залишати парк біля ВР, Інститутську, а потім
по Грушевського: хто пірнає в метро на Арсенальній, а хтось відходить до Лаври. Тікаємо. Частина з тих, що в метро, повертається на
Майдан, інші їдуть на Лівий берег. Ще у вагонах дехто з людей починає знімати з себе жовто-блакитні стрічки – сором і розпач – через
чутки, що на виходах зі станцій людей з національною символікою
б’ють тітушки і менти та пакують в автозаки. Сідаємо в авто, новини
на FM: 26 загиблих за сьогоднішній день. Все, бляха, без зброї на
Майдан не повернемось.
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ЛАРІОН (ветеран військової служби, 74 роки). Бандити підігнали
водометну машину, яка поливаючи водою, відтісняла мітингуючих у
напрямку до Майдану по вул. Інститутській. Вода представляла
собою отруйний розчин, що випаровуючись в повітрі і попадаючи в
легені, викликав отруєння. З даху по вулиці бандити кидали у нас
гранати, шифер і інші уражуючі предмети. Це була кривава бійня. Я
одержав 10 ударів: 2 по голові, решту – по ногах, плечах, руках. Не
добили мене лише тому, що старий. Мені 74 роки. Я весь був у крові –
своїй і інших людей. Вони мене непритомного залишили на місці,
думали що я не дійду до тями. Мені вдалося вибратися в двір біля
Адміністрації Президента. З сусіднього дому вийшов чоловік і відгукнувся на моє прохання про допомогу. Він відвів мене до офісу, там
мені надали медичну допомогу і випрали одежу. Ті ж люди після
17.00 провели мене до вул. Л.Українки.
ЮРКО. На Кріпосному ми забігли у двір, і почали шукати відчинені двері – багато було дверей на кодових замках. Знайшли, забігли
у під’їзд, я почав тримати двері, а хлопці побігли на поверхи і почали
дзвонити у двері людям. Люди відчиняли і впускали. Я тримав двері
так міцно, що беркутівці подумали, що вони зачинені. Вони постояли, побалакали, потім відійшли, притихли, а потім затупотіли ногами
і закричали: «Хлопці, рятуйте!». Я подумав, що це люди з Майдану, і
відчинив. А це були беркутівці. Я кинувся втікати сходами нагору.
Вони не побігли слідом, але почали стріляти мені в спину із помпових
рушниць. На останньому, четвертому поверсі мене впустила жінка. У
квартирі вже було 19 чоловік. Господарі дали мені цивільний одяг, і
наступного дня я помаленьку, повз патрулі, вийшов із зони на
Майдан. На спині лишилися серйозні відмітки…
БОЄЦЬ ПРАВОГО СЕКТОРУ (21 рік). 18-го, під час «мирного
наступу» наша група тримала оборону сквозного під’їзду та двір на
Інститутській. Коли звідти полізли «мусора» – врукопашну (ножами,
льодорубами) ліквідували трьох «беркутів» і прибили ще кількох. Так
от, одного з «беркутів» ми захопили і проводили бесіду там у дворі.
Вразило те, що він не міг ураїнською порахувати до десяти і перекласти якусь банальщину типу «лошадь». Коли бесіду продовжили –
виявилось, що він взагалі з Рязані приїхав гроші заробляти. А я все
дивувався, чому так мало офіційних загиблих серед «ментів» – на
свої очі бачив купу трупів. У одного з їхніх після 18-го знесло кришу,
сидить і дивиться в стіну.
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ЯРЕМА (Львів, 15-та сотня Самооборони). З нашої сотні було не
дуже багато людей, бо багато хто залишився в Маріїнському. Загального
командування не було. Багато хто засуджує, наприклад, афганців, за те,
що пішли з Майдану тієї ночі. А я вважаю, що це правильно. Люди не
хотіли йти на смерть без можливості оборони. Я залишився, да. Чому?
Не знаю. В безвихідних ситуаціях просто дієш, а не думаєш.
СЦЕНА 2. ДІВЧАТА
СОЛЯ. Перша істерика зі мною не сталася коли в пилу роздавання
їжі, до мене підбігла одна з наших волонтерок і схвильовано сказала:
«З даху філармонії снайпер стріляє бойовими, чому ти без каски? На,
вдягни!» І простягає мені помаранчеву будівельну каску... Хотілось
сісти на землю і розреготатись, так це було абсурдно. Будівельна
каска має мене захистити від бойових... Тому я посміхнулась, сказала:
«Ой, точно. Дякую!», і вдягнула каску.
Друга істерика не сталась, коли наші вже побігли вгору по
Інститутській і ми ще не бачили, але вже знали, що вбивають, що не
захищає нічого, що стріляють снайпери... В той момент в намет забіг
один з наших хлопців, почав заглядати в різні кутки, і коли його запитали, що ти шукаєш, він відповів: «Та я десь тут рогатку свою поклав
і болти, ніхто не бачив? О, знайшов!» І взявши їх, вибіг з намету. Як
міцно я тоді стиснула кулаки і зціпила зуби, щоб не видати ні звуку…
Я навіть зараз бачу перед собою його радісне обличчя від того, що він
знайшов свою рогатку і зараз він тим снайперам покаже...
І тепер я дякую тим, хто надягав мені будівельну каску, яка б
обов’язково врятувала мене від кулі снайпера, хто йшов захищати
мене з рогаткою і болтами, і всім, хто був тоді поруч.
НАТАЛКА (37 років, архіваріус) Ні, це не реальність. Люди кудись
туди, у вогонь, кидали пляшки та каміння, мабуть, там був «Беркут».
В якийсь момент всі побачили, як беркут починає проходити між
Глобусом та консерваторією. Я вперше бачила так близько спецназ і
тоді мені вперше за той день зробилося страшно по-справжньому, я
зрозуміла, що вони ідуть нас усіх тут повбивати і їм нас не жалко, а
навпаки, вони із задоволенням нас вбиватимуть.
Вже у Профспілках я почала розуміти, що відбувається щось
страшне: поранених несли одного за одним, і це не були якісь прості
травми. Люди втрачали кінцівки, очі, стікали кров’ю. Друзі дзвони112
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ли, щось кричали, але в мене наступив якийсь психологічний параліч,
реальність геть не сприймалася, страшно не було. Було відчуття, що
тут, на Майдані та Михайлівській і є справжнє життя, а іншого вже
немає. Чомусь була така загальна ідея: протриматись до сходу сонця,
якщо встоїмо, то переможемо. Як у казці. Майже шоста. Зі сцени
хтось кричить, що ми вже майже вистояли, залишилось півтори години. Чому півтори? У них там що, узгоджено все по годинах? Але вже
значно легше, всього півтори години, і все буде добре....
СЦЕНА 3. МЕДИКИ
ВСЕВОЛОД. Перша смерть на столі: поранення в груди, куди – не
видно, агонія. Хапаю лярингоскоп – а в глотці кров. Вибираю тампоном, вставляю клинок – знову залито. Намагаюсь побачити щілину
з-під тампона – не бачу, заливає... Розумію, що не заінтубую.
Пробують молоді колеги – пхають у стравохід... Качаємо, качаємо,
качаємо. На ЕКГ – брадикардія. Периферії немає, анестезистка намагається десь увіткнутись – мимо, «дме вени». Пхаю підключичку – є!
Вводимо адреналін з атропіном, качаємо, дихаємо – зіниці звужуються... Але без особливої надії, розумію, що куля пройшла через середостіння, напевне магістральні судини. Брадікардія переходить у фібриляцію. Дефібрилятор! Розряд! Асистолія... Ще пару розрядів, кричу
«Моліться всі!» Качаємо під «Отче наш». Поплили зіниці... Все...
Закриваю очі. Беру дюфошку, встромляю перикардіально – кров під
напором. Тампонада серця... Без шансів. Виходжу за церкву і починаю ридати. Вголос, не стримуючись… Проводжаю до скверу свого
першого «двохсотого». Там вже 13...
МАРІЯ (23 роки, студентка). Ходячих поранених нікуди було садити. Вони стояли, доки ми обробляли рани. Один підходить: «У мене
щось у нозі, подивися». Там був осколок у рані. Кажу, що в мене нема
пінцета, знеболювального, я не дістану. А він: «Я буду терпіти, кричати, а ти не звертай уваги». Я голими руками полізла в рану й дістала шматок граніту. Замотала, і він пішов воювати далі...
ВСЕВОЛОД. Повертаюсь. До стола. «КОРИДОР!» Вносять хлопчину, вміщується на дерев’яному щиті. Закутаний у прапор. Наскрізне
через поперек. Ноги теліпаються – спинальник. Намагаюсь затампонувати рану. Не кричить, тільки цілує прапор! Задзвонив телефон у
нього: «Мамо! У мене все гаразд, мене трохи зачепило…»
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Виходжу на вулицю, йду до скверу, там вже 24-х батюшки відспівують. А хлопців все приносять...
СЦЕНА 4. НАШІ МЕРТВІ
АНДРІЙ. Затягуючи в хол готелю нових вбитих, я вже погано
розумів, що відбувається. Все було як в кошмарному сні. Назавжди
запам’ятаю, як в готель зайшов високий чорнявий чоловік років шістдесяти. Я бачив його в складі «львівської сотні» разом з дуже схожим
на нього хлопцем. Це були батько і син. Але цього разу чоловік прийшов один. Почав піднімати простирадла, якими були накриті загиблі. Побачивши обличчя одного з них, обімлів. Опустився на коліна,
тремтячими руками став знімати з мертвого каску... Лікарі намагалися відвести його в сторону, але чоловік нікого не помічав. Адже він
щойно знайшов труп свого сина.
ВАРВАРА. За документом в його рюкзаку визначили, що звуть
його Гурик Роман. На зовнішність років 25. Татуювання на тілі.
Рюкзачок з кедами і обгортками від цукерок. А на голові 10 на 7 см
діра з осколками черепа, опалену волоссям та шкірою навколо тканину мозку. Діагноз: вогнепальне поранення в голову, відкрита проникаюча черепно-мозкова травма. Поки я утримувала його руку, щоб
поставити крапельницю, він несвідомо, рефлекторно, інстинктивно
(був у комі внаслідок важкої травми) стиснув мої пальці у своїй долоні. Я ніколи не забуду цієї, свого роду, спроби втриматися за життя.
Ніколи не забуду цього останнього рукостискання.
БОРИС. Я не бачив цього моменту, бо знаходився в іншому місці,
але розповідали хлопці, які там були. На барикаду поблизу стели пропхався немолодий вже чоловік, розстібнув пальто, дістав мисливську
рушницю і, звертаючись до наших, сказав: «Хлопці, вони вчора мого
сина убили», – і почав стріляти в бік «Беркуту». Ніхто нічого не планував, але оцей вчинок батька був для усіх наче сигнал, і всі, у кого
була зброя, відкрили вогонь по «Беркуту».
СЦЕНА 5. ВІЙСЬКОВИЙ ЕКСПЕРТ
ОЛЕКСІЙ (військовий експерт). Розумієте, для професійного військового співтовариства, вся ця самооборона з дітей і менеджерів в
мотоциклетних шоломах – це, як би сказати ... смішно.
114

Ми, майдан

Жодна серйозна людина не висиділа б на Майдані в наметі, з усіма
цими чергуваннями і ходінням строєм. Це неприйнятно. Не кажучи
вже про те, що у серйозних людей – серйозні справи, які просто так
не кинеш, відповідальність, все ж таки.
Загалом, цій спільноті було смішно.
До 18-го лютого. Побиття в Маріїнському і нічний штурм стерли з
їхніх облич усмішки.
19-го з ранку мені почали надходити повідомлення. Спочатку
ізраїльтяни – публіка, яка пройшла ліванські війни, інтифаду, спецоперації:
– Дурні діти – куди вони лізуть?! Комп’ютерних ігор перегралися?..
Через деякий час, англійці:
– Який дурень віддав їм такий наказ?! З дерев’яними щитами – на
снайперські гвинтівки та автомати?
Тут я вже знайшовся:
– Придивіться до моторики. Добре видно, що діють добровольці,
а не ті, кому наказали.
– Так, дійсно ...
І ще пізніше:
– Навіщо вони це роблять? Це безглуздо, нелогічно.
А я і сам не розумів – навіщо?..
А потім – зрозумів:
– Вони відтягують вогонь на себе – від жінок, медиків, стариків,
цивільних на Майдані.
– Такою ціною?!.
Так, такою ціною.
Після цього було тільки мовчання.
Насправді, ми не до кінця собі уявляємо: що б нас усіх чекало,
якби Майдан того дня злякався і побіг. Озвірілі натовпи «Беркутні» і
«тітушок» кинулися б містом вбивати, грабувати, ґвалтувати, і країна
б надовго потрапила б у справжнісінький хаос, порівняно з яким
Білорусь та Росія – «дитячий садок».
А так, вцілілі і загиблі, закрили собою страшну воронку, обламали
і Путіна, і диявола.
Ось така дилема: величезна дурість з військової точки зору і –
величезна доблесть совісті, перемога Духу. Величезна.
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СЦЕНА 6. БТР
ЄВГЕН (киянин, дизайнер). 18-го удень я був на Інститутській,
трохи повоював, з’їздив на роботу і повернувся на Майдан десь о
шостій вечора. Знайшов знайомого, і ми стали в ланцюжок передавати камені від Ощадбанку. Людей на Майдані було ще багато. Взяли
поїсти, я стою з їжею в руках, і тут починається перша атака. Це було
годин о 10-11 вечора. Я не бачив, як вона почалася. За барикадою на
Хрещатику у бік Європейської стояв «Беркут», вони готували БТРи.
БТР врізався в барикаду, з неї полетіли люди.Протестувальники закидали БТР коктейлями Молотова, і він загорівся.
ЄВГЕН (42 роки, підприємець. Десятник у 2 сотні). БТР, що був з
лівої сторони, запалили мої хлопці. Були ще люди, нікому не відомі,
що стояли зі щитами, навіть не знаю, хто їх вистроїв. І по них БТР б’є,
вони відлітають, але як стіна. Це було вражаюче: усе горить, а вони
стоять, коли на них така «дура» летить… Ніхто не думав, що будуть
БТР, ніхто не був готовий, що працювати потрібно буде дуже швидко.
У мене навіть запальничка не спрацювала в той момент. Зловив хлопця з «Молотовим». Запалив свій від його вогню.
ВАСИЛЬ (лікар-офтальмолог, Київ). У вікно з Будинку профспілок
побачили, як БТР врізається в барикаду. Це ж важка військова техніка, а хлопці тримали цю барикаду фактично собою, підпирали мішки
плечима. І от БТР врізався в барикаду, і я побачив, як люди розлетілися від неї метри на три.
Розлетілися, і все замовкло, буквально на мить. А вже за 5 хвилин
третій поверх Будинку профспілок був повністю забитий пораненими. Я взяв голкотримач і почив шити все, що бачив: і рани від гранат,
і вогнестріли, хлопчину з розірваними ніздрями і губами…
ЄВГЕН (киянин, дизайнер). Тоді ще не було зрозуміло, що це
останній смертний бій. Багато людей далі спокійно сиділи біля своїх
наметів...
ЄВГЕН (42 роки, підприємець. Десятник у 2 сотні) Цей БТР
горів дуже довго, хвилин 7. А потім почав здавати назад. І його
почали гасити – щоб вивести звідти людей. А другий БТР наші
хлопці просто обкидали пляшками з бензином, а потім кинули коктейль. Ми одна з небагатьох барикад, що не здала свої позиції, а
мала простояти лише 20 хвилин. Я казав, що нам усім, коли буде
перемога, потрібно піти у церкву і упасти на коліна, бо у нас майже
усі залишились живі…
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СЦЕНА 7. ВАЖКО ВНОЧІ
ЄВГЕН (киянин, дизайнер). «Беркут» зайшов із флангу, зайнявши
більшу барикаду на Хрещатику у бік Європейської та відрізавши нас
від запасів коктейлів Молотова та каміння. І, що найжахливіше,
покришок. Покришок було мало, і довелося швидко створювати палаючий фронт перед «Беркутом» з усього, що було під рукою. Кидали у
вогонь сміття, одяг, ковдри, подушки. Все, лише б горіло. Бачив
навіть, як у вогонь полетіли жіночі туфлі.
ВАСИЛЬ (51 рік). Я підхопив у якогось чоловіка щит і заступив
його. Люди кричали, що треба сипати мелений перець у вогонь. Вітер
якраз дув у бік «Беркуту», пік їм очі. Коли стоїш 2 години, рука мліє.
Курити хочеться. Просиш: чоловіче добрий, підкури цигарку і дай
цмокнути. Цигарка іде по колу і вже не вертається. Коли горів
Будинок профспілок, я був біля сцени. Після криків: «Беркут» іде!» –
частина людей розвернулися і зібралася тікати. В університеті
я викладаю дисципліну «поведінка в натовпі». Знаю, що не можна
панікувати. Якщо відступати – то задкуючи, закриватися щитом
і дивитися в очі ворогу. Загорланив: сцикуни, стояти! – і пішов проти
них. У радіусі 5–10 метрів, де мене почули, розвернулися – і назад.
ЄВГЕН (киянин, дизайнер). Мого друга поранило гранатою, коли
він кидав речі у вогонь. Ми з ним відійшли в тил, і він почав скаржитися на те, що боїться бути на передовій.
– Я дивлюся на цих хлопців, які щити тримають, і розумію, що я
сцикло.
До нас обернувся чоловік, що стояв поряд, і сказав:
– Якби ти був сциклом, сидів би зараз вдома перед телевізором.
СЕРГІЙ. Майдан – місце сили. Людина, яка прийшла сюди, відразу, задарма, віднаходить сенс життя. Стати кимось? Посадити дерево?
Виховати сина? Фігня. Треба – бути тут. Вибивати тротуарну плитку.
Ставати в ланцюжок і передавати її до барикад. Треба брехати рідним,
що сидиш в офісі чи вдома. «Так, їду додому». І стояти, вірити, терпіти, стояти. Стояти. Серед рідних людей, які відчувають те ж саме.
Тут роблять роботу так добре, наскільки це можливо. Ми педантичні і організовані краще за німецьких німців: сміття – наліво, камені – направо. Ми довірливі, як первісні люди: ось дерев’яна скринька
з написом «на бензин» в руках сонного хлопчини. Виймаєш всі гроші
з кишені, хлопчина прокидається і каже «Дякую». «Нема за що».
Ми – американці, що відокремлюються від англійської метрополії.
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Найкращий народ людства в його верхні зоряні години. Носити
каміння, складати ліки біля медпунктів, забирати трупи, битися.
СЦЕНА 8. ЧЕКАЮТЬ ЛЬВІВ
ЄВГЕН (дизайнер). Це була найсерйозніша атака – в 4 ранку.
«Беркут» перебудувався і пішов у наступ. Хлопців зі щитами не
вистачало навіть, щоб закрити весь периметр.
Просили міняти їх, бо вони були мокрі через водомети. Вогонь
майже згас. Ми абияк відбивалися. Світало. Час тягнувся дуже
повільно. Раптом я зрозумів, що людей на Майдані залишилося зовсім мало. А це важливо, щоб позаду були люди – хай навіть вони
нічого не роблять. У цей момент стало страшно, і знову з’явилася
думка, що зараз будуть добивати. Найважчий час – після 4-ї ранку. Всі
чекали на львівське підкріплення, а його все не було і не було.
TOMOYEMORE. Не було касок, броніків, захисту. Були малі пацани в джинсах, кросовках і легких курточках на передовій. Вже потім
18-річний Руслан з Бурштина розповість, як стояв зі щитом без
будь-якого захисту на лінії вогню й водомету. Як стояли вони там
годинами, тому що не було кому їх замінити. Як нагріваються від
вогню щити і обпікають руки. Як водомет обливає водою, а потім від
вогню одяг швидко висихає. Що страшно було тільки тоді, коли кулі
відбивались від щитів. Як пацану біля нього поранило ногу осколками гранати, нога кровила. І не було кому його підмінити, щоб він
збігав в медпункт перемотав ногу. Зрештою Руслан взяв 2 щити і
відправив того в медпункт. Пацан прибіг через 5 хвилин з бинтом і
сам собі під щитом перемотав ногу, пояснюючи «Ну нема часу зараз,
розумієш». Як інший пацан практично спав на щиті – настільки вони
були змучені. Зі щитом стояла якийсь час дівчинка без каски...
АНДРІЙ (31 рік, зі Львова) Було зрозуміло, що це кінець. Близько
п’ятої години ранку становище стало зовсім розпачливим. Нашу
передову потіснили. Барикади на вулиці Прорізній і в Пасажі на
Хрещатику залишилися взагалі без охорони. «Люди, куди ж ви пропали? – оглядаючи спорожнілі вулиці, я мало не плакав, – адже ж говорили, що будете стояти до останнього!» Товариші весь час питали, що
робити, коли «Беркут» перейде в активний наступ. Домовилися, що
все одно будемо битися. «Так, всіх нас вдома чекають дружини, діти,
батьки, – зітхнув чоловік років шістдесяти. – Але раз вже прийшли,
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треба стояти до останнього. А там – будь що буде». «Почалося! – раптом закричав наш друг Вася. – Ідуть! Здається, «Тітушки»...»
Обернувшись, я побачив, як у наш бік наближається чоловік сто зі
щитами і битами. Нас у цьому місці вже лишалося не більше двадцяти... Вони йшли швидко і впевнено. Долаючи біль у коліні, я нахилився, підняв якийсь камінь...
СЕРГІЙ С. Це був кінець. Хлопці взялися за каміння і кинулися
підпалювати коктейлі. Група швидко наближалася. Та коли стало
видно їхні обличчя, закралися сумніви, змінившись розумінням –
Наші. Такі обличчя можуть бути тільки у Наших.
АНДРІЙ. ... Уже готовий був кидати, проте метрах в п’ятнадцяти
від нас незнайомці чомусь зупинилися. «Хлопці, це ж наші! – несподівано закричав Вася. – Подивіться на їхні обличчя! » «Хлопці, ви
звідки?» – кричу. Вперед, гримнувши щитами, вибігли четверо чоловіків років п’ятдесяти і... впали перед нами на коліна. «Брати! – гукнули. – Пробачте, що так довго їхали!» Це була «львівська сотня».
Через годину був Тернопіль.
СЕРГІЙ І. Йдучи сюди, на всяк випадок, кинув у фейсбучну стрічку написане під час останнього штурму. Ось цей текст: «Майдан ще
не знає цього, але він переміг сьогодні вночі, під ранок 19 лютого.
Коли не побігли останні 15 хлопців з барикади біля Будинку
Профспілок. Коли було втрачено основні будівлі і спалено намети,
коли великий Майдан перетворився на крихітний п’ятачок... Ось тоді,
у повній темряві, за цих15 хлопчаків, що не склали зброї, зачепилася
країна. І колесо історії повільно-повільно покотилося вперед».
СЕРГІЙ С. Хлопці з «львівської сотні» не пробули на Майдані й
години, як їх розстріляли. Ми були впевнені, що загинемо. Але загинули вони замість нас...
ЮРІЙ (журналіст). Я слухав виступ сотників на Майдані, та раптом натовп розступився, до сцени під’їхав автобус та швидка з трунами загиблих героїв. На автобусі не було позначок «Ритуальна служба», «Поховання». Там був незвичний надпис: «Груз 200». Цим кодовим словом військові називають загиблих. Це війна. Коли зі сцени
повідомили, що в одного загиблого – четверо дітей, у другого – єдина
трирічна донечка залишилася круглою сиротою, бо мати померла ще
раніше, а третій – ще взагалі не встиг пожити, йому лише 19 років...
50-тисячний натовп заплакав так, ніби він теж став цією сиротою.

119

Надія Симчич

Частина третя
ТУЖЛИВО-ПРОЩАЛЬНА
* * *
Мама відправила сина,
Просила бути обачним.
Син обіцяв берегтися щосили:
«Мамо, не плачте».
Місяць минає, закони погіршали,
Прийняті жестами.
«Мамо, я просто не можу по-іншому –
Я на Грушевського».
Вулиця стала дуже болючою
– Що говорити?
Син повернувся – очі заплющені,
Прапором вкритий.
Сонце сховалось – негода.
Чи буде Праведний суд?
Там, де учора проходив, сьогодні
Друзі несуть.
Мама заплакана, хрестить повсталих
Мовчки, без слів.
Сина не стало,
В неї віднині – мільйони синів.
ЯРОСЛАВА. Я б хотіла забути чорне місто, поранене, в кіптяві, в
сажі, в брудній холодній каші, в битій плитці, в горілих шинах. Забути
хлопців в помаранчевих касках і ніколи не знати, що таке балаклава.
Я б хотіла не пам’ятати, як горить будинок з годинником нагорі, вони
грали «Як тебе не любити, Києве мій». А тепер на цьому місці нічого,
нічого крім «Пливе кача» не грає. Я б хотіла не знати, кому ставлять
всі ці свічки, про кого плаче на Інститутській кожне дерево, і хто ця
жінка, що стояла в 9 ранку на колінах біля Українського дому. Я б
хотіла дивитися на фото і тільки питати: «Звідки в нього така борода,
така чорна красива борода, він актор, так?» І не знати, не знати ніколи, що його немає, немає Сергійка Нігояна і бороди його немає. Але
в мріях моїх він живий, вони живі. Живі хлопці, всі до єдиного.
Сидять в квітучому саду, п’ють вино, дивляться кіно і, може, навіть
співають. Шлють нам привіти і трохи сил, і трохи чарівної нитки,
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щоб зашити рвані рани в наших серцях. Спи спокійно, Небесна сотне.
Слава тобі.
* * *
такими маленькими дивними човнами
ви відпливаєте від нашого шумного берега.
так все до ладу зібрані, все основне,
як апостоли, не берете ні другої одежі,
ні повертаєте додому, щоб попрощатися.
такі мармурові моряки дощаних корабликів
Господи злови їх там по тій великій ріці...

Частина четверта
МІСТИЧНА
ЮРІЙ. Як тут не вірити?..
Майже місяць тому я поховав свою дружину Марину. Щоб від
скорботи і самотності не впасти у глибокий депрес, я завалив себе
творчою роботою.
На прохання братів Капранових почав розробляти шеврон для
загону самооборони Майдану. Мучився довго. Сидів за робочим столом майже не вилазячи. І от однієї ночі сниться мені, що знов сиджу
за столом, малюю, а ззаду підходить Марина, і говорить: «Не мучся,
намалюй золотокрилого Архангела Михаїла. Він весь час на Майдані».
ВАСИЛИНА. Пригадується зустріч із карпатським мольфаром,
найсправжнісіньким, кажу вам! Я тоді стояла на «Груші», розмовляла
з товаришем. Все гупає, в стіну за спиною вдаряється ґумова куля,
горять шини — все класично. Поряд човгає дідусь, схожий на безпритульного. Він накульгує на одну ногу, з палицею. Одягнений в якогось чорного кожуха, безрозмірні затерті штанці і якісь валянки. Дим
від шин починає завертати у нашу сторону. Аж тут оцей дідусь спокійно до цього диму каже: «Ти чого сюди йдеш? Тут тобі нема чого
робити, йди туди!». І я не вірю своїм очам, але димова завіса розвертається у сторону коридору силовиків.
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ЄВГЕН. Ця сама ніч.. Її мені не забути ніколи.. В ту ніч вогонь став
для нас захисником від хижого звіра… Знаєте, кажуть: «Якщо з нами
Бог, то хто з ними?»… Цієї ночі вищі сили були з нами на Майдані.
Це відчувалось! Певен, і завдяки їм також, той їдкий, з червоним перцем дим довгий час не давав змогу вільно штурмувати наші барикади,
де, фактично, живим щитом стояли наші мужні хлопці… Цей вогонь
був у серці кожного з нас…
ІГОР. Той вогонь нікуди не щез. Пройдіться по Інститутській, по
Грушевського, зазирніть униз між щілини свіжої бруківки – і побачите, що там, під бруківкою і асфальтом, похапцем сховано гнів, розжарену лють. Вона бринить нечутним звуком, коли ідеш тими вулицями,
з їх глибини, з-поміж дерев і стовпів, дивляться очі – непомітний
погляд. Кров ніби стекла туди і світиться полум’ям, щосекунди готова вибухнути, жбурнути, як тоді, у небо тонни бруківки, знести все на
своєму шляху, покрити небо димами, бризнути вогнем у мертві зіниці, що дивляться на нас з того боку.
Вогонь жевріє під квадратними каменями – сльози, кров та лють
небес, магма дихає пеклом і нетерпляче вовтузиться, визріває, як
тісто – знаючи, що обіцяний час прийде.
НЕВІДОМА. Світом правлять символи і знаки. Згадаймо напад
воронів на голубів у Ватикані… Неймовірну грозу і блискавки над
найбільшою ареною Сходу під час Євро-2012 у Донецьку…
Найбільший урожай грибів восени 2013… Всесвіт ніби говорив нам:
щось станеться. Щось обов’язково має статися!
А Ванга сказала колись: «Все стане, немов лід, і тільки одне залишиться — слава Володимиру, слава Київській Русі. Занадто багато
принесено в жертву. Ніхто не зможе зупинити Україну. Все змете вона
зі свого шляху і не тільки збережеться, але і стане володарем світу…
В Україні народиться багато нових людей, які зуміють змінити світ».
Лунає музика.

ІРИНА. Дивовижна штука – пам’ять. Коли пам’ятаєш те, свідком
чого не був особисто. Аллочкин Сашко провів ніч з 18 на 19 лютого
на Майдані. Залишалася остання лінія, горіли барикади, і остання
жменька людей стояла там, на лінії вогню, і Сашко серед них.
Повернувся вранці, чорний, в пробитому шоломі. І розповів, як було
страшно і безнадійно. Як з того боку летіли гранати, а вони тримали
вогневу барикаду. І про хлопця, зовсім юного, «ботанського» вигляду,
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який, обертаючись до решти і кашляючи від диму, кричав: «Стоїмо!
Стоїмо, хлопці, стоїмо!!!» І досі, коли хочеться відчайдушно розридатися і опустити руки, у мене у вухах стоїть цей крик – так, наче я сама
його чула. Стоїмо, хлопці. Стоїмо. Стоїмо!
* * * * * * *
ВДЯЧНІСТЬ
Олена Подобєд-Франківська, Антон Петров, Ілля Стронговський,
Юрій Нестеренко, Василина Думан, Микита Кашницький, Кирило
Сергеєв, Катерина Зінов’єва, Олександр Барабошко, Інна Неродик,
Сергій Кошман, Федір Сівцов, Іван Сидор, Сергій Коваленко, Роман
Донік, Ксенія Бикова, Олена Чередниченко, Олекса Манн, Ігор
Луценко, Євген Нищук, Соля Чамбамбіна, Борис Гуменюк, Єгор
Петров, Віталій Кириченко, Ларіон Лазебний, Василь Кривень, Юрій
Тимошенко, Роман Сініцин, Всеволод Стеблюк, Олексій Арестович,
Ірина Коротич, Сергій Супрун, Юрій Бутусов, Ярослава Гресь, Юрій
Журавель, Євген Шаталов, Марія Боровик, Варвара Шпиц, Василь
Голован, Сергій Іванов, московський журналіст Денис, Наталка
(37 років, архіваріус), INTELLIGENT UKRAINE, TOMOYEMORE,
Ірина, Ярема (Львів, 15-та сотня Самооборони), Євген (киянин, дизайнер), Андрій (львів’янин, 31 рік), Євген (42 роки, підприємець,
десятник у 2-й сотні) та інші.
Вірші Тетяни Власової та невідомого автора.
Завіса
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Олександр ВІТЕР

ЛАБІРИНТ
П’єса

ДІЙОВІ ОСОБИ:
АНТОНОВИЧ
ПАСКАЛЬ

67 років, колишній вчитель
35 років, французький журналіст

МИХАСЬ

20 років, студент

КСЮША

24 роки, повія

СЕРГІЙ

27 років, молодший лейтенант міліції

Дія відбувається наприкінці лютого 2014 року в Києві, поблизу Майдану.

КАРТИНА 1
Автофургон для перевезення арештованих (у народі кажуть «автозак»). На підлозі знесилено лежить добряче побитий А н т о н о в и ч. Він час від часу піднімає голову, прислухаючись до того, що відбувається назовні. Здалеку чути постріли, вибухи гранат.

АНТОНОВИЧ. Господи… Господи, за що нам усе це?.. Ой!....
Що?.. Наче автомати…Чи здалося?… Біс його розбереш… Звірі,
справжні звірі. Заради чого? Заради кого? Тепер замовкли…Що ж
воно буде? Мене точно посадять тепер. Хоча, може, і не посадять.
Кому я потрібен? Заведуть за найближчий ріг і прощавай, Ігор
Антонович, учитель історії… Ох!.. А добряче вони приклались. Ребра
наче цілі. А от із зубами… Правда, нащо вони мені тепер? Тут мені
їсти не дадуть точно, а на тому світі… Скоріше б уже… Поїхали чи
хоч прийшли… Вже немає сил чекати…
Несподівано двері до фургону відчиняються, і всередину вкидають П а с к а л я.

ПАСКАЛЬ. Il ne faut pas! (Не треба!)… Ne faites pas ca! (Не робіть цього!)
Двері автозака закриваються.

ПАСКАЛЬ. Où suis-je? (Де я?)
АНТОНОВИЧ. Моє вітаннячко. Бачу, до нас поповнення. Та ще й іноземне. Вітаю в нашому тимчасовому помешканні. Я – Антонович. А ти?
ПАСКАЛЬ. Quoi? (Що?)
АНТОНОВИЧ. Француз? Наче. А я з французької лише пару слів
та й ті з кулінарії. Спробуємо англійською. Ай ем Антонович…
ПАСКАЛЬ (радісно). Паскаль. I’m Pascal. Do you speak English?
АНТОНОВИЧ. Ноу спік. Ноу ендестенд. (Не говорю. Не розумію.)
Пам’ять уже не та. Кажи вже франсе (французькою).
ПАСКАЛЬ. Je m’appelle Pascal. C’est une terrible méprise! (Це жахлива помилка).
АНТОНОВИЧ. Тихо, тихо. Я все одно нічого не розумію. Ні. Ну,
дещо зрозумів. Тебе наче Паскаль звуть. Так?
ПАСКАЛЬ. Оui. Et vous (Так. А ви) Ан-тьо-нович?
АНТОНОВИЧ. Ось і познайомились… Блін, як ребра болять…
Тихо! (Прислухається). Наче знову почали…
ПАСКАЛЬ. Qu’est-ce que c’est? (Що це?) (Показує на стіну).
126

Лабіринт

АНТОНОВИЧ. Ля герр! (Війна). Чув таке слово? Революція!
ПАСКАЛЬ. La revolution? En Ukraine? (Революція? В Україні?)
АНТОНОВИЧ. А ти, любий мій, де? В Україні. А ти взагалі хто?
Журналіст?
ПАСКАЛЬ. Journaliste! Journaliste! Pas politique. Je travaille dans une
revuе de mode contemporaine. (Я працюю в журналі сучасної моди).
АНТОНОВИЧ. Не розумію.
ПАСКАЛЬ. Journaliste… Писать… Луі Віттон, Крістіан Діор…
АНТОНОВИЧ. А! Зрозуміло, зрозуміло. І ти вирішив описати
майданівську моду? Це ти правильно зробив. Тут у нас така мода, що
тільки ховайся. Особливо балаклави в моді. І чорні тобі. І зелені. І
сині. Від кращих українських модельєрів.
ПАСКАЛЬ. Je ne comprends pas (Не розумію).
АНТОНОВИЧ. Нічого ти не розумієш, як я бачу. Що з тебе візьмеш…. Це тобі не про дефіле писати. Буде нам з тобою скоро «дефіле». За найближчий ріг. І куля за останньою модою.
ПАСКАЛЬ. Qu’est-ce que vous racontez? (Що ви говорите?)
АНТОНОВИЧ (кладе Паскалю руку на плече). Заспокойся, любий!
Може, воно так і краще. Коли не розумієш нічого, воно наче і не так
страшно. Нічого, нічого. Тепер уже недовго чекати.
ПАСКАЛЬ. Il y a la guerre? (Там війна?)
АНТОНОВИЧ. Війна, Паскалю. Справжня. Тут тобі не Голівуд!
ПАСКАЛЬ. Ноу Голівуд! Je suis un paisible journaliste! (Я мирний
журналіст!) Qu’est-ce qui se passe ici? (Що тут відбувається?)
АНТОНОВИЧ. Стоп! Не кричи! Все одно ніхто нас за пострілами
не почує. А навіть якщо і почує – навряд чи прийдуть нас рятувати.
ПАСКАЛЬ. On va nous tuer? (Нас будуть убивати?)
АНТОНОВИЧ. Не розумію, що ти там муркочеш своєю французькою. Мабуть, питаєш чи нас уб’ють? (Показує жестами). Так?
ПАСКАЛЬ. Nous allons etre fusillés? (Нас розстріляють?) (Показує
жестами).
АНТОНОВИЧ. Хтозна. А от нагороду навряд чи дадуть. Та ти не
хвилюйся – тебе посольство виручить. Амбасада – розумієш?
ПАСКАЛЬ. Аmbassade? (Амбасада).
АНТОНОВИЧ. Французька.
ПАСКАЛЬ. L’ambassade française! (Французька амбасада). C’est
très bon! (Це дуже добре!)
АНТОНОВИЧ. Це добре, що ти так радієш! Легше помирати буде.
Хоча, може, тебе вони і відпустять. Міжнародний скандал як–ніяк.
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Хоча… Он тільки вчора двох польських журналістів поклали. Завзяті
ж були хлопці! І дурні! Сам же їм казав, щоб уперед не совались. А
вони: «Преса! Преса!» Це вони там у себе в Європі звикли. А нашим
омонівцям – що преса, що Антонович – один біс! Пропали ні за цапову душу!
ПАСКАЛЬ. Qu’est-ce que vous dites? (Що ви говорите?)
АНТОНОВИЧ. Ноу! Нічого! Не переймайся! Краще сядь, відпочинь. (Показує жестами).
ПАСКАЛЬ. О.K.! (Сідає).
КАРТИНА 2
Двері фургону розкриваються, і на підлогу кидають М и х а с я. Він одягнутий лише
в брюки. Вище пояса голий.

АНТОНОВИЧ. (кидається до Михася, який лежить на підлозі).
Агов! Що?... Звірі! Господи, які ж звірі. Там же мороз! (Перевертає
Михася на спину). Наче живий… (до Паскаля). Чуєш, французе, у
тебе там у рюкзаку одягу немає?
ПАСКАЛЬ. Quoi? (Що?)
АНТОНОВИЧ (показує руками). Одяг! Запасний?
ПАСКАЛЬ. Un costume?
АНТОНОВИЧ. Хай буде костюм. Аби теплий.
П а с к а л ь дістає з рюкзаку піджак, а трохи провагавшись, і сорочку.

ПАСКАЛЬ. Calvin Klein! Nouvelle Collection!
АНТОНОВИЧ. Та хоч китайський секонд хенд!
ПАСКАЛЬ. Ноу! Ноу секонд хенд! Бренд!
АНТОНОВИЧ (хапає одяг). Занудні ви, європейці. Бренд! Тут
людина помирає! Допомагай давай!
А н т о н о в и ч одягає на М и х а с я сорочку та піджак. П а с к а л ь йому допомагає.

АНТОНОВИЧ. О! Це вже краще! Це вже справді бренд!
(Прислухається). Щось тихо все! Не до добра це. Мабуть, готуються…
МИХАСЬ (відкриває очі). Ні! Ні!
АНТОНОВИЧ. Заспокойся. Заспокойся, любий. Тут тебе не образять.
МИХАСЬ (намагається сісти). Де? Де я?...
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АНТОНОВИЧ. В «автозаку». Місце перепочинку.
МИХАСЬ. Перед чим?
АНТОНОВИЧ. Хто ж його знає? Мабуть, перед дорогою.
МИХАСЬ. Якою ще дорогою?
АНТОНОВИЧ. Ти менше питай. Голова ціліше буде…
МИХАСЬ. Як голова болить!...
АНТОНОВИЧ. Таблетку хочеш?
МИХАСЬ. Від голови?
АНТОНОВИЧ. Ні, блін, від вагітності! Від голови, звичайно!
Чуєш, Паскалю, а у тебе води не знайдеться? Я дивлюсь – менти тобі
рюкзачок не перевіряли. Вассер! Вода! Зрозумів?
ПАСКАЛЬ. No wasser. C’est du bon vin! (Хороше вино!) Chateau
Canon! Millésime! (Шато Канон! Колекційне!) (Дістає з рюкзака
пляшку).
АНТОНОВИЧ. Аби мокре! Давай сюди! (Розглядає пляшку). Ти
диви! Не розбилась! Ось що воно значить – якісне вино! Тільки чим
нам відкоркувати?
МИХАСЬ (дістає з чобота маленький ніж). Тримайте.
АНТОНОВИЧ. А це звідки?
МИХАСЬ. Не знайшли. Всюди шукали, а не знайшли!
АНТОНОВИЧ (розглядає ніж). Моцна зброя! Але… і для пляшки
згодиться. (Відкорковує пляшку, протягує її Михасю). Тримай. У
комплекті з таблеткою має помогти.
М и х а с ь приймає таблетку, запиває вином.

МИХАСЬ. Уф! Добре! Тільки голова болить.
АНТОНОВИЧ. Зараз допоможе. Де тебе взяли?
МИХАСЬ. На Грушевського. Налетіли… Не встиг… Потім роздягнули і пройшлися дубинками…
АНТОНОВИЧ. Звірі. Справжні звірі!
ПАСКАЛЬ. Qu’est-ce qu’il dit? (Що він говорить?) Je ne comprends
pas! (Не розумію!)
АНТОНОВИЧ. Гестапо. Українське гестапо!
ПАСКАЛЬ. Quoi? La Gestapo? Ukrainienne?
АНТОНОВИЧ. Уявіть собі… Ми самі ще пару місяців тому не
уявляли. Дурний сон! Навіть не сон! Нічний жах! Тільки от ранок
щось не наступає. Ніяк!
МИХАСЬ. Мене, до речі, Михасем звати. А вас як звати?
129

Олександр Вітер

АНТОНОВИЧ. Бачу, вино подіяло. Це тобі не шмурдяк, а… Як ти
там казав?
ПАСКАЛЬ. Chateau Canon.
АНТОНОВИЧ. Зрозумів! Мене можеш Антоновичем звати. Мене
тут на Майдані всі так називають.
МИХАСЬ. А…
АНТОНОВИЧ. А це Паскаль. Каже, що журналіст.
МИХАСЬ. Журналіст? Сьогодні ще трьох дістали. Двоє в реанімації. А один…
АНТОНОВИЧ. Скоти! Господи, які скоти!... Тільки це… Паскаль
начебто не з тих. Як я зрозумів, він начебто з модою якось пов’язаний. Он тобі який костюм підігнав.
МИХАСЬ. О! А я тільки помітив!... Нічогенький прикид. Мабуть,
купу грошей коштує?
АНТОНОВИЧ. Аби тепле було.
МИХАСЬ. Тепле… А що… Що… (Вагається, як назвати).
АНТОНОВИЧ. Хочеш запитати, що там буде далі?
МИХАСЬ. Щось на зразок цього.
АНТОНОВИЧ. І що ж ти хочеш почути? Правду?
МИХАСЬ. Хотілося б.
АНТОНОВИЧ. А правди я не знаю. Паскаля, може, і відпустять. А
от ми…
ПАСКАЛЬ. Est-ce que c’est de moi que vous parlez? (Ви про мене
говорите?)
АНТОНОВИЧ. Не хвилюйся. Все нормально. Поки. На. Тримай.
Випий вина. (Протягує Паскалю пляшку).
ПАСКАЛЬ. Boire? (Пити?)
АНТОНОВИЧ. Пий, пий. Хіба колись думав, що буду пити дороге
французьке вино в такому місті і в такій компанії. Хоча компанія
непогана.
МИХАСЬ (прислухається). Чуєте? Наче двигуни?
АНТОНОВИЧ. БТРи? Один такий учора підірвали. Молодці,
хлопці. Менти, як зайці тікали.
МИХАСЬ. А я бачив. Весело було.
АНТОНОВИЧ. Весело? Як швидко ми навчилися кайфувати від
таких речей.
МИХАСЬ. А що? Плакати?! Чи муками сумління мучитись? Вони
не мучаться!
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АНТОНОВИЧ. Не заводься. Я і сам наче дитина радів, коли цей
БТР запалав. Хто б мені про це ще півроку тому розказав? Плюнув би
в очі!
МИХАСЬ. Отож. Це ми змінились. А вони такими й були.
АНТОНОВИЧ. Маєш рацію.
КАРТИНА 3
Двері «автозака» розкриваються. Всередину вкидують К с ю ш у. Вона у дорогому,
але дещо порваному вбранні.

КСЮША. Козли! Відчиніть! З вас завтра всі погони позривають! І
яйця повідривають! Я знаєте, з якими людьми знайома!
АНТОНОВИЧ. Вони не чують.
КСЮША (обертається). Що?
АНТОНОВИЧ. Кажу – вони не чують. А навіть якщо і почують –
їм байдуже.
КСЮША. Що значить, байдуже? Та вони ще вибачатись на колінах приповзуть!
МИХАСЬ. Не будуть.
КСЮША. Ще і як будуть. Тільки подзвоню декому!
МИХАСЬ. Не подзвониш. У тебе телефон є?
КСЮША. Немає! Відібрали, козли. Остання модель. Ну нічого!
Вони у мене ще за телефон отримають…
АНТОНОВИЧ. Заспокойтесь, люба. Краще сядьте. Вони вас все
одно не чують. Та й сумніваюсь, що їм зараз до вас. Постріли чуєте?
КСЮША (прислухається). Начебто…
МИХАСЬ. Посилились. В атаку ідуть.
АНТОНОВИЧ. Мабуть…
КСЮША. В яку атаку? Хто ви взагалі такі? Що тут відбувається?
МИХАСЬ. А ти звідки така впала? З місяця? Її кидають в автозак
на Майдані, а вона питає, що відбувається! Революція, моя люба. Ти
хоч про Майдан щось чула? Чи ти у нас з іншої планети?
КСЮША. Майдан? Це там, де ці обколоті бандерівці стоять? Чула,
звичайно. Що я, дика? А яке це відношення має до мене?
МИХАСЬ. Обколоті, кажеш? Це ж хто тобі таке сказав?
КСЮША. Ну… генерал один. Я якраз із ним була… Ну, коротше,
покаже він усім цим придуркам.
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АНТОНОВИЧ. Це ж кому? Бандерівцям чи ментам?
КСЮША. І тим, і іншим.
МИХАСЬ. А ти цьому генералу хто? Дочка? Чи може, дружина?
КСЮША. А твоє яке діло?
МИХАСЬ. Жодного. Тільки, якщо не дочка і не жінка – на допомогу не сподівайся.
КСЮША. Це ж чому?
МИХАСЬ. А вони зараз тільки за себе дбають. У них виходу іншого немає. Чи вони нас, чи ми їх. Отаке. Їм тепер не до земних справ.
КСЮША. Я б не сказала. Він такий весь галантний був. Про
зустріч домовлявся...
МИХАСЬ. Хороші у тебе знайомі.
КСЮША. Які є.
МИХАСЬ. А ми для тебе, виходить, не компанія? У нас, між
іншим, навіть француз є. Справжній.
КСЮША. Де?
МИХАСЬ. Дозвольте представити. Паскаль! Французький журналіст.
ПАСКАЛЬ. Enchanté! Pascal. (Приємно познайомитись! Паскаль.)
КСЮША. Ксюша.
ПАСКАЛЬ. Il est regrettable que nous fassions connaissance dans un
tel endroit. (Прикро, що ми познайомились у такому місці.)
КСЮША. Що він говорить?
МИХАСЬ. А ми тобі що, перекладачі? Це ти у нас у «високих сферах» літаєш.
КСЮША. І що з того? Журналіст, кажете?
АНТОНОВИЧ. Не генерал.
КСЮША. Що ви до мене з генералом причепились?
АНТОНОВИЧ. Нічого. Ви, пані, самі мову про нього завели.
МИХАСЬ. А журналіст – не жлоб, між іншим. Для товариства
вина дорогого не пошкодував. Хочеш?
КСЮША. Вина? А чом би й ні? Давай.
МИХАСЬ. Тримай.
М и х а с ь дає К с ю ш і пляшку. К с ю ш а п’є.

КСЮША. Непогано.
ПАСКАЛЬ. C’est un très bon vin. (Це дуже хороше вино.)
КСЮША. Що?
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ПАСКАЛЬ. До – бре. Вин до-бре!
АНТОНОВИЧ. І дороге.
КСЮША. Ну, це може, для вас новина, а я…
МИХАСЬ. Знаю, знаю… Генерал…
КСЮША. Ідіть до біса! Що ви мене дражните? Хто ви такі, врешті-решт?
АНТОНОВИЧ. Ти, дівчинко, заспокойся. Ми і є ті самі «обколоті
бандерівці». Я Антонович. Колишній шкільний учитель. Історик. А
це от Михась. Ти у нас, до речі, чим займаєшся?
МИХАСЬ. Студент. Студент консерваторії. Піаніст майбутній.
Тільки, судячи з усього, диплому мені не бачити, як спини КінгКонга.
АНТОНОВИЧ. Бачиш, яке у нас шляхетне товариство. А ти кажеш
«обколоті».
КСЮША. Ви хочете сказати, що генерал брехав?
МИХАСЬ. Я хочу сказати, що твій генерал м…! І покидьок! Чуєш
постріли? Чуєш, дівчинко? Це моїх друзів убивають. За командою
таких от генералів! Знаєш, скільки за цей місяць я друзів утратив? А
скільки пропали? А скількох покалічили? Прийшла така вся чистенька.
Лялька драна! Радій тепер! Потрапила ти з нами в один окріп! Не буде
у тебе більше генералів! І вина більше не буде! Знайдуть твоє красиве
тільце, як сніг зійде. Десь під Києвом знайдуть. Така от брехня!
КСЮША. Ви… ти.. як… серйозно?...
МИХАСЬ. Ні, жартую я! Сиджу тут в «автозаку» заради жарту.
Анекдоти розказую. Ти прислухайся краще. Чуєш постріли? Думаєш,
це тир?
КСЮША. Це… це… мені казали… бандити…
МИХАСЬ. Бандити? Ми бандити? Я – піаніст бандит? Чи Анто
нович? Чи може, Паскаль?
КСЮША. Ви… випадково…
АНТОНОВИЧ. Михасю, заспокойся! Дай я поясню.
МИХАСЬ. Як собі знаєте. Тільки хіба вона зрозуміє?
АНТОНОВИЧ. Розумієш, люба, як би тобі краще пояснити… От
скажи мені одну річ. Ти в якій країні живеш?
КСЮША. В Україні, звичайно. Ви мене що зовсім за дуру тримаєте?
АНТОНОВИЧ. Отож бо що в Україні. І тобі все-все подобається в
нашій країні?
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КСЮША. Мені? Подобається? Та я лише мрію як би з цього болота швидше звалити.
АНТОНОВИЧ. А тобі ніколи не приходило в голову, що якщо в
домі брудно, то люди не переїжджають до іншого дому, а прибирають
у своєму.
КСЮША. Тільки от не треба мене жити вчити. Я вам не дівчинка
і життя побільше вашого набачилась.
МИХАСЬ. Це видно.
АНТОНОВИЧ. Помовчи, піаніст. І що ж ти бачила?
КСЮША. А отаких козлів чоловічої статі на зразок вас. Спочатку вчать
жити, потім трахають, а потім знову повчають, яка я погана дівчинка.
МИХАСЬ. Я так розумію, з професією ми визначились?
КСЮША. І що з того? Ну, повія я. Дорога! І що з того?
МИХАСЬ. Власне, нічого. Жодних проблем.
АНТОНОВИЧ. Так от, моя люба куртизанко, хіба ти не хочеш
жити у чесній і гарній Україні?
КСЮША. Знову казочки? Для наївних хлопчиків?
АНТОНОВИЧ. Якось я на хлопчика не схожий.
КСЮША. Плювати я хотіла на Україну. Я хочу жити в нормальній
країні.
АНТОНОВИЧ. Ну, це зрозуміло. Я, власне, на інше не сподівався.
А ти думаєш, це так просто: почати все спочатку – вивчити чужу
мову, звичаї, втратити всіх рідних і друзів? Хіба не краще, щоб твоя
власна країна стала нормальною?
КСЮША. Ну може, краще, але ж це нереально. І це вже точно не
просто.
АНТОНОВИЧ. Просто уяви собі, що існують люди, яким не плювати на землю, на якій вони народились, які хочуть її змінити, хоч і
знають, що це непросто…
КСЮША. Ой! Об’їлась я вже цими патріотичними баєчками!
МИХАСЬ. Об’їлась? Отож бо! А зараз не просто об’їлась, а й удавилась.
КСЮША. Це ви про що?
АНТОНОВИЧ. Про твоє майбутнє, люба. Про найближче.
КСЮША. Не зрозуміла.
АНТОНОВИЧ. От ти думаєш, я революціонер? Чи піаніст наш
революціонер? А може, Паскаль приїхав до нас революцію робити?
Ми нормальні мирні люди, які хочуть жити нормальним життям. Бо є
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найголовніші права: на життя і свободу. От за це ми і стоїмо на
Майдані. А у нас забрали свободу, посадили в цю клітку, а скоро,
може, й життя відберуть. І так вийшло, що опинились ми тут разом. І
майбутнє, схоже, у нас буде спільним.
КСЮША. А ви мене майбутнім не лякайте.
АНТОНОВИЧ. А я і не лякаю. І якщо ви не революціонерка, тоді
як ви тут опинились, пані?
КСЮША. А я… випадково… Привезли ввечері на машині…
Якийсь будинок у центрі… Ну, цей… Зранку вийшла на вулицю –
думала, десь кави випити… А тут біжать – «Беркут». Схопили, сюди
кинули… Козли…
МИХАСЬ. Бачиш, як воно вийшло. Хотіла ти на Багамах зависати,
а тепер доведеться на нарах паритись. І це в кращому випадку.
КСЮША. Що ви мене лякаєте? Може, вас і правильно арештували. Розказували мені про таких. Бідних хлопчиків-беркутят коктейлями молотова закидуєте. Революціонери знайшлись! Свободи захотіли? Працювати треба. Тоді й буде вам свобода.
МИХАСЬ. Бачу, генерал добряче попрацював.
КСЮША. До чого тут генерал? У мене свій розум є. Сама все бачу.
АНТОНОВИЧ. І що ж ти бачиш?
КСЮША. Бачу, що повелись ви на красиві баєчки. До Європи
захотіли? На фіг ми там комусь потрібні?
АНТОНОВИЧ. Розумієш, у чому справа – тут не про Європу
йдеться. Я от учитель. Історію добре знаю. Так завжди було. В усі
часи. Хтось прогинається перед тираном, хтось тікає, а хтось вуха
затикає. Тільки от річ у тому, що є ще інші.
КСЮША. Це ж які?
АНТОНОВИЧ. А отакі, як ми з Михасем. Нормальні люди. Які
вважають, що це їхня країна і самі в ній хочуть порядкувати.
КСЮША. І для цього вбивають ментів?
АНТОНОВИЧ. А хай вони нас убивають? Просто так? За мирний
протест? Ми два місяці були мирні, і що? Нас били, катували, арештовували, вбивали… Ми маємо право на захист від убивць! У всього
є своя ціна. Чи ти думаєш, що революції роблять у гламурних клубах?
КСЮША. Нічого я не думаю. Набридли ви мені зі своєю політикою. Я додому хочу.
МИХАСЬ. А це не вийде. Потрапила ти, люба. Скажи «гуд бай»
мріям про красиве життя за кордоном. І з генералами попрощайся.
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Тепер єдине, що тобі світить, у найкращому випадку – це якийсь охоронець у КПЗ. За пачку цигарок.
КСЮША. Замовкни! Не хочу тебе слухати!
МИХАСЬ. Можеш не слухати. Що це змінить?
ПАСКАЛЬ. Ecoutez! (Слухайте!) Des explosions (Вибухи!) Très
proche! (Дуже близько!) (Жестами запрошує всіх прислухатись).
КСЮША. Що це?
МИХАСЬ. А це твій генерал. За тобою прийшов.
КСЮША (розгублено). Це… це… нас уб’ють?...
МИХАСЬ. Може, лише покалічать.
КСЮША. Я… не хочу… (Починає плакати).
ПАСКАЛЬ. Il ne faut pas pleurer. (Не треба плакати.) Tout va
s’arranger. (Все буде добре.)
Обнімає К с ю ш у за плечі і втішає її.

МИХАСЬ. Який у нас французький кавалер!
К с ю ш а прожогом кидається до дверей, починає гамселити кулаками.

КСЮША. Випустіть! Випустіть! Хтось там мене чує?!..
ПАСКАЛЬ (намагається відтягнути Ксюшу від дверей). Il ne faut
pas faire ça! (Не треба це робити!) Stop!
МИХАСЬ. Не тримай її. Нехай собі грюкає! Може, генерал почує.
КСЮША (різко розвертаючись). Як я вас ненавиджу! Всіх!
МИХАСЬ. І що з того? Я теж терпіти не можу таких от, як ти.
КСЮША. Ти у нас чистенький?! Музикант! А повія – це тобі не
компанія? Як я вас ненавиджу! Чистеньких! Захисник Вітчизни! А я
просто жити хочу! Нормально! Розумієш?
ПАСКАЛЬ. Il ne faut pas crier. (Не треба кричати.)
КСЮША. А! І ти ще тут? Ще один чистенький? Журналіст?
Майдан приїхав рекламувати? Щоб там у тебе, у твоїй ситій Франції,
подивились шоу?
ПАСКАЛЬ. No Maïdan… Je… Je suis… Journaliste de mode… Les
défilés, tout ça… J’écris sur la mode… Pas la politique… (Не Майдан.
Я… я… журналіст… моди… Дефіле, всяке таке… Я пишу про
моду… Не про політику…)
АНТОНОВИЧ. Бачиш? Він про моду пише. Дарма на людину
налетіла.
КСЮША (продовжує схлипувати). Все одно… все одно ненавиджу чистеньких…
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К с ю ш а відходить від дверей. Якийсь час усі сидять мовчки. Дослухаються. Потім
А н т о н о в и ч бере пляшку вина, робить ковток і передає К с ю ш і. Вона бере
вино, робить ковток і мимоволі передає М и х а с ю. Той п’є і передає пляшку
П а с к а л ю. Пауза.

ПАСКАЛЬ. C’est du bon vin. (Хороше вино.) Vous entendez?
(Чуєте?) Des explosions. (Вибухи.)
АНТОНОВИЧ. Вибухи. Наче…
КАРТИНА 4
Несподівано двері відкриваються, і до «автозаку» вкидують С е р г і я. Це молодий
хлопець у порваній міліцейській формі. Він якийсь час лежить на підлозі, потім зі
стогоном піднімає голову, бачить людей і швидко забивається в куток.

МИХАСЬ. Овва! Хто це у нас? А ти, хлопче, дверима не помилився?
СЕРГІЙ. Стій! Не підходь!
МИХАСЬ. А що ти так перелякався?
СЕРГІЙ. Не підходь, кажу!
МИХАСЬ. Думаєш, ми тебе вбивати будемо? Правильно думаєш.
Оце так подарунок від долі. Хоч одного мента перед смертю покладу.
АНТОНОВИЧ. Припини!
МИХАСЬ. Це ж чому? Гляньте, який птах до нас залетів. Лейтенант.
Прямо з лінії вогню. Коли у мене ще такі гості будуть?
АНТОНОВИЧ. Припини, кажу! Розберись спершу, хто і що, а вже
потім…
МИХАСЬ. Розберись? А вони розбирались? Розбирались, коли по
беззбройних людях стріляли? Чуєш, Антонович, віддай мені мого
ножа…
АНТОНОВИЧ. Нічого тобі не дам. Сядь і заспокойся! Вина он
випий.
МИХАСЬ (сідає). Добре… Хочеш поговорити? Хай поговорить.
Перед смертю!
ПАСКАЛЬ. Qui est-ce? (Хто це?) Un policier? (Поліцейський?)
АНТОНОВИЧ. Судячи з усього – «екс поліс». (до Сергія). І хто ж
ти будеш?
СЕРГІЙ. Я… я… Сергій.
АНТОНОВИЧ. Це добре, що Сергій. Тільки незрозуміло, як такий
птах до нашої клітки залетів. Розказати не хочеш?
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СЕРГІЙ. Я… відмовився…
АНТОНОВИЧ. Це вже цікаво. І від чого ж ти відмовився?
СЕРГІЙ. Стріляти.
МИХАСЬ. Щось новеньке.
АНТОНОВИЧ. Це ж чому?
СЕРГІЙ. Не міг я більше! Не міг! Доки там гумовими кулями стріляли – ще нічого. А зранку нам бойові набої роздали…
МИХАСЬ. Що? Совість прокинулась?
СЕРГІЙ. Ваші, між іншим, наших теж калічили. У мене он четверо
друзів у лікарні з опіками.
МИХАСЬ. А в мене стільки ж на тому світі! Тільки твої по
беззбройних стріляли…
СЕРГІЙ. Беззбройних? А «коктейлі Молотова»?
АНТОНОВИЧ. Припиніть! (Сергію). Розповідай далі.
СЕРГІЙ. Добре. Коротше… роздали нам бойові набої… Поставили
задачу очистити Майдан до кінця дня будь-якими засобами…
МИХАСЬ (до Ксюші). Чуєш, люба, які накази твої любі генерали
віддають?
АНТОНОВИЧ. І що далі?
СЕРГІЙ. Ну… я і відмовився стріляти в людей…
АНТОНОВИЧ. Чому?
СЕРГІЙ. Не можу, не хочу! Нам казали, що тут засіли бандити за
гроші… наколоті… Ми тут уже тиждень з хлопцями… Не зміг я отак
– у живих людей… На смерть… З бойового…
АНТОНОВИЧ. Цікаво. Дуже цікаво. Не зміг, кажеш?
СЕРГІЙ. Не зміг.
АНТОНОВИЧ. І що ж було далі?
СЕРГІЙ. Далі? Підскочив полковник. Зброю в мене відібрав.
Сказав, що я заарештований за зраду. І наказав сюди кинути.
АНТОНОВИЧ (Михасю). Бачиш, як воно виходить? А ти зразу за
ніж хапатись.
МИХАСЬ. Еге ж! Совість у нього прокинулась! Злякався він – от і все!
СЕРГІЙ. Нічого я не злякався! Я просто вже прицілився… а потім
побачив жінку на барикадах, на маму мою схожу. Ну, не зміг я стріляти в цю жінку. Взагалі стріляти не зміг!
МИХАСЬ. І ви цим соплям вірите?
АНТОНОВИЧ. Хто його знає? Який би йому інтерес був брехати?
МИХАСЬ. А хто їх, ментів, знає? Може, це стукач?
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АНТОНОВИЧ. І нащо до нас стукача підсаджувати? Тут і так все
ясно. Як би там не було – ми тепер в одному човні. Давай знайомитись. Як тебе звати – ми вже знаємо. Це – он на тебе кидається –
Михась. Рюмсає наша єдина дама Ксюша. А поруч із нею – наш
французький гість Паскаль. Вишукана компанія. А я Антонович.
МИХАСЬ. Дійсно, вишукана компанія! Вчитель, музикант, повія,
француз і мент.
КСЮША. Заткни пельку!
МИХАСЬ. Овва! Що я бачу? Повії захищають ментів?
КСЮША. Заткни пельку, кажу. Він тобі щось погане зробив?
МИХАСЬ. Погане?! Та вони моїх друзів розстрілювали!
КСЮША. Але ж не він?
МИХАСЬ. Такі, як він! Вони всі однакові. Ненавиджу!
АНТОНОВИЧ. Досить! Припиняйте істерику! (До Сергія). Ти краще
нам розкажи, що там назовні діється. І чому нас нікуди не везуть?
СЕРГІЙ. Прийшов наказ обстріляти бойовими Майдан, а потім відійти. Будуть працювати снайпери. А не їдемо ми, бо цій машині двигун
прострелили. Тепер це лише в’язниця. І нікуди вона їхати не буде.
АНТОНОВИЧ. Та-ак! Ситуація. А охорона де?
СЕРГІЙ. Кинули мене сюди, а самі побігли своїх наздоганяти.
МИХАСЬ. Так нас що – ніхто не охороняє?
СЕРГІЙ. Ніхто. Тільки що з того?
МИХАСЬ. Можемо спробувати втекти.
КСЮША. Як ти тікати зібрався?
ПАСКАЛЬ. Qu’est-ce que vous racontez? (Про що ви говорите?)
Qu’est-ce qui se passe? (Що відбувається?)
КСЮША. Тихо, тихо, любий. Не хвилюйся.
АНТОНОВИЧ. Стривай! Ти кажеш, що охорони немає?
СЕРГІЙ. Немає.
АНТОНОВИЧ. Це наш шанс.
КСЮША. Ви про що?
АНТОНОВИЧ. Тут усе просто. Їм потрібен час, щоб відвести ментів і перевірити, чи всі відійшли. Чуєте? Начебто стрілянина стихла?
МИХАСЬ. Наче так.
АНТОНОВИЧ. Снайпери не почнуть працювати, доки всі не відійдуть. Логічно?
МИХАСЬ. Логічно.
АНТОНОВИЧ. Це і є наш шанс. Тільки як ці двері відчинити?
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СЕРГІЙ. Це якраз не проблема. Був би ніж. Я на спір такі замки
ножем відкривав.
АНТОНОВИЧ. Ніж є.
МИХАСЬ. А далі? Відімкнемо ми двері, а що далі?
АНТОНОВИЧ. А далі ми нашого Сергія випустимо. Навіть якщо
снайпери на позиціях, стріляти в міліцейську форму вони не будуть.
МИХАСЬ. Припустимо.
АНТОНОВИЧ. Далі Сергій буде відволікати увагу.
СЕРГІЙ. Це ж як?
АНТОНОВИЧ. Бігай, кричи, роби що хочеш. Аби снайпери не
зрозуміли, що відбувається. Доки вони роздумувати будуть, ми вискочимо з машини і в різні боки. Жоден снайпер не встигне зреагувати.
МИХАСЬ. План непоганий, але… А якщо просто зачекати тут?
Ризик менший.
СЕРГІЙ. Не можна чекати. Є наказ на знищення. Повне. Вони знають, що тут арештовані. Просто дадуть пару черг з автомата – і все.
АНТОНОВИЧ. Отже, варіантів у нас не лишається.
МИХАСЬ. Виходить, що так. Тільки де гарантія, що цей (киває на
Сергія) нас не здасть?
АНТОНОВИЧ. Яким чином? І для чого? Він тепер разом із нами.
Так що? Вирішили?
МИХАСЬ. Якщо немає інших варіантів…
АНТОНОВИЧ. Немає. (до Ксюші). Спробуй наш план пояснити
французу.
КСЮША. Як?
МИХАСЬ. У тебе ж досвід спілкування великий...
КСЮША. Козел!
МИХАСЬ. Навзаєм.
АНТОНОВИЧ. Припиніть! Не час зараз! (Дає Сергію ніж).
Тримай. Працюй!
С е р г і й починає копирсатись у замку. К с ю ш а щось шепоче П а с к а л ю.

МИХАСЬ. Думаєте, вийде?
АНТОНОВИЧ. Хто його знає? Але чекати на смерть і нічого не
робити – безглуздо.
МИХАСЬ. Ви не думайте – я насправді не такий… Це от як на
цьому форму побачив, усе всередині скипіло…
АНТОНОВИЧ. Не вибачайся. Розумію. Все розумію. Нас ці місяці
покрутили. Зліпили з нас щось інше. Інших людей.
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МИХАСЬ. І ви вірите, що це того вартувало?
АНТОНОВИЧ. А хіба ми могли інакше? Ось ти зміг би далі в
цьому болоті бабритись? Дивитись, як над нами відверто знущаються? Зміг би привести в це… своїх дітей?
МИХАСЬ. Ні.
АНТОНОВИЧ. Отож бо. Значить, недарма. А все інше – то лише
піна на воді.
МИХАСЬ. І ми з вами піна?
АНТОНОВИЧ. Ні, хлопче! Ми з тобою ця вода і є! Хвиля!
Цунамі!... Це вже невідворотно. І я в це вірю, що недарма! (До
Сергія). Як там справи?
СЕРГІЙ. Готово! Можемо починати!
КАРТИНА 5
АНТОНОВИЧ. Отже, ще раз. Першим вискакує Сергій. Привертає
до себе увагу снайперів. Можеш руками махати, кричати. Доки вони
роздумують, вискакуємо ми з Михасем і розбігаємось в різні боки.
Зразу за нами – Ксюша з Паскалем. Ти йому пояснила?
КСЮША. Як змогла.
АНТОНОВИЧ. Добре. Всі готові?
КСЮША. А може… не варто…
АНТОНОВИЧ. Варто! Це як у лабіринті. Хочеш знайти вихід –
рухайся. Інакше залишишся навіки серед заплутаних стін. Добре!
Досить філософії. Приготувались.
С е р г і й першим вискакує з машини. За якусь мить за ним вискакують М и х а с ь
і А н т о н о в и ч. Пауза. К с ю ш а і П а с к а л ь збираються вибігти, але тут
лунають три постріли.

ПАСКАЛЬ. Qu’est-ce que c’est? (Що це таке?)
КСЮША. Стріляють… наче…
ПАСКАЛЬ. Des snipers? (Снайпери?)
КСЮША. Може…
ПАСКАЛЬ. Trois coups de feu! (Три постріли!) Sergei, Mihas,
Antonovich?
КСЮША. Не… не знаю…
ПАСКАЛЬ. Ils vont nous tuer! (Вони нас уб’ють!) C’est la mort!
(Смерть!) Tu comprends? (Розумієш?)
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КСЮША. Господи! За що? Що вони такого зробили? Звірі, звірі,
звірі!..
ПАСКАЛЬ. Je ne le crois pas! (Я не вірю!) Ça n’est pas possible! (Так
не може бути!)
КСЮША. За що? За що, Господи!
Пауза. На вулиці тиша. К с ю ш а сідає на підлогу і тихо плаче. П а с к а л ь сідає
поруч, обнімає її за плечі.

ПАСКАЛЬ. C’est la mort? (Смерть?) Il ne fait pas pleurer! (Не треба
плакати!) Nous sommes encore vivants! (Ми ще живі!)
КСЮША. Я… я не плачу… не треба… все буде добре…
Пауза. К с ю ш а і П а с к а л ь мовчать. Несподівано П а с к а л ь починає наспівувати М а с е л ь є з у.

ПАСКАЛЬ. Allons, enfants, de la Patrie…
КСЮША. Ти чого?
ПАСКАЛЬ . Le jour de gloire est arrivé!..
КСЮША. Ти чого?
ПАСКАЛЬ. Je chante la Marseillaise! (Я співаю Марсельєзу!)
Révolution! (Революція!) Pas la mort! (Не потрібно смерті!)
КСЮША. Не потрібно… ні… ніколи…
ПАСКАЛЬ (продовжує співати). Contre nous de la tyrannie
L’étendard sanglant est levé
Entendez-vous dans nos campagnes
Mugir ces féroces soldats?
Ils viennent jusque dans vos bras.
Égorger vos fils, vos compagnes!..
К с ю ш а якийсь час мовчки слухає, потім починає підспівувати. Несподівано десь
далеко чуються звуки «Ще не вмерла…». К с ю ш а починає співати гімн. Два гімни
накладаються один на одного, переходячи в український гімн, П а с к а л ь підспівує мелодію.

Ще не вмерла України
Ні слава ні воля,
Ще нам, браття українці
Усміхнеться доля…
Звук посилюється, поступово заповнює собою весь простір.
Завіса
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Дійові особи:
ОРЕСТ
АНЯ (АНГЕЛІНА)

альпініст
студентка-філолог

СТЕПАНИЧ

охоронець

ЗОЯ

медсестра
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ЛЮБ (ЛЮБОМИР)
МАРГО

семінарист
музикант
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У п’єсі кілька світів: звичайний, світ нападників (тіні, силуети, відео, світло –
на розсуд режисера), світ монологів і світ фейсбуку – тут грають усі герої у
змінних масках.

ПРОЛОГ. ПЕКЕЛЬНЕ ПРИЧАСТЯ
Ніч. На сцені намет, ватра у діжці, плакати з написами і карикатурами, символіка.
Чути гомін, сміх, звуки гітари. На авансцені біля вогню О р е с т і А н я. Зимно.

ОРЕСТ. То що ти мені скажеш: так чи ні?
АНЯ. Ти про що?
ОРЕСТ. А ти хіба сама не знаєш?
АНЯ (пауза). Ніколи не питай дівчину: так чи ні.
ОРЕСТ. А ти ніколи не кажи «ніколи». То як, скажеш чи ні?
АНЯ. Ти не сказав мені головного, а сам питаєш про таке, так не
годиться.
ОРЕСТ. А що головне?
АНЯ. А хіба ти сам не знаєш?
ОРЕСТ (довге зітхання). Тяжко з вами дівчатами… І нема на те ради…
АНЯ. Немає… А з вами ще тяжче… І я одна, а не в множині.
ОРЕСТ. Одна-єдина така. Але нема на те ради.
Всміхаються, дивляться одне на одного. Вона опускає очі, він відходить, підкидає
щось у ватру. Вона підходить до вогню, гріє руки.

ОРЕСТ. Замерзла? Ходи сюди. (Аня підходить, він обнімає, аби
зігріти).
АНЯ. Трохи є. А що ти тепер будеш робити? Поїдеш?
ОРЕСТ. Ще не знаю…
АНЯ. А робота?
ОРЕСТ. Я зараз у пошуку…
АНЯ. Як альпініст шукаєш нові гори?
ОРЕСТ. Ні, я промальп. Просто одну покинув, а іншу не відшукнув…
АНЯ. Не знайшов…
ОРЕСТ. Так… філоложка ти моя, все правиш і правиш… Я то тут,
то там...
АНЯ. У тебе немає дому?
ОРЕСТ. Дім є. Але порожній. Батьки загинули в аварії, а я вижив.
В сорочці родився.
АНЯ. І нікого… рідного?
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ОРЕСТ. Рідного… Тепер, можливо, є ти…
АНЯ. Можливо? (Пауза, уважний погляд). Але ж ти тут не заради мене.
ОРЕСТ. Звісно, ні. Як і ти. Просто зрозумів, що далі так не можна.
Але мені тут добре. Таке добірне товариство, добре… Справді, ніби я
повернувся додому: цей вогонь, простір, люди… Дивне відчуття.
Ніби це і є справжнє, правильне… Саме тут... А як ти тепер?
АНЯ. Чесно – не знаю. Така розгубленість. Я все-таки вірила, що
нам це вдасться з Європою. Стільки зусиль, стільки людей світлих. І
програли. Так мерзотно, ніби на тебе плюнули. І що тепер буде з нами,
з країною? Так, ніби розвернули потяг у зворотній бік, і він розганяється і мчить у темний дим. І що там? Інший потяг, прірва? Катастрофа?
ОРЕСТ. Програти бій не означає програти війну.
АНЯ. Війну – можливо. Але ж це не війна…
ОРЕСТ. А може, війна, просто інакша. Без крові.
АНЯ. Хіба війна буває без крові? У тім то й штука. Ми мирні. А
вони ні. Нічого не буде.
ОРЕСТ. Подивимось…
АНЯ. На що? І що, лишатися тут? Але нас дедалі менше, і скоро
всі роз’їдуться…
ОРЕСТ. Може й не роз’їдуться, а розженуть…
АНЯ. Та кожної ночі лякають. Дістало. За що нас розганяти?
Сидимо, співаємо…
ОРЕСТ. Розганяють не за що, а навіщо. Але я теж сумніваюсь.
Вночі спати всі хочуть.
АНЯ. Слухай, невже все це надаремне? Чого один… «овоч» вирішує за всіх?
ОРЕСТ. Не один… Йому наказав ще більший, сусідній…
АНЯ. А це ще більше бісить. Чому маємо когось слухати? Чого
вони вказують, як нам жити? Триста років вказували – і куди привели? Самі в лайні по вуха та інших тягнуть. Доста! Мене так бісить,
що ми нічого не можемо вдіяти…
ОРЕСТ. Бій іще й не починався, а ти вже здалася?…
АНЯ. Я не здаюсь. А що ми можемо реально? У них охорона, міліція, зброя…
ОРЕСТ. Знаю. Але я не поїду. Буду тут. Знаєш, у мене таке відчуття,
ніби я сиджу на спині якогось великого чудовиська. Воно почало ворушитися… І дуже важливо не впасти з нього, утриматися, навчитися
ним керувати… Так, він більший і страшніший, але ми – вершники.
Іще невмілі, але вершники. Ніби ми на вершині історії. Розумієш?
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АНЯ. Тобі як альпіністу всюди ввижаються вершини? Була така
легенда про кита. Його вважали островом, там жили люди. А потім
він ожив і поскидав усіх у море…
ОРЕСТ. Так, але це не кит, а щось страшніше і могутніше…
АНЯ. Може, дракон?
ОРЕСТ. Це ближче, але й не дракон, а щось потворніше без назви.
Забуте і нове.
АНЯ. А знаєш, від чого прокинувся кит із легенди? Від ватри.
(Кидає щось у вогонь).
ОРЕСТ. Так, ми теж розпалили вогонь. Ти мене зрозуміла. То що:
так чи ні?
АНЯ. Ти так і не сказав головного…
До них підходить Л ю б із бандурою (чи іншим музичним інструментом).

ЛЮБ. Ангеле мій, цілую кінчики твоїх крилець… Геть задубла?
Дай зігрію…
АНЯ (відступає до Ореста). Та ні, мені і так не холодно…
ЛЮБ. Може, винця грамульку? Є солоденьке, як дівчатка люблять…
ОРЕСТ (похмуро). Нема що святкувати, а поминати зарано…
ЛЮБ. Ото ж бо – зарано. То я так, щоб зігрітись і підняти бойовий
дух.
АНЯ. Ми ж біля ватри, ходи до нас – зігрієшся…
ЛЮБ (підходить до вогню, тихо Оресту). Апаратуру зі сцени
вивезли – до чого б це?
ОРЕСТ. Думаєш, таки щось буде?
ЛЮБ. Та хтозна, тільки щось мені це не подобається… Краще
дівчат відправити…
О р е с т відсторонюється і озирається навкруги, А н я тривожно спостерігає.

АНЯ. Щось сталося?
ОРЕСТ. Поки ні… Піду гляну, що там у охорони…
О р е с т відходить, але здалеку спостерігає за ними, вдивляється в темінь, іде за
сцену.

ЛЮБ. Що така сумна-зажурена? Куди вони дінуться? Підпишуть
ту угоду про асоціацію. Було б за чим побиватися. Хіба то біда?… О,
знаєш анекдот про біду і катастрофу?
АНЯ. Ні. Розкажи.
ЛЮБ. Знаєш, у чому різниця між бідою і катастрофою? От, напри146

Maidan inferno, або потойбіч пекла

клад, захворіла тітонька Соня. Це біда? Біда. Але ж не катастрофа?
Ні. А тепер летів літак із президентом та прем’єром. І розбився. Це
катастрофа? Катастрофа. Але ж не біда…
АНЯ (іронічно). Ой, Любомире, який ти… жорстокий.
ЛЮБ. Для гарних дівчат я Любчик або просто Люб. І то ж не я
жорстокий, а форсмажор. А я ніжний і пухнастий, чесно, от спробуй
(підставляє волосся, але Аня не пробує). Яка ти колюча… Але вже
всміхаєшся, а усмішечка тобі дуже личить, ти зразу стаєш, як сонечко, правда, зараз ніч… тоді, як світлячок.
Вертається О р е с т , підозріло поглядаючи на обох. А н я відступає до О р е с т а.

АНЯ. Що там чути?
ОРЕСТ. Ніби спокійно, але всі депутати «злиняли»…
ЛЮБ. Ото ж бо, їм без мікрофонів тут робити нічого. Аню, може,
все-таки таксі?
АНЯ. Я нікуди не поїду… Вдома буде повний «депресняк».
ЛЮБ. От уперта! Ну тоді засіб від депресняка. Нову коломийку
чули? Ні? Це щось!
Дістає інструмент, починає грати і співати пісню «Єврогойдалка». 1* А н я починає
тупцювати в такт мелодії, потім танцює. Намагається завести і О р е с т а, але він не
піддається ритму, лише спостерігає за дівчиною. Вони не помічають, як стихає гомін,
і чути стукіт. Раптом А н я скрикує. Л ю б о м и р зупиняється, підхоплюється і
хапає за руку А н ю, підштовхуючи. Важливо, що у нападників не видно облич – в
масках, шоломах, або темні тіні, безликі, або ми бачимо їхні дії лише по рухах і криках героїв.

ЛЮБ. Це «Беркут»! Всі тікайте! Хутко…
Л ю б біжить, тримаючи за руку А н ю. Аня вириває руку і кидається до О р е с т а.

АНЯ. Орест! «Беркут»!
ОРЕСТ. Тікай! (Хапає Аню за руку, тягне).
АНЯ. Ой, а моя сумка, мобільний…
ОРЕСТ. Облиш!…
Спершу нападають на О р е с т а. Він отримує удар, але зміг встояти і рвонув в
інший бік. У цей час О р е с т чує дикий крик А н і.

АНЯ. За що?!!!
ОРЕСТ. Пустіть її!
А н я затуляє голову і обличчя від ударів, падає, крутиться на підлозі, укриваючись
від ударів. Підбігає О р е с т, збиває на льоту нападника, піднімає А н ю з землі.
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Підбігає Л ю б о м и р, шарахає бандурою нападника і тікає. О р е с т підводить
А н ю, але вона ледь іде. На них нападають інші, О р е с т відкидає дівчину вбік.

ОРЕСТ. Біжи, я сказав! Я дожену!
На О р е с т а нападають, збивають з ніг, б’ють по голові ногами, кричать: «Суки,
б..і, Європи захотіли? Покажемо Європу, козли майдануті, під…и довбані!»
А н я відкочується і опиняється з одного боку, а О р е с т з іншого. Бій тіней триває.

МОНОЛОГИ
ОРЕСТ (підводиться, встає в стороні, ніби спостерігає за подіями). Я не міг не повернутися за нею. Коли здорові озброєні бугаї
б’ють по голові дівчинку – це так мерзотно... Іще таку світлу… Я
встиг відштовхнути і прикрити Ангеліну, але потім мене збили з
ніг… Били по печінці, ребрах, але особливо – по голові. Хруснув
ніс, пішла кров, я вже не рухався, але вони продовжували… А потім
хруснув череп, і я відчув як усередину полилася гаряча рідина.
Внутрішня кровотеча – це капець. Але їм здалося того мало – один
став мені на груди і почав стрибати. Чийсь крик «За що?» розпилював мозок. А потім я провалився у темінь – не знаю наскільки. На
годину? На сто?... Отямився вже у лікарні – побачив білі стіни, лікарів, якогось хлопця на ліжку з перебинтованою головою і руками.
Щось таке в ньому було знайоме… І раптом я подумав: а чому я
стою, а не лежу, і нічого не болить, дивно. Я гукнув лікарів – не
чують. І я теж їх не чув. Тільки якийсь неясний гомін. І раптом я
зрозумів: отой хлопець на ліжку – то я. І тут мені стало страшно. То
я що, помер, а це моє тіло? А тоді чому не в морзі? І де тунель? Чи
я живий? Я кинувся до тіла і раптом відчув, що ноги не торкаються
підлоги. Я трохи лечу… Куди?
АНЯ. У мене потемніло в очах від болю і страху. Хтось тягнув мене,
піднімав. Орест? Я бачила, що Орест мене захищав, а потім пропав.
Крики, стукіт ударів… Хтось мене потягнув кудись, я переставляла
ноги автоматично, а тіло наче мішок, набитий камінням. І темінь. Я
ніколи в житті не непритомніла, а тут раптом раз – і все. Оговталась від
удару по щоках. Хтось знайомий. Люб. Скуйовджений, на лобі кров,
але всміхається, голосу не чую, як у воді, і тільки по губах: «Жива…
встати можеш?» Встаю, тримаюся за руку, іду на автоматі, все болить,
особливо голова, господи, я хочу гільйотини… І щось бринить, якась
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незгадана думка. І раптом як ніж: «Орест!» Де Орест? Люб опускає очі:
«Потім, усе потім». Ми йшли нескінченно довго, кудись угору.
Опинилися чомусь у церкві. Білі стіни у темряві, люди з темними
обличчями. Страшенно сушить: «Води!» Вони гналися за нами до
самої церкви, а потім лупали у ворота. Стукіт – як цвях у мозок. А тоді
мене прорвало – ридала довго і люто. Як це принизливо, коли б’ють,
ніби весь у бруді… А потім хтось пестив мене по голові… Жінка дала
щось випити, і я заснула. Був сон без сновидінь.
ФЕЙСБУК 1
Це особливий простір. Герої п’єси з’являються у масках. Тексти постів і коментарів
розподіляються між акторами довільно на розсуд режисера.
Автомобілісти у корках. Коментарі. Періодично чути сигнали клаксонів, сирени.

– Тут повний капець – корок на півкілометра. Це ж субота, що за
хріновня? Що знову щось перерили? Чи перекрили? Знову якийсь
довбодятел їде?
– Та ні, довбодятли тепер на гелікоптерах літають, це якась інша
хрінь.
– Як доїхати до центру з виставки, не знаєте? Де нема заторів?
– Та всюди таке, з усіх кінців. Я вже перевіряв…
– Та що таке сталося? Уже годину 20 метрів їду…
– З Харківського їду – така ж катавасія.
– А куди всі пруться, хто знає?
– Не знаю, хто куди, а я на Майдан. Там ці довбані уроди охрініли
зовсім – напали на студентів з Євромайдану. У мене жінка весь ранок
проревіла…
– А у мене дочка там учора була. Слава Богу, поїхала, а якби лишилася? Тварюки!
– Мало того, що грабують по-чорному, так ще й на вулицях б’ють
ні за що. Кранти!
– У мене он – держзакупівлі другий рік не платять, гади… А я
кредит узяв, і що робить? Як вони тільки не вдавляться? Що, на золотий унітаз не вистача?
– Раніш «відкати» були 20%, а тепер 80 – як хочеш, так і крутись.
Задовбали!
– І за що б’ють? За Європу? Та на хрін кому той «тайожний союз»?
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У самих діти в Європі вчаться, а не в Сибіру. А наших за путінське
бабло калічити будуть? Суки!
– Це наші гроші платять цим падлам, щоб наших дітей убивали?
– Ото пустили бандюка до влади – ото й маємо те, що маємо…
– Так це що? Всі їдуть на Майдан?
– Схоже на те. Я у сусідів питав – теж туди їдуть. Дістало…
– Та ми тому «Беркуту» таку «зачистку» покажемо, тільки б добратися швидше… Буде їм як у Врадієвці!
– А що було у Врадієвці?
– Ти що, з Марсу? Менти дівчат малолітніх ґвалтували, а потім
убивали молотком. То народ захопив той райвідділ штурмом. Отакий
Майдан.
– То це що, якийсь «автомайдан» виходить?
– Та хоч як назви – а допускати такого не можна… Це що, в центрі
столиці – бандитська зона з паханами? Це вже повний аут…
– Боюся, це ще не повний…
Клаксони частішають, переходять у суцільний вереск і різко обриваються.

ІНТЕРМЕДІЯ 1. МЕЖІ ПЕКЛА
На сцені Майдан, але змінений: щось поламане і розтрощене, щось нове, інші плакати. Степанич у камуфляжній формі, молодий священик П а ф н у т і й з вервицею
молиться, А н я розносить чай, Л ю б о м и р грає на бандурі позаду. М а р г о
одягнута з викликом – у міні і на шпильках – розглядає все з цікавістю туристки в
екзотичній країні і жестами керує невидимим телеоператором. Голоси зі сцени – як
нерозбірливий шум.

АНЯ (іде хитаючись, несе чай Степаничу). Будете гаряченького?
СТЕПАНИЧ. Дякую, сонце. Ти бліда така, посидь трохи. Болить?
АНЯ (сідає). Ниє, але нічого…
СТЕПАНИЧ. Били по голові?
АНЯ. Не тільки… Я не уявляла, що люди можуть бути, як звірі…
Ні, звірів я люблю. Як нелюди. І за що? Що ми їм зробили? Навіть
якщо наказ – нащо так люто? І вночі, як бандити. Ми в церкві сховалися, так вони у ворота гупали – як орда… Ми ж нічого не робили… Він
же нам аплодував за підтримку! Тварюка… Чому, за що? Не розумію…
СТЕПАНИЧ. Щоб налякать. Ви щенята, які зарвалися. І вас треба
провчити і показати іншим. Вони хотіли підсадити вас, усіх нас на
страх. Розумієш?
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АНЯ. Але ж вийшло все навпаки. Стільки народу! І вони самі прийшли! А машин скільки!
СТЕПАНИЧ. Прорвало. Завжди є межа. Приїхали. Далі – кранти.
Чесно, я не чекав від киян. Респект. Так що, сонечко, я б тобі радив:
іди додому, лікуйся. Мама чекає?
АНЯ (зітхає). Я з мамою посварилася: вона лаялась, кричала, а
я… я не можу тепер піти.
СТЕПАНИЧ. А батько що каже?
АНЯ. Нічого. У мене батьки розлучені. Йому все по цимбалах.
СТЕПАНИЧ. Тим більше, мама саменька – за тебе хвилюється…
АНЯ. Ще тієї ночі думала вертатися. А тепер – ні. Це страшний
злочин, і за це треба карати. От хоча б відставка уряду. Як гадаєте,
нам удасться? Через Раду?
СТЕПАНИЧ. А що це вирішує? Одного знімуть, такого ж поставлять. Риба гниє з голови.
АНЯ. Треба йти до кінця, так? До перемоги? Але як? У нас же
немає імпічменту…
СТЕПАНИЧ. До перемоги. А як – то вже не твій клопіт. Ти тоді
вціліла, то й добре.
АНЯ. Я вирішила вернутися сюди, щоб не боятися. Бо страх... З
ним неможливо жити.
СТЕПАНИЧ. Я розумію. Не пускай страх у серце…
АНЯ. Так я не пускаю – він сам туди лізе: серце калатає, руки
холонуть… Що робить?
СТЕПАНИЧ. Оце саме – щось робить. От чай носиш – молодець.
І руки грій. А взагалі їдь додому... Тепер прийшли дорослі мужики,
афганці є… Так що не хвилюйся, їдь…
АНЯ. Я не можу не хвилюватись. Я друга шукаю, він мене захистив, а сам пропав. Бачила, як били, а далі… Ні адреси немає, ні
телефону… Мій мобільний загубився – а там усі номери… У нього
ім’я рідкісне – Орест. Не чули?
СТЕПАНИЧ. Ні…
АНЯ. Я сподіваюсь, може він тут десь з’явиться… якщо живий…
СТЕПАНИЧ. Серед мертвих немає – і слава Богу, значить вір, що живий.
АНЯ. А я вірю… От і шукаю, думаю, може, до «Президентського»
піти? Може, він там?
СТЕПАНИЧ. А туди якраз не ходи. Там може бути… катавасія…
Тут безпечніше…
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АНЯ (зітхає). Та він такий, що не шукає, де безпечніше, а де –
навпаки… Альпініст…
Підходить М а р г о до А н і і С т е п а н а з рекламною посмішкою і мікрофоном.

МАРГО. Добрий вечір, телеканал УТСН, скажіть, а ви були вночі
під час нападу?
АНЯ. Була…
МАРГО. Круто, (робить знак невидимому оператору) і травма
звідти? «Беркут», так?
АНЯ. Напевне, «Беркут». Було темно…
МАРГО. Вау… (Оператору). Покажи крупним планом… Так…
(Ані). Постарайтесь зафіксувати позицію, щоб не виходити з кадру,
ОК? Отак (поправляє їй волосся, одяг). Тепер розкажіть, як це було?
Хто перший почав? Ви кидали в них каміння?
АНЯ. Яке каміння? Ви що?!! Ми нічого не робили! Ми просто
сиділи, співали …
МАРГО. І що, вони просто так напали? На рівному місці? Але ж
казали, що кидали…
АНЯ (кричить). Та хто вам сказав таку дурню? Це брехня! Ми їх
не чіпали, абсолютно! Вони били, як нелюди, як фашисти! Садисти!
Вони мого друга, може, вбили просто так…
СТЕПАНИЧ (хапає її за плечі, затуляє собою). Не треба її знімати.
Зітріть це, хутко!
МАРГО. Чому це? У нас свобода слова… Якщо це правда, хай її
знають мільйони…
СТЕПАНИЧ (тихо, але жорстко, відвівши журналістку вбік).
Правду взнають, а дівчинку посадять чи приб’ють, розумієш? Зітри
при мені, а то розіб’ю камеру!
МАРГО. Навіщо ви так? Ми ж за вас, я теж за Європу. Просто були
кадри: щось кидали…
СТЕПАНИЧ. То був театр, а це – реальне життя, яке ти можеш
зламати своїми кадрами. Хочеш, питай мене, я дам інтерв’ю. Я своє
вже давно відбоявся.
МАРГО. ОК (дає знак оператору, готує мікрофон). Розкажіть,
чому ви прийшли сюди?
СТЕПАНИЧ. Я прийшов захищати цих дітей, студентів, від бандитів у формі. Вони виросли вільними, у них не було того страху,
який прищеплювали людям при совку. А тепер нас знову хочуть
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загнати у «совок». А це капець для країни. Повний капець. Усіх
дістало це грьобане «покращення». Пустити банду садистів на цих
дітей, чистих, свідомих – це «беспредєл» повний. У такій країні
жити неможливо…
МАРГО. Але ж вони виступали за Європу, а ви хіба ні? (Знак камері). Крупняк…
СТЕПАНИЧ. Та бачив я цю Європу… Мені більше за Україну
болить…
МАРГО. А ви не боїтеся нових нападів силовиків?
СТЕПАНИЧ. Страшно не те, що тебе можуть убити…
МАРГО. А що, ви більше боїтесь арешту?
СТЕПАНИЧ. Ні, страшно, коли твою дитину, розумну, гарну, талановиту, закохану в життя і світ, просто заб’ють до смерті палками і
ногами, як скажену собаку, просто так…
МАРГО (робить знак оператору – досить). От і я боюсь, син у
мене, 5 років…
Позаду висвітлюється Л ю б о м и р, який співає пісню «Не треба». Інші слухають.
Чути шум, крики, С т е п а н и ч тривожно вдивляється у щось позаду журналістки.

СТЕПАНИЧ. Там щось сталося, люди вертаються, біжать…
(Марго озирається).
АНЯ. Ой, лишенько, там, певне, знову «Беркут»… (підхоплюється, тремтить).
СТЕПАНИЧ (хапає її за руку). Так, без паніки, пам’ятаєш, що я
казав? Руки в тепло… І нікуди не відходь. Піду дізнаюся, що там
чути… (Відходить).
МАРГО (знак оператору). О, це вже свіжак, так, рулимо туди…
На сцені з’являється З о я, вона розхристана, кахикає, сердито бурмоче під ніс.

ЗОЯ. Там людей убивають, а вони тут чаї ганяють, розвели тут
майдан-с, козли…
АНЯ (перехоплює її). Зоя! Привіт, не пізнала?
ЗОЯ (різко гальмує, дивиться на дівчину). Анька! О, а що з головою? Це зараз?
АНЯ. Тої ночі, вже більш-менш…
ЗОЯ. І покажи мені голову. (Оглядає). У відключці була?
АНЯ. Ніби трохи.
ЗОЯ. Хріново. Може бути гематома, а це таке западло…. (Кахикає).
Так, у лікарні була? (Аня хитає «ні»). Правильно, і не потикайся! До
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нас привезли кількох побитих, із переломами, так трьох на ранок
замели менти. Одного навіть після операції: кинули в машину, як
худобу. Суки… Я тобі телефончик лікаря дам. Аби не замели...
АНЯ. Чекай, а там у лікарні не було такого – Орест?…
ЗОЯ. Орест? Не знаю… А прикмети які? Може, він «у відключці»
був?
АНЯ. Прикмети?.. Гарний дуже, волосся темне, стрункий…
ЗОЯ. Стрункий, на бороді ямка – дуже конкретно… А там шрами,
родимки на носі?
АНЯ. На носі ніби немає.
ЗОЯ. Ніби… Ясно. (Кахикає). Це твій… бойфренд чи що?
АНЯ. Та ні… Просто, він мене захищав, а сам… пропав.
ЗОЯ. Треба ноги в руки і по лікарнях, моргах… (Аня зблідла).
Значить, не «просто»?
АНЯ. Нічого не було… Але мені без нього і жити не хочеться…
ЗОЯ. Так, а з цим зав’язуй. І так людям жити не дають, мля…
АНЯ. А ти була там, біля Президентського?
ЗОЯ. Була… Ідіотка… (Кахикає). Там газ був, он наковталася…
Всі помалу сходяться навколо З о ї з очікуванням новин, останнім – П а ф н у т і й.
Вочевидь, З о я йому подобається, але він не зважується це показувати.

АНЯ. І що там, кажи вже…
ЗОЯ. Що? Капець там, бійня, я ледве втекла… З’явились якісь
мудрили з бульдозером чи як ця хрінь зветься… І поперли на штурм
палацу. На хрін їм той палац, коли там нікого нема – хрін його знає.
І козли в масках – ясний пень, провокатори. А з політиків – нікого, всі
тут, суки, триндять про мирний спротив. Один цей «шоколадний»
намагався зупинить, так отримав каменюкою по пиці. Але нічого так
мужик, я заповажала в натурі…
МАРГО. Чекай, так а хто нападав, «Беркут»? (Тихо робить знак
оператору знімати).
ЗОЯ. Та там спершу не «Беркут» був, а поставили пацанів
ВВ-шників, навіть без щитів, кинули їх як живе м’ясо… А потім ВВ
відступили, козли в масках присіли, як по команді, а свіженький беркут погнав на людей. Але не на тих, які кидали, ті щезли! На простих!
МАРГО. Все ясно – їм картинка треба. Типу є екстремісти.
Підстава.
СТЕПАНИЧ. Це «тітушки» були. Я бачив, як вони йшли колонами
в парку одне за одним: «Беркут» і «тітушки», як два загони.
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АНЯ. А чому «тітушки», ті тушки? Ніби мертві?
ЗОЯ. Угу, «простітушки» значить.
МАРГО. Та ні, це був такий реальний Вадик Тітушка, а потім
почали називати як явище – коли гопників наймають за гроші людей
бити чи на провокації…
ЗОЯ. Падлюки, нам у лікарні якісь грьобані копійки платять, а ці жирують і ще бабки платять, щоб нам голови розбивать? Ну, не суки? (Кахикає).
ПАФНУТІЙ. Не треба лаятися, така добра дівчина, а лаєшся… Не
гніви Бога.
ЗОЯ. Не вчіть мене жити, навчена. І чого це я добра? От іще…
(Кахикає).
ПАФНУТІЙ. Добра, це зразу видно. На серці біль і страх, а ти про
інших піклуєшся…
ЗОЯ. Це я по інерції, типу Гіпократ і всяка хрінь. А мого друга,
Романа замели ці падлюки. І за що? Помагав пораненим! За
Гіпократа… твою мать. І де? В домі літераторів! Двері побили, вікна,
і в живіт ногою – хрусь! І як тут не лаяться? Як тоді стрес знімать?
ПАФНУТІЙ. Молитвою і словом божим – воно силу дає… (Зоя
коситься скептично).
АНЯ. Правда, я чула, що слова негативну енергію притягують.
Робили експеримент над квітами. Ті, яких хвалили – розквітали
пишно, а ті, яких лаяли – хиріли.
ПАФНУТІЙ. Справді, погані слова служать Дияволу, а ти людей
лікуєш і Богу служиш.
ЗОЯ. Та нікому я не служу, і на хрін мені ті квіти, я готова їм тут
випалену землю зробить. Банду геть! Правда, Степанич? От скажіть
їм… «А ля гер ком а ля гер»…
СТЕПАНИЧ. Ми хочемо бути іншими. Шляхетними… Шануймося,
бо ми того варті.
АНЯ. Отож, шануватися матом – нереально.
ЗОЯ. Змовились проти мене? Шляхетні, б…? Бачили б ви, що
робили ті уроди…
МАРГО. Бачила… У нас на каналі одному хлопцю, оператору, ніс
зламали. І він же казав, що журналіст! А ті – навпаки. Іще більше
били, на коліна хотіли поставити, а той все одно камеру тримав,
собою затуляв – там такі кадри… жах!
ЗОЯ. Вам аби кадри… За це вас журналюг і не люблять. У людей
трагедія, а вам – кадри…
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МАРГО. А думаєш, вас, медиків, люблять? Тягнете за кожен
«чих» – розвели корупцію…
ЗОЯ. А ти проживи на цю довбану зарплату! Ніби ми лошари
якісь, а ми життя рятуємо!
СТЕПАНИЧ. Так, дівчата, брейк! Чого зчепилися? На сварки –
мораторій. Хочете воювати? Буде нагода. Думаю, треба барикади
будувати, вони скоро сюди посунуть.
МАРГО. Ви це серйозно – про барикади?
СТЕПАНИЧ. Дуже… Нам оголосили війну.
ПАФНУТІЙ. Ми можемо тільки мирно протистояти. Слово і
молитва.
СТЕПАНИЧ. Мирно проти озброєних? Ну-ну…
ПАФНУТІЙ. Ненависть випалює серце, а спалене серце – болить.
ЗОЯ. Болить, а що робити?
АНЯ. І мені болить…
МАРГО. І я не знаю, що робити…
ПАФНУТІЙ. З нами правда, з нами Бог… І треба воювати за своє
серце, вони хочуть запустити нам у душу зло, і зробити нас такими,
як вони. А ми інші.
ЗОЯ. І що, твоя молитва поможе випустити з-під арешту Романа?
АНЯ. А може, поможе… От нас уночі церква рятувала. І мене теж.
Правда…
ЗОЯ. Та ні хріна я не вмію молитися. Чи один хрін…
ПАФНУТІЙ (зітхає). Тоді повторюйте за мною: Отче наш…
Всі три жінки одна за одною повторюють слова молитви, кожна за своє. С т е п а н и ч
спершу спостерігає, а потім теж ворушить губами, вочевидь, молиться.

ЗОЯ (перша припиняє). От ні фіга не легше від молитви, а від мату
легше. В натурі…
П а ф н у т і й зітхає і відходить від них.

МАРГО (Зої). Хочеш, я тобі телефон адвоката дам – для арештованого.
ЗОЯ. Дякую, і sorry, що напала…
СТЕПАНИЧ. Так, ви більше нікуди не суньтесь, а я піду наших
збирать – на барикади…
Персонажі роблять імпровізовані барикади. Л ю б о м и р співає пісню «Не треба»*.
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МОНОЛОГИ
АНЯ. Чому я не сказала йому «так»? А тепер ми, може, вже ніколи не побачимось у цьому світі. Був лише один поцілунок, і все… Я
думала раніше, що знаю, що це таке. І не любила цілуватися. Але то
були несправжні, не з тими… А тут я просто відчула, що земля
попливла під ногами. Саме попливла, ніби це не суша, а корабель, і
тепер я мчу по хвилях назустріч вітру, бурі, і може, навіть дну. Але
вода – це теж прекрасно, я хочу потонути, стати русалкою, і щоб
риби гойдали мене на гойдалці… Коли він поцілував мене, я відчула, що вертаюсь у море… Господи, як усе по-дурному: гордість, хто
кому що перший сказав, слова про «любить чи не любить»… Це так
неважливо… А головного я не сказала… І він теж… Але він діяв…
І я це відчувала – ніби поруч із ним твоє тіло бринить і перетворюється на музику. Може, кохання – це музика?... І хочеться просто
бути поруч, триматися за руки, говорити… Бодай подумки… А
тепер серце ніби плавиться на повільному вогні, як пластилін…
Тупий постійний біль від тривоги. Тепер я розумію, що насправді
важливе – встигати любити, бо завтра може бути пізно… Може не
бути того, кого любиш. Чи не бути тебе… І зараз у серці чорна діра
порожнечі…
ОРЕСТ. Я все пригадав. Ніч, ватру, і головне – Аня, Ангеліна.
Таке дивне ім’я, і очі прозорі, ніжні. Я не зразу зрозумів, що пропав. Я на неї зразу запав, але не знав, що так… І раптом розумію,
що я перестав реагувати на інших. Взагалі. І що я їй тоді наговорив? Якусь дурню… Геть усе зіпсував. Вона тоді казала про головне… А що головне?.. Ще і виставив себе… Якийсь безробітний...
І куди я йду? Так, тиняюсь по світу… А вона справжня. І майдан
– справжній. І ця зустріч не просто так. Як то кажуть у дурнуватих
мелодрамах – фатальна. А може то фатальність смерті? Відчув, що
я загину через неї? І як вона? Жива чи ні? І чому я тут?.. Що це
«тут»? Хоч би побачити її наостанок – живу… Чи краще неживу?
Бо якщо я вже «того», не існую тут, ми більше не побачимось? А
якщо я живий? Ні, хай буде живою, навіть коли я – ні… Боже, хай
вона буде живою, будь ласка. І Майдан – хай буде Майдан. Тільки
б усі були живі. Чекай, якщо я можу рухатись, може, я її побачу?
Треба спробувати… І де шукати? Почну з Майдану…
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ФЕЙСБУК 2
Знов особливий простір. Герої п’єси з’являються у масках в різних версіях
синьо-жовтої та червоно-чорної символіки. Вони вишиковуються по групах. Хтось
називає «групу» – і всі чи деякі переходять до цієї групи. Потім хтось відходить – і
знову. Реакції різні.

– Група «Євромайдан».
– Група «Євромайдан–sos».
– Група «Автомайдан».
– «Майдан – революція гідності».
– «Майдан. Нагальні питання».
– «Євромайдан. Париж».
– «Євромайдан. Лондон».
– «Євромайдан. Нікарагуа».
– Ого! Нічого собі…
– Україна, яку будуємо самі.
– Вільна Україна.
– Сто тисяч українців!
На останню репліку хтось по інерції шикується, а хтось дивиться підозріло, відходить убік, поглянувши на це. Дехто з тих, хто приєднався, теж відходить.

– Шановні громадяни! Не несіть на майдан хліб і чай. Уже нема
куди складати, особливо батони. От посуд разовий знадобиться. І ще
хлопці ковбаски просять.
– Люди добрі, майдану потрібні теплі речі, особливо ковдри, бо
вночі дуже холодно.
– А ліки треба? Які ліки? В які лікарні?
– Не треба в лікарні! Забирайте людей із лікарень додому!
– «Майдан SOS»! Із печерської лікарні міліція забирає поранених!
Всіх арештовують і вивозять! Терміново до лікарні, врятуймо наших
братів!
– У Михайлівському соборі відкрито благодійний медичний пункт!
– «Майдан SOS»! Обережно! Тих, хто пише скарги на беркут і
міліцію, арештовують! Передавати скарги тільки через адвокатів! На
майдані є юридична допомога!
– Приходьте на лекції: «Як поводитись при арешті». Тепер кожен
громадянин розуміє, що на нього можуть напасти бандити у погонах.
Як зменшити ризик нападу? Що робити, коли напали на вулиці? Як
поводитись у СІЗО?
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– Увага! В Універі складають списки! Ловлять за запахом диму!
Беріть «дезики»!
– А краще газові балончики!
– Та то до фені, ті балони. Каски треба брати. Несіть каски.
– Учора двох мужиків у касках менти побили: роздягли догола,
обливали холодною водою і ганяли по Хрещатику. А виявилось, то
будівельники. Ось тобі й каски!
– То що з касками – брать чи не брать? І з мотоциклів чи будівельні?
– Усякі. І ще бронежилети, можна б/у – знадобляться.
Персонажі одягають різні каски, можливо, жилети, і розходяться.

ІНТЕРМЕДІЯ 2.
ПАМ’ЯТНИК НА ПАМ’ЯТЬ ПРО ПЕКЛО
Майдан гуде. На сцені якісь нерозбірливі промови, музика. Всі, крім Л ю б о м и р а.
О р е с т також присутній, спостерігає, реагує, але інші його не помічають. Тільки
Аня ніби відчуває чиюсь присутність – то різко озирається, то вдивляється у його бік.

СТЕПАНИЧ (з’являється). Все, мерія і дім профспілок наші захопили! І Жовтневий!
МАРГО. Мерію не захопили, а звільнили. У нас мера не вибрали,
і ті, хто там був – незаконні. А якщо нікого нема, то мерія належить
громаді міста. Ми ж громада?
АНЯ. У Жовтневий не треба: там аура погана. Колись там НКВД
людей катували.
СТЕПАНИЧ. Нічого, почистимо, отець Пафнутій молитву почитає, ладаном попахтить.
ЗОЯ. Пафнутій? Вас правда так назвали? У вас батьки – оригінали… Зашибись.
ПАФНУТІЙ (смутився). То церковне ім’я. І я не «отець», а лише
семінарист…
ЗОЯ. Але вже точно не мать… Ой… А як по-справжньому? Чи
тепер уже не можна?
ПАФНУТІЙ. Ярослав. Називайте, як подобається, тільки не лайтесь.
ЗОЯ. І що мені за це буде? Гієна огняна?
ПАФНУТІЙ. Ісус казав: не прийшов я, щоб праведних кликати до
покаяння, а грішних.
ЗОЯ. Хай би він кудись отих козлів покликав, щоб вони звалили на фіг…
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СТЕПАНИЧ. То як грішні мої хлопці-дівчата, йдемо облаштовувати нові території?
АНЯ. А нас там не посадять?
ЗОЯ. Посадити можуть що так, що так… Фіолетово. Чи не попруть
із автоматами?
СТЕПАНИЧ. Перти будуть по-любому, але там безпечніше, за стінами. І вода, тепло.
Ну і морально теж – ніби взяли форпост чи фортецю.
МАРГО. У мене малий знаєте, як це назвав? Фортеця свободи.
Дітей не обманиш!
Підходить Л ю б о м и р із торбою камінців.

ЛЮБ. Слава Україні! А у мене для вас подаруночки. (Показує
каміння).
ЗОЯ. І де ти тих каменюк набрав?
ЛЮБ. Це сувеніри, історична реліквія. А ну, хто вгадає, що то
таке? Тому приз.
АНЯ. А який приз?
ЛЮБ. Не скажу, секрет.
ЗОЯ. І сувеніри, і призи, ти, мля, як Дід Мороз. Може, бруківка?
МАРГО (розглядає). Бруківка гладенька, а це… Шматки старовинної фортеці?
ЛЮБ. Зеро-зеро. Холодно, як в Антарктиді. Хто ще не пробував?
Аню, ангел мій сизокрилий, не здогадалася?
АНЯ (крутить у руках камінь). Схоже на матеріал для пам’ятника…
ЛЮБ. О, гаряче, ну-ну, тільки не для, а після… Ну, ще один
ривок…
СТЕПАНИЧ. Що, невже Леніна потрощили?
ЛЮБ. Не потрощили, а скинули з п’єдесталу. Степанич, ти все
зіпсував! Призом був поцілунок, і я так сподівався на дівчат…
МАРГО. І не надійся, ти цинічний і меркантильний.
ЛЮБ. А каменюки? Від серця відірвав! (Степаничу). А з тобою
цілуватися не буду!
СТЕПАНИЧ (погрожує кулаком). Угу, тільки спробуй – вилетиш,
не піймають.
ЛЮБ. Та Боже збав, я хоч і за Європу, але натуральний «натурал»
у натурі. О, чули анекдот про «голубих» в хорошому смислі? Ні? Це
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щось! «Ви чули, наш кум став «голубим»?! – Що, невже вступив у
Партію регіонів? Та ні, я в хорошому смислі…» (Дехто сміється).
АНЯ. Так що, його справді звалили? Але ж він кам’яний! Як це
можливо?
ЛЮБ. Прив’язали мотузку до голови – отаке безглузде самогубство…
МАРГО. Вау! Круто, давай мені ще – для Андрія, нашого оператора можна? (Бере ще).
ЗОЯ. І на хріна… (коситься на Пафнутія), добре, на фіга його
валить? От якби президента завалили, то ясно, а від цього ні холодно
ні парко…
АНЯ. Ні жарко… З одного боку це чиясь робота, а з іншого – як
берлінська стіна, символ. Як це так, що союзу вже бозна скільки
немає, а ці пам’ятники стирчать і досі…
ЛЮБ. Ото ж бо, це все одно що Гітлеру, навіть гірше.
ЗОЯ. Ні, ну Гітлеру – це ти вже загнув.
ЛЮБ. Чому, дуже схоже, от дивись: Гітлер тут правив, можна сказать, 4 роки і Ленін 4. Але від Гітлера відбилися, а Ленін як захопив,
так ми 70 років у лайні! А скільки жертв!
АНЯ. Я читала статистику – в 30-х репресували близько 1000
письменників, із них 500 – з України. А в тодішній спілці було десь
520 із гаком. Уявляєте? 95 %! А голодомор?
ЗОЯ. Так то ж зі Сталіним…
СТЕПАНИЧ. Близнюки-браття. Ленін теж був професійним терористом. Читав я документи – волосся дибки: розстріляти всіх полонених, кожного десятого повісити…
ПАФНУТІЙ. А скільки храмів зруйнували, скільки священиків
загубили…
ЗОЯ. Якби Україну тоді не здали – ми б уже давно були в Європі,
а не в …опі…
МАРГО. А десь у Прибалтиці зробили парк знятих Ленінів – як
музей.
АНЯ. Та музей – сильно жирно. У нас он музей міста безпритульний. Ганьба. А ще цими уродами опікуватися? Щоб і духу не було!
ЛЮБ. А там поставить щось пристойне. Січовим стрільцям.
Постамент є. До речі, хтось приколовся, що та фігура була зайва, а
тепер це символічний пам’ятник термосу – як знак єднання майдану,
живого тепла. За це треба випити!
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СТЕПАНИЧ. Тільки чай, у нас сухий закон.
ЛЮБ. Та ну! По грамульці – он колотун який.
СТЕПАНИЧ. Я сказав чай – значить, чай. А хочеш зігрітися – он
пішли барикади будувать, фізична праця – знаєш, як зігріває?
ЛЮБ. Знаю, згоден на чай. (Розливають, не цокаючись). Ну що,
браття, за упокій Леніна?
МАРГО. А він, до речі, так і не упокоївся – його мумія в Мавзолеї…
ЛЮБ. Чули анекдот? Що всі проблеми у Росії, бо Ленін в Мавзолеї
лежить не по фен-шуй.
АНЯ. Символічно. А по-моєму, треба його похоронити по-людськи.
СТЕПАНИЧ. Це точно. Поки його не винесуть, так совок і буде
блудить у головах.
АНЯ (схоплюється). Я не хочу цих каменів! На них кров. Може, їх
кудись викинемо?
ЗОЯ. У річку – і комуняки будуть бігати і кричати: видубай,
Боже…
МАРГО. Там холодно і лід.
СТЕПАНИЧ. Тоді вже краще у вогонь.
ПАФНУТІЙ. В Євангеліє сказано: «Кожне ж дерево, що доброго
плоду не родить, буде зрубане та до огню буде вкинене.»
СТЕПАНИЧ. Отож, а це таке породило, що ніяк того лайна не
вигребемо…
ЗОЯ. Так а воно хіба горить?
СТЕПАНИЧ. Що, лайно чи камінь?
АНЯ. Камінь – то він. І навіть якщо не горить, все одно хай горить.
Кидає у вогонь, за нею і всі інші, крім Л ю б о м и р а.

ЛЮБ. Я ж хотів як трофей… А раз так… Ну і грець із ним.
(Викидає теж у вогонь).
Всі заворожено дивляться на вогонь, в якому нібито горять шматки пам’ятника.
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МОНОЛОГИ
АНЯ. Учора я випадково проходила повз магазин мисливської
зброї, і вітрина притягнула мене, як магніт. Я зайшла. Рушниці,
викидні ножі й кинджали, але найбільше мені сподобалися пістолети.
Я довго розглядала, особливо невеличкі, більш жіночі. Мені хотілося
торкатися холодного леза зі сталі чи відчувати пружність маленького
курка. Це було таке шалене бажання, що не могла відвести погляду. І
це було не супердорого, я б могла купити, склавши стипендію і підробіток… Тільки я не знала, що для цього потрібно – які дозволи і
всяке таке. І ще, наскільки вони небезпечні? Колись у школі я виступала на олімпіаді зі стрільби, якщо ще потренуватися у тирі… Я
всерйоз про це думала! Всерйоз! Другокурсниця-філоложка, яка ще
ніколи не була з чоловіком… Господи, що з нами діється? Навіщо ти
посилаєш нам такі випробування? Я не хочу, щоб мене убили, щоб
убивали близьких мені людей. Але чи цей пістолет дасть мені порятунок? Чи забере у мене свободу? Чи життя? Я не знаю, я просто хочу
позбутися страху. Бо страх – цей липкий гидотний гад, який уповз
мені в серце і отруює душу – це найгірше. Якби пістолет міг забрати
цей страх, я б купила. Але я не певна цього. Я утрималась. Поки.
ОРЕСТ. Таке дивне відчуття – ніби в минулому і в майбутньому
водночас. Ці намети, барикади, і навіть катапульта, вогнища, казани,
дим, барабани, поділ на сотні, пісні і гумор – дух волі та довіри. Так,
ніби щось постає з прихованої пам’яті. Бринить у моїй крові. Я вдома
серед своїх. Майдан – це новітня січ, автомайдан – кіннота, а будівлі – фортеці. Щотижня – віче, де немає постійних лідерів, і не потрібні, бо ми не віримо у доброго царя, ми вільні духом козаки.
Шануймося, бо ми того варті! Україна понад усе! Якби мені хто сказав ще восени, що таке буде – я б не повірив. Кому вона потрібна – та
занапащена забута Богом Україна? Але так є. Незабута. Історія проростає м’язами на наших кістках і збурює кипіння у крові. Може,
недаремно виникла назва «янучари» – майже як яничари? Так, у нас
різні коди – безрідних найманців, кочівників-грабіжників і справжніх
захисників землі. Лицарі волі. У час катастрофи щось відродилося у
наших душах… Аби країна не стала «диким полем», яке можна грабувати й «зачищати». Але скільки й тих, інакших – ніби і не українців, і не росіян, а «анти-українців»? Тих, хто готовий грабувати і
знищувати, продаватися і зраджувати. Як миттєво поширюється цей
жорстокий «вірус» від безкарності – сп’яніння від принижень, кату163
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вань, убивств… Парадокс: уявні маски впали через… одягання масок.
У нашій крові два коди. І кожен має вибирати бік барикади… Не
лише у просторі – у собі. Де б ти не був, у якому куточку землі. Це
інакша війна. Це початок чогось майбутнього. Для всіх…
ФЕЙСБУК 3
Знову змінений простір. Всі в масках, але побільшало червоно-чорних, або чорні
стрічки на синьо-жовтих масках. Всі шикуються за тим, хто оголосив групу.

– Нова група – «Студентам – волю!»
– Увага! SOS! Учора на Подолі міліція в цивільному без жодних
документів схопили 7 студентів театрального. Куди їх повезли – невідомо, зв’язку з ними немає вже 10 годин. Треба обійти всі райвідділи
міліції!
Коментарі:
– Студентів знайшли. Хлопців по-звірячому побили, ні адвокатів,
ні лікарів не допускали 12 годин…
– У трьох важкі черепно-мозкові травми, у двох струс мозку.
– А що їм інкримінують?
– Організацію в масових заворушеннях з тяжкими наслідками – від 8 до 15 років позбавлення волі. Але ніяких доказів не було.
Тільки заяви ментів – як під копірку.
– Що за дурня? Яка організація? Вони ж просто фільм знімали і
фоткали…
– Яка організація? У нас немає організаторів. Всі самоорганізовуються!
– Хлопцям треба теплі речі – їх роздягнули і все позабирали, типу
на експертизу.
– Треба прес-конференцію робити! І акції солідарності студентів!
– Так, завтра під Лук’янівським СІЗО робимо акцію: МВС наслідує СС!
– І листи підтримки від міжнародних організацій і депутатів.
– До Мінкультури! Хай реагують! А то церкві вони погрожують, що
не там моляться, а захищати культуру – їм зась! Вони ще будуть указувати, де молитися? Хай за свою душу продажну помоляться! Падлюки!
– Мінкульт – до фені. Увага! Зранку в гуртожитку КарпенкаКарого облава!
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– Один із студентів у знак протесту почав безстрокове голодування.
– Куди йому голодувать, Господи? Він і так худючий, аж хитається…
– Хлопців залишили під вартою на 30 діб! Скоти! Бандюків відпускають, а пацанів за нізащо катують! Є сайт «скоти.інфо». Треба
вивісити фото цих скотослідчих, скотопрокурорів і скотосуддей! Хай
всі знають цих скотеняк в обличчя!
– Двох студентів звільнили під домашній арешт! Ура! Значить,
разом можемо!
– Домашній арешт – це ще не звільнення.
– Все одно, це наша перша перемога!
– Суддя на другий день подала у відставку. Певне, її змусили.
– Отже, кожен може вибирати. І судді не всі продажні.
– А я надибав поради, про те, як вижити у фашистській державі.
– Думаєш, у нас щось типу фашизму?
– Ні, думаю, у нас гірше. Фашизм був проти меншин – євреїв,
геїв… А у нас фактично проти більшості нормальних громадян, крім
окремих садистських козлів.
– І правда, коли арештовують і б’ють за державний прапор, значить ми в окупації.
– Так-от, головне у фашизмі – не нацизм, а тотальний контроль над
життям людини. Ось ці поради: «Побач те, що заборонено бачити.
Зроби свій вибір. Створи бодай маленьку зону власної свободи.
Визнач межу, за яку відступати не можна, навіть ціною життя.
Подолай страх смерті.» (Цей текст можна розбити на різних героїв).
Персонажі розбирають різні плакати з написами, скандують, розходяться.

ІНТЕРМЕДІЯ 3.
ХОЛОДНЕ ПЕКЛО
Майдан, барикади. За ними тіні. Холодно. А н я біля вогнища. Підходить З о я,
видно, що плакала. Невидимий О р е с т також тут, реагує на слова А н і, хоче її
обійняти, зігріти.

ЗОЯ. Боже, який собачий холод.
АНЯ. У мене вже і руки, і ноги німіють… (Переступає, стрибає).
ЗОЯ. То йди погрійся… Я повартую біля вогню.
АНЯ. Вже пробувала, я не можу зігрітись, ніде. Мені постійно
холодно – особливо на серці. Це не мороз – це страх. Пронизує аж до
кісток… Тільки біля вогню трохи легше.
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ЗОЯ. Розумію. Тільки у мене не холод, а так, ніби задихаюсь. І
серце як дурне: тук-тук…
АНЯ (повертається нарешті до Зої). Щось сталося?
ЗОЯ. А оця вся хрінь – нормальок чи що?
АНЯ. Ні, ну просто ти… плакала?
ЗОЯ. Так видно? Знаєш, їхала в метро і щось таке мугикаю під ніс,
думаю, що за мелодія заїдлива? І тут доходить – гімн України, уявляєш? Іду далі, а там людей тьма, і раптом хтось починає гімн співати
просто так, прикинь, і всі підхоплюють. Ну і я підвиваю, і сльози в
очах. Ну от чого ревіти? Ну от скажи? Дурна на всю голову?
АНЯ. Я теж плачу. Безумовний рефлекс. А раніше ж так ніколи не
співали, правда?
ЗОЯ. Я так не пригадую в натурі. (Знову намагається стримати
сльози).
АНЯ. Зоя, ти не того плакала… Що сталося? Романа бачила?
ЗОЯ. Бачила, б… Адвокат побачення вибив. Зарослий, брудний, у
синцях, пожухлий… Як із того світу. А був такий… денді. Питаю:
«Били?» А він очима хлоп униз. Що принести? «Авокадо»… А це…
наш прикол був. А суд через два дні – стаття за спротив міліції. Який,
б…, спротив? Що руками голову затуляв? Це вони нападали!
Капець…
АНЯ. А у тебе з Романом – роман?
ЗОЯ. У мене з ним… нічого.
АНЯ. Нічого… як у мене?
ЗОЯ. Ні, у тебе ще нічого, а у мене вже нічого… Але його нова
«лялька» і не думає його захищати – вильнула хвостом і все…
Думаєш, я ідіотка? Він мене кинув, а я рятую?
АНЯ. Ні, я тебе розумію. Все одно близька людина... Як же його
кинути у такому горі?
ЗОЯ. А у тебе що з Орестом?
О р е с т підходить ближче до А н і, реагує на те, що вона каже.

АНЯ. Теж нічого… Вже стільки лікарень обійшла… Відмахуються,
як від мухи. Ніби хлопець продинамив, а я голову морочу… Я спершу
обурилась, а потім подумала, а раптом він і справді – просто поїхав
додому?…
ЗОЯ. Не трави собі душу. Нічого, коса камінь точить.
АНЯ. Не коса, а вода.
ЗОЯ. Та один хрін. Нам вода не поможе, нам косою треба…
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АНЯ. Може, справді в морги піти? Що краще – знати напевне чи
не знати?
ЗОЯ. Він може бути де завгодно – у лісі під снігом, в річці. Чи в
крематорії...
АНЯ (механічно поправляє). Не краматорії, а крематорії… Ой,
думаєш, це правда?
ЗОЯ. Не знаю, але схоже на те… У нас у районі вагітна жінка ввечері зникла, 8-й місяць.
АНЯ. Ні, я не хочу знати, що його немає… І може, він справді
просто поїхав і забув про мене? Краще вже так… Що, думаєш, я
дарма сподіваюсь, так? Що це нереально?
ЗОЯ. Я не знаю… І ти не ламай собі голову. Все, що тут робиться,
б…, – нереально…
З о я знову намагається опанувати себе, але зривається на сльози.

АНЯ. Слухай, ти не тому плакала… Що сталося? Щось іще гірше?
ЗОЯ (зітхає, тихо). Зараз постійно так. Думаєш, гірше бути не
може, а назавтра: може-може… Тільки ти не кажи нікому. Добре? Я
братика побачила, розумієш, він служить у ВВ, 19 років, стоїть з
отого боку. Я не знала, що він тут, мобіли їм відімкнули… І тримають, як скотів. По кілька годин, ноги відморожені, з носа тече, голодні… А смердить від них – то капець! Їх навіть у туалет не пускають.
П…и. Я кажу – що тобі принести? Каже: памперси. Я зразу не врубалась, думала, що він приколюється не по темі, а це в натурі, прикинь… Суки. Ще й мозок їм промивають, що ми екстремісти – камені кидаємо, один хлопець у них у комі лежить. А коли я кажу – так не
ми ж кидаємо! Це «простітушки» були! Не вірить. Капець, б…, рідний брат мені не вірить! А цим довбаним козлам вірить. Я як завелась, як розказала, що тут робиться, про цих садистів… Мало мені
Романа, ще і з братом таке – хоч розірвись! От як йому пояснити?
АНЯ. А я зрозуміла, як усім пояснювати, тим, хто не розуміє, що
таке Майдан. От уяви, що літак із пасажирами, які летіли в Європу,
захопили терористи, чи збили. А потім тих, хто вимагає розслідування і покарання терористів, арештовують, б’ють і вбивають. А терористам – гроші й нагороди. Потім приходять нові обурені, і все так само.
Все просто.
ЗОЯ. Просто. Але як же так, що все просто, а чорне називають
білим і навпаки. І вірять!
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АНЯ. Бо повірити у цей кошмар – реально важко. Слухай, а він
«закосити» ніяк не може?
ЗОЯ. А як? Це ж трибунал. Це «беркути» можуть злиняти, але їм
то що, їм по кайфу «лохів» мочити. А ці пацани зовсім… Я мамі не
казала… От що робить?
Підходить П а ф н у т і й, чує останні фрази.

ПАФНУТІЙ. Коли на серці тривога – попроси божої допомоги, все
в руках божих… Бо сказано було: просіть, і буде вам дано, шукайте і
знайдете, стукайте і відчинять вам!
ЗОЯ (розлючена, що той почув розмову). Стукати? Та ми вже
достукались у рейку! Кажеш, у руках Божих? Тоді чому він це
допускає? Молодих класних хлопців мордують, а ці козли довбані
жирують і ще й знущаються?
ПАФНУТІЙ. Ісус Христос теж пішов на страждання…
ЗОЯ. Так а на хріна було такий офігенний світ робить, щоб нормальні люди мучились, а падлюкам по кайфу? Ще і синочка туди ж! І
його не жаль. Мені такого не треба! Та це збочення якесь. Я просто
жити хочу, просто по-людськи без довбанутих козлів. Дістали!
АНЯ. Слухай, не треба на Бога, ти чого? Він же не навмисне… Він
нам волю дав…
ЗОЯ. Кому – волю, а кому – зону… Вони при владі, а ми…
ПАФНУТІЙ. Ісус казав: яка ж користь людині, що здобуде ввесь
світ, але занапастить чи згубить себе? Бог може посилати випробування. Так бувало навіть із праведниками…
ЗОЯ. Випробування? Я пробувала, дякую. Помолилася. І що? Ще
гірше стало!
ПАФНУТІЙ (сумно). Все одно я молитимусь за вас, аби Бог просвітлив вам душі…
ЗОЯ. Якось обійдусь, у мене все одно полярна ніч, краще не мені
просвіти, а тим за барикадами. (Пафнутій відходить).
АНЯ (тихо, Ані). Чого ти на Пафнутія визвірилася. Не бачиш, як
він на тебе дивиться?
ЗОЯ. Мені ще тільки цього святоші не вистачало! Та пішов він…
АНЯ. Та він і так пішов… Дарма ти так, він же про нас піклується…
ЗОЯ. Та мені зараз ні хріна не поможе… От що робить, а?
АНЯ. Може, чаю брату віднесеш?
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ЗОЯ. Ага, разом із памперсами…
АНЯ. А чогось гаряченького?
ЗОЯ. Він же ж там не один.
АНЯ. Ну, на компанію… Іще шкарпетки теплі… То що, зібрати?
ЗОЯ. Це небезпечно… Та ми й погиркалися страшно.
АНЯ. От і помиритесь, чекай… І буде знати, що ми тут – нормальні люди…
ЗОЯ. Добре, збери їжу і шкарпетки… І Степаничу чай приготуй,
он він сюди йде…
Аня готує передачу брату Зої і наливає чай для Степанича. Зоя
відходить.
СТЕПАНИЧ. Дякую, сонце… (Пробує). Добрий чай…
АНЯ. І він так казав – чай добрий, людський, а не пойло для лохів,
як там…
СТЕПАНИЧ, Стривай, хто казав?
АНЯ. «Антимайдан» чи «тітушка»…
СТЕПАНИЧ. Так «антимайдан» чи «тітушка»?
АНЯ. Я думаю, «тітушка», який «косив» під «антимайдан».
Мабуть, на розвідку прийшов. А я свою провела, розпитала. До них
в автобуси заходили і гроші пропонували – нас бить.
СТЕПАНИЧ. І скільки пропонували?
АНЯ. Понти – штуку… Але ті трухнули, що тут народу стільки. Зате
він сказав, де у нас слабкі місця – вихід із Глобусу… (Вертається Зоя).
СТЕПАНИЧ. Ясно… Добре, що сказала. І чай добрий. Дівчата,
все, їдьте додому…
АНЯ. Мені вдома ще страшніше. Тут свої, а так сама більше боюся
по вулицях поночі. І потім в Інтернеті вишу, а там ще страшніше. І
кожен ранок прокидаюсь, як від кошмару і кидаюсь дивитись – як там
Майдан, стоїть? А то й серед ночі…
ЗОЯ (бере потай пакунок від Ані). Так, тут спокійніше. Ну, я
пішла…
СТЕПАНИЧ. Куди це ти зібралася?
ЗОЯ. На той край, до самооборони… (Переглядається з Анею).
СТЕПАНИЧ. Так, до переднього краю не підходьте. Сьогодні
штурм обіцяють.
АНЯ. Так і вчора обіцяли…
СТЕПАНИЧ. Вони нас так вимотують: пару безсонних ночей – а
тоді наступ…
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ЗОЯ. Тоді я точно лишаюсь…
АНЯ. Я теж. У мене тренінг. Ви ж обіцяли навчити не боятися?
СТЕПАНИЧ. Я обіцяв? Коли? Я сам боюсь. От за вас, за хлопців,
за кицьку з кошенятами сліпими.. Просто треба щось робити… Бо
чекати нападу – ще гірше, ніж битися.
АНЯ (вдивляється). Ой, здається, щось зарухалось…
ЗОЯ (стривожено). З якого боку?
СТЕПАНИЧ (схоплюється). З обох флангів…
Чути як дзвонять. П а ф н у т і й вертається.

ПАФНУТІЙ. Дзвонять серед ночі, вперше чую. Великий Боже,
вбережи нас від лукавого...
СТЕПАНИЧ. Так, тепер пізно їхати. З центру табору ні на крок –
це наказ! На передову не йдіть, там є кому! І тримайтеся один одного!
Якщо когось учеплять, не відпускайте до останнього, бо витягують,
б’ють по черзі і кидають в автозак. Тільки без паніки!
С т е п а н и ч іде до краю Майдану. Темні постаті зарухалися. Іде наступ, темінь
обступає. Люди стають у ряд. А н я лишається в центрі. З о я відходить убік.
Підходить «невидимий» О р е с т. Навколо рухаються тіні, звуки боротьби.

МОНОЛОГИ
АНЯ. Насправді я не дуже можу сказати, хто я по національності.
За прізвищами – там усього намішано – українці, росіяни, німці і,
здається, цигани… Але я народилася в Україні, це моя земля. І мені
здається, що мова – це не просто так, це код землі, народу. Колись на
виставці трипільської культури я побачила глечик із візерунком –
точно таким, який був у моєї бабуні. Глечику було 5 тисяч років. Я не
знаю, що означали ці знаки, але дуже важливо, аби ми берегли те, що
нас єднає. Може, так і з мовою. Так, ніби ти можеш чути те, що говорять тобі пращури. І ще ніби це така радіостанція від Бога – в Україні
вона українська, а російською вона далі розташована, немісцева, і
тому чуєш її невиразно, з шумами. Зараз є модне слово «білінгви».
Так, ми майже всі такі. З одного боку це добре. Ніби внутрішній діалог свідомості, розуміння інакшості. Але є інше: коли мови починають війну за першість, за те, як ти думаєш, за твою душу, серце, дітей.
Бо треба вибирати, якою мовою говорити з дитиною. А Бог? Він теж
так вибирав? Якою з нами говорити? Чи ти сам вибираєш? Бо в цій
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війні – незавершена битва, яка тривала століттями. Я читала історію
і плакала – скільки було арештовано, закатовано, вбито за те, щоб ця
земля була не українською. 134 заборони нашої мови за 400 років!
Якщо вибираєш російську, значить ці жертви були даремні, і завойовники перемогли?
ОРЕСТ. Зазвичай найбільше воюють сусідні народи. Із мовами те
саме: найближчим найлегше вступити у бій. Коли змішуються далекі
мови – народжується щось третє. А війна близьких часто призводить
до знищення слабшого. Але якщо за тебе вибрали раніше твої батьки?
Тоді може бути і так, і так. Може перемогти генетична пам’ять, попри
чужу мову. Я вибираю рідного, хоч і скривдженого, бо це було
несправедливо. Але частіше навпаки: вибір сильнішого – це простіше, це не вимагає зусиль. Якщо говорю російською, то я росіянин,
переможець, а не переможений. А далі внутрішня війна розростається – я проти-українець, я ненавиджу все українське. Я можу піти
вбивати українців, тому що вони інакші. Говорять українською –
націоналісти. Але зневажати інші мови – це і є націоналізм. І ще
просто лінь. Інша мова – це робота. А воювати з інакшими простіше,
ніж працювати над собою. І зараз іде війна – у головах, у душах, на
екранах і на вулицях. Смертельна війна. Вона починається у мозку зі
зброї слів.
ФЕЙСБУК 4
Всі одягаються в чорне. Можливо, ставлять свічки чи здійснюють ще щось поминальне.

– Йому було 20 років, і він хотів стати актором, але вже не стане…
Куля…
– Його батьки хотіли врятувати свою дитину від війни, але він
знайшов війну тут.
– Чи війна сама його знайшла. Він не був українцем, але він став
героєм України.
– Йому було 26. Він утік від тоталітаризму, і не стерпів його тут.
Куля.
– Він був українцем, професором. Його довго катували, але помер
він од переохолодження. Який холод, здається, ми в Антарктиді…
Тепер дехто з групи бере в руки футбольні свищики, іншу символіку футбольних
фанатів, одягають, свистять, махають прапорами тощо.
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ся!

– Нам на допомогу прийшли «ультрас»! Ура! Другий фронт!
– Уявляєте, непримиренні вороги – фани різних команд об’єднали-

– У нас багато дивного. У всьому світі поліція охороняє публіку
від футбольних фанатів, а у нас фанати охороняють публіку від поліції, тобто міліції.
– У нас дивовижні «екстремісти». У всьому світі екстремісти нападають на людей, а в Україні екстремісти ловлять тих, хто нападає на
людей.
– Хто нападає – бандити чи міліція?
– Обоє. Хіба між ними є різниця? У всьому світі екстремісти
палять машини, а в Україні палять машини екстремістів.
– Хто – бандити чи міліція?
– Обоє. Хіба між ними є різниця?
– У світі націоналісти за націоналізм, а в Україні націоналісти за
євроінтеграцію.
– А ви ще пам’ятаєте про євроінтеграцію? Гадаєте, у них у ЄС
справді цінують демократичні цінності? Чи тільки гроші? Тоді чи є
між ними різниця?...
– Всюди є люди. От послухайте, це пише Анджей Стасюк:
– «Вони там б’ються за нас, за наші цінності… Європа – тісний
континент. Відчуття самотності в такій тісноті територій, націй, міст
– збочене і жорстоке відчуття. Я не знаю, що сталося з Європою…
Вона відмовляється усвідомити, що цінності, які вона визнає (визнавала?), визнають і поза її номінальними межами…. бо це означає самі
лише клопоти. Вона навіжено підраховує зиски і збитки. Вмирає від
страху… за свій огидний спокій, непристойний добробут, гидотне
самовдоволення. Українська зима 2014 року — це європейська катастрофа…»
– Я ставлю лайк!
– І я! Поляки – от хто справді виявився братами!
– А я і лайк, і ще великий смайлик! Круто!
Чорні маски вдивляються в обличчя публіки. Задувають свічки.
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ІНТЕРМЕДІЯ 4. ГАРЯЧЕ ПЕКЛО
На сцені з’являються шини, більші барикади. На задньому тлі червоне світло вогню,
дим, крики. С т е п а н и ч б’є у перевернуту діжку, як у барабан. П а ф н у т і й
молиться. А н я змарніла, розносить чай. З’являється Л ю б у пом’ятому запиленому одязі.

ЛЮБ (Степаничу). Слава Україні. (У відповідь у різнобій «Героям
слава!»). Аничко, ангелятко моє, дай попить, бо захекався так, що
скоро ноги протягну.
АНЯ (дає чаю). Ти що, був на передовій?
ЛЮБ. Та ні, не склалося. Хотів піти у самооборону – прийшов,
видали мені каску, щит… а тут прибігла моя дружина і як давай голосить: «Та ви що, куди йому в самооборону, він же музикант, він же
вдома цвяха забить не може!». Отаке… Забрали у мене то все і сказали: іди барикади будувать. Тепер так спина болить, ніби кілок проковтнув…
АНЯ. Бідний, натрудився. А я чула нову жіночу приказку, точно
про тебе: «Наші чоловіки два місяці прибивають поличку у ванні, а за
дві години будують 5-метрові барикади».
ЛЮБ. О, а я крутий анекдот знаю: якщо в кафе заходить хлопець
у камуфляжі, масці, касці і з бейсбольною битою, то він напевне має
дві вищі освіти і знає дві іноземні мови.
АНЯ. Прикольно. У нас реально все навпаки – цей овоч типу
проф-ф-фесор з двома відсидками у зоні, і прем’єр, який навіть українські букви читати не вміє. Ганьба.
ЛЮБ. Еліта вся тут. Які люди гинуть, Юрко зі Львова – кандидатом наук був…
АНЯ. Стривай, чому був – що, вже знайшли його?
ЛЮБ. Знайшли, у лісі під Києвом, закатований – живого місця
немає, а помер бідолашний від холоду, не доповз… Як почули кати,
що львів’янин, озвіріли…
АНЯ. У мені від цього теж звір прокидається – вовчиця, а може
тигриця, щось таке. Знаєш, я раніш думала, що можна бути толерантною, що є різні правди, а тепер я знаю, що це дурня. Є добро і є зло,
і поєднати їх неможливо. Я коли той перший бій побачила, було так
моторошно від цього стукоту, а тепер навпаки – лякає тиша…
ЛЮБ. Нарешті в наступ пішли, а то скільки можна? Два місяці
мирний спротив, мільйон людей вийшло – і нічого, ігнор повний по
всіх пунктах. Уряд не знімають… А якщо знімуть, то що? Таких же
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поставлять. Садистів не саджають, а навпаки – побитих арештовують. А після тих ідіотських законів – повний капець. Відступати
нікуди…
АНЯ. У мене після тих законів така депресуха почалась. Навіть
стрічку зняла, коли вийшла за майдан, бо тут не так страшно, а далі
ці «тітушки»... Хтось порадив: каже, у нормальних людей – лиця, а у
тих, які за гроші – і там, і там – дупа. От і їду в метро, вдивляюсь…
у можливі контури дуп, і раптом почула, як колядку співають… І
знаєш, така злість! От чого я маю віддавати свою країну якимось
садистам? Не хочу! Купила нову стрічку синьо-жовту. Тепер мені ті
бойові барабани – найкраща музика. Тільки-но прокидаюсь, і до
компа – стукіт є? Значить, живий Майдан, ніби ритм його серця…
ЛЮБ. Живий, і не тільки тут – он майже по всій Україні пішло – ну
зі Львовом чи Тернополем усе ясно. Але щоб Запоріжжя,
Дніпропетровськ! Капець! Другий фронт…
Чути безладні звуки барабану. Л ю б раптово скривився, ніби від кислого.

АНЯ. Колись я подумки прапорці ставила, коли російську мову, як
регіональну приймали. А тепер – ніби навпаки, відвойовуємось… А
чого ти так кривишся? Ти проти?
ЛЮБ. Та ні, у Степанича зі слухом повний швах, не слон наступив,
а цілковитий мамонт.
АНЯ. Не цілковитий, а цілий. То ти б краще підмінив, бо з нього
музика ніякий.
ЛЮБ. І то правда, хоч зігріюсь. А ти пісню «Горіла шина, палала»
не чула? Ні? Це щось, супермега-хіт. А ну, Степаничу, йди відпочинь,
а я тут розігріюсь…
СТЕПАНИЧ. Залюбки, ти ж тут профі... А у мене одна важлива
справа є…
Л ю б о м и р б’є у барабан і починає співати пісню «Горіла шина палала…».* На
авансцені – П а ф н у т і й, до нього підходить С т е п а н и ч, пісня і барабан приглушуються.

СТЕПАНИЧ. Пафнутій, скажіть, а ви сповідь приймаєте?
ПАФНУТІЙ. Я ще не священик, але обряд знаю. А вас якийсь гріх
мучить?
СТЕПАНИЧ. Та час такий, що душа може перед Богом стати, то
хотів покаятись. Але то старий гріх, давній, каменем лежить. А вам я
можу довіриться.
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ПАФНУТІЙ. Гаразд, я спробую, відійдемо туди подалі, я приготуюсь, і ви також…
Вони відходять, С т е п а н и ч ворушить губами, П а ф н у т і й читає молитву.
Дає знак.

СТЕПАНИЧ. От… Була в мене сім’я: жінка, сину вже 15-ть було,
ніби все нормально, але якось прісно, буденно… І так трапилось, що
закохався, як пацан. Вона молоденька була, і весь час усміхалася,
світилася вся, як сонечко… Я спершу думав, що можна якось так
по-тихому, поєднать, але жінка дізналася, почала скандалити, тій
погрожувать… Коротше, не зміг я так, між краплями, пішов із дому…
Два місяці взагалі туди не з’являвся. А син… Коротше, підсадили
його на наркотики. Малий ще, дурне сало без хліба… Я спершу і не
в’їхав, що з ним діється, думав, то він такий, бо сердиться, що я
пішов… Жінці не до того – вона вся в депресії. А як дійшло… Що ми
тільки не робили – і в лікарню клали, і до екстрасенсів водили… І
лаяв, і молив – тільки я для нього ніхто – зрадник… Почав із дому
речі виносити, а тоді й сам каже: ховайте від мене все цінне… А
потім… взяли мого сина з наркотиками. У нього всього одна й доза
була, а на нього повісили всіх собак – ніби він кур’єр і всяке таке…
Йому тоді 18 було. Рік тримали під слідством. Я й адвокатів наймав,
і передачі носив… Бачились: схуд удвоє, постарів, передні зуби вибиті – показання вибивали. А мені каже: «Тато, я нічого того не робив,
то неправда». І просив… маминого борщика… А потім ще й туберкульозом заразили… У 19 ми його й похоронили – ніби від запалення
легенів помер, але тіло в синцях було. Може, просто забили до смерті,
хтозна? Судиться? Так сина не вернеш… З тою дівчинкою ми розійшлися, але й тут уже не склеїш. Жінку як підмінили. Від того у неї
трохи стріха поїхала – то сміється, то ридає, то лежить у стінку
дивиться. Тож вважай, я дві душі загубив – і то найближчі, найрідніші, які мені нічого поганого не зробили… Тож гріх на мені… Не
знаю, чи відпуститься таке…
ПАФНУТІЙ. Бог милостивий. Але гріх той більше на тих, хто
дитину труїв і оббріхував.
СТЕПАНИЧ. Але я не вберіг… А він такий здібний був: на гітарі
грав, бальними танцями займався – друге місце на одному конкурсі
зайняв… А його понівечили і знищили… Я може, тому і сюди прийшов. Бо те, що з моїм сином зробили, тепер хочуть з усіма. Зона –
чисто тобі зона з уркаганами. Свого синочка не зберіг, то може, хоч
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когось із цих хлопців та дівчат порятую. Вони ж такі світлі, вільні,
хочуть щось не лише для себе, а й для країни. А їх хочуть батогами у
багно загнати… Тож прошу прощення у Бога.
ПАФНУТІЙ (шепоче слова молитви, виконує обряд). Прочитайте
10 разів «Отче наш» і «Діво Марія, радуйся». І не журіться, Бог вас
простить, а син ваш у кращому світі…
СТЕПАНИЧ. Вірю і сподіваюся з ним ще зустрітися…
С т е п а н и ч відвернувся. П а ф н у т і й шепоче молитву і хрестить його. Він
відходить після благословення і намагається опанувати себе. З’являється М а р г о у
театральній масці.

МАРГО. Привіт усій чесній компанії. Слава Україні.
ЛЮБ. Героям слава. Опаньки, а ти що – з балу-маскараду?
МАРГО. Майже – з акції протесту митців під СІЗО. Заявилися
туди в масках і касках у знак протесту проти цих шизоїдних законів.
Продовжують славну традицію великого кобзаря – прийшли здаватися, бо жити не можемо без масок і касок! Я, до речі, і вам принесла –
розбирайте! (Дає різні маски, всі беруть, одягають). Тут же ж усюди
камери.
АНЯ. А твоя камера де? Невже сама прийшла?
МАРГО. Сама, нам заборонили, у нас же ж типу провладний
канал. Хоча насправді, всі вже за майдан. Нашого брата б’ють, не
розбираючись, хто з якого каналу. Їм наш жилет ПРЕСА, як червоне
для бика. А з касками – взагалі капець. Це значить, що бити й убивати
можна скільки влізе, а захищатися каскою – не можна! Якщо тебе
б’ють по голові, то щоб череп розколовся на 100%! Ну не уроди?! А
заборона масок? Театр тепер поза законом?
До речі, бачили вистави в КМДА? Ні? Ви що! Там Вертеп грали –
так зовсім інші підтексти, ніби Ірод – то наш овоч, і вбивство дітей у
тему, як про наших студентів!
АНЯ. А я бачила про Жанну д’Арк, так люди з акторами почали
кричати «На Орлеан!»
ЛЮБ. А прикол із машинами? Більше 5 у колоні не збираться – це
з нашими корками!
МАРГО. Ззаду вішають: «Не їдь за мною, я п’ятий!». І права
можуть забрати, і машину…
ЛЮБ. А мені он «смс» щастя прийшов: зафіксували як масового
правопорушника.
МАРГО. Плюнь і забудь. Мені теж таке було. Поміняй картку, а ще
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краще оператора. Але з масками – це я серйозно – не з’являйтеся без
масок, ці гади все фіксують і відловлюють.
З’являється З о я, виснажена, змарніла, на одязі – сліди крові.

ЗОЯ. Прохолоджуєтесь? З того боку гранати почали кидать.
ЛЮБ. Та я теж одну отримав, тільки соромно сказать, по якому
місцю – з моїм щастям.
ЗОЯ. Твоє щастя, що не розірвалася, бо збирали б твою дупу по
клаптях. І що порожня.
МАРГО. Як це дупа і порожня?
ЗОЯ. Та граната! Вони тепер знаєте з чим кидають? Із цвяхами. Від
них такі рвані рани, що хрін щось зашиєш. І ні щоб по ногах – в очі
ціляться, падли… А що за маскарад?
МАРГО. Це я принесла, для тебе теж є – хочеш? (Протягує маску
Зої). Захист від камер.
ЗОЯ (відштовхує). Та мені вже по цимбалах… Вони нас і так вираховують – по запаху диму, по сім-картах… Нас по очах видно. Ти б
краще ліки принесла…
МАРГО. То кажи, що треба, я і сама куплю, і на фейсбук кину інфу.
ЗОЯ. Сходи в наш намет – там тобі краще скажуть.
М а р г о йде у вказаному напрямку, а З о я підходить до С т е п а н и ч а, який
збирається йти. П а ф н у т і й неподалік чує розмову. Л ю б о м и р б’є у бойовий
барабан.

ЗОЯ (відводить убік). Степаничу, у мене до вас велике прохання.
Можете отам (показує) нічого не кидать і хлопцям переказать.
СТЕПАНИЧ. Так, Зою, кажи, чого туди не кидать?
ЗОЯ. Тільки не питайте чого, я вас прошу.
СТЕПАНИЧ. Ні. Тоді не можу нічим зарадить. Я не можу всліпу.
(Збирається йти).
ЗОЯ. Ніяк? (Той хитає «ні», йде). Чекайте… Я скажу, тільки якщо
пообіцяєте не казать. (Той киває). У мене братик там менший,
ВВ-шник. Він же там підневільний, розумієте?
СТЕПАНИЧ (зітхає). Сам то я не буду, а що іншим скажу? Та й
думаєш, я там сильно керую? Пацанів оберігаю, як можу. Слухай, а
може, його краще трохи поранить?
ЗОЯ. Ви що?!
СТЕПАНИЧ. В ногу несильно – в лікарню заберуть, а тоді вже
навряд назад відправлять.
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ЗОЯ. А якщо вийде сильно?
СТЕПАНИЧ. А ти його попередиш…
ЗОЯ. Ой, боюся, він на таке не піде… Честь солдата і всяка така
«хрінь»…
СТЕПАНИЧ. Скажу я там не кидать, але ж тоді вони прорвуться з
того боку… Розумієш?
ЗОЯ. Розумію… Я спробую поговорить… про рану…
С т е п а н и ч киває і йде, З о я розвертається і бачить П а ф н у т і я, його погляд,
іде до нього.

ЗОЯ. Пафнутій, я порадиться хочу… з Богом. Ну з вами, але як із
Богом. І покаяться… У мене там брат із того боку, а тут – усі наші. От
він тепер ворог, але й брат, і я не знаю, як і його порятувать, і наших…
От є така молитва? За тих і тих? Чи що мені робить?
ПАФНУТІЙ. Є така молитва – за мир, я й молюся за це постійно.
ЗОЯ. Знаю, але вона якось не помагає, а є така особлива – аби
помогла?
ПАФНУТІЙ. Шляхи господа несповідимі... Чекай, я знаю, що
робити. Я піду молитись на барикади у те місце, де твій брат. І тоді
там наші не будуть кидати.
ЗОЯ. Наші – точно ні, але… ти певен, що це безпечно?
ПАФНУТІЙ. Я буду молитися…
ЗОЯ. Дякую. І я буду молитися. Тільки я по-своєму, як вийде…
П а ф н у т і й киває головою і йде в тому напрямку, куди показувала З о я. Вона
щось шепоче.
Священик піднімається на барикаду, молиться. Л ю б о м и р знову затягує пісню
«Горіла шина» – продовження. Раптом чути вибух гранати, і П а ф н у т і й падає.
З о я кидається до нього, туди ж підскакує С т е п а н и ч. Разом вони притягують
Пафнутія
на авансцену. Його обличчя в крові, він тримається за око.
Л ю б о м и р – теж біжить до них.

ЗОЯ. Потерпи, миленький, потерпи, зараз перев’яжемо.
СТЕПАНИЧ. От сволоти… нелюди… Це ти його послала?
ЗОЯ (Степаничу). Ні, він сам… Його треба в Михайлівський… А
поки обробить рану…
ЛЮБ. Що з ним?
СТЕПАНИЧ. В око поцілили.
ЗОЯ. Треба перекис, пакети, бинт…
ЛЮБ. Я миттю… (біжить за ліками).
АНЯ (підбігає). У мене «кетанов» є, обезболюючий.
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ЗОЯ. Давай (забирає ліки, дає Пафнутію). Води! Потерпи, любенький, зараз пройде…
Л ю б о м и р приносить бинти тощо, З о я обробляє, С т е п а н и ч допомагає.

ПАФНУТІЙ. Тепер моєму оку… капець, як ти кажеш?
ЗОЯ. Не панікуй, у мене знаєш який окуліст є? Професор!
ПАФНУТІЙ. Буду як пірат, із пов’язкою на оці…
ЗОЯ. Нічого, нове поставимо, ще краще буде…
МАРГО (підскакує до них). О Господи, у священика – от гади! У
мене машина стоїть за рогом, куди відвезти? В яку лікарню?
ЗОЯ. Не треба в лікарню, можуть викрасти. Краще у Михайлівський,
там операційна.
СТЕПАНИЧ. Ти як, іти можеш?
ПАФНУТІЙ. Спробую…
СТЕПАНИЧ. Зачекай, зараз з’ясуємо з машиною. (Зої тихо, відводить у бік). То як із братом? Може, все-таки, трохи поранимо? Може
він відійти?
ЗОЯ. Не знаю… Хай сам думає… Я по цю сторону барикади – і тут
і лишусь.
С т е п а н и ч і З о я беруть під руки П а ф н у т і я і тягнуть у напрямку, який
показує М а р г о.
А н я і Л ю б о м и р лишаються. А н я майже в істериці.

АНЯ. Я вже не можу, я більше не можу: кров, біль, смерть… І все
даремне…
ЛЮБ. Кажуть, найтемніша ніч перед світанком.
АНЯ. Я вже не вірю, я в ніщо більше не вірю. За що його? Що
молився за мир? А Ореста завіщо? Що мене захищав? Як Бог це
допускає? Це все неправильно! Це не світ, це антисвіт! Я ненавиджу
такий світ і такого Бога! Я не хочу в ньому жити!
ЛЮБ (обнімає її, заспокоює). Тихо-тихо, маленька, ми переможемо рано чи пізно…
АНЯ. Боюся, що пізно, все пізно… Ми запізнилися жити…
ЛЮБ. Мила моя, заспокойся, ти просто дуже втомилась, тобі треба
відпочити…
АНЯ. Я втомилась… Я хочу до мами, вона плакала, просила мене
сюди не ходити… Я поїду до мами…
ЛЮБ. Так, до мами… Тільки перевдягнися, зніми все. Не тут, зрозуміла? Це небезпечно.
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АНЯ. Я зрозуміла, так, я поїду додому… Я хочу до мами… Я тут
більше не можу…
ЛЮБ. Поїхали, я тебе проведу… Я покажу безпечну дорогу…
Л ю б веде А н ю як заплакану дитину, вона йде з ним механічно, потім лишається сама.

МОНОЛОГИ
АНЯ. Що таке цінності? Те, що ти насправді цінуєш? Свобода,
демократія, справедливість, людське життя, гідність… Чи людське
життя безцінне? А свобода? Але якщо ти маєш цінності, чи ти готовий платити за це? І чим? Грошима? Роботою? Свободою? Здоров’ям?
Життям? Життям близьким людей? Мабуть, остання ціна – найстрашніша. На це я точно не готова… А якщо ти не готовий платити?
Тоді це цінності чи ні? Чи вони насправді чогось вартують? Цінності
без ціни? Але коли тебе за це можуть убити? Тебе, і твоїх дітей, і
онуків, то що з ними буде, з цінностями? Тоді завтра запанують ті,
інші, убивці і їхні діти… Ті, які брехатимуть про нас... Тоді що робити, тікати? Зрікатись? Гинути? Я не знаю відповіді… І є люди, які
справді готові платити, ризикувати – за інших… Кажуть, рабів у рай
не пускають… Правда, є й ті, які готові все це продавати: гідність,
свободу, життя інших людей… Мабуть, у цьому і є відмінність, як
носії різних хромосом: готові платити чи продаватись. Це і розводить
по різні сторони барикад. Останнім часом у світі було багато змішаних фарб, багато сірого. Толерантність, плюралізм – які гарні слова…
Але є чорне і біле. Є добро і зло. Завжди так було, просто замулилось.
І зараз ніби відбувається хімічна реакція – виділення чистих елементів. Або-або, без нюансів і півтонів. Є «так» чи «ні». І мені здається,
зараз тут в Україні, ми зрозуміли те, що почалося у світі – оцей поділ,
вибір – він для всіх у світі.
ОРЕСТ. А там за екранами телевізорів, у Європі, Америці, ті, хто
сповідує ці демократичні цінності, вони готові платити? Вони гадають, що їх подарували у спадщину назавжди? Що їх охороняють
закони і солдати? Нічого не буває назавжди. Тепер ми це добре знаємо… Слова про санкції, нескінченне «бла-бла-бла». І чим вони вимірюються, санкції, кров’ю? І скільки літрів крові скільки коштує?
Вампіризм на продаж? Приходить час і питає про ціну, і питає, з якого
ти боку. Згадалася фраза Данте, якось так: «Найжаркіші місця у пеклі
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призначені для тих, хто в часи найбуремніших потрясінь трималися
нейтралітету». Пекло… Дивна річ, пекло асоціюється з вогнем, а
наше рятує. Усе навпаки – якийсь антисвіт. Тільки нам чомусь дуже
холодно у нашому реальному пеклі. Холодно і самотньо. Так ніби ми
живемо не на Землі, а на якомусь Марсі, захопленому інопланетними
чоловічками. Вони зовні дуже схожі на людей, але насправді анти-люди, клони. Агов, люди, де ви? Дивитесь реаліті-шоу про тортури і
вбивства? Це не кіно, це поруч. І це може прийти у ваш дім.
Незалежно від того, у що ви вірите і як високо злетіли. Так приходив
фашизм, тепер я розумію, як. І теж ніхто не хотів вірити, що це може
статися з тобою. Це як вірус, він поширюється майже миттєво. І
потрібна антивірусна система – для всіх. Поки не пізно…
ФЕЙСБУК 5
Всі знову в чорних масках чи траурних стрічках. Одна з жінок оплутана у рештках
обірваної, але не знятої мотузки, змучена, інші – допитують чи питають її.

– Скільки ти була в полоні?
– 14 днів. Я робила зарубки…
На неї спрямовують світло, вона мружиться, затуляє очі руками в синцях.

– Не треба світла. У мене дуже болить голова. Нас тримали з зав’язаними очима.
– А що у тебе з руками?
– Мені щось кололи, не знаю, що. Після цього не могла ні стояти,
ні сидіти – тільки лежати. На бетонній підлозі. Було холодно дуже. А
коли кидало в жар – то добре. Там усюди бетон. Ні вікон, нічого.
Тільки бетон. Сірий…
– Чому тебе схопили? Ти знаєш?
– Я фотографувала. Я фотограф. Ще іноді питала людей. Мабуть,
хтось «стукнув». Мене схопили люди в масках, накинули мішок і
кинули в машину. В ній не було сидінь – тільки підлога. Там було
багато людей, але нам не дозволяли спілкуватися, тримали зв’язаними, із зав’язаними очима. Спати мали сидячи. Але вночі там неможливо було спати, бо когось катували, і постійно хтось кричав…
– Тебе допитували? Що питали?
– Питали, чи я з «Правого сектора», а я казала «ні». Чи була на
Майдані? «Так». Хто мені платив, скільки? Американці? За що стоя181
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ла? А що на таке відповіси? Казала, що сама приносила гроші, їжу,
ліки. Що стояла за свободу, за майбутнє України. Для нас – вони ідіоти. Для них – ми. Нам неможливо порозумітися. Абсолютно.
– А хто тебе питав, що це за люди?
– Там… різні, були в зеленій формі, видно, що специ, і більше
росіян, ніж з України.
– Як ти це зрозуміла?
– Ну, вимова російська, ще вони плутаються в наших політиках,
кажуть: у нас, у вас.
– Вони тебе били? Часто?... Постійно?
– Коли допитували. Іноді – щоб мовчала, іноді – щоб говорила.
Питали якісь прізвища, явки, паролі. Били у живіт, обличчя, п’ятки –
особливо боляче, судоми по всьому тілу. А найгірше, коли при допиті
били іншого. Він кричав і був весь у крові… А що я могла сказати?
Нічого… Прізвищ не називала…
– Вони чимось погрожували?
– Казали, що пустять по колу…
– І… вони щось тобі зробили?
– …. Я більше не хочу говорити. І заберіть це світло. Я ж просила…
– Останнє – тобі не погрожували вбити?
– Кілька разів. Вивозили по кілька людей до лісу, приставляли
автомати. Когось убивали, а когось – ні, вертали. Я не знаю чому.
– А як ти втекла?
– Мене відпустили в лісі. Я довго блукала, вийшла на якусь станцію, на вокзалі пішла в міліцію, все розповіла… А вони сказали: «Це
не в нашій компетенції».
До полоненої дівчини підходять, звільняють від решти мотузок, обнімають. Але вона
виривається з обіймів і тікає.

ІНТЕРМЕДІЯ 5. ПАЛАЮЧЕ ПЕКЛО
Іде бій. Палає з усіх сторін – оборонний вогонь навколо і Будинок Профспілок.
Гранати, крики, дим, вибухи, стукіт каміння і бойових барабанів. Люди кидають
щось у вогонь, каміння і пляшки, суцільний хаос. На сцені щось говорять, але нерозбірливо і недоречно.
На авансцену виходять С т е п а н и ч і Л ю б, потім З о я, остання – М а р г о.

СТЕПАНИЧ. Як там із правого флангу – тримають хлопці?
ЛЮБ. Тримають. Але шини скінчилися…
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СТЕПАНИЧ. З того боку теж із шинами швах. Кидайте, що є.
ЛЮБ. Та ми і так кидаємо все, що горить: карнизи якісь притягли,
одяг, мотлох, мішки… А я дивлюсь – чого по дріб’язку? Стоїть контейнер здоровий такий, пластиковий – супер! Ми його притягли і
зашпандьорили – як запалало! Тільки смердить, падлюка, шалено.
СТЕПАНИЧ. Там то запалало, а як тут погасить? Профспілки
горять звідусіль…
ЛЮБ. Йоханий бабай, а пожежну викликали?
СТЕПАНИЧ. Та давно. І тих, і МЧС… .
ЗОЯ (брудна, розбита голова). І що ви стоїте стовпами? Ці суки
вже і знизу підпалили!
ЛЮБ. Та я три години не розгинався, хоч хвильку передихнуть…
І що у тебе з головою?
ЗОЯ. З головою нічого, без голови погано. Пішла на «мирну ходу»,
яка різко стала немирна. Затиснув «Беркут» із двох сторін на
Інститутській: ні туди, ні сюди. Якось вирвалась, а там засада…
Уявляєш, стою під карнизом, наді мною кулі, гранати… А я дивлюсь на
корову – там реально, якась шибанута корова стояла, і думаю – невже ця
дурня – останнє, що я побачу? А тут до мене хлопець із щитом, затулив,
аби провести… і раптом раз – падає! Куля в голову. Я його на щит і тягну,
сама майже по-пластунськи… Коротше, мені два шви наклали… А що
з тим хлопцем – не знаю… Хоч би вижив, Господи, не просила раніш, а
тепер прошу – хай виживе… Як людину прошу! А… ти ж не людина. Чи
ви? Як треба – на ви, як із чужим? Чи на ти, як із батьком? Б…, а все так
добре починалося – «мирна хода», Рада заворушилась, зміни до
Конституції, «бла-бла-бла»… Сонечко визирнуло, і хоч би ця сука інтуїція ну хоч слово шепнула! Ні, глухо як у танку…
ЛЮБ. Я б сказав: глухо, як без танку проти танка. А я біг так, що
аж вітер свистів…
ЗОЯ. То добре, що було куди бігти. Бачила, як люди вийшли з тролейбуса, і їх просто змів беркут, усіх поспіль. А як там жінка голосила за сина! Зовсім пацан, а його забивали насмерть… Досі крик у
вухах… А по наших «червоних хрестах» стріляти в приціл: одного
зіб’ють, почекають, поки збіжаться інші помагати, і всіх мочать,
навіть шини на швидкій попробивали. Ну му…ки! Вам теж лікарі
треба! Чи ви, б…, всі там, як «бетмени», безсмертні, б…. І де ці срані
політики «куля-в-лоби»? Де «Правий сектор»? Агов! У притул нікого
не бачу! Б…, чому в мене немає автомата…
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ЛЮБ. З автоматом кожен дурень може, а ти он палкою спробуй…
ЗОЯ. А краще БТРчик, можна «секонд хенд», я не примхлива.
ЛЮБ. Ага, один уже такий підпалили. Бачила? Як-то кажуть,
проти лому нема прийому.
СТЕПАНИЧ. У них одиниці, а в нас – десятки, якщо вже не
сотні… А як твій братик?
ЗОЯ. Поранили в ногу, ніби несильно, зараз у лікарні…
СТЕПАНИЧ (підморгує). Ну і слава Богу, скажи, хай не поспішає
видужувать…
ЗОЯ. Та я уже просила завідуючого… Так, баста «бла-бла». Там
поранені, а нагорі дівчата…
СТЕПАНИЧ. Пожежну вже хвилин 20, як викликали…
ЗОЯ. Падли, тут їхать 2 хвилини повзком.
СТЕПАНИЧ. Не пускають, мабуть. Треба брати хлопців і йти розблоковувать…
ЛЮБ. Я готовий… Тільки перекурить би, а цигарки скінчилися…
Підходить М а р г о, одягнута в чорне і дуже скромно.

МАРГО. Слава Україні! Ледве дісталася… Тут навколо центру
пости, все заблоковано, я якимись городами їхала. Перець привезла,
тільки не знаю, що з ним робить?
ЛЮБ. А м’ясо на шашлики, ні? Жаль, тут такий вогонь… Жартую.
У тебе цигарки є?
МАРГО. Є, півпачки. (Дістає і протягує).
ЛЮБ. О, ти мене вже наполовину врятувала, сто років не курив…
ЗОЯ. Тобі диму мало? Краще б ти бинтів привезла і антисептиків.
ЛЮБ. А, це теж є, тільки в машині, зараз дістану.
ЗОЯ. Це добре, а з пораненими поможеш? Ми вже тут зашиваємось…
МАРГО. Оце вибачай, дурна реакція організму, від виду крові –
можу гепнутись….
ЗОЯ. Б…, з тобою все ясно…
МАРГО. Нічого тобі не ясно. У мене краще ідея.
ЗОЯ. Камерою познімать? Ну-ну, хай подивляться трилер на
диванчиках під пиво, б…
МАРГО. Жодних камер. Навіть мобілу вимкнула. Я тут поки дворами плутала, побачила двох бомжів із порожніми пляшками. Один
каже: «О, добре, завтра здамо.» А другий: «Ти що, це хлопцям на
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Майдан треба!» Во, патріотизм. А я кажу: «Давайте в багажник, відвезу.» Так що у мене стратегічний запас. Куди нести? Де лабораторія?
СТЕПАНИЧ. Отам дівчата хімічать. Люб, проведи…
МАРГО. Я й сама могла хімічити, якщо треба…
ЗОЯ. А ти хіба знаєш, як?
МАРГО. Ні, але навчусь. Це не вища математика. У мене з хімії
дванадцятка.
СТЕПАНИЧ. А як же твій малий?
МАРГО. З мамою…. Я їй не сказала, куди їду…
СТЕПАНИЧ. Ти б заради малого краще б сюди не їхала…
МАРГО. Я заради нього і приїхала. Він як побачив ці кадри з бійками, спершу не вірив, що це не кіно, а потім дістав палички від
барабана і каже: «Мамо, не бійся, я тебе захищу!» Я кажу: вони ж
великі, озброєні. А він на це: «Нічого, у них по одній палиці, а у мене
дві…» Як йому в такій країні жить? Не треба про сина, добре?
СТЕПАНИЧ. Добре. Нам би до ранку протриматися. Там уже
хлопці з Франківська скоро будуть, їх там блокувать пробували, але
прорвалися, за пару годин будуть.
МАРГО. Тут на під’їзді до Києва стільки наволочі. Скажіть їм –
хай в об’їзд зі сходу.
СТЕПАНИЧ. Маякну. А поки треба пожежну, без підйомника –
швах. Зою, пошукай товсті ковдри – натягувати, щоб стрибали. (Зоя
йде). Любе, бий у барабан, бойовий дух піднімай!
Всі розходяться, хто куди. Л ю б о м и р вертається, стає за діжку, починає вибивати
ритм і співати гімн, який підхоплюють із різних кінців. З глибини з’являється
С т е п а н и ч, раптом зупиняється, розглядає щось нагорі, починає перехресно махати руками «не ходіть», його помічає З о я з ковдрою. С т е п а н и ч падає. З о я
біжить до нього. Побачивши це, біжить і Л ю б о м и р. Гімн лунає без нього.
Поранений С т е п а н и ч, поруч З о я і Л ю б.

ЗОЯ. Господи, в шию… Я зараз, зараз, почекайте… (притискає
рану).
СТЕПАНИЧ (говорить насилу). Тут не можна… Це снайпер… там
у готелі… нагорі… третє вікно зліва… Скажи сотнику… І не пускайте сюди… ідіть…
ЛЮБ (оглядається нагору, зблідлий). Давай ковдру, потягнули…
ЗОЯ. Ви тільки не вмирайте, будь ласка, куди ми без вас… Зараз,
ще трішечки…
СТЕПАНИЧ. Залиште мене… Попередьте сотника… Люб, туди
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журналіст проходив, іноземний, з великою торбою… Може, це він…
стрілок… Не пропустіть…
ЛЮБ. Добре, я біжу… Степанич, тримайтесь…
ЗОЯ. Миленький, потерпіть трішечки, я навіть лаятись не буду,
тільки не здавайтесь…
СТЕПАНИЧ. Я не здаюсь, я… за сином… скучив… дуже…
С т е п а н и ч непритомніє. З о я плачучи намагається зупинити кров, перев’язати
рану. Прибігає М а р г о з пакетами, висипає все, поспіхом порається.

МАРГО. Степанич, як ви?... Ось бинти, пакети, йод… Чуєте? Що
з ним?
ЗОЯ. В шию, снайпер…
МАРГО. Суки… Давай його в машину – у Михайлівський…
ЗОЯ. Тільки як пройдемо? Там снайпер… У готелі…
МАРГО. Ну якось… я не знаю… Давай я поможу…
ЗОЯ. Ти ж крові боїшся… (Перев’язує рану).
МАРГО. Я очі закрию… (Заплющує очі). Я жити боюсь, а вмирати
вже чомусь ні…
ЗОЯ. Ти що, тобі не можна, де снайпер, у тебе син.
МАРГО. А тобі ще народити треба... Можна очі відкривать?
ЗОЯ. Не знаю…
МАРГО (відкриває очі). А… що таке?
З о я дивиться на непорушного С т е п а н и ч а, тоді кладе руку, намагаючись намацати пульс.

МАРГО (розуміючи, що та перевіряє, тихо). Ну, що?
ЗОЯ. По-моєму, все… Але може… Ти спробуєш?
МАРГО (намагається намацати на руці). Ніби щось таке… Не
знаю…
Підбігає Л ю б, дивиться на С т е п а н и ч а, потім на дівчат, мацає пульс.

ЛЮБ. Як же так, Степанич… у такий момент…
Всі троє розуміють, що він помер і завмирають, М а р г о плаче. Л ю б оговтується перший.

ЛЮБ. Так, дівчата, там обпечені з профспілок – поміч треба…
Беріть ліки і туди…
М а р г о кидається збирати розсипані ліки, З о я д опомагає, тоді вибігають у сторону пожежі. Л ю б намагається відтягнути С т е п а н и ч а і чує постріл, приги-
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нається поруч із убитим, ховається. Намагається зрозуміти, звідки був постріл.
Дзвонить його телефон.

ЛЮБ (у телефон, тихо). Привіт… не міг взяти… Все нормально,
цілий… Чесно… Ну, горить, але скоро погасимо, не хвилюйся… Тут
пожежна поруч десь… (Знову чути звуки кулі). Ні, сюди не йди! Не
треба! Я тебе прошу… А мала – на кого ти її залишиш? Не зараз, а
взагалі?... І ще той… я люблю тебе і малу дуже. Тільки не плач, все
буде добре.
Л ю б відтягує С т е п а н и ч а, накриває, іде до барабану і задає шалений ритм гімну.

МОНОЛОГИ
АНЯ. Я зняла всі стрічки, значки, очистила кишені, довго милася
під душем і побризкала одяг парфумами. Мені здавалося, що попри
всі ці зусилля, запах диму відчутний. Але скоріше то щось нервове,
ніж справжнє. Я йшла по вулиці далеко від Майдану. Було не дуже
пізно, але вже темно. І тут я побачила пораненого. Сигнал тривоги
заволав у мені «SOS», але я не могла не підійти. Це вже безумовний
рефлекс. Я підійшла, але той махнув рукою – ніби знак «іди звідси».
Сигнал тривоги забився в істериці, але я побачила свіжу кров і не
змогла відійти. Я спробувала підняти його – неподалік була аптека,
може, зможемо дійти. Він знову махнув рукою, говорити розбитими в
кров губами певне не міг… Раптом нас оточили. «Беркут», штук 6.
Моє серце провалилося в якусь прірву. Вони заломили руки і почали
казати якусь маячню: що я побила цього чоловіка, що схопили мене
на місці злочину, і є прямі докази – одяг у крові. Мій рукав справді
був у крові, але все інше – дика маячня. Поранений був здоровезний
чолов’яга, а я… Абсурд. Спершу було як у тумані, боліла заломлена
рука. Потім стало прояснятися. Це була приманка, вони ловили
когось для підстави. Я думала, як у лихоманці. Спокійно, не панікуй.
Вирішила «падати на мороз», грати у перелякану дівчинку. Почала
канючити: «Відпустіть будь ласка, мене мама чекає». Вони кудись
дзвонили, доповідали… Певне, моя кандидатура не переконлива. Я
була не нафарбована, і по вигляду можна було дати 16-ть. Головний
вимкнув мобільний і поглянув на мене. Ні, за мене, на когось поза
мною. Відсторонено, ніби я порожнє місце. Тільки-но хотіла озирнутися, але не встигла… Удар по голові – і темінь.
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ОРЕСТ. Коли я отямився вдруге, все було інакше. Ніби сон, але
дуже ясно видно. Якась дивна пустеля, а над нею два мости – один
широкий, а другий – вузький. Я ще подумав: «А навіщо мости без
води?» Там були люди. Одні йшли на широкий міст, падали і зникали
в піску, ніби то був не пісок, а болото. А другий – вузький із дивними
істотами у білих і чорних плащах, із каптурами на головах. Ніби
ченці, але без облич, безликі. Чоловіки-жінки? Незрозуміло. Я не
хотів нікуди йти, але раптом опинився на вузькому мосту, ніби перелетів. Хтось у чорному пройшов повз мене. Я намагався зазирнути
йому в обличчя. Але не побачив. Тільки стало моторошно, як перед
прірвою. Зупинився. Тоді підійшов інший – у білому. Чоловік чи
жінка? Хтозна. Але від нього повіяло спокоєм. Може, ангел? Він спитав: «Ти хочеш віддати Богу те, що йому потрібно чи те, що він
хоче?» Я не зрозумів, про що це, розгубився. Серце калатало, мов
оскаженіле. І я видав: «Те, що потрібно». Він хитнув головою, торкнувся моїх грудей і відійшов. Я поглянув, що то було? Мотузка. Я був
обмотаний мотузкою. І раптом світ почав мінятися: все зникло. І я
побачив, що наді мною шпиль вершини, а піді мною – чорне провалля. На мені була «страховка». Та я не став спускатися поволі, я розігнався і стрибнув у провалля…
ЕПІЛОГ 1. ПОВЕРНЕННЯ У СВІТ
А н я та О р е с т у лікарні. Навколо білий простір. Вони теж у білому.

АНЯ. Привіт, Оресте. Із поверненням. Пригадуєш?
ОРЕСТ. Звичайно, ти Ангеліна. Мій перший ангел.
АНЯ. Я вже зовсім не ангел.
ОРЕСТ. Дуже добре. Значить, ти жива…
АНЯ. І ти теж. А я вже майже не вірила…
ОРЕСТ. «Майже» не рахується…
АНЯ. Як довго я тебе шукала – цілих три місяці…
ОРЕСТ. Я тебе довше – років 20…
АНЯ. Як ти?
ОРЕСТ. Порівняно з комою – чудово.
АНЯ. Ти не хочеш запитати мене «так чи ні»?
ОРЕСТ. А ти хочеш відповісти?
АНЯ. Так.
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ОРЕСТ. Так – відповісти чи так – це «так»?
АНЯ. І так, і так.
ОРЕСТ. Чудово. Але я не сказав тобі головного?
АНЯ. Хіба? Ти хотів це сказати?
ОРЕСТ. Я хотів сказати, але не пригадую, чи казав…
АНЯ. Не знаю, чи казав словами, але я це почула. Ти щось пам’ятаєш із того, що було?
ОРЕСТ. Не те, що було тут, а… деінде. Так дивно, ніби цих трьох
місяців не було.
АНЯ. А для мене ці три місяці як 3 роки, може навіть 30. Тепер я
застара для тебе.
ОРЕСТ. Нічого, буду розвивати Едипів комплекс…
АНЯ. А ми перемогли, ти знаєш?
ОРЕСТ. Думаю, ще не зовсім… Але, мабуть, то вже початок.
АНЯ. Хочеться вірити, але все одно тривожно…
ОРЕСТ. Не бійся, тепер я з тобою. Ти залишишся зі мною?
АНЯ. Тепер я тебе нікому не віддам.
Вони тримаються за руки. Йдуть.

ФЕЙСБУК 6.
Персонажі знімають чорні маски і одягають маски «анімаційних» декоративних
українців. З’являється блимаючий вогник. Всі стежать за цим вогником.

– Спеціальна програма – можна стежити за «бортом номер один».
– А ви в курсі, що з Донецьку його не випустили? Довелося бігти
в Крим.
– Не його, а особу, схожу на президента. Та він уже й там усіх дістав.
– А може, це справді був двійник? А цей утік кудись в інше місце?
– І куди ж він летить? Дивіться, Росію проминув. Дивно…
– Може, у Саудівську Аравію?
– А там його не приймуть. Точняк.
– Дивіться, куди повернув. На Сомалі…
– О, до сомалійських піратів йому в самий раз!
– Хай би летів куди хоч, аби подалі.
– Не кажи, зачаїться десь, падлюка, і почне мутити воду…
– А по-моєму, що Росія, що Сомалі – головне, що вже не вернеться.
– Дай Боже…
189

Неда Неждана
На іншому кінці з’являється персонаж «Сто тисяч українців».

– Вимагаємо люстрації! Цей музей не приймав поранених із
Майдану. Ганьба керівнику! Вимагаємо негайного звільнення!
– Ганьба! От падлюка! Сволота! Гадина!
– Та ви що? Здуріли? Де Майдан, а де той музей? Чого раптом туди
тягнути? Поранених приймали в церкві, бо там був шпиталь!
– Це наклеп! Співробітники самі були поранені – на майдані!
– Хто це підтвердить?
– Я підтверджу! І ще двадцять самооборонівців, яких там приймали! А ти хто такий, «сто тисяч українців»? Де твоє обличчя? Ховаєш?
– О, він уже зняв свій пост!
«Сто тисяч українців» міняє маску на нейтральну і помалу віддаляється.

– Та це «фейк»! Підстава! Донос!
– Отже, якби Майдан не переміг, то музей би звинуватили, що
переховував поранених, а так, що не приймали…
– Точно, чого це досі мовчали? А щойно стало можна, заверещали?…
– От шакали! Ще людей не поховали, а вони вже прогинаються!
Аноніми хрінові.
– Господи, скільки у нас ще цієї бридоти…
– Таким «ста тисячам» не те що руки не подаси, а навіть плюнути
у той бік гидко…
– А найгірше, що це, може, один із реальних «ста тисяч» пристосуванців…
– Нам із цими перевертнями-іудами ще воювать і воювать…
Всі відвертаються і розходяться.

ЕПІЛОГ 2. ПОВЕРНЕННЯ У ПЕКЛО
На сцені барикади, залишки пожежі, імпровізаційний меморіал – фото, свічки, квіти.
Зібралися З о я , Л ю б о м и р, П а ф н у т і й із пораненим оком, згодом М а р г о,
А н я, О р е с т.

ЛЮБ. Ну от і діждалися перемоги.
ЗОЯ. Якось не відчуваю я свята…
ЛЮБ. Що там із твоїм арештованим? Зустрілись? Відпустили?
ЗОЯ. Так… Але його було кому зустрічати і без мене… У мене
важливіші справи.
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З о я бере за руку П а ф н у т і я і обережно поправляє пов’язку, той всміхається їй.

ЛЮБ. Все з вами ясно… Головне, що вже на волі. Правда, такою
ціною…
ЗОЯ. Вже не знаю, що головне. І чи є тому ціна? Все одно тривожно і тоскно…
ЛЮБ. Що ж ти хочеш? Поки рани загояться – ще скільки часу
треба.
З’являється М а р г о – гарно вбрана, з пляшкою вина.

МАРГО. Слава Україні! Чули новину? Рада наша! Овоч утік з
України. Драпав, як заєць. Можна в його палац на екскурсію. Хочете?
Організую як знімальну групу…
ЗОЯ. Та пішов він… (Зиркає на Пафнутія, затуляє собі рота). Ой,
я мовчу…
МАРГО. Ну, як хочете. А я вина принесла. Можемо нарешті порушити сухий закон?
ЛЮБ. Підтримую! Давай відкоркую…
ЗОЯ. За перемогу гріх не випити, правда, Пафнутій?
ПАФНУТІЙ. Ярослав, я пішов із семінарії, тепер я просто
Ярослав…
МАРГО. Ого, і чого так? (Зоя виразно дивиться на неї). Хоча… Я
розумію…
ПАФНУТІЙ. Не через поранення. Все змінилось, і я маю розібратись із собою…
Підходять А н я і дещо позаду О р е с т. Всі кидаються обнімати А н ю.

ВСІ. Кого ми бачимо! Аня! Де пропадала?
АНЯ (обнімається з усіма). Ой, це ціла історія… Потім. Не хочу
про це…
ЛЮБ. Який я ідіот, що тебе відпустив! Я так переживав… Зою,
вилай мене триповерховим!
ЗОЯ. Та я ж зав’язала з матами. Я слово дала, як переможемо –
зав’яжу.
МАРГО. І кому ти слово дала?
ЗОЯ. Ну, собі і… (Погляд на Пафнутія). Богу. Поки тримаюсь.
АНЯ. Молодець! Підтримую.
ЛЮБ (помічає Ореста). Мамцю рідна, невже Орест?
МАРГО. Вау, Аню, той самий?
АНЯ. Той самий. Живий! Знайомтесь. Марго, Зоя...
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МАРГО. Де ж ви пропадали так довго, Орест?
ОРЕСТ. Можна сказати, що на тому світі побував. У комі був…
ЛЮБ. А у нас тут теж той світ уже… не той. Ну Слава Богу, що
вернувся (Обіймаються). То як же ти його знайшла, Аню?
АНЯ. А мене стукнули, і я потрапила в ту ж лікарню, так і знайшлись. Просто диво.
ЗОЯ. І таке буває… Вже ніхто й не вірив.
АНЯ. Чому? Я вірила… І ще Степанич. А до речі, де Степанич?
МАРГО. А, ти ж іще не знаєш… Немає більше з нами Степанича…
Загинув…
АНЯ. Господи, ні… (Орест обнімає Аню, пауза). Як це сталося?
ЗОЯ. Снайпер…
ЛЮБ. А Степанич таки вирахував снайпера – той французьким
журналістом прикинувся. Хлопці казали… Якби не Степанич, хтозна
скільки б ще народу поклав…
АНЯ (схлипує). Він же ж нас охороняв, а сам… Як же тепер без
нього… Чому саме він?!
ЛЮБ. Давайте пом’янемо Степанича і всіх наших, тих, хто віддав
життя за Україну…
ОРЕСТ. Героям слава…
ВСІ. Герої не вмирають! Герої не вмирають! Герої не вмирають!
Всі встають, хвилина мовчання. П’ють вино мовчки.

ЛЮБ. А тепер за диво! І за перемогу! (Всі цокаються).
ВСІ. Слава Україні! Героям слава! Будьмо! Гей! Гей! Гей!
МАРГО. Диво… Аж досі не віриться… Проти автоматів, БТРів – а
ми з каменюками.
ПАФНУТІЙ. Це як із Давидом і Голіафом. Знаєте цю історію, ні?
Давид мав битися з Голіафом. Голіаф був сильним воїном, досвідченим і добре озброєним. А Давид – молодий і зелений. Здавалося, у
нього не було шансів. Але він кинув камінь і переміг.
ЗОЯ. Це майже як «проти лому немає прийому»? Чи просто
пощастило?
ПАФНУТІЙ. Просто Бог був на стороні Давида. І тут Господь був
на нашому боці.
ЗОЯ. А якщо на нашому, тоді чому стільки наших полягло? І яких
людей? А у них головні взагалі повтікали, живі-здорові…
ПАФНУТІЙ. Бог покликав до себе кращих. І вони у кращому світі.
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ОРЕСТ. Тепер у нас є «небесна сотня» – охоронці України…
ЛЮБ. А я вже думав – ти став першим, хто загинув.
ОРЕСТ. Може, навпаки, я став першим, хто вижив…
ЛЮБ. Всі ми. О, давайте я вам пісню заспіваю «Пливе кача…».
Чули? Це щось!
Л ю б дістає інструмент, співає пісню «Пливе кача…».* Дівчата плачуть.
Чути мобільний телефон, який уперто дзвонить. Л ю б о м и р уриває пісню, відповідає.

ЛЮБ. Ало… (Слухає, міняється в обличчі). Так… Коли?.... І що
там?... Ясно… Бувай…
Всі очікувально дивляться на Л ю б о м и р а.

ЛЮБ. Росія ввела свої війська у Крим, а Дума прийняла закон про
напад на Україну…
АНЯ. Як ніж у спину пораненого…
ОРЕСТ. На запах крові зазвичай приходять шакали…
ЗОЯ. Три дні миру – і все спочатку… Я вже не можу, немає сил…
МАРГО. Все значно гірше… Все тільки починається.
АНЯ. Що починається?
МАРГО. Справжнє пекло.
ПАФНУТІЙ. Господи, вбережи Україну.
Всі мовчки дивляться один на одного, обнімаються в колі. Потім, беручись за руки,
обличчям до глядача, кожен повторює одну фразу по черзі.

ВСІ. Воля або смерть.
Завіса

*Посилання в Інтернеті на пісні, заявлені у п’єсі.
1
http://www.youtube.com/watch?v=iu4s4N0AN4E
2
http://www.youtube.com/watch?v=IqFdatdem64&sns=fb
3
http://www.youtube.com/watch?v=b9TQo8PQ5cI
4
https://www.youtube.com/watch?v=3l1gRJ5Cnuo
5
http://www.youtube.com/watch?v=GE9G_LWcviU
Автор використав у п’єсі реальні факти і документи, спогади власні, близьких і далеких, записи у соцмережах, але всі вони змінені, а всі персонажі – вигадані.

Київ-Париж-Київ. Лютий-червень 2014.
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Богдан – 2014
Монопокаяння

Майдан: намет з написом ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, прапори, гасла, купи дров, згасаюча
бочка, польова кухня. З’являється чоловік високої статури з чорними довгими вусами
у напівзотлілому козацькому строї. Озираючись навколо, бубонить.

ЧОЛОВІК. Стефаніє, донечко моя, Стефаніє, чому ж я тебе не
послухався тоді? Ой, ні, не так – чому не зупинив, не заборонив у
ту страшну ніч покидати мене?.. (Вибухає раптовою люттю). Та
що воно за чортівня тут відбувається? Намети, прапори, похідна
кухня, вали охоронні довкола зіп’яли свої зуби. Тьху! Невже та
безконечна катавасія, що розквітала ще в сиву давнину, невже вона
ще й досі не скінчилася? Чи то військо так за всі роки зпохміліло?
Чи гетьманів більше не стало? А мо’, ще й гірше – козаки перевелися? Ха! А чи були вони колись, ті гетьмани? Чи це вигадки то
старих кобзарів? (Глухо регоче). Та, мабуть, загинули всі відважні
козаки під час тої визвольної колотнечі! Ой ні, либонь, ще залишилося кілька сотень, які зійшлися на цьому Майдані, щоб задати
славної веремії усім песиголовцям. Ха-ха! Та й стати перед громадою своїм невпинним духом, який розвіється понад диким степом,
та впаде на стріхи будинків і хат, і палаців їхнього зчорнілого століття, і в одну мить все переміниться, та й нарешті святая воля
завітає… Ой, ні! Не так то легко її сюди заманити… (про гасло).
О! «Воля або смерть!» Легко написати, ха-ха! Але ж були такі, що
могли прикоськати її, хвалену волю.… Та які ж нахабні були!
Спробуй лишень керувати ними! Пам’ятаю, після чергової витівки
розлютився я та й хотів підсмажити одного такого… (Сідає на
якусь колоду).
– Сірко, а чого тебе війна не вбила, собака ти от така, га? – питаю
гнівно.
– Та покинув, – каже, – мене Господь Бог серед світу широкого.
Відрізав половину розуму, а гіншу залишив, аби міг я жонглювати
мечами, стоячи на розпеченому ворожому вугіллі. А ще, – каже, дивлячись мені зухвало у вічі, – аби поночі лякав я козацьке військо
байками.
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– То твоя собача душа ще й у Бога вірує? І, як бачу, зовсім не
боїться! А за вухо тебе підвісити надуба Господь не хотів? То ж я
хочу!
– Краще пану гетьману буде відрізати мою руку, та й ходити з нею
в походи! Перед боєм уся ворожа нечиста сила тікатиме з поля, дізнавшись чия то рука до них наближається!
– За таке нахабство, – відповідаю, – можна або повісити, або отаманом зробити!
– Ясновельможний гетьмане, та не можна залякати душу того, хто
її продав шинкарю за копійку. Тепер вона висить в корчмі та п’яниць
і бусурманів лякає! Ге-ге… Але якщо серйозно, пане гетьмане, як
накажете, то за хвилю стану вовком степовим та перенесусь до найпершої Мухамедової фортеці, й буде вона за день наша!
Він зареготав, а я й собі посміхнувся, бо запорізький козак уміє
обдурити самого чорта! (Регоче та махає рукою). Але рівного Сіркові
на цілому світі не було, хто до нього сьогодні дорівняється? Він був
нахабний Урус-Шайтан, великий дипломат та семиголовий дракон,
який наводив на ворогів то сон, то жах. Кошовий козацький отаман,
непереможений ніким… ні під Дюнкерком біля Ла-Маншу, ні серед
козацького товариства! Коли він підставляв під удар меча свою руку,
то на ній залишались тільки сині плями… (Читає гасло). «Рабів до
раю не пускають!» Його слова, Сіркові. (Несподівано ловко зривається з місця). Але справжні гетьмани все ж таки були! Усі кажуть, що
від Богдана до Івана не було гетьмана, а після й поготів. Називали
гучно тут імена героїв, хто поклав своє життя за рідну землю. І почув
я той клич, і встав, та й помандрував степами-долинами, аби поглянути, що ж воно вийшло з тої колишньої колотнечі, або, як тут не раз
казали, героїчної боротьби. Ой, таке побачив, що краще б ніколи не
вставав. А те ж таки побачив, що справді після Івана гетьмана не
було… (Роззирається навколо, з огидою). Не було тоді, а нині й поготів… А ті, колишні гетьмани, вони хоч люди були? Чи були вони
чортами, що зі своєї необережності полізли керувати отою дикою
зграєю – кошовими отаманами та полковниками? Самійло Кішка,
Іван Богун, Северин Наливайко, Максим Кривоніс… (Глумливо регоче). Чи, може, як у дурних книжках пишуть, гетьмани ці були чарівниками (регоче) і військо їх було чарівне? То, може, то й правда, що
військо це вміло замовляти рани та мертвих на ноги ставити, а ще до
того всього розпечені ядра каптанами переймати на льоту? (Регоче,
тримаючись за живіт). Не тільки чарівником один з тих гетьманів
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був, а й звали його ще хитрим лисом, злодієм, першим лицарем, блаженним християнином, шляхтичем клятим, характерником та злодієм
турецьким, найпершим козаком війська запорізького, чаклуном,
бусурманом московським, сучим зрадником і рабом Божим –
Богданом… (Сідає, виймає люльку, проте не запалює). Гетьманом
славного Війська Запорізького був, а також був ще й тим, хто навіки
пройшов крізь вогонь розпеченої історії! (Помовчав). Але ж як воно
– стояти на чолі дикого війська, де кожному другому підвладні
вогонь, земля, вода й повітря? Та як це бути тим, хто має пройти крізь
вогонь пекельного степу, та й провести за собою ціле військо? І тримати у своїх розпашілих руках холодну, як смерть, булаву, яку жоден
не зміг втримати! То чи не був я козарлюгою, чи боявся тримати її в
своїх руках? О, що ні, то ні…
Один старий характерник, якого я хотів підвісити за вухо через
його побрехеньки, мені такого наказав свого часу, що воно мені
довго на розум не лягало… З палаючими вустами він кидався
переді мною на коліна та перестерігав за цю булаву. Але ж мав
рацію старий, вона не одного з розуму звела… Та й допіру зводить
усіх з розуму! Глянути б хоч на цю землю! Чи на цей Майдан! То
у кого булава? І хто її тепер хоче отримати? (Врешті запалює на
диво запашну люльку). Отож, старий брехун якось мені сказав: «І
буде з тобою слава, о великий гетьмане, служителю Бога, батьку
народу, охоронецю тендітних кісток людських та сил небесних, що
оповивають цю землю злагодою. Слава твоя запалала зорею на
небі небаченої краси…». Ох, думаю собі, ще й як запалала! Та
спалила все навкруги! «Та нехай вона, о лицарю, лиш вона вкаже
тобі шлях до того місця, де чатують Мойри людських доль! О ти,
улюбленець усіх богів земних та небесних, вихователь героїв людських, звабник розумів народних. Тобі ще до народження було
подаровано золоту булаву, що самі ангели вкрашали смарагдами
гордовитими та в колиску тобі поклали. Але смарагди ці звабливі,
і цим мистецтвам вони тебе ще в колисці, співаючи, навчили! Та
тільки ти, о власнику та володарю булави гетьманської, та усіх
звабливих смарагдів, якими вона прикрашена, о тільки ти, лицарю
небесний, можеш дати їм раду. Тільки твій погляд не променіє
жагою до тих смарагдів, бо навіть янголи, що вкрашали ними
булаву, не усі витримали блиску смарагдів гордовитих. Кілька з
них після цього впали з неба на землі наші. Та де вони зараз блу198
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кають, ніхто не відає. А що вже й про людей казати, як подивляться на неї, золоту, блискучу булаву, то тільки й тої думки – щоб
володіти нею». Ох, правда твоя, старий ворожбите-мудрий нащадку волхвів київських. (Пахкає люлькою). І ще, пригадую, далі
казав: «О лицарю, лиш один після тебе буде гетьманом від Бога,
що її тримаючи, сам, мов зернятко, у землю ускочить, себе не
пам’ятаючи, і булавою не зваблюючись. Та Петрові несамовитому
влаштує славну веремію!.. І зватимуть твого великого наступника
Іван. Іван Мазепа…
А твоя доля, гетьмане… Нехай сама вкаже тобі шлях до того місця,
де кляті Мойри переховуються, та долю народу нашому прядуть. І
прядуть цю смуту, підло ховаючись. То знайди їх, о лицарю, та нехай
зблисне булава твоя і припинить це безладдя! Ти не знаєш, о лицарю,
що злочин їх ще тяжчий у стократ, бо були вони колись Жрицями
небесними, й запродали те, що не їм належало. Не поцурався колись
великий київський князь, воєвода знатний та мудрий, допомогти найстаршій доньці звабою викрасти у неба душу однієї з тих Жриць Долі.
А крадійка згодом ще двох сестер своїх привчила до недоброї і лихої
справи. Так опинились усі троє в полоні гріха великого – та не в сукнях Жриць, а в відьомських прикрасах. Та якщо ти не служиш небу, то
й людей руських довкола терпіти не можеш. А гидуючи окремими
людьми, хіба ти з часом не зненавидиш увесь народ руський? І з тих
пір оповили ці Мойри темними чарами усі князівства Київські, прядуть собі, та не ту пряжу, що про неї мріяли мудрі волхви землірідної… Та от, лицарю славний, тепер народ увірував, що тільки твоя
рука може урвати ці нитки, рука, якій булаву даровано, що сам Господь
цілував. А ще до народу в це увірувала земля наша свята, коли твоя
мати ступала своїми тендітними ніжками по ній. Тож бути тобі князем
серед великого війська, а війську цьому бути захисником народу великого. Та не сподівайся, о лицарю, що військо твоє побачить велич
народу твого, о самураю козацький та характернику, шайтане монгольський, грабіжнику польський і московський бусурмане, лисице
іудейська, шамане степовий, о лицар серед лицарів, аристократе по
духу серед аристократів по крові, великий князю та чаклуне серед
чаклунів, бо я тебе бачу наскрізь, козаче степовий!» (Чоловік устав,
походив туди-сюди). Запали мені в душу слова старого брехуна. А на
останок він сказав таке: «У війську твоєму пануватиме дух незламний.
Тож іди до нього, а сюди не повертайся. І більше я тобі нічого не
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скажу, хоч бий, хоч убий. Підкори собі цей дикий степ, та наведи у
ньому лад, і ні в кого більше ні про що не питай! Бо то не козача справа балачки слухати тому, хто сам характерником і мольфаром є!»
(Повільно роззирається навкруги – і раптом починає розкидати
дрова, копати пакети зі сміттям). Що це? Звідки? Хіба для того я
встав, щоб побачити головний Майдан моєї рідної землі у смітті та
помиях. Я прийшов сюди, щоб побачити тих, хто моєму війську зуміє
дорівнятися! Де ж вони? Я ж цю землю знаю іншою! Я знаю її краще
від себе самого, ой, як же я добре її знаю! Це ж край, де ріки пливуть
у небо, де жито-пшениця колосяться на кожному кроці, так, наче сам
Господь посіяв з ранку усе, що було на небі, на одну тільки цю землю.
Те небо, що нависло над нами, воно сипле не лишень золотом, а й
вродою, що тут багата, як жито. Край небаченої жіночої вроди та грубих, відважних чоловічих рук, що увібрали шану, відвагу, мужність…
Але підступні Мойри зробили так, що земля ця стала спокушати всіх
сусідів – наче коханка зваблива. «Загарбай мене, – шепоче вона, – і я
дам тобі все, що ти хочеш… За хвилю вкриюся шовком зеленим, а як
попросиш, вберуся у весільні шати і заквітчаюся черешневим цвітом,
(Хапається за серце). О, як же я її знаю, цю землю! Її таку сьогодні
розбиту й пограбовану! Я, той, хто ради неї пройшов крізь вогонь
диких степів на цьому світі та пекло покари у світі іншому, я, хто,
стоячи на Божому Суді, не знайшов виправдання рікам крові, які пролив! Єдине, що міг сказати: “Я закохався у степ і в неї – землю цю”.
О, як же я її знаю! Матір ...рідну неньку… та кляту спокусницю для
інших. Жага загарбання була такою лютою, що безмірно посилювала
чвари і війни. А вона… Вона не могла не випромінювати вроду, благодать та несамовиті обіцянки... (Стоїть з очима широко розкритими,
невидющими). Стефаніє, ти не знаєш, дитино моя… до тої страшної
ночі ти й подумати не могла, що зрада часто ходить у парі з великою
любов’ю… Того ранку туман над Варшавою був дуже схожий на
нинішній, вечірний. Він впав низенько на дрімаюче місто, що зовсім
не очікувало страшної звістки: КОЗАКИ ЗАПОРІЗЬКІ ЗЛОЖИЛИ
ПРИСЯГУ ПЕРЕД МОСКОВСЬКИМИ ПОСЛАМИ ТА ПЕРЕДАЛИ
ЇМ МІСТА КИЇВ, ПЕРЕЯСЛАВ ТА БІЛУ ЦЕРКВУ. (Кричить).
Потрібно було дев’ять мільйонів життів прожити, щоб дев’ять мільйонів перше так зухвало, так підло зіпсувати…
(Стоїть, обхопивши лице руками. Зі стогоном). Доню моя, доню,
золотко, правда була твоя! Ти ж їх бачила наскрізь – наших союзників,
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що нарекли себе братами! Ти напала на мене, батька свого, чим мене
ти тяжко погнівила. Ти була нахабною з шановними послами та боярами. Адже я зовсім не очікував, що одна війна закінчиться війною
іншою, ще гіршою, і вона, вона, ця проклята війна, триватиме аж по
сьогодні!.. Моя війна була війною зброї та відваги, але сьогодні вона
стала війною з дурнями та блазнями! Війна старих химер, о Боже, як
же це бридотно!.. Але тоді зворотного шляху вже не було. Стефанія,
доню! Вони не гралися, як ти в нахабство – вони були по-справжньому
нахабні! Так, я бачив їх наскрізь. Як хижий лис, що бачить іншого
хижака! Але, але… Який був вибір? Та насправді – жодного! (Знову
поглядає навкруги та розводить руками). Вибач, серденько, що наказав тебе затримати під час останньої ради, коли вже всю війну було
програно. Ти гнівно налетіла на боярина з царського посольства (то ж
не жіноча справа втручатися в козацькі справи, зовсім не жіноча):
«Будьте свідомі шановний пане, краї ці мають безліч небезпек. Нехай
вас не зваблює краса ця шалена, вона оманлива. Скільки їх вже посягало на цю булаву! Вирішальна битва станеться дуже скоро, а ви,
пане, маєте бути готові не стільки зброєю, як душею довести свою
перевагу. Якщо вона у вас є, та душа! Цю війну наш народ веде вже
давно, а ви тільки нове прикре непорозуміння. Я після останніх подій
не боюсь сказати вам у вічі, панове, що ви брехуни та зрадники!
Кожен народ має своє поле бою, і ви зараз – на чужому! Ви не хочете
миру, не бажаєте виконувати своїх обіцянок! Ви забуваєте, що обіцяли війську Запорізькому! І тому я знаю: наша війна колись припиниться і ви підете геть з цих земель!»… Вона тоді відкрито сказала
все, що я сам відчував серцем! Усе посольство загуло, боярин схопив
Стефанію за плечі. Він шипів їй на вухо якісь нерозбірливі речі. Вона
ж, усміхнена, дивилася на нього, як на свою жертву. Потім боярин,
тремтливим кроком підійшов до мене, став на одне коліно та й промовив: «Великий гетьмане, схиляю перед тобою свою голову. Але цареве
військо вже готове до нової битви, усі чекають на моє повернення. І
тому я наберусь нахабства дозволити мені забрати з собою вашу доньку… Я потаємно мріяв про це з першого дня посольства на Вкраїні!
Мені сподобалась ця дівчина, дуже… Й не зважаючи на свій поважний
статус при російському цареві, для мене буде за честь одружитися з
вашою дочкою, незважаючи на жодні політичні умови!»
Доня підбігла до мене з вигуком: «Я тобі казала, батьку! Я благала,
щоб ти не пускав цих негідних людей на наші землі! А митрополит,
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ніби побожна людина, пустив цих чортів, та ще й благословив!» На
що боярин відповів їй: «Ясновельможна пані, ви не захотіли бути
моєю дружиною. Тож ви будете моєю полонянкою, після того, як ми
підвісимо не одну сотню ваших козаків, і ви вже за кілька днів згадаєте мою таку нахабну на сьогодні обіцянку!» Кожен присутній на раді
козак міг підпалити його своїм поглядом! Це не вартувало нічого для
тих, кого куля не брала, вогонь оминав і степ гудів та вклонявся,
хмари розходились, блискавки самі на перше прохання приходили і
буревій відступав. (Гірко сміється). Але тоді на це ніхто не наважився. Мабуть, через те, що перешкодою був я, той, хто увірував у велике
майбуття політичної омани.
Чи це військо Запорізьке так тоді сильно програло та согрішило,
що нинішній злочинний суд зробив усіх підсудних душею непомірно
вищими за cуддів? Чи це я тоді так гірко помилився, що навіть і сьогодні, при живому Майдані, продажні судді та інші вельможі, мов
торгаші міщанські, торгують усім, що бачать – словом своїм, дітьми
беззахисними, землею рідною і правдою святою? А хіба не я? Не я?
(Помовчав). Старий характерник мав рацію, Бог поставив мене на
чолі війська, якому рівного не бачив світ! Їх ні вода, ні шабля, ні звичайна куля не брали. Чого лишень один Богун був вартий! Ха, та який
вправний отаман, не раз проводив поночі військо через ворожий стан,
та так, що й жоден собака не гавкнув ні разу! Та й що з того вийшло
тепер? Сьогодні, тут… чи є тут місце для відваги, мужності та честі
в оточенні продажного легіону вельможних злодіїв? (Зняв з намету
прапор України). Перед Богом я стою як найперший грішник з-поміж
усіх, хто тримав цю булаву! Найперший, бо вся наруга, що відбувається зараз над людьми землі моєї – це я, це мого дурного розуму
справа… (Довго мовчить).
Не можу бути в жодному з двох світів Господніх. В цьому, бо
(поглядає в різні боки) не можу взяти булаву до рук. А в тому – сумую
за цим світом. Бо тут, у цьому дивному світі, я скрізь… скільки себе
пам’ятаю… я завжди чув: «Богдане, ти ж ну… захисти, батьку, ну…
покажи чари свого війська… Богдане, Богдане, а ну покажи ворогам,
на що здатний той, хто поставлений самим небом бути на чолі славного війська Запорізького!» Ах ти Господи-и!..
Чоловік люто скидає шапку козацьку, віддирає наклеєні вуса, знімає жупан – і виявляється цілком реальним сучасником Майдану в
потертих джинсах і звичайній куртці.
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О-о, будь я проклятий, що так глибоко закопався у життя твоє, у
долю твою, у зраду твою, Богдане, що й розум мені затьмарився!
Чому, ну, чому я взяв на себе твій гріх? Та якби ж тільки на себе! А то
ще й донечку свою єдину назвав Стефанією, на честь твоєї... І виховав такою ж чесною і свідомою, і запальною… Нічого не боялася,
бандитів називала бандитами, з друзями готова була в огонь і воду…
Ти свою Стефанію не почув тоді, у Переяславі, а я свою не зміг, не
зумів стримати в ту страшну листопадову ніч… Коли її, покалічену,
принесли закривавлені хлопці, а вона шепоче: «Батьку, нарешті мужчини почали мене на руках носити», – о, як же я тоді зненавидів саме
ім’я твоє, Богдане… Бо якби я не назвав її Стефанією, то може…
може… Що ж ми з тобою накоїли, сучий сину…
Тепер – (до неба) ти чуєш мене, чуєш? – тепер єдина наша з тобою
надія, що звідси, з цього Майдану, що так нагадує твою… нашу Січ…
звідси має розпочатися… Бо як же інакше? Коли ще знову зберуться
до купи твої і… наші хлопці? Сам подумай, невже моя Стефанія,
зіронька ясна, і друзі її, і ті, що злетілися сюди, на цей Майдан, з різних країв і кров’ю своєю оросили землю київську, невже намарно
все? (Змахнув сльозу). А! Що там казати…
Пішов, раз-по-раз озираючись і забувши почепити прапор на місце.

Завіса

Київ, 2014 рік.
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РОЗДІЛ ТРЕТІЙ:

ВІЙНА
А від днів Івана Хрестителя донині Царство Небесне силою
береться, і ті, що докладають зусилля, здобувають його.
(МТ.11, 12)
…І якщо впадеш ти на чужому полі,
Прийдуть з України верби і тополі,
Стануть над тобою, листям затріпочуть,
Тугою прощання душу залоскочуть.
Можна все на світі вибирати, сину,
Вибрати не можна – тільки Батьківщину.
Василь Симоненко
Там, на Донбасі, ще довго не схочуть згадувати,
не зважаться униз сухі ті очі опустити,
на цю безплідну землю, вологу й болотисту,
удобрену тілами й сльозами мертвих.
Крістен Патен
Найжаркіші куточки в пеклі залишені для тих,
хто в часи найбільших моральних зламів зберігав нейтралітет.
Данте Аліг’єрі

Надія МАРЧУК

ВЕРТЕП – 2015

С т а р и й п а с т у х і х л о п ч и к - п а с т у ш о к.
Давнина
Зоряна ніч

Пастух
Поглянь, дитино, ніч яка велична!
Якісь сьогодні сонячні зірки…
Неначе має трапитись незвичне,
Що люди пам’ятатимуть віки.
Пастушок
Дідусю, й справді, ніч сьогодні дивна!
А та зоря немов співає нам!
Пастух
Зоря мов з казки – в золоті царівна,
У її сяйві світ – неначе Храм.
Пастушок
Поглянь, дідусю, лишень на кошару!
Зоря на неї світить, подивись!
Пастух
Впустив туди сьогодні милу пару,
У них, мабуть, уже хтось народивсь!
І ця зоря народження вітає!
Мабуть, то незвичайне в них дитя…
Пастушок
Хіба, дідусю, і таке буває?
Пастух
Чого лиш не буває за життя…
Входять с о л д а т и Ірода.

Солдат 1
Ви тут давно? Ніхто вам не траплявся?
Жінок з дітьми малими не було?
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Пастух
Та звідки б хто в цій глушині узявся?
Як треба діти – йдіть он у село…
Солдат 2
Ми там були, вже там малят немає –
Усі померли від солдатських рук!
Пастушок
Дідусю, цей солдат мене лякає…
Пастух
Та що ж ви кажете?! Який вселився дух
Нечистий, злий у вас оце сьогодні?
Навіщо з ним прийшли сюди до нас?
Солдат 1
Ми, діду, й справді нині із безодні –
Виконуємо Ірода наказ!
У цих краях мав цар новий родитись,
Що Ірода колись би переміг.
Тому наш цар звелів нам роздивитись
І вбити всіх, хто б це зробити зміг…
Солдат 2
Дітей до років двох нам треба вбити,
Щоб не залишився ніхто – наказ такий!
Пастух
О, Господи, а як же вам з цим жити?
Це ж вам не просто сон якийсь лихий!
Ви ж молоді ще, а вже гріх впустили
У свої душі, сповнилися злом…
Пастушок
Дідусю, вони й справді всіх убили?
Солдат 1
Тобі, малий, страшенно повезло,
Що старший від двох літ вже, бо інакше,
Уже б на небо швидко відлетів…
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Солдат 2
Ти, діду, теж помовч! Старі, як завше,
Чомусь повчати хочуть юнаків.
А що ти знаєш? Влада є законна!
Цар Ірод є і має буть один!
Солдат 1
Ми маєм забезпечить охорону,
Тож не кажи нічого про гріхи!
Солдат
Обов’язок наш владу боронити!
Чинити мусим по закону ми!
Пастух
Навіть тоді, як не дає всім жити,
Знущається ця влада над людьми?
Подумайте ж – чи влада для народу,
А чи для себе має існувати?
Якщо ця влада відбира свободу,
Чи ж варто її, хлопці, захищати?
Що ж наробили ви, що наробили…
Дітей невинних погубили нині…
Яку ціну криваву заплатили –
Таке несила зрозуміть людині.
Ідіть бо геть, покайтесь, помоліться,
Мені вас жаль – ви вже живі мерці!
Пастушок
Там ще хтось йде! Дідусю, подивіться!
Солдат 1
О, це що там ще за старці?
Входять волхви.

Волхв 1
Вітаємо вас щиро, добрі люди!
Пастушок
(вказує на солдат)
Вони не добрі, бо дітей вбивали!
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Волхв 2
Ми знаєм, що було, і що ще буде…
Волхв 3
На світі, хлопче, злих людей немає…
Пастух
Вітаю вас, волхви святі, вітаю!
Що привело до нашого вас краю?
Волхв 1
Ось ця зоря нас привела сюди,
Щоб напились джерельної води
Нової Мудрості, яка тут народилась…
Волхв 2
Нової Істини, яка уже жива!
Волхв 3
Любові справжньої, яка уже з’явилась
І за собою світ цей повела!
Солдат 1
Про що це ви? Це маячня якась…
Солдат 2
Ви смієтеся, вижили з ума?
Волхв 1
Поки що, хлопче, вам до цього зась,
Бо ваші душі охопила тьма…
Волхв 2
Бо ви керовані були царем нечистим,
Який в своїй гордині потонув.
Волхв 3
Та новий Цар вже сяє променисто!
Уже він все побачив і почув!
Уже записано усім у Книгу Долі
Їх зло й добро, вже Іроду кінець!
Солдат 2
Молоти єресь тут уже доволі,
Ми захищаєм Ірода вінець!
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Солдат 2
Якби не вік поважний ваш – убили б!
Ідіть, куди ви йшли,
Пастух
Я відчував, що ніч ця особлива,
Пастушок
Дідусю, а про що волхви говорять?
Пастух
Ця ніч, не знаю як, та все змінила…
Волхв 1
Тепер на світі навіть в морі горя
Собі вже знайде прихисток людина!
Волхв 2
Шлях до Безсмертя маємо віднині!
Солдат 1
Безсмертя? Пхе! То не дано людині!
Солдат 2
Яким це чином? Що це за дива?
Волх 3
Бо не помре людина, як жива
Її душа! Душа ж не помирає
Тоді, як лиш добром відповідає
На все на світі уселенське зло…
Солдат 2
Гей, бачу, діду, вас вже занесло
У божевілля, ви собі лишайтесь,
А ми пішли шукати немовлят…
Волхв 1
Вам ще не пізно теж! Лише покайтесь!
Солдат 1
Солдат не кається! На те він і солдат!
Солдати йдуть
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Пастух
Пішли нарешті. Прошу вас, ходімо
До нового, як кажете, царя…
Волхв 2
Йому дари сьогодні принесли ми –
Най виростає славне немовля!
Волхв 3
Йому колись служитимуть народи
Бо принесе їм істинну свободу,
Якщо повірить хто його словам,
То вже в своїй душі збудує храм –
Міцні й надійні будуть його мури.
Пастушок
А клятий Ірод? Він йому повірить?
Волхв 1
Буває, зло заповнює без міри
Людину всю. Тоді вона сліпа
Й глуха до Бога.
Волхв 2
Тоді такій душі одна дорога –
У забуття, або вогонь пекельний…
Й вона сама собі цей шлях обрала.
Пастух
Ще, синку, буде Іродів немало.
Волхв 3
Так, правда… Розпочався бій смертельний –
У всіх народах і в усі часи
Пастух
Прости нас, Господи! Помилуй і спаси!
Затемнення.
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Ходять діти й співають колядки.
Від ватаги відстає хлопчик. Діти йдуть, та незабаром повертається одна д і в ч и н к а, знаходить х л о п ч и к а.

Дівчинка
Чому ти тут? Чому відстав від нас?
Хлопчик
Бо я не хочу. Я так не умею… Мы так не пели в нашей стороне…
Дівчинка
Ви в Бога вірите? В Христа?
Хлопчик
Конечно, верим. Но мой отец воюет на войне. (Схлипує). Он проти
вас, а я не признавался. А мы сюда сбежали от войны…
Дівчинка
То дуже добре, що тепер зізнався. Але ж ти віриш зараз в те, що й
ми? Твій тато, мабуть, просто помилився. Покається колись, а ти
ходи! Христос таки ж сьогодні народився – він допоможе вихід нам
знайти!
Хлопчик
Ты добрая… А пацаны узнают…
Дівчинка
Не бійся! Знаємо ми все давно!
Хлопчик
Как? Знали и меня тут принимали за друга лучшего,
за своего?
А папка говорил, что тут фашисты…
Дівчинка
Йому, мабуть, там розум задурили,
Але повір, він скоро схаменеться!
І переможе наша Україна,
І знову мир та спокій повернеться!
Хлопчик
Тогда пошли скорее петь колядки!
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Дівчинка
Молитися Христу за твого татка і за мого…
Хлопчик
И твого! Пусть оба будут живы!
Дівчинка
И твой отец полюбит Украину!
Йдуть.
Затемнення.
Поле бою. Ніч.
У к р а ї н с ь к и й с о л д а т витягує пораненого бійця, перев’язує.

Ук р а ї н с ь к и й с о л д а т
Ти потерпи. Ще будеш довго жити…
Спасла тебе від вибуху земля.
Сепаратист
Оставь меня. Тебя хотів убити!
Не видиш, что ли, ополченець я!
Ук р а ї н с ь к и й с о л д а т
Да вижу, віжу… Ніч сьогодні ясна.
Різдво святе – а вам аби стріляти…
Сепаратист
Нам приказали ваш блокпост узяти.
Ук р а ї н с ь к и й с о л д а т
Ех ви – дорослі, а немов малята.
Таки нема своєї голови!
Накликали війну у свою хату –
За що воюєте сьогодні ви?
Сепаратист
За Новороссию! Хотим свою страну!
Ук р а ї н с ь к и й с о л д а т
Хіба ж ви новороси, що війну
Таку страшну за неї почали?
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Ви ж України доньки і сини…
Господь створив Росію й Україну,
А новоросів – щось таке не чув.
Нема такої нації, небоже.
Тому, погодься, вам таки негоже
Чинити так.
Сепаратист
Нам будет лучше жить!
Ук р а ї н с ь к и й с о л д а т
Диявол може й атом розділить…
Бо де розділить – там і владарює.
А Бог єднає. І Господь нас чує!
Ти ж бачиш – ми близькі до перемоги!
Ще трохи і заслужимо у Бога
Свою країну – вільну і єдину…
Сепаратист
Ти в самом деле веришь в Украину?
Ук р а ї н с ь к и й с о л д а т
Так, вірю! Я ж тут зовсім добровільно,
Лишив удома доньку і дружину…
Сепаратист
И я жену любил когда-то сильно,
А вот она давно забрала сына
И удрала в село куда-то к вам…
Ук р а ї н с ь к и й с о л д а т
Не на Волинь, бува? Село Весняне?
Сепаратист
Кажись, такое! Чесно, без обмана?
Ты тоже из Весняного села?
Ук р а ї н с ь к и й с о л д а т
Це Доля друже, зовсім не обман…
Там діти наші разом колядують,
А ми отут чомусь іще воюєм…
Тебе ми спробуєм тепер підлікувати
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І, може, ти не будеш воювати
Не будеш слухати начальства із Росії?
Сепаратист
Не знаю я, запутался вчистую…
Ук р а ї н с ь к и й с о л д а т
Я вірю!
Ходімо, дотягну тебе, врятую.
А потім ми поїдемо туди, де навесні буяють всі сади,
Село Весняне – ніжне, наче рай.
І ти побачиш цей прекрасний край.
І ти полюбиш землю незлостиву,
Яка лиш хоче єдності і миру…
І ти покаєшся – Христос тобі пробачить,
Як душу просвітлілу він побачить.
Сепаратист
Спасибо, я не ожидал добра…
Ук р а ї н с ь к и й с о л д а т
Сьогодні ж Свято Божого Різдва!
Помолимось за Божого ми сина,
Й за те, щоб врятувалась Україна!
Виходять. У к р а ї н с ь к и й с о л д а т підтримує с е п а р а т и с т а.
Знову українське село.
Діти співають пісню «Помолимося за Україну» (бойки). https://www.youtube.com/
watch?v=BP0PKpO-esA
Визирають ч о р т и, кривляться, затикають вуха руками.
Діти йдуть.
Забігають ч о р т и.

Чорт 1
Ну все! Хана! Цар-батюшка приб’є! Ти ба, що робиться – вони
собі співають! І моляться! І даже пробачають! Беруть і пробачають
ворогів!
Чорт 2
І де ж ми стільки тут знайдем гріхів, щоб цю страну скорєй занапастити!
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Чорт 1
Цар-батюшка нас може не простити! О, він іде! Дияволе, спаси!
Входить П у т і н - ц а р.

Цар
Ну что вы здесь? Когда порядок будет?! Когда уже падет сия
страна?!
Чорт 1
Ох, батюшка, упертые ж тут люди! У них такая странная война!

Чорт 2
Стрелять-стреляют, злятся, а потом – прощают вдруг повергнутых
врагов!
Чорт 1
Прощают здесь друг-друга даже дети! И мы не можем заманить их
в сети зла бесконечного!
Чорт 2
Ну как нам их свалить?
Цар
Так мне за вас вопрос этот решить? Мне доложить, что сделали
доселе!
Чорт 1
Старались, батюшка, старались, как умели!
Ч о р т и співають пісеньку.

Чорти
В телевизоры залезли мы по всей Рассее –
Киселеву мы на плечи и на пузо сели!
Он рассказывал – фашисты Украину губят,
Говорил, что здесь нацисты
Скоро всех порубят!
Что младенцев распинают и кровью питаются,
Что бандеровцы у Львови на русских кидаются!
Что в авариях со взрывом есть визитки Яроша!
Не горят они, не тонут – уж такие ярые!
Сюда «Бук» ваш притащили – сбили мирный самолет,
И отмазку смастерили – есть отличный фотошоп!
Мы за Чуркина вещали на собраниях ООН,
Мы старались очень – врали там и здесь, со всех сторон.
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Исполняли ваш приказ очень много, много раз!
Эх, раз, да еще раз, да еще много, много раз!
Цар
Почему ж никто не верит столь старательной брехне?
Как нахалы те посмели не поверить даже мне?
Всех уволю! Что за кадры! Всех пошлю ко всем чертям!
Чорти
Мы б туда убраться рады, только ж мы давно уж там!
Ой, царь-батюшка, смотрите! Ангелы летят сюда!
Убегайте же, бегите! Будет нам сейчас беда!
Ангел 1
Чому явились ви на землю цю святу?
Ангел 2
Чому війну потворну розв’язали?
Ангел 1
Геть забирайтесь, геть!
Чорти
Бежим скорее, нам иначе смерть!
Ч о р т и втікають. Ц а р лишається.

Цар
Я не уйду! Земли мне мало, денежек и славы!
Без Украины нет Империи, увы,
Хотя, вообще-то, нет такой страны,
А есть Окраина! Она моя по праву!
Ангел 1
Є Україна і завжди була!
Цвіла калиною і плакала вербою!
Ангел 2
Співала небом сонячним вона
Пісень, де щастя змішане з журбою!
Ангел 1
Є Україна – тисячі людей
Сьогодні тут за неї йдуть до бою,
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Ангел 2
Є Україна – у листах дітей,
Які солдати носять із собою,
Де діти пишуть – повернись живим,
Солдате любий, молимося щиро!
Ангел 1
І Бог, звичайно, чує молитви,
Бо дуже любить милу Україну!
Входять д і т и й д о р о с л і у к р а ї н ц і.
Говорять по черзі.

1
Є Україна тут, бо весь народ
Останні копійки дає на фронт.
2
Тут волонтери – юні є дівчата,
Які щодня ідуть під ваші «Гради» –
Везуть солдатам все, що необхідно…
3
Тут бабусі сліпі вже принагідно
Солдатам светри день і ніч плетуть,
4
Усім народом кожного тут ждуть
І моляться за кожного солдата!
5
Полеглих проводжають на колінах…
Оце така сьогодні Україна!
Ангел 1
А головне – у них в серцях палає
Та благородна ненависть, яка
За мить в палку любов переростає,
Як наче скресла навесні ріка!
Ангел 2
Тут моляться за душі ворогів,
Тут зла ланцюг добром переривають!
Цар
А! Я не знал! Не знал…
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Ангел 1
Скажи ще – не хотів…
Тебе немає! Ти стількох убив!
Твоя душа давно вже камінь мертвий.
Цар
Уйду, уйду! Поверьте мне, поверьте!
Намагається перехреститися, але робить це невірно, плутається в рухах…
Всі сміються.
Входять С м е р т ь і В і й н а, сторожко позираючи одна на одну.

Війна
Куда же ты? А как тут буду я?
Мой господин, побудь еще немножко!
Должна тут выгореть дотла земля
Ведь я – война! Хочу всех уничтожить!
Смерть
(до царя)
Куди ж це ти? Від мене не втекти!
Ти їй (вказує на Війну) господар,
Та лиш раб мені!
Цар
Да я и знать не знаю, кто есть ты!
Как нелегко ж, однако, в эти дни…
(Стає на коліна)
Ах, отпустите, мне лететь далёко,
Девять часов аж до Владивостока…
Потом мне рано утром на работу,
Я ж не смогу, мне будет спать охота!
Запутаюсь я в праведных речах
Про то, как чтят меня во всех мирах,
Даже обедать подают отдельно,
ведь Император я на самом деле!
Поэтому никто со мной за стол
И не садится… Ладно, я пошел!
(Задкує, перелякано дивлячись на Смерть).
Смерть
Е ні! Постій-но, Іроде новий!
Мені брехати нагло ти не смій!
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Я смерть твоя! Була іще малою,
Але мене ти швидко підростив,
Коли в цей край приперся із війною,
Коли Донбас та Крим занапастив!
Війна
Так, так, тут классно! Мощно я иду,
Эй, Смертонька, его не забирай!
Ми же подруги, так разрушим край!
І я тебе всегда найду еду!
Смерть
Ні, росіяночко, з тобою ми не пара,
В Москву іди, я розберусь сама!
Бо я – та смерть, що надсилає кару
Тому, у кому й так життя нема!
Ти, царю Путіне, впустив у душу Тьму,
Тому тебе з собою заберу!
Насувається на нього, закриває своїм покривалом.
Тягне його зі сцени. Ц а р кричить, помалу його голос стихає…

Цар
Спасите, помогите, люди, люди,
Клянусь, я с Украины уберусь!
Я белый буду, я пушистый буду,
Я с журавлями улечу на Русь!
Всі сміються.

Війна
(Біжить услід за Смертю й царем)
Постой, мой Господин, я так боюсь!
Я без тебя тут за три дня загнусь!
Не в магазине ж покупать гранаты,
Не продаются в военторгах «Грады»!
Где я возьму зеленых человечков?
Ну почему я никогда не вечна?

Вибігає за царем.

Хлопчик
Біжи, біжи, бо ми – країна миру!
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Дівчинка
Помолимось про мир сьогодні щиро!
Сепаратист
Щоб той, хто загубив себе, знайшов!
Ук р а ї н с ь к и й С о л д а т
Щоб в душах відродилася любов.
Ангел 1
Нема страшніше зброї, ніж молитва –
Ангел 2
Яка на душі проливає світло!
Ус і
Возславимо ж ми Господа-Христа,
Який молитву і надію дав!
Ангел 1
Ось ця зоря нас привела сюди,
Щоб напились джерельної води
Нової Мудрості, яка тут народилась…
Ангел 2
Нової Істини, яка уже жива!
Ус і
Любові справжньої, яка уже з’явилась
І за собою світ цей повела!
Входять в о л х в и.

Волхв 1
Іде Божа Матір по Україні,
Показує сину своєму її.
Показує нові жахливі руїни,
Які утворились на східній війні.
Волхв 2
Іде Божа Матір повз школи розбиті,
Німі дитсадки і холодні хати,
Серпанком кривавим міста оповиті,
Корінням до неба волають сади.
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Волхв 3
Іде Матір Божа повз танки Росії –
Почавлені ними лежать козаки…
Тут сонце не світить, і вітер не віє –
Бо Всесвіт завмер у журбі на віки.
Ангел 1
Іде Божа Матір і всіх утішає,
У чорному вбраних усіх матерів,
В яких вже живими синочків немає,
Втішає сиріт і посивілих вдів.
Ангел 2
Іде Божа Матір так скорбно і тихо
Підсвічує шлях їй Різдвяна зоря…
Ми все перетерпим, здолаєм це лихо,
Відродиться знов українська земля.
Ангел 2
Бо наші герої таки не вмирають,
Для душ просвітлілих бо ж смерті нема.
І сотні небесні нас захищають,
Іде Божа матір і Сина трима…
Діти заспівують одну колядку.
Входить Міхоноша-волонтер.
Діти співають приглушено.

Волонтер-міхоноша
Я щойно із фронту – волонтер-міхоноша!
Хай діти співають, а ми допоможем,
Солдатам, що мерзнуть, що гинуть від ран…
Святій Україні, що нині – мов Храм,
Де гідності Дух повстає із колін,
І світу всьому
за взірець
нині
він!
Усі співають Колядки чи щедрівки.
В о л о н т е р - м і х о н о ш а йде в зал збирати кошти на російсько-українську
війну 2014 року.

Листопад, 2014 р.
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КИЦЬКА НА СПОГАД
ПРО ТЕМІНЬ
Прощальний монолог Донбасу

В О Н А – жінка за сорок. Одягнута скромно, але зі смаком. У темних окулярах. Із
кошиком для перевезення котів, на якому стоїть цифра ціни. В о н а продає кошенят
у якомусь не придатному для цього місці. Розмовляє з уявними покупцями.

Хочете кошенятко?... Ні, не дарую, на продаж. Якби були непородисті, дарувала б. А так – ні. Бо так можуть перепродувати, будуть
мучити по базарах… А я хочу знати, в які руки віддаю. Вони дуже
породисті. Документи? І ви ще про документи… Я своїх іще не відновила, а ще цих… Я їх ледь урятувала, аби ще про якісь папірці
думати? Як вам документи треба – то йдіть собі. Звіра серцем вибирають. Раз – і полюбив. От узяв у руки і все – чи пропав чи ні. Все
ясно без папірців. А що не пухнасті? Так це ж не перси, це шотландці,
у них шкіра, ніби плюшева, така ніжна… Ні, пробувати я не даю… А
ще вони вміють стояти на задніх лапках. Така порода. Ні, зараз не
покажу – вони сплять. І взагалі, за наказом вони не хочуть стояти –
вони дуже волелюбні. Це ж шотландці… А чому шотландці не проголосували за від’єднання від Англії?... Я ж не про людей, а про котів.
Коти волелюбні, а люди – хай собі як знають, я їм не сторож… Колір?
О, дивіться усякі на вибір – одна біла, другий сірий, і ще одненький
чорненький. Біла – кішечка, я назвала її Марія Стюарт… От, прокинулась… Ні, ви собі як хочете називайте, але вона як справжня королева, дуже шляхетна, по-моєму, в маму. Показати маму?... Ось фото,
а саму не можу показати… Не можу і все. І що тут підозрілого? А що
я в окулярах, коли немає сонця? Ні, я не сліпа… Але маю причину їх
носити… Зняти окуляри? До чого тут окуляри? Або ви купуєте, або
ні. Я ж бачу, що ваша дочка прикипіла, і вона киці сподобалася, правда. Вона їй довіряє… Я про кицю. А, ви мені не довіряєте? Через
окуляри? Ви кішку купуєте чи мої очі? А може, якщо зніму – навпаки,
ви перестанете мені довірять? Так буває… Добре, а якщо я зніму окуляри, ви купите?... Ах, ви ще думаєте, тоді і я подумаю… Хай дівчинка покладе кошеня на місце – не травмуйте психіку… Я про кошеня.
Воно й так натерпілося. Де? Там, де всі, на війні, якої типу немає… А
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що? Думаєте, донбаська прописка псує породу? То думайте собі деінде, а то ви справжнім покупцям затуляєте обзір… Та що вам ті окуляри далися? Я не про себе, про кошенят думаю – аби їм не зашкодити.
Ну добре. Ви кладете гроші за кошеня, а я знімаю окуляри. Годиться?
Тільки чур, ви перший. (Жінка бере уявні гроші, знімає окуляри. У неї
величезні синці на очах – від ударів).
Що, страшко? Ну що, не передумали? Я не п’яниця, під парканом
не валялась, в міліцію не потрапляла і чоловіка не зраджувала. От
дивна штука – чому синці, наприклад, на дупі – пристойно, а під
оком – ні? Особливо жінці. Чому з’являється презирство до жінки з
таким… макіяжем, а не до чоловіка, який її вдарив?… Ні, чоловік
мене не б’є, не приведи господи, я б і 5 хвилин із таким не жила. Я й
сина так учила ще змалечку – дівчинку бити не можна. Крапка. З
хлопцями можна – але перший не починай. Тільки давай здачі. А
дівчинку – ні. Розумієш, кажу, дівчинка слабше, а слабшого бити
негідно, і потім у дівчинці є такий… ніби дуже складний комп’ютер,
який виготовляє програму виготовлення дитинки. Я так, щоб дійшло,
бо він комп’ютери любив з манюнького. І тепер ними займається,
програміст. Уявляєш, якщо по системному блоку гамселити кувалдою, що буде? Програма зависне, м’яко кажучи. І дитинка може
вийти калічкою чи померти. Уявляєш – ти сьогодні вдариш, а десь
через 20 років від цього помре малюк. Тому для мене чоловік, який
б’є жінку – це шматок лайна, а той, який б’є свою жінку – просто
величезна купа лайна, яку краще обходити дуже далекою дорогою. Чи
викидати на смітник… історії, як великий анахронізм. Тоді мій син
дав слово – ніколи не бити дівчат…
Ви хочете знати, як я в це вляпалась? (Торкається очей). О, це довга
історія. Це не купа, це гора лайна. Знаєте, що найгірше? Я знімаю окуляри, а темінь лишається, безпросвітна… А я була ще зовсім недавно
така ж біла і пухнаста – як оця кішечка. Все як у людей, чи все як
годиться – чоловік, двоє дітей, кішка і собака, дім, робота, машина,
рахунок у банку, відпустка на морі… У мене був салон-перукарня, у
чоловіка – фірма: євровікна, двері. Здавалося, стільки клопотів, ґвалт, а
тепер розумію, який то був, виявляється, рай… Син у нас розумничок –
вчився у столиці на бюджеті на комп’ютерщика… От із нього все й
почалося. Вірніше, не зовсім із нього. Просто коли побачила оці кадри
з «кривавою йолкою» – і все перевернулося. Господи, за що? І взагалі –
що ж тут вибирать? Хто був у Європі і в Росії – це ж не порівнять. Он
у прем’єра ж син не у Сибіру був, а в Австрії… Своїх то значить, у
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Європу, а наших?... Сиділи собі діти: співали, танцювали, плакатики
малювали, ручку цю здоровезну накреативили…Та там би все, може,
розсмокталося за тиждень… А тепер…
Ну от, його мобільник був «поза зоною», а я була буквально поза
зоною жаху… А раптом він там був? Він же туди ходив, на гітарі
грав… Він добре грає, має дипломи з двох конкурсів – за сольний, і
за дует – друге і третє місце… Потім додзвонилася – ніби все в порядку, але я так і не знаю, чи він там був тоді чи ні, бо по голосу чула, що
щось темнить – аби не хвилювать… А потім усе закрутилося… Серце
рвалося – там син, тут дочка і чоловік, робота, звірі… Але кожного
вечора мене трясло, поки він не вдома. Щоночі ночі прокидалася, як
від кошмару – і в Інтернет. Як там он-лайн? Димить? Стукають? Не
розігнали? І знала, що він там бував, а що я зроблю? Чоловік казав:
що ж ти хочеш? Така спадковість – яблучко від яблуні… Сама така…
Охо-хо. І то правда. Я була там колись давно, ще до незалежності,
у першій революції, голодуванні, її потім назвали «на граніті» – тоді
ще під Леніним, на площі «жовтневої революції», де ми провели
«жовтневу революцію». Вчилася в Києві, ходила дивилася через паркан і відчувала – мені треба туди. Я вважалася першою націоналісткою на курсі, хоч і з Донбасу. Хоча дивно – я була єдиною на весь
потік, хто склав російську на відмінно. Українську я вчила за словником. Отак вирішила і вчила. Мене завше дратувало, чого галичани, чи
як у нас казали «западенці» носяться з тією мовою, що ніби краще
знають і тим вони краще. А як там у них усі так говорять, то чим же
тут хизуватися? Що тут особливого? Ти тут спробуй, у нас, де русифікували по-чорному. Там ти більшість, пливеш за течією, а тут маєш
вибирати, іти проти. Це все одно що брязкати зброєю на параді, чи
вступати у битву. Та й битва ця – з собою. Якщо бабуня говорила
українською, а мама російською, батько вкраїнською, а дід російською, як вибирати? Отой двоголовий орел-мутант – то не просто так.
Вони таки робили з нас оцих двоголових, роздвоєних...
Тоді я почала носити синьо-жовтий значок. Це було моє рішення.
Думаєте, це було просто? Ага… Він пік мені груди страхом. Я так
училася не боятися. Бути іншою. І тут, коли побачила цей табір, я не
витримала. Зібрала речі – і пішла. Було таке внутрішнє – слабо чи ні?
Важким був перший день голоду – скоро втягнулася. Живилися фантазіями: «А давай поговоримо про те, що ми будемо їсти, коли вийде228
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мо з голодування…» Які ми були кумедні і, по суті, діти… Але чим
можна купити дітей, які відмовляються навіть від їжі? Чим лякати
дітей, які не бояться беззбройними йти в оточенні озброєних дорослих? Чим спокусити дітей, які з усмішками і спокоєм чинять на очах
мільйонів повільне самогубство заради своєї правди? Я цього не
знаю… Пам’ятаю шипшиновий чай – єдина пожива, пошерхлі від
голоду і вітру губи, тривожний сон під бемкання годинника, одяг,
пропахлий димом… І ще якась дивна легкість – ніби ти напів-космонавт, який от-от злетить у невагомість. Насправді там було весело і
чомусь нестрашно, хоча бійками і танками лякали ще тоді. Жили як
за склом – біля паркану натягували маски скорботних облич – о, як ми
страждаємо! А всередині у наметах – нескінченні пісні і жарти.
Романтика. А потім, коли лежала на траві під Радою, наші один за
одним непритомніли, а швидка не могла приїхати, бо ми були в оточенні тодішнього типу «Беркуту», я дивилася вгору… Як ці здорові
дядьки-депутати дивляться на нас із вікон, як риби з акваріуму – і
бояться вийти до нас, голодних обезсилених беззбройних дітей… І
стало так гидко. Ненависті не було – тільки презирство. І я почала
дивитися в небо… І відчувала, що кудись угору відлітає страх, і
видавлюється раб по краплині. Я ніколи не любила Чехова, але це,
здається, казав він… Дуже точно. Потім була ейфорія перемоги, нас
спокусили перемогою чи ілюзією перемоги…
А через деякий час – виклик у КДБ. Під абсурдним приводом –
якісь похабні написи на пам’ятнику. Я зрозуміла, що нас усіх переписали і тепер перевіряють. А мету я зрозуміла швидко – почути нові
імена. Я дивилася на нього і все бачила в його очах, хоча він їх увесь
час ховав – якісь «втікучі» очі. «На вас же хтось доніс – подумайте,
хто?» – «Кажу, не знаю, серед моїх друзів таких ідіотів немає»… Я не
назвала жодного імені. Але цей підлий стиль – стравлювати близьких
людей – чудово бачу у почерку сучасного КДБізму. Настукати. Він
заполонив сусідню країну і намагається захопити нашу… Через рік
– незалежність… Та завше було відчуття, що її у нас вкрали, підмінили. Несправжня незалежність, несправжня Україна, несправжня
демократія. Все фальшиве… Як чай із добавками і з ароматом – відчутно різницю… Відтоді у мене виникла така алергія на політику,
така зневага, таке розчарування… Особливо коли прийшла на 10-у
річницю, а мене… не пустили менти, які охороняли помпезний і
недоречний фальшивий концерт… Нікого з наших, справжніх – не
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побачила… Я дала собі слово – більше ніколи. Принаймні не в цій
ролі… І я майже нікому не казала про те. Не хотілось. Хоча переконана на 100% – без тої жовтневої та площа не стала б Майданом.
А після того, що сталось на Майдані, коли зрозуміла, що з твоєю
дитиною – розумною, талановитою, чесною – можуть зробити що
завгодно! Бити, катувати, покалічити, арештувати, вбити – і то за нізащо, і не тільки безкарно – а ще й за гроші! За «штуку» – кажуть,
стільки платили «тітушкам», і то не «баксів», а звичайних гривень…
Це здавалося нестерпним. Господи, якби я знала тоді, що таке
насправді нестерпно і що я можу витерпіть… А тоді я не витримала
і рвонула до столиці. Ходила по Майдану – і дивне відчуття, ніби я
гостя, чужинка, а водночас якась ностальгія, що от я це бачила колись
давно у минулому житті, якесь дивне дежавю. І воно ж відразу все
відчутно, хто є хто – де молитви і гімн, сухий закон, а де мати і блатний шансон, п’яні і обкурені. Коли потім почали казати «фашисти» на
цих людей, хотілося кричати: та ви що, здуріли? Там усе навпаки!
Так, там фашисти, навіть гірше, бо ті були проти чужих народів, а
ці – проти своїх. Де це бачено в світі, щоб за кольори свого прапору –
катували? Тоді чия у нас влада? Ким захоплена? Українофобами? Та
й не було там націоналізму, це така брехня… Там же ж перші були
оцей вірменський хлопчик Серьожа і білорус… ще зовсім діти…
От кажуть, неоднозначність, толерантність – фігня це все. Є дві
сторони барикад, і якщо ти стоїш на самій барикаді – то просто будеш
зрадником для тих і тих. Тільки як можна чорне називати білим і
навпаки? Воно не стає сірим, навпаки, ще більше відтінюється. Там
почувався як у церкві – тут гроші поклав, там біля вогню постояв,
свічку поставив за упокій, помолився… Храм свободи. Ти чуєш все
енергетично, чи по простому – серцем. Де безпечно, а де страшно. І
я раптом зрозуміла те, що казав мій син, коли молила, щоб сюди не
ходив. Тут не страшно, страшно за екраном. Колись давно його вкусила собака, і він почав усіх собак боятися. Тоді ми купили йому
щенятко Ральфа – і страх минув. Отак і тут. Клин клином… І він,
почепивши синьо-жовту стрічку собі на сумку, робив те саме, що і я
зі значком. Видавлював із себе страх. Тільки тоді мене за шматочок
заліза могли посадити… А зараз могли просто вбити. Який абсурд…
Я вернулася додому, але серце бриніло – мало зробила, та по совісті, майже нічого. Живу так, ніби нічого не сталося – а вже йде
війна… (До покупця). То що, ви берете кошеня? Беріть, далі не розпо230
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вім, бо у вас маленька дівчинка, вже притомилась, та й то не для її
вушок… Ідіть, і будьте з ним лагідними, бо воно такого натерпілося…
(Одягає окуляри). Одягну, бо люди лякаються. А мені ще двійко продати треба…
Чути сигнал свистка.

Що? Документи? У мене немає. Я в процесі… Ще немає чи вже…
А зараз я ніби не існую… Ах, це незаконно… Звичайно, продавати
незаконних кошенят у незаконному місці – це незаконно… А за невеличку суму буде законно? Яку? Таку чи таку? (Показує). Сорі, це був
жарт… я проти корупції у всіх гілках влади. Я можу розірвати гроші на
шматки на ваших очах, але давати вам не буду. Ясно? А де ви були,
дорогий мій законнику, ви і такі як ви, коли людей били, катували,
душили газом, відрізали вуха і вибивали гранатами очі, стріляли і розривали бомбами… Де ви були? Законно мовчали? Чи законно катували?... Хочете боротися за законність? Облиште цих нещасних кошенят… Вперед – у зону АТО – там бракує таких мужніх борців із незаконністю, як ви. Я знаю точно. Я щойно звідти… До речі, я хочу
подати заяву. Приймете?... Мене пограбували. Що у мене вкрали?... Та
майже все… Дім, землю, машину, роботу, друзів, місто, віру в добро…
Все, крім цих кошенят… Ви можете все це повернути? Це ж серйозніший злочин – коли вкрали все. Хіба ні?... Ах, це не у вашій компетенції… Звичайно… Ви цього не можете… Може, тоді краще поміняти
фах? Стати космонавтом ніколи не мріяли?... Я знущаюсь?!... Ви й
гадки не маєте, як можна знущатись… Розказати вам? (Знімає окуляри).
Ні?... Куди ж ви?... (Одягає знов). Пішов… Та пішов ти…
(Знов до покупця). А вам оце сподобалось, сіреньке? Кажуть «димчатий». Я раніше любила запах диму, а зараз чую і боюсь – може,
когось спалили… Бачила я тих, яких вийняли з танку… Досі перед
очима стоять, боюся закривати, і ще снів – кошмарів… Прокидаєшся
від кошмару – і здається, що не прокинувся… Краще казати кольору
«грозового неба». Коли то все почалося в нас, оте небо стало темно-сірим – як оце кошеня. Тисне на тебе, і нічого не можеш зробити…
Он і друге прокинулось. Дивіться, ви йому сподобались. Бачите, як
дивиться? Візьміть, не бійтеся… Ой, тільки тут обережненько…
Ні-ні, не бійтеся, то не лишай, то… від опіку. То об нього цигарку
гасили… Звісно, що не я, ви що, я дуже люблю котів. То бандити…
Терористи, ополченці, сепари… А по-справжньому, я не знаю, як їх
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називати… Чому? Бо це страшніше за всі слова, які я знаю… Чому
обпекли кошеня? Бо бандерівське… Абсурд? Знаю… А татарські
жидобандерівці – не абсурд? У нас зараз стільки абсурду, що я вже
забула, що таке нормально… А кошеня – воно просто таке дуже
«шебутне»… І добре відчуває, ху із ху… Воно хоч і крихітне, а дряпається дай Боже – от і припекли його, гади… Але ви не думайте,
воно так хороше, не зле, відчуває добрих людей – от вас… Ви ж
добрі? Ви йому тільки ранку підлікуйте, я і мазь дам… І воно дуже
невибагливе – все їсть: овочі, хліб… Це не тому, що його голодом
морили. Це і мама така була… Вони шотландці… Мабуть, тих бідних
шотландців англійці колись до того довели, що люди на мишей перейшли, а коти лушпиння їли – аби вижить… Теж типу «брати» були,
як і у нас… Брати – це ті, хто ділиться, а не грабує. А той, хто грабує –
грабіжник. Усе просто. Той, хто украв у нас Крим, вже ніколи не буде
братом, а назавше зостанеться грабіжником, ще й дуже підступним і
підлим… Коли люди голосили за померлими і тільки-тільки серце
перестало калатать, як скажене… після трьох місяців безперервного
жахіття, коли ми тільки-тільки почали оживать, з’явилася надія –
тепер ми відбудуємось, усе буде добре… Тоді інші країни забирали
поранених, а цей «братик» усадив ніж у спину, провернув і почав
грабувати… І справа навіть не в тому, що це незаконно, і не в тому,
що несправедливо. А в тому, що це підло... Нападати і грабувати
пораненого брата – підло і огидно. Крапка. І це для мене назавжди. І
Крим не російський, і не український, і не турецький. Крим – татарський, вони навіть так себе називають «кримли», бо у них немає
іншої землі, там же стільки назв – татарських. І ми не знаємо, що то
таке, і росіяни не знають, а з татарами земля говорить – гори, селища… Ви хочете історичної справедливості? Так? Тоді вас треба
депортувати, як татар, виморити вас голодом, як українців… Коли у
спорожнілі хати, які тхнули трупами і відчаєм, ешелонами заселяли
росіян… Але ж вам цього не робили – історичної справедливості… А
коли по правді, ті, хто їх знищував і депортував, винні їм на багато
поколінь уперед, як німці – євреям. Поки вони цього не збагнуть,
замість «Крим наш» буде «Нам криш». Кришка…
Коли у нас то все почалося, мені здавалося, що я в кошмарному
сні – повний абсурд. От скажіть, якщо поміняти одну кольорову тканину, приліплену на палці, на іншу – ми що, станемо іншими? Ми
зможемо поміняти наші гени, нашу пам’ять, нашу кров, нашу землю
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з мільйонами наших предків? Це якась дитяча гра, маячня, це не може
бути реальністю! Ти не можеш поміняти свою матір і свого батька
хрестиком на папері. Ти можеш отримати мачуху і вітчима, але інших
батьків – ніколи. Це є реальність. «Але ж Крим змінив – і там усе
тепер тіп-топ». Це мені сусідка Рая каже. Ми знайомі ще змалечку,
але не дружимо. Так, сусідка, то позичаю, то речі її хлопцю віддаю.
Одиначка, а хлопець в неї дуже непутящий… «Зарплати вище, пенсії…». Так, кажу, і ціни на продукти вище, на комуналку ого-го, на
транспорт зашкалює. Із туризмом взагалі швах. А без нього там повна
дупа. З нічого нічого не виходить, закон природи. Безкоштовний сир
лише у мишоловці. А так за все треба платити. «Ну і що? Це ж історична справедливість. Крим Україні подарували…» Та Володимир,
князь київський, хрестився в Севастополі, коли Москви ще у проекті
не було! Яка історична справедливість? Як її відновлювать, то від
Росії одне золоте кільце і лишиться, і то навряд. І головне, кажу, хіба
можна продавати матір за гроші – за подачку чи добавку до пенсії?
Продавати батьків – страшний гріх, а ще коли їх на смерть за гроші…
От послухай казку: жила собі дівчинка, із мамою і братами й сестрами. От і постукала якось до неї сусідка та й каже: «Твоя мама така
бідна й нещасна… А я дивися – багата, знаменита, хочеш, стану
твоєю мачухою? І ти будеш така.» – «А що для цього треба?» – «Та
просто вбий свою маму, нащо тобі така? Я тобі і зброю дам.» От і
задумала вона її вбити, а брати та сестри закричали: «Не хочемо, не
дамо маму вбивать, хай бідна, але рідна і кохана». Стала дівчинка і в
братів-сестер стріляти – кого вбила, кого покалічила, а хто просто
втік. Поглянула на то все мачуха та й каже: «От молодець, а тепер і
твоя черга.» І наставила на неї автомат. «Але ж ти казала, що я теж
стану, як ти…» – «От наївна! Знаєш, чому я багата? Бо все своє життя
вбиваю і грабую. І нащо ти мені здалася? У мене своїх дітей повно…
Твоя хата вже моя, а твій труп мені тільки вигідний, бо я його на твоїх
братів-сестер повішу. Скажу, прийшла захищати тебе від убивць, але
не встигла…» І натисла на гачок…
А сусідка Рая у відповідь: «Та то все казки! Таку дурню вигадала… Хіба можна таке порівнювать? То люди, а то земля, вона ж нежива…». Нежива чи жива? Може, у цьому вся річ – для одних вона жива,
а для інших – нежива. От вони і продають її, як річ. А якщо для тебе
помирає земля, як її хоронить? Коли людина – зрозуміло. А землю, з
якою стільки спогадів пов’язано, як? Крим, Москву, цілу Росію? Я
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тепер ніколи не зможу туди поїхати. Я не можу спілкуватися з людьми, які бажають смерті нашим людям, нашій країні, які брешуть так
безбожно нахабно, що це навіть не абсурд, це просто божевільня. І не
треба мені розказувать, що вони ошукані пропагандою! Та я у вісім
років зрозуміла, що в Союзі телебачення бреше, і всі брешуть. Така
от гра у брехню – для виживання… Тепер навіть власних загиблих
дітей продають… Матері солдат мовчать, російські… Це вже повний
аут… А я не можу жити у брехні, я починаю задихатися, фізично…
Вони для мене мертві… території. Може, в іншому світі вони й
живі, у спогадах, але для мене – мертві. Але я не знаю, який провести
ритуал, щоб їх похоронить по-людськи? Як загоїти ці рани, коли від
тебе щось відрізали, а помацати це не можеш? Не знаю… Я одягнула
намистечко з мушель, куплене минулого літа в Євпаторії – і ношу на
спогад про вкрадене море. Не допомагає. Я своїй племінниці пояснювала про Крим, і чому у неї вкрали море. А вона слухала-слухала і
видала: «Ясно, значить, там тепер людям погано, а медузам добре».
Оце саме воно. Діти все відчувають. Нині добре лише медузам…
А я не медуза, я не холоднокровна, мені все те боліло… А тут іще
моя кішка почала верещать. Ну тобто, гуляти. А дочка як причепилася: «Мамо, я знайшла їй жениха, давай ще спробуємо». А вона вже
така нівроку, 9-й рік. Ми ще давно замолоду шукали їй кавалерів,
приводили, і ніби все там зросталося, не відразу, спершу вона їх по
морді била, а вже потому якось так і закохувалась… Але кошенят
чомусь не виходило. Я вже думала – вона не плідна, та й перестала
водить. А тут іще собака з’явився – вівчарка Ральф. Думала, куди вже
тих котів водить? Ну от а доня моя, їй 14, як причепилася: «Ну мамочко, ну давай спробуємо, там такий котяра суперський, ну просто
Бегемот, як у Булгакова». Я кажу: «Тут таке у країні робиться, нам
тільки бегемота не вистачало!» «Та то ж у Києві та Криму, а у нашій
глушині – до такого не дійде… Кому ми там треба?» Ну отак і завівся
у нас той «бегемот». Його так і звали Бегемот. Нашу вівчарку Ральфа
він залякав до гикавки, бо шипів як ошпарена праска. Зранку він
верещав, як різаний – просив їсти. Стрибав, як пантера – з підлоги на
холодильник. Розбив мені улюблену вазу і пильно вдивлявся у
люстру… Слава Богу, не розбив. Але нашій кицюні він сподобався,
тож терпіли його кілька днів. А коли віддали господарям, то всі зітхнули з полегшенням. Як у тому анекдоті про козу... А за місяць з’ясу-
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валося, що вона таки понесла… Оцей котик – думаю, весь у тата,
такий же бусурман, активний і сміливий…
Коли поз’являлися ці «зелені чоловічки» – у мене все похололо. Я
вже бачила, чим це скінчилося в Криму… І руки, ноги почали холонути. Ніби весна, а я не можу нічого зробить – мерзну, як цуцик. А
мені сусідка Рая каже: «То нічого, головне щоб ці, з НАТО не прийшли, американці». Я кажу: «Які американці – ти що? Де?! Що, у нас
американці Крим забрали? Чи друга державна англійська? Де ти їх
бачила? Хоч одного?» – «Та вони ж цей, Майдан проплачували».
Кажу: «Його кияни оплачували: і їжу носили, і речі»… Знаєш, скільки їх збиралося в неділю? Більше мільйона! – «Та не може того буть,
то цей, монтаж». Який монтаж? Я сама бачила, на власні очі! – «Все
одно, – каже, – треба хунту незаконну не пущать». Яку хунту?
Президент утік, от і поставили заступника – голову Ради. А кого ще,
по-твоєму, ставить? – «Ну, не знаю… А ці, правосєкі?» – «І що, де ж
ти їх бачила?» А вона: «Ну так того й нема, бо наші хлопці постали,
щоб їх не пустить…»
А спершу після Майдану у нас на базарній площі почали збираться чоловіки. Без прапорів ще, без автоматів – а так – просто. Дивлю
ся – а між ними Рая, я й запитала: «Що таке сталося? «Та, каже,
чекають, коли прийдуть «правосєкі», то будуть захищать». Я кажу:
«Та це повна дурня! Кремлівська вигадка. Чого їм сюди їхати? Нащо?
Люди там ледь-ледь до тями приходять після того жаху, поранених
рятують. Нащо їм кудись їхати, для чого? Та й «правий сектор» – це
звичайні люди, просто ті, у яких намети були справа.» Та губи піджала: «От побачиш!» І побачила… Так вони чекали вечір, другий…
Очікування підігрівали горілкою… Вигуки ставали дедалі гучніші…
Звісно, ніхто не приїжджав, бо це була повна маячня… Зрештою,
вони пересварилися і побилися між собою… Це капець. Це як у тому
анекдоті про крокодилів. Знаєте? Сидить чоловік і б’є палкою по воді.
«Що ти робиш?» – «Та крокодилів відганяю». – «Так тут же немає
крокодилів». – «Так того й немає, що я відганяю». Як можна бояться
того, що не існує і не бояться, того, що приперлося до вас у повній
бойовій амуніції зі зброєю? Як? Це абсурд!!!
Коли оце кажуть – от, немає доказів, що ті з Росії, то мені це просто
смішно. Навіщо паспорти, навіщо супутники? У нас у супермаркетах
автомати і БТРи не продають. У Росії теж. Є той, хто дав їм зброю і
послав на смерть – їм самим і нам. І не треба шукати. Є конкретна
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адреса – Кремль. Це елементарно, Ватсон. Чому їх не арештовують?!!
І потім – їх же чути! Достатньо сказати одну фразу – і все чути. У нас
російська різна. До нас колись у дитинстві приїздили родичі з Москви
– і я почала «акати», як вони. Так із мене всі приколювалися: «Да что
ти гаваріш!» Я поки розучилася, зненавиділа те «акання». І тепер
відразу чую, хто акає, хто окає, хто бекає… Це ж просто. У нас прописка на язиці. Звучання різне, особливо тут, на Донбасі, де є своя мелодика, свої слівця. Отут наприклад, кажуть, «каунчики» – це кавуни, але у
нас вони такі маленькі, червоненькі, соковиті – сорт «вогник».
Пригадую, малою, колись град побив кавуни, і їх віддали нам просто
так – ми розбивали їх і їли. Солодкий сік стікав нам по руках і лицях, а
ми сміялись, і далі били… Солодкі червоні бризки… Тепер усюди
солоні і гіркі… Для мене це Донбас – смак кавунів і абрикосів, ці тут
ростуть немов бур’ян, попід дорогами… А москвичі коли то все побачили, казали – о, то у вас тут прямо комунізм. У них же кавуни і абрикоси – дорогі екзотичні продукти! А у нас вони дикі, розумієте? Дикі!
І чогось цей дурний штамп: Донбас – то шахти. Та я їх ніколи і не
бачила по правді. Для мене Донбас – білі крейдяні гори, абрикоси на
дорогах, ставочки і солоні озера, де так легко було вчитися плавати, і
здавалося, втонути неможливо… Кажуть, в озерах топили тіла росіян… Вода з трупами… Я вже ніколи не зможу там плавати… Господи,
скільки разів я кажу слово «ніколи»?
Ще у нашій донбаській говірці, в нашій російській є таке українське слово «тікай». Воно не таке, як у звичайній українській. У нього
багато значень: «не заважай», «відійди», «прибери руки», «припини», «не чіпляйся», «не плутайся під ногами»… і ще «від… ись». Син
казав, це по приколу стало «національною ідеєю». По-моєму, навіть
інтернаціональною. Тепер це слово почало пульсувати мені в скронях
у прямому значенні: «Тікай! Тікай! Тікай! Тікай! Тікай!» Але як,
Господи? Я ходила по нашому дому… Цей дім особливий, дістався
мені від бабусі. Я чула, що вона з роду засновників нашого містечка.
А чоловік поставив тут євровікна, двері, і дім заграв – по-європейськи. Тут кожна річ – пам’ять: отут зарубки, як росли діти, тут малювали на шпалерах, а ми заклеяли, а тут магнітики з різних подорожей… Це все одно що зробити навмисну амнезію… А що тоді – фантомні болі? Коли відрізав – і болить?
А знаєте, як я зрозуміла, що треба тікать? Запах… У нас же всюди
ті абрикоси – навесні запах квітів, влітку – запах давлених на дорозі,
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восени – посохлих, як урюк… А тепер з’явився інший запах. Я завше
на це реагувала. Я по запаху знала, де був мій чоловік – коли заходив
до батьків, коли зависав із друзями, а коли… бував чужий… Та я йому
того не казала… і не розпитувала. Отепер з’явився «чужий» запах.
Жахливий. У нас на базарі був такий ззаду м’ясного відділу – я завше
обходила те стороною, хоч так було ближче. Запах запеклої крові,
гнилизни, обпеченої шкіри… Запах смерті. Ні, сморід… Мені здається, він уже в моїй голові, навіть тут: заплющу очі – сморід…
Я думала: як там не допомогла, то тут чимось зможу? Коли у нас
з’явились наші танки, і деякі почали кричать: «не треба їх пускать,
хай їдуть назад до Києва»… Я кажу: «Ви що, подуріли? Це ж наші
хлопці, вони прийшли нашу землю захищать, а як інакше? Там же і
ваші діти можуть бути, як їх призовуть». А баби в крик: «Не треба
нам танків!»
Та коли женуть свої танки, приходять чужі… І не захищать, а
вбивати… А тут іще подзвонила давня знайома – з універу. У неї в
армії син служить – Максим. А вона сама суддя. Я кажу: «Як же ти
суддя і не змогла… ну той…». А вона: «Тому і не змогла, бо суддя».
Та і він сам каже: «Призивають, то маю йти, а що, землю треба захищать від ворогів, я ж чоловік…». То вона мене і попросила:
«Поглянь, як він там, може, їм чого треба? Гроші передам…» Та які
гроші?... Не треба… Я сама… Ну, я й пішла туди. Чесно? Дуже боялась. Дивитися їм в очі. А потім розговорилась, і нічого, попустило… От що таке мужики без жінок? Вони ж все одно як покинуті. І
домашнього гаряченького їм хочеться, і просто підтримки. То я
почала їм щось носить – то їжу, то теплий одяг… А тут іще й інші
жінки приєдналися – ті, які за Україну – так і втягнулися…
Одного разу йду звідти, а назустріч Рая. Вона глянула на мої
торби так підозріло… І у мене все захолонуло. «Куди йдеш?» –
Питає. А я так з’їхала з теми: «Та так, – кажу, – по справах…
Поспішаю, вибач, ніколи.» А вона раптово: «А ти знаєш, що твій
ухажор тепер шишка в ополченцях?» Я так і застигла: «Який такий
ухажор, ти про що?» – «Пам’ятаєш, Вовчик, наш сусід, він на тебе
наїжджав, а ти його відшила…» – «Не пам’ятаю я ніякого Вовчика…
Ти щось плутаєш…» – А Рая: «Ну гляди, я тебе попередила…»
Потім я його побачила – і пригадала… Мені було тоді років 10-11. І
він на нас «наїжджав», але буквально – велосипедом. Ми граємо, а
він на нас їде… Всі верещать, розбігаються – і йому весело, він
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король. А найбільше наїжджав на мене. Мене це дістало. Він їде, а
я стою і ані руш. Їде – і в очах з’явився страх. У нього, у мене – ні.
Я стояла до останнього, а тоді на крок уліво і раз – штовхаю його з
усієї сили вбік. Як він загудів! Я думала, що він не встане. І тут уже
я злякалася. «Живий» – виматерився по-чорному. А я тоді не лаялась, мені не дозволяли… Більше він не наїжджав – ні на мене, ні
на моїх подруг…
Я йшла з дочкою, і його побачила. Цей погляд. Спершу на мене,
а тоді на неї. Такий… масний… І я застигла… Я згадала… Вовчик.
Точно. Пригадую, казали, він сидів за крадіжку чи хуліганку – щось
таке. І тут у мене запульсувало це слово «тікай» – як набат. Я чула,
що ці «лугандони» викрадають дівчат і перетворюють на рабинь.
Господи, моя дівчинка, Інга, моє кохане сонечко, моя принцеса, світла, добра, ніжна… Ні-і-і-і!!! Тільки не це! Я стрималась, аби не
бігти, але бачила, що він запав, він стежив… Прийшла додому і до
чоловіка: «Все, Михасю, збираємо речі і тікаймо.» Як могла – пояснила. Він спершу впирався, але я і молила, і кричала, і плакала – і
він відступив. Зрозумів – усе серйозно. А за дочку він готовий був у
вогонь і воду, я це знала.
Я почала збиратися: кидала одні речі, виймала, клала інші…
Валізи не закривалися, сльози текли… І тут наша кицька почала
народжувати. Це капець. Я кинула все і намагалася якось допомагать. Інга шукала якісь поради в Інтернеті, чоловік психував.
Есмеральда кричала, дивилась на мене такими жалібними очима:
«Ти доросла, ти поможеш…» Цілу ніч ми народжували троє кошенят: одне сіре, друге біле і ще одне чорненьке зовсім маленьке.
Вишкребок, як казала моя мама. Слава Богу, всі живі, і вона теж у
порядку. Під ранок я заснула. Прокидаюсь о сьомій, а кошенята
верещать у мене під боком – вона довірила їх мені, підкинула, а сама
пішла трохи поспать. І я зрозуміла: нікуди я не поїду. Куди ми будемо тікать із кішкою-породіллям і трьома сліпими кошенятами? Це
нереально… І як я її залишу? Вона ж мене стільки раз гріла, коли
щось болить… І я кажу Михайлу: «Їдь сам, рятуй дочку. А я поки
залишуся тут – хай підростуть хоч трішки. Тебе можуть забрати –
барикади будувати чи окопи рити, дочку теж… сам розумієш. А я –
кому я потрібна? Воювати не вмію, ґвалтувати пізно, убивати – навіщо? А я поки лишуся, а там може, дай Бог, наша армія виб’є тих
сепарів – та й ви вернетесь. А ні, то я до вас приєднаюсь, ти поки
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винаймеш квартиру...». Повіддавала їм гроші, картки, собі лишила
мінімум. Умовила. Провела до автобусу, посадила, а тоді вони дзвонили щопівгодини – поки не опинилися на нашій території...
Так я лишилася сама… Вірніше, з собакою Ральфом, кицькою
Есмеральдою і трьома сліпими кошенятами. І ще нашими солдатами. Моя знайома з універу знову дзвонила: «Як там син?» Потрібна
форма – її називали «дубок» – волонтери передадуть, але треба відвезти. Я возила великі тюки… Їхала рано вранці, аби не зустріти
нікого, але щоб і не темно… В магазині почали зникати деякі продукти, а з банкоматів – гроші. Почали грабувати відверто, я позаховувала все, що можна… Час від часу було чути постріли… Моя
перукарня спорожніла – клієнтів майже не було, двоє кращих дівчат
поїхало, а одна закрилася вдома. Сусіди один за одним виїжджали,
і пару з них лишили мені ключі – полити квіти, город, погодувати
звірів…
А потім мені наснився сон: ніби в небі такий великий літак – мов
корабель. Титаник. «титаник» пливе і затуляє півнеба… Було якось
моторошно, але я читала, що бачити літак уві сні – це добре… Але
то уві сні… А так я почала боятись літаків. Гуркіт пострілів дедалі
ближчав. Сусідка Рая прибігла з новиною – готують бомбосховища.
А колишній сусід Вовка з ДНР наказав їх розчистити, і на продукти
гроші дав, щоб їх затарить… А банкомати взагалі не працюють:
гадська київська влада не платить. «Так, – кажу, – не платять, бо вже
другу інкасаторську машину грабують. От і гроші на продукти у
нього звідки?» – «А може, з Москви?» – «Звідти тільки зброю
везуть, щоб нас усіх повбивать. Та він же сидів за грабунок, ти хіба
не знала? От і зараз, мабуть…» А вона мені: «Та, гроші не пахнуть». Не пахнуть?! Та вони смердять! Тоді я ще не уявляла, як
вони могли смердіти по-справжньому… А скоро я зрозуміла, до
чого мені снився літак… Я почала боятися неба. Гудіння літака,
розриви снарядів, спалахи… До бомбосховищ я не добиралась – у
мене був підвал. Колись у тому підвалі загинув мій прадід. Він
ховав там єврейку, а німці кинули туди бомбу. Дівчина врятувалася,
а прадід – ні… Того бабуся не любила той підвал… Я теж бувала
рідко. Туди ми й ховалися – з Ральфом, Есмеральдою і кошенятами.
При чому собака відчував краще, не знаю, по звуку чи запаху, але
він кидався до підвалу раніше. Я вже й перестала закривати кришку:
щоб тільки раз – і все…
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А потім підбили той літак, пасажирський – і все ж було ясно, хто.
Бо наші ж узагалі не підбивали ніяких літаків: у сепарів їх, слава
Богу, немає… поки що. А наших літаків уже скільки позбивали,
гади… А там у боїнгу скільки дітей, господи… Я потім дивилася на
фотки, читала. Там же немовлята були! Один такий хлопчик біленький, схожий на мого… А у одних батьків – взагалі троє дітей летіло
з дідусем. Ви це уявляєте?! Троє! От кожного виносить, народить,
ростить, хворіть, годувать, навчать, мирить… А потім раз – і порожнеча. От як це можна витримать, як пережить? Як не збожеволіть?...
Але я тоді грішним ділом подумала – може, нарешті люди на землі
зрозуміють – що це жахіття треба зупинить усім світом! Бо це ж не
наша біда, це ж із кожним може трапитись! Наша земля така
маленька і тісна. І я дивилася, хто там із якої країни… І навіть подумала: от як так Бог зумів вибрать літак, щоб в одному – з різних
куточків світу? Це як із Небесною Сотнею. Як так снайпер вибирав
– що потім вся Україна хоронила? Звісно, найбільше Київ і Західна,
але і всій країні дісталося. І це таки зупинило ту страшну бійню!
Ось і тут ніби навмисне, як попередження! Люди – та схаменіться
ви! От усі кажуть – обережно, може початися третя світова війна, і
от як Путлер схожий на Гітлера, і ця окупація Криму, як анексія
Австрії, навіть цифри на цьому псевдо-референдумі – зовсім ті самі,
як були за Гітлера, один в один! Почнеться? Люди добрі, а ви не
зрозуміли, що вона вже почалась?...
Тепер я возила до наших хлопців ліки. Приїздила і жадібно вдивлялася в обличчя. Чи всі є? Кого не бачила зі знайомих – боялась
запитать… Господи, хай вони виживуть… Раніше молилась за мир,
а тепер – за перемогу. Бо мир із цими… хай Бог милує. Ви розумієте, що таке мати сина призивного віку? Це твоє серце плавиться на
повільному вогні. Мій син закінчує бакалаврат, а як не вступить у
магістратуру? Армія? А як приймуть якийсь закон, що заберуть і
так? І я носила ліки і молилася – тільки б не мого…
Нарешті прийшли ці нові камуфляжі – дубки, і в мене були такі
великі тюки. Тягну то все до машини, а назустріч Рая – зиркнула, як
обпекла. «Що, карателям везеш?» Я зрозуміла, що все одно вона
здогадалася, то треба спробувати хоч якось її зупинить. «Кажу, та
яким карателям? Бог із тобою». Це ж наші хлопці, свою землю захищають. Це ж не Чечня і Дагестан, і не Сибір. Ти хіба не бачила, кого
сюди напосилали? А це наші. «Це не наші, наші – ополченці, а це
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Київська хунта шле». – «Та яка в біса хунта? Хунта – це коли військові захоплюють владу, от у нас якраз і захопили ці гицелі з автоматами. Яка вона в біса народна? Хто їх вибирав? Ніхто. А в Києві
влада виборна. Вони зобов’язані землю захищать, по Конституції і
взагалі. Не здавати ж як Крим…» – «Та краще б здали! Тепер там усі
в шоколаді, а у нас кошмар… Гуманітарна катастрофа, от.» – «Так у
нас кошмар, тому що ці з автоматами прийшли, а наші замість того,
аби встати «усім миром», – колабораціоністи… Он в Одесі відстояли – так тепер там спокійно, а ми мучимось…» – «Ти що, в Одесі
– людей живцем палили! Там же «фашисти-правосєкі»… – «Та там
прості люди з камінням на автомати пішли, бо дістало, а дім той
російський спецназ підпалив, спершу отруїв газом, як у Норд Ості,
а потім підпалив, а самі дахами втекли…» – «Та то все бандерівські
байки.» – «Раю, наших хлопців використовують, як гарматне м’ясо!
Їм же картинка треба – чим більше трупів, тим картинка краща! А
зрадники нікому не треба – ні своїй землі, ні чужій.» – «Та ти що,
наші ж проти фашистів, діди воювали, і наші теж». Та які фашисти?
Роззуй очі! Всюди все нормально, спокійно, тільки у нас тут війна!
І молоді хлопці – за що вони гинуть? За Путлера? Там син моєї знайомої – 20 років, пацанчик зовсім, а там же може бути і мій син, і
твій, як підросте. Ти що, цього не розумієш?! «Поки мій підросте,
тут уже Новоросія буде, і все тіп-топ. Куди нашим бандерам проти
великої Росії? Найбільша країна, ядерна держава! Кишка тонка… А
ці козли хочуть нашу мрію вбить… Нащо мені та грьобана Україна?
Може, ти тут і в шоколаді купалась, а я наковталася, досить. Що я
від неї хорошого бачила? Хрін моржовий! У мене мрія з’явилась, а
вони хочуть нас назад у цю сірість… Прощай, Росія?! Прощай,
мрія?!» І тут у мене вирвалось: «Прощай, немытая Россия, Страна
рабов, страна господ, И вы, мундиры голубые, И ты, им преданный
народ...» А Рая скривилась: «Це у вас там на Майдані таке вигадали?» – «Та ні, це Лермонтов, великий російський поет, убитий у 26
років.» Вона піджала губи…
А я розгубилась… Мрія? Це Новоросія – мрія?! І тут до мене
дійшло… Я раніше не могла зрозуміть – як можна йти проти власної
країни? Воювать на стороні ворога, зраджувать? Нове. У Новоросії
ключове слово – «нова». Щось нове! Розумієте, це як із перукарнею.
У мене ж перукарня-салон. І от буває, приходить людина – пострижеться, пофарбується, і вона ніби нова. За п’ять копійок, а якась
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інакша: красивіша, молодша. А буває, що взагалі не пізнають.
Перукарня – це своя психологія. Буває, приходить людина: мені отут
отак, а тут так… Стрижеш, як тобі скажуть, а воно їй як корові
сідло. І вона готова у тебе ножиці запустить. А треба хитро: робити
те, що їй личить, але тонко, ніби радишся, ніби щось по ходу міняєш, а в результаті робиш своє – і їй подобається. Виходить – аж
світиться. Оновлена. Нова. Так і тут – ніби раз – перефарбувався,
змінив колір прапора, п’ять копійок віддав – і все. Зарплати вище,
пенсії вище, ти в супердержаві, нафта б’є потоком і все по голові…
Не треба зусиль, праці. Але ж для того, щоб народилася Новоросія,
треба вбити тут Україну… Нова ілюзія. Гарний рекламний обман. А
натомість: тисячі убитих, поранених, покалічених, діти без батьків,
матері без синів, а скільки обездолених і безпритульних? Уже,
певне, мільйони! Мені хотілося крикнуть: «Це шахрайство! Немає
тут нічого нового – це стара імперія, це позавчорашній день, це
жахіття війни!» Але я бачила ці ножиці, націлені мені в голову, коли
зачіска виходить невдала… Мені хотілося крикнути, але я зчепила
зуби: вона мене не почує. І в голові набатом думка – здасть чи не
здасть? Треба встигнути передати форму… І я вирішила спробувати
з’їхати з теми. «Вибач, – кажу, – поспішаю, нагальна справа: подруга просила передать». – «А я тобі вже не подруга?» І тут вона якось
так лукаво посміхнулася – ніби, розумієш, що ти у мене тепер на
гачку. «То ти, може, теж мені поможеш по старій дружбі?» – «Кажи
вже…» А вона дістала картку, банківську, але якусь таку не нашу.
Каже: «У тебе ж син комп’ютерщик, може, поможе з кодом розібратися? Бо десь загубився, не можу знайти, а банки зараз – сама
знаєш…»
Я взяла в руки цю картку, покрутила в руках – і раптом страшний
здогад блиснув у голові. «Це… – І показала очима вгору. –
Звідти?» – «Яка тобі різниця? Я тебе щось попросила.» – Каже. –
«Слухай, у них таке горе, а ще це…» – «У тих буржуїв то не останнє, будь спок. І все одно ж пропадуть, а я сама хлопця рощу, мені
помочі чекати нема звідки. Може, то мені Бог подав по справедливості…» Бог?! Я раптом зрозуміла, що вона мародерствувала у тому
літаку, серед трупів… дітей… Я здригнулася, так ніби та картка
була гарячою як вогонь чи холодною як лід – бо руки пекло, а серце
захололо. Я зрозуміла – це шантаж. Але я не могла… Кажу їй: «Я не
думаю, що він це може, він же не хакер, просто програміст, сту242
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дент…» Я віддала й побігла, як від чуми, хоча я бачила: в її очах був
присуд. Мене нудило, мене трясло, мені хотілося її вбити…
Прибігла я до наших із тими клунками. Чекала радості – нема.
Відчула зразу – холод. І очі опускають, відвертаються. І раптом
серце защеміло: «Де Максим?» Зітхання, стислі губи… Показали –
те, що від нього лишилося… Я не буду те описувать. Не можу…
Тільки попросили: «Ти можеш матері сказать? Краще ти, аби якось
підтримать.» Я це розуміла… Я пригадувала, як почула від лікаря
про мамину смерть – сухо, грубо, ніби відмахувались від мухи… Як
я тоді сповзла по стінці й билася в сухих риданнях від безсилля, від
жахливого слова «ніколи», від шаленого бажання потримати мамину теплу руку, просто доторкнутися… Ніколи. Я йшла назад немов
сомнамбула, дивилася на телефон – і не могла. Не зважувалась.
Думала – ну от прийду і наберуся сил…
А на порозі – сусідка. Мене побачила і верещить! Я навіть не
чула її слів, не розуміла. У її будинок упав снаряд, вибило вікна, і
вона аж захлиналася від люті: «І що мені тепер робить?» – «Кажу,
вернеться чоловік і вставить тобі євровікна…» – «Він вставить, як
же! Він тільки і вміє – що вставлять! Чкурнув – тільки його і бачили! Чи він іще коли вернеться? Це все твої карателі, фашисти!» –
«Кажу, звідки ти знаєш, що вони, а не сепари? Він же не підписаний. І нащо їм сюди пулять?» – «Я знаю! Це хунта, а ти – їхня
пособниця, наводчиця! Це ти їх навела!» – «Та що ти таке кажеш?
Я – наводчиця? Це смішно…» – «Смішно? У мене таке горе, а ти…
Побачимо, хто посміється останнім…» – «Та я присягаюся, Раю…» –
Вона не чула. І я попленталась додому, упала в ліжко і хотіла провалитися у сон. Але коти пищали, і телефон аж розривався. Глянула –
вона, та моя подруга, суддя, мабуть відчула… Ну, не було у мене сил
їй те казать! Не було. Як розказати про те, що найстрашніше, чого
боюсь найбільше, чого і найлютішому ворогу не побажаєш? Як? А
вже під ранок мені передзвонили з іншого телефону. Виявилось,
слідчий. Вона померла – отруїлась. Мій телефон – то був останній,
який вона набирала – 28 раз. Коли дізнався, що помер її син, то зітхнув із полегшенням. Ясне, чисте самогубство, не треба розбираться – раптом хтось убив… А може я? Я убила? Якби то все сказала я,
а не хтось чужий, то може б я добрала слів, підтримала… Але я тих
слів не знаю! Провина придавила як бетонна плита. І я лежала так
розчавлена, розбита вщент. Тому коли вони прийшли вранці, я не
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могла впиратися, ні заперечувать – нічого. Собака рвався, захлинався від гавкоту – захищав. І я його закрила, щоб не вбили. А кошенятко те, сіреньке, що ледь продерло очі і повиляло на тих маленьких
лапках мов причмелене – вчепилось тому в ногу. Уявляєте?
Вчепилось! Бо захищало. Я ж кажу вам – Роберт Брюс! Тоді його і
припекли цигаркою, падлюки… Потім знайшли і мій планшет – там
були фотки наших солдатиків, і ще – чеченців, осетин – щоб знали,
скільки тут чужих… Відпиратись не мало сенсу, що я за наших. (До
уявних покупців). Заберіть це кошеня, бодай за півціни... Воно сміливе і хороше, чесне, воно не зрадить. Це хлопчик, Роберт Брюс як
у Лесі Українки. Берете? Бо далі я розказувать не буду. Воно вам
треба – ті жахи?
Віддає кошеня, цілуючи його на прощання. Бере в руки наступне, чорне.

Візьмете оце чорненьке? Дивіться, яке гарнюньке, хлопчик. Оце
вже точно буде як Бегемот, бо весь у тата, як у Булгакова у
«Майстрі…». Не читали? Ну, може, фільм… хоч він російський, але
автор – наш, київський. Булгаков усе розумів, що відбулось тоді з
країною… А Росія – вже ніколи не буде для мене країною
Достоєвського і Цвєтаєвої. Для мене це країна жаху. Проклята країна, яка на нас напала, пограбувала, покалічила і все те потай, ще і
оббрехала… Бо те, що вони зробили Україні – вже неможливо їм
пробачить навіть, якби уся країна стояла на колінах сотні літ.
НІКОЛИ. Знов це слово, це «ніколи», якого я раніше не вживала
взагалі… Не за те, що вони зробили з тілами – за те, що з душами.
Ах ви, боїтеся? Чорний колір – на нещастя? Що буде вам дорогу
переходить… А оце все щастя? Так? Коли оце все діється у нас, хіба
хтось може буть щасливим?!
Хіба ви знаєте насправді, що таке «нещастя»? А кошеня – ні, це
радість, втіха хоч якась. (Притискає невидиме кошеня і голубить).
Кому ми з тобою потрібні зі своїм нещастям, кицику? Усі проходять
повз… Ну от скажи, за що я це отримала, оцей кошмар? За те, що
помагала іншим? Якби не помагала – все було б ОК? Я це не можу
зрозуміти. Не розумію ні цих виродків, ні Бога… Я розкажу тобі, бо
більше нікому. Дітям? Ні, не хочу, не треба їм того знать…
Чоловіку – теж, не треба… Тим більше, я дізналася таке…
Мене привезли у якийсь підвал і почали там бити… Знаєте,
ніяка я не героїня… Спершу я намагалась щось пояснити, що я
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ніяка не фашистка, і не наводчиця, я просто жінка… Просила і благала – все до дупи… Їх це тільки розпаляло… Вони казали мені
кричать: «Зіг хайль». А я відмовилась, і тут мене прорвало, кажу:
«Ну як же – я українка з діда-прадіда, і прізвище моє таке, і паспорт,
так яку ж я землю маю захищать? І воїнів яких? Ну, ясно, що наших,
тих, хто захищає нашу землю, Україну. Яка ще в біса Новоросія?
Який один народ? Чого ж тоді ви по-вкраїнськи ні бельмеса, якщо
один? Це повна маячня! І я не київська, не західна, місцева. І більше
того – з роду засновників оцього міста. Мій пра-пра-пра… він був
козак, отримав землю цю за службу, заклав отут поселення, і церкву
збудував, лікарню. Ви бачили ту церкву – то мій пра… І я носила
їжу, ліки… Це мій обов’язок, як громадянки і люди… ни… Який у
мене може бути вибір? Карателі – це окупанти, а ми тут на своїй
землі – це ви пособники фашистів… Оце що ви тут робите – це
що?!! Це фашизм!» Тоді мене віддали в руки чи то чеченцям чи
осетинам… Я ще спитала: «Як же так, ви віддаєте свою жінку
чужинцям, іновірцям? Хто ви після цього? Не зрадники? Не вороги?» А вони мені: «Так це осетини, православні…» Православні…
християни, і тут мене прорвало вже на мат – такий вітіюватий, яким
ніколи у житті не лаялась. Ніколи… Мене лупили по обличчю, і
ногах, а головне – у груди. Один такий садюга розганявся і лупив
ногою, я врізалася у стінку, відлітала і знову… Я намагалася згадати
те, що мене вчили, коли народжувала – спеціальне дихання, щоб
полегшити біль… Яке там дихання?! Я взагалі не могла дихать,
ніяк… А груди – це у мене найболючіше було завжди… Я зазирнула
у ці очі і зрозуміла, що говорити щось немає сенсу. У цих очах я
бачила обличчя темені. Її нутро. Чорну діру, в яку летить нещадно
людство. Коли я це збагнула – жах пройняв мене до кісток… А ще
вони обіцяли віддати на ґвалт… Скільки ти хочеш – 10, 20? Господи,
я вже давно не дівчинка, а деяким годжусь у матері… Навіщо? Вони
не ґвалтували, але казали все, що збираються робить. І це було все
так мерзотно і огидно, що мене занудило… І навіть від цих слів
здавалося, що це все насправді… Бо тіло вже давно перетворилося
в один суцільний біль…
І ви гадаєте, їм потрібні були імена зв’язкових? Так, звісно, це
теж, але це не головне. Їм потрібні були пін-коди картки. Я все розказала. Благо, у мене була лише одна, дві чоловік забрав… Але
господи – яка там Новоросія, яка ідея? Вони бандити, розумієш,
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кицику, бандити! Злодії і ще садисти… І це жахлива суміш. Коли
вся влада у таких, коли такі живуть у світі, цей світ просто втрачає
сенс… Вночі я мала передишку – лежала на холодному бетоні,
голодна і холодна, і думала про Бога і про смерть. Бо більше нічого
було робить. Про смерть – аби не мучитись. Але як? От скажіть – у
цій порожній бетонній скрині – як? Головою об стінку? Якось
тупо… Різать вени? Чим? Та і просто – як себе можна вбити? І за
що? А головне – якщо у цьому світі таке жахіття, то щось я сумнівалась, що на тому світі Бог придумав щось покраще. Оце мене і
зупиняло. Що там зустріне щось ще гірше… І я подумала про Бога.
Господи, навіщо ти створив оце жахіття? Навіщо світ такий жахливий? От скажи? Ти розумієш, що ти невдаха, ти бездарність, Боже.
Ти вигадав якусь фігню… І що робити з оцим світом? Армагедон?
Чи третя світова? Чи він уже почався? А з іншого боку, бачить, як
твоє творіння гине, і сотні мільйонів проклять… От я раптом спробувала уявити себе на місці Бога? Ну я так, по-жіночому. От народила я дитину, дала їй волю – і раптом дізнаюся, наприклад, що він
дітей ґвалтує і вбиває у підвалі, і головне, що відчуває з того радість.
А я його… люблю… І що робить? І я відчула цю безвихідь Бога…
Як це страшно… І безнадійно все…
Вночі майже під ранок прийшла Раїса. В її очах було злорадство,
і я раптом зрозуміла – це вона мене здала. Звісно, більше нікому. І я
спитала: «За що? Ми ж знайомі змалечку. Я ж тобі допомагала: і
гроші позичала, і речі для дитини давала…» – «Так, обноски, з барського плеча… Ти завжди була буржуйка, думала, що я тобі не
рівня… Тепер побачила життя?» – «Тепер я бачу смерть… Вона тут
зовсім близько. А ти що, прийшла мене добить? Давай. Ти зробиш
тільки послугу.» – «Та що ти… Я… не думала, що буде так… І ти
сама у всьому винна: наводила на наших…» – «Я нічого не наводила, ти помиляєшся, присягаюся здоров’ям дітей.» – Вона зам’ялась…
«Скажи, може тобі щось принести?» – «Так, отруту. Маєш?» – «Ні.
А може, передати щось чоловіку, дітям?» – «Щоб ти і чоловіка
здала, й дітей, Іуда?» Вона раптом всміхнулася. «Михайла я не
здам. Бо ми з ним полюбовники. А ти хіба не знала?» – «Ти брешеш…» – «Не брешу. Навіщо? Чи може щось таке про нього розказати…» – «Не треба…» – «Це ще давно все сталося… Ти ж вся у
бізнесі, у справах… А мужику треба простої жінки, без заморочок.
Він тільки заради дітей – куди вже? Двоє… Та й тебе одну з дітьми
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не лишиш – пропадуть… Але ти не бійся, я за твоїми дітьми догляну…» – «Ти мене уже похоронила? Зачекай хоч, поки закопають…»
– «Та що ти! Я ж навпаки, як помогти, питаю. Хоч я тебе і не люблю,
бо ти мені суперниця, ти ж розумієш… Може, принести щось
поїсти?» – «Принеси та не мені, а звірям. Особливо кішці, у неї
дітки.» – «Може, їх потопить?» – «Не смій! І з того світу прокляну…» – «А, вони ж породисті, гадаєш, зможеш виручить ще гроші?»
– «У мене є останнє прохання… Зроби так, щоб я тебе більше ніколи не бачила…» Вона піджала губи і пішла… «Катюзі по заслузі!»
– Пішла і ляснула дверима. А я лежала й провалювалася у бездонну
тьму… І розумом я розуміла, що та зрада – то була ну раз чи два «по
п’яні», інакше він би не шарахався її так сильно потім. Але все
одно. Це було, як ніж у спину, у хребет, неначе вийняли із мене стрижень, і я зламалась. Я лежала, неначе випотрошена лялька – нікчемна купка мотлоху, і все…
На ранок мене повели у місто. Спершу я зраділа – люди допоможуть… Як я помилялась… Загорнули в прапор і залишили стояти з
табличкою… І що я не кричала – що я нікого не вбивала, я не наводчиця і не фашистка, нічого я нікому злого не робила… Все дарма. І
били, і плювали, і знущалися, як хто тільки міг. При чому жінки.
Били більше жінки… Ніхто з них не вступився. І лякали мене більше не ті, хто захлинався злістю й ненавистю. Ні. Байдужі. Ті, хто
виходив, фотографувався на моєму тлі… Як же – екзотика, така
картинка… Я заплющила очі – я не хотіла нікого бачити. Це було так
огидно, до нудоти… Один раз я почула англійську мову. Спалахи. Я
почала вслухатися… Зрозуміла, що це журналісти, вони з кимось
сперечалися. І в мене раптом з’явилася надія… Я розплющила очі
– і побачила… Вовку. Знову закрила. Тільки цього мені не вистачало! Відкрила на щілинку, а він дивився просто на мене… Там не
було зловтіхи. Щось інше… Що? Не знаю, але він щось комусь
наказав, і мене повели назад у підвал.
У домі мені дали помитися, а у підвалі вночі принесли щось
поїсти. Вперше за чотири дні. Я не могла. Відчуття огиди до всього
переповнювало мене до нудоти. І тут приперся він – Вовка. Я зрозуміла, що він мене впізнав. І від цього було ще гірше. Тоді в дитинстві я була гордою маленькою «королевою двору»… А це все так
принизливо, і я така «страшко», постаріла на 10 років за три дні…
Він щось почав казати: що не хотів, аби зі мною так, що він не знав,
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він би не дав, але ж я сама – не каялась, а навпаки… А я мовчала…
Я не хотіла бути людиною, я не хотіла жити у світі, вигаданому
таким Богом, я не хотіла жити… І тут він запитав про дочку – я
оговталась. Кажу: «Можеш різати мене на маленькі шматочки – я ні
слова не скажу про неї…» – Він сахнувся, мабуть, від тої ненависті,
яка палахнула в моїх очах. Бо я поставила хрест на собі – мені було
вже однаково – але не на дітях… «Я ж не звір…» – «Звір? Що ти, я
люблю звірів – я б ніколи не назвала тебе звіром… Ти один із
них…» – «Але я хочу тобі допомогти…» – «Допомогти?! Убий
мене, будь ласка. Ви ж все одно не залишите мене в живих. І я вже
не хочу… Просто вбий. Можеш?» Він мовчки вийшов… А я лежала
і готувалася до смерті… Найбільше я переживала за дочку, за Інгу.
Син уже не пропаде, і чоловік… напевне, теж… А от Інга, вона
така… принцеса… І ще Есмеральда, Ральф, і троє кошенят… Ні, я
не була готова до смерті, я думала про земне… Невдовзі він повернувся, приніс якийсь одяг. І я раптом зрозуміла: може, мене і не
вб’ють. Але не через Вовчика, певне, через іноземців. Вовчик сказав, що я зможу поїхати, але якщо підпишу документ, що не маю до
них претензій, у тому числі майнових… Майнових?... То… «Стривай,
я хочу забрати звірів!»
Я прийшла у свій дім… Уже на порозі я зрозуміла, що він уже
колишній. Вони винесли звідти все цінне. Все. Прикраси, техніку,
посуд, чоловікові інструменти… Я пригадую, як він збирав їх –
кожну детальку. І ще колекцію маленьких янголят, які збирала
Інга… Я вже не кажу про «заначку» – звісно, вони її знайшли. Вони
зрізали навіть троянди… Господи, навіщо їм квіти? Колись мама
розповідала, як її батько привів наречену – мою бабусю – втікачку з
Полтавщини. А прабабуся засадила все подвір’я трояндами – вона
була з дворянського роду, але прикидалася, ніби дім дістався їй від
«барині». Зізнатися у дворянстві було небезпечно. Моя бабуся вирубила ті троянди і посадила город, як учила її померла мама… Отак
тут воювали – картопля і троянди. Страх і виживання. Я повернула
квіти цій землі. Тепер їх тут не стало – всі під корінь… Замкнений
собака вив страшенно. Я думала, що від самотності і страху. Я
випустила, але раптом той побіг повз мене. Найгірше мене чекало
не там…
Есмеральда… Її захололе тільце лежало біля дверей. Вона чекала
мене до останнього. Мій вірний друг. Ральф скакав навколо і нама248
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гався мордою підняти її задубле тільце… Вони дуже дружили –
вона була йому колись, як мама… Господи, я хвилювалася за сина,
чоловіка, доньку, брата… а про неї не думала. Не знала, де доля
вдарить, а вона отак… Ніхто ніколи не буде відчувати мене так, як
вона, кожен мій біль, кожен мій сум… Ніколи. Знов це слово – я
його вже ненавиджу… Я сиділа, притулившись до дверей, а Ральф
безуспішно намагався її оживити – чомусь не розумів, що сталося,
хоча був дуже розумним. І тут до мене підійшов Вовчик зі своїм
ідіотським папірцем – «що я не маю претензій». Я підняла запухлі
очі, повні сліз. «Мені треба її поховати…» – «Ну… як хочеш…»
Господи, а як же кошенята? Я кинулася шукати – ніде не видно.
Невже вони їх справді утопили?... Я бігала з дурним цим кличем
«кс-кс-кс», не знаючи, чи вони вже розуміють? І раптом дивлюся:
вилазять із-під шафи! Одне біле, друге сіре і ще оце чорне нещастя.
Всі живі! Я похапала їх у якусь там торбу, зібрала речі по двору,
брудні і мокрі – які змогла. І тут вернувся Вовчик – дав лопату… Я
копала яму в саду під вишнею, заховавши сумку з котенятами за
пазуху… Поклала тільце Есмеральди, загорнуту в дитячу ковдру,
присипала… І тут побачила там за парканом Раю, заплакану, якусь
аж чорну. Вона підійшла і запитала так буденно: «Кого хорониш?»
– «Есмеральду…» – «У мене малий підірвався на міні…» –
«Живий?» – «Живий, але руку відірвало…» – «Ці міни ставили не
наші солдати, розумієш?…» – «Розумію… Прости мені…». Я здивовано скинула очі… «Бог простить…» – «Я пригляну за домом…» –
«Мені все одно…» У ці хвилини я зрозуміла, що це все. Я сюди
ніколи не вернусь. Ніколи. Знов «ніколи». Я не хочу жити з цими
людьми не тільки в одному місті, не тільки в одній країні, а навіть
на одній землі, в одній галактиці… Я поглянула на неї і сказала
твердо: «Можеш тут жити, бо я сюди ніколи не вернусь…» – «Де ж
ти будеш?» – «Не знаю, світ великий…»
Я раптом це зрозуміла – світ великий. А людина – не дерево.
Більше перекотиполе. Коли зачиняються одні двері – відчиняються
інші. На свіжій могилці Есмеральди я дала їй слово прилаштувати
цих малят… А потім… Якщо по правді… мені не хочеться жити,
мені не хочеться бачити цей світ, не хочеться бути людиною. Бо я
знаю правду про «темінь», про чорну діру, в яку стрімко летить
наша планета, про розчарування Бога…
Я не маю в серці ненависті. Ні. Огиду – так, презирство – так,
249

Неда Неждана

відчуття тотальної нудоти… Я б хотіла сказати – тим, хто це зробив
із нами – не тільки тим, хто діяв, а найперше – тим, хто це все сіяв,
і тим, хто це не зупинив. Ви не уявляєте, наскільки дрібні і жалюгідні всі ці ваші нікчемні пристрасті – бажання влади, бізнес-інтереси… у порівнянні з тією жахливою чорною дірою, яку ви відкрили,
в яку летить на шаленій швидкості наша земля. Наша цивілізація
перестала нею бути. Ми помилка всесвіту. Армагедон – це найгуманніше, що можна з нами зробити… Я бачила обличчя цієї тьми. І
тому я не хочу бути людиною… Краще б я народилася кішкою…
То що, ви не будете брати це чорне кошеня? Ні? Розумію, ви боїтеся нещастя… Ви дивитесь на нас, як на зачумлених. Так, нібито
ми винні у тому, що на нас напали… Чи за те, що втекли... А що,
краще бути вбитими? Може, і краще… Але я вже цього не боюсь…
Я не вірю в те, що там… буде гірше, ніж буває тут… Тільки що буде
з цим чорним нещастям? (Бере кошеня). У нього навіть немає
імені… А знаєте, я назву його Укропом. І залишу собі. Правда, у
мене немає дому… А коти звикають до місця… А може, навпаки –
буде кіт, то і дім знайдеться? Якось то воно буде, бо ніколи не було
так, щоб ніяк не було. (Знімає окуляри). А вам я залишу окуляри. З
ними легше звикати до темені… (Виходить).

Завіса

У п’єсі використано документальні факти і свідчення, але образ Вона вигаданий.

Грудень 2014 року.
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БІОГРАФІЇ АВТОРІВ
ЯРОСЛАВ ВЕРЕЩАК

Відомий український драматург (понад 30 п’єс). Народився на
Львівщині. 1962 року закінчив Київський інститут театрального мистецтва імені І.Карпенка-Карого (театрознавчий ф-т). Працював редактором і сценаристом на телебаченні та в Кіностудії імені О.Довженка,
завідувачем літчастини Національного театру імені І.Франка, секретарем правління НСТДУ. Літературну діяльність почав п’єсою
«Імпровізація» (1969), що пізніше дала назву збірці його п’єс (1990).
Серед вистав за п’єсами Я.Верещака: «Восени, коли зацвіла яблуня...», «Експеримент», «Брате мій!..», «Банка згущеного молока»,
«Королівський особняк», «Проба: С.Б. (Степан Бандера)», «Ішов
відважний гайовий», «Хованка» , «Містер Сковорода» (у співавторстві), «Платні послуги», «Чудо святого Миколая» та інші. Член
НСПУ, голова Всеукраїнського благодійного фонду «Гільдія драматургів України». Заслужений діяч мистецтв України.
ОЛЕКСАНДР ВІТЕР

Режисер, драматург, сценарист, актор. Киянин. Закінчив естрадно-циркове училище (актор розмовного жанру) і КНУТКІТ імені І.
Карпенка-Карого (режисер). Здійснив понад 30 постановок у Києві,
Луганську, Одесі, Москві (Росія), Штіпі (Македонія). Працював
головним режисером радіоканалу «Культура». Співзасновник театру
МІСТ. Викладав у театральних студіях, Києво-Могилянському колегіумі, НАКККІМ.
Автор віршів, радіо, естрадних, кіно і телесценаріїв, інсценізацій,
п’єс. Твори публікувалися в журналі «Дніпро», альманасі «Сучасна
українська драматургія», антологіях «Потойбіч паузи», «13 сучасних
українських п’єс». П’єси перекладалися, публікувалися, втілювалися
у сценічних читаннях і постановках в Україні (Київ, Львів, Харків,
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Дніпропетровськ), Росії, Польщі, Сербії, Вірменії, Грузії, Македонії,
Словаччині, Франції, США. Лауреат і переможець фестивалів і конкурсів в Україні та закордоном (Росія, Білорусь, Польща, Сербія,
Литва, Франція). Володар Президентського гранту для молодих митців, призер Бієнале актуальних мистецтв, лауреат конкурсу «Коронація
слова», мережі Євродрама. Одна з п’єс включена до каталогу кращих
п’єс Європи ETC.
НАДІЯ МАРЧУК

Народилася на Чернігівщині у м. Срібне. У 1990 році закінчила з
червоним дипломом філологічний факультет Ніжинського державного педагогічного інституту імені М.Гоголя. До 2001-го року працювала у Срібнянській школі. Зараз не працює у зв’язку з погіршенням
стану здоров’я (Надія є інвалідом першої групи з дитинства, пересувається на милицях). Має в творчому доробку декілька п’єс, дві з них
отримали Дипломи Всеукраїнського літературного конкурсу
«Коронація Слова»: «Мавка» (2005), «Калина та песиголовці» (2007).
Друкувалася у часописах «Радуга», «Свічадо», «Всесвіт». Надія
також є ліричною поетесою. П’єси «Калина та песиголовці» та
«Вертеп-2014» ставилися в театрі «Гомін» (Чикаго, США).
ОЛЕГ МИКОЛАЙЧУК-НИЗОВЕЦЬ

Драматург, журналіст, кіносценарист. Народився на Луганщині.
Киянин. Закінчив КНУ імені Т.Шевченка. Екранізовані сценарії
«Видряпатися на попа» та «Український Соломон». П’єси публікувалися в антологіях «В чеканні театру», «В пошуку театру», «Страйк
ілюзій», «Сучасна українська драматургія», «13 сучасних українських п’єс», а такох «Антологія сучасних українських п’єс» в
Македонії. Ставилися в театрах України (Київ, Луцьк, Вінниця,
Дніпропетровськ, Коломия, Дрогобич), Словаччини (Пряшев) та
Білорусі (Мінськ). Твори перекладалися у Франції, Сербії та
Македонії. Має відзнаки на фестивалях «Театр on line» у Мінську,
радіо п’єс «Відродимо забутий жанр», «Коломийські представлення»,
«Коронація слова», міжнародної мережі «Євродрама» (Париж,
Франція). Співробітник драматургічного відділу НЦТМ імені
Л Курбаса. Член Конфедерації драматургів України, член НСПУ.
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НЕДА НЕЖДАНА

Драматург, поет, культуролог, перекладач. Народилася в
Краматорську, киянка. Закінчила КЛУ (французька філологія) та
НаУКМА (культурологія). Навчалася у Центрі сучасної експериментальної драматургії А.Дяченка. Працювала журналістом, заввідділом
театру в журналі “Кіно-Театр”, завлітом, сценаристом, сценарним
редактором. Працює в НЦТМ імені Леся Курбаса (керівник відділу
драматургічних проектів). Викладає у КНУ імені Т.Шевченка.
Співзасновник незалежного театру «МІСТ». Автор віршів, п’єс,
радіо, кіно– і телесценаріїв (більше 70 постановок), статей, а також
перекладів п’єс із французької, російської, білоруської мов. Збірки:
поетичні – «Дерева і люди», «Котивишня», драматургічна –
«Провокація іншості». Фахова реалізація (публікації, читання, постановки, участь у конкурсах і фестивалях) здійснена в Україні, Білорусі,
Росії, Польщі, Грузії, Киргизії, Вірменії, Естонії, Литві, Македонії,
Болгарії, Косово, Сербії, Франції, Німеччині, Швеції, США, Іраку,
Австралії, ПАР. Три п’єси включені до каталогів кращих п’єс Європи.
Переможець мистецьких конкурсів (СтАрт, «Коронація слова»,
«Смолоскип», «Київська Пектораль», та інших). Голова Конфедерації
драматургів України, патрон України на бієнале «Нові Європейські
п’єси» у Вісбадені (Німеччина), голова українського комітету Дому
Європи і Сходу в Парижі (Франція), одна з переможців конкурсу п’єс
Світової Конференції Жінок Драматургів у Стокгольмі (Швеція) і
Кейптауні (ПАР).
НАДІЯ СИМЧИЧ

Народилася у Смілі (Черкащина). Закінчила філологічний факультет Черкаського педінституту. Багаторазовий лауреат Всеукраїнського
конкурсу «Коронація слова» і зокрема Гран Прі у номінації
«Драматургія». Лауреат Першої премії у номінації «Авторська казка»
І Всеукраїнського конкурсу дитячої літератури «Золотий лелека»
(збірка казок «Казки про Невидиму силу»). Драматичні твори друкувалися в антології молодої драматургії «У пошуку театру», альманаху
«Сучасна українська драматургія», газеті «Шкільний світ» та журналі
«Дніпро». Вистави за п’єсами автора ставилися у Київському
Молодому театрі і студії театру «МІСТ».
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ДМИТРО ТЕРНОВИЙ

Драматург, актор. Харків’янин. Освіту здобув у Харківському
національному університеті імені В.Каразіна (філологічний факультет). Працював журналістом. Разом зі своєю дружиною Ольгою створив у Харкові «Театр на Жуках». Є продюсером і актором театру,
куратором освітнього проекту «Театральне вікно до Європи». У 2012
році з п’єсою «Деталізація» здобув перемогу на головному драматургічному конкурсі Східної Європи «Говорити про кордони. Життя в
добу змін», після чого п’єсу було перекладено німецькою та опубліковано в Австрії. Наразі відбулося кілька її сценічних читань та
постановка в Австрії, Німеччині та Україні, п’єсу також перекладено
польською мовою.
КСЕНІЯ СКОРИК

Народилась у Кіровограді. Закінчила Київський національний економічний університет імені В.Гетьмана (факультет економіки). Нині
студентка філософського факультету Київського національного університету імені Т. Шевченка. Випускниця Програми стажування у
Верховній Раді України 2008-2009 рр., член ГО «Ліга інтернів» та
Атлантичної Ради України в 2009-2010рр. Моноп’єса «Богдан –
2014» – драматургічний дебют авторки.
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